
	  

	  

 
SLEUTELS VIR ’N FANTASTIESE HUWELIK 
©Kopiereg: Gustav & Elna Muller van ‘Keys 4 marriage’ en ‘Beter Verhoudings’ 
083 4549 622 ..... gustavmuller@mweb.co.za ..... ook op Facebook 
 
Ook op die Keys4marriage webwerf: 
• Volledige Kursusse oor verskeie areas van die huwelik/verhoudings wat jy per epos 

ontvang en self deurwerk. 
• Geselsriglyne oor verskeie areas van die huwelik/verhoudings, 
• Videos oor verskeie areas van die huwelik/verhoudings, 
• Verskillende Evaluasies as jy spesifieke areas van jou huwelik/verhouding wil evalueer, 
• PDF boeke oor verskeie areas van die huwelik/verhoudings en 
• MP3 praatjies oor verskeie areas van 

die huwelik/verhoudings. 
 
 
 
“My huwelik werk nie!”  Hierdie woorde hoor ons gereeld by die plekke waar 
ons praatjies doen en by mense wat by ons beradingspraktyk aanklop vir 
hulp.  Ons hoor ook gereeld dat paartjies wat nog nie getroud is nie kla dat 
hulle verhoudings nie werk nie.  Ons antwoord aan sulke mense is gewoonlik: 
“Maak klaar met ’n huwelik of 
verhouding wat nie werk nie.”  
Vir baie mense is dit ’n skokkende 
antwoord maar dit is bloot omdat 
hulle nie verstaan wat ons bedoel 
nie.  Jy sien, ons sê gladnie dat 
daardie paartjies moet skei of 
opbreek nie.  Ons sê bloot dat 
mens moet klaarmaak met ’n 
huwelik of verhouding wat nie werk 
nie deur dit te maak werk. 
 
Die geheim as jy jou huwelik of verhouding wil laat werk is om die sleutels wat 
geluk oopsluit te ontdek en hulle te gebruik.  Om net die sleutels te ontdek en 
niks daarmee te doen nie, is nie genoeg nie, dit is wat gebeur met mense wat 
weet wat nodig is maar hulle gaan nie oor tot aksie nie. 
 
Een van die meer as sewentig sleutels wat ons in ons e-kursus, met dieselfde 
titel as hierdie artikel, behandel, is “Liefde”.  Liefde is die fondasie van enige 
huwelik of verhouding.  Hierdie fondasie bestaan uit ‘gevoelsliefde’ en 
‘kiesliefde’.  Wanneer jy jou maat positief beleef, ervaar jy daardie spesiale 



	  

	  

gevoelsliefde.  Koester en geniet dit.  Maak dit deel van jou positiewe 
herinneringe.  Soms gebeur daar egter negatiewe goed en jy ervaar geen 
liefde nie - dan moet jy kiesliefde toepas.  Dit is wanneer jy die keuse maak 
om toegewyd te bly en steeds jou maat se liefdesbehoeftes te bevredig. 
Dit is die kombinasie van gevoelsliefde en kiesliefde wat ʼn huwelik of 
verhouding laat werk. 
 
Nog ’n sleutel is om altyd eers iets nuut wat jy in julle verhouding wil probeer 
met jou maat te bespreek.  As twee mense ʼn ooreenkoms bereik om iets 
nuuts te probeer sal hulle suksesvol wees.  Ons het al te veel van paartjies 
gehoor wat iets lees en dit dan probeer sonder om eers daaroor te gesels.  
Wanneer daardie persoon se maat onbewus is van haar poging of nie hou 
van dit wat sy probeer implementeer nie en dit verwerp kan dit die verhouding 
baie skade aandoen. 
 
’n Goeie manier om seker te maak dat jou huwelik of verhouding aanhou werk 
is deur ons ‘Sleutels vir ’n Fantastiese Huwelik’ Evaluasie te doen (kyk gerus 
op ons Beter Verhoudings webwerf in die ‘winkel’ opsie). 
Die evaluasie sal jou help om te bepaal wat regtig in jou huwelik vir jou 
belangrik is.  Dit gee ook ’n plan van aksie om dit wat vir jou belangrik is, te 
maak werk. 
 
Aan die einde van hierdie kort artikel wat die inleiding vorm tot ons volledige 
“SLEUTELS VIR ’N FANTASTIESE HUWELIK” kursus wil ons jou nooi om 
te registreer vir ons e-kursusse sodat jy die volledige kursus (en verskeie 
ander) per epos kan ontvang en op jou eie tyd deurwerk. 
 
Die volledige kursus bestaan uit twee dele en elke deel bestaan uit vier lesse.  
In elke les bied ons perspektiewe, antwoorde op vrae, wenke, huiswerk en 
Bybelstudie.  Na die kursus sal dit vir julle makliker wees om julle huwelik te 
neem na nuwe fantastiese vlakke. 
DEEL I 
LES 1:  Letters A-C:  In hierdie les kyk ons na alles waarvoor die letters A tot 
C staan.  A staan byvoorbeeld vir “Affair Proof jou Huwelik”, “Aanraking” en 
“Aanvaarding”.  Ons gee by elke letter ’n oulike gesegde en dan bespreek ons 
elkeen van die aspekte waarvoor daardie letter staan en ons gee elke keer ’n 
praktiese wenk om te probeer. 
LES 2:  Letters D-E:  In hierdie les kyk ons na alles waarvoor die letters D tot 
E staan.  D staan byvoorbeeld vir “Droom”, “Date Nights”, “Doelwitte” en 
“Deursigtigheid”..   
LES 3:  Letters F-H:  In hierdie les kyk ons na alles waarvoor die letters F tot 



	  

	  

H staan.  F staan byvoorbeeld vir “Flankeer (Flirt)” en “Finansies”. 
LES 4:  Letters I-L:  In hierdie les kyk ons na alles waarvoor die letters I tot L 
staan.  I staan byvoorbeeld vir “Identiteit” en “Inspireer”.   
DEEL II 
LES 1:  Letters L-O:  In hierdie les kyk ons na alles waarvoor die letters L tot 
O staan.  L staan byvoorbeeld vir “Luister’ en “Lojaliteit”.  Ons gee by elke 
letter ’n oulike gesegde en dan bespreek ons elkeen van die aspekte 
waarvoor daardie letter staan en ons gee elke keer ’n praktiese wenk om te 
probeer. 
LES 2:  Letters P-R:  In hierdie les kyk ons na alles waarvoor die letters P tot 
R staan.  P staan byvoorbeeld vir “Pret”, “Prioriteite” en “Passie”.   
LES 3:  Letters S-V:  In hierdie les kyk ons na alles waarvoor die letters S tot 
V staan.  S staan byvoorbeeld vir “Spanwerk” en “Seks”.   
LES 4:  Letters V-Z:  In hierdie les kyk ons na alles waarvoor die letters V tot 
Z staan.  V staan byvoorbeeld vir “Vergwatings”, “Vertroue” en “Vergifnis”.   
 
Sluit sommer nou aan, kry hierdie en verskeie ander kursusse, werk dit 
deur en gee julle verhouding nuwe woema. 
 
	  


