
	  

	  

 
FISIESE, EMOSIONELE EN GEESTELIKE KONNEKSIE 
©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. 

 
 
 
’n Paartjie wat op trou staan word gevra hoekom hulle wil trou en soos baie 
ander paartjies antwoord hulle: “Die konneksie tussen ons is so sterk dat ons 
nie sonder mekaar kan lewe nie.” 
Hulle antwoord spreek daarvan 
dat die kwaliteit van die 
konneksie tussen twee mense ’n 
groot rol speel in hulle besluit om 
’n lang termyn verbintenis te 
oorweeg. 
By huweliksmaats is dit dieselfde 
- die kwaliteit van die konneksie 
tussen twee mense bepaal die 
vlak van hulle 
huweliksbevrediging.  Maar die teendeel is ook waar - in baie gevalle sal 
mense besluit om te skei as die konneksie te veel verswak of verbokkel het. 
Die konneksie tussen paartjies en huweliksmaats is dus ontsettend belangrik! 
 
Gelukkige paartjies geniet drie verskillende tipes konneksie in hulle 
verhoudings - ’n emosionele konneksie, ’n geestelike konneksie en ’n fisiese 
konneksie.  Hierdie paartjies weet wat elke tipe konneksie behels en hoe om 
elkeen sterk te hou. 
 
Baie faktore kan een of meer van die drie tipes konneksie tussen twee mense 



	  

	  

verswak.  Paartjies wat die waarde van hulle konneksie met mekaar besef sal 
graag hulle verhouding beskerm teen enigiets wat een of meer van die tipes 
konneksie kan verswak. 
 
’n Goeie manier om te begin om die konneksie tussen jou en jou maat te 
versterk is deur ons “Beter Konneksie Evaluasie” te doen (kyk gerus op ons 
Beter Verhoudings webwerf in die ‘winkel’ opsie). 
Die evaluasie sal jou help om te bepaal hoe belangrik elkeen van die drie 
tipes konneksie vir jou is.  Dit gee ook ’n plan van aksie om die tipe konneksie 
wat vir jou belangrik is in julle verhouding te begin versterk. 
 
 
 
Aan die einde van hierdie kort artikel wat die inleiding vorm tot ons volledige 
“FISIESE, EMOSIONELE EN GEESTELIKE KONNEKSIE” 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 drie 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 konneksie op alle vlakke sterk te hou. 
LES 1:  Hoe om Emosioneel te ‘Connect’:  Die kwaliteit van die konneksie 
tussen twee mense bepaal die vlak van bevrediging in daardie twee mense se 
verhouding.  Die teendeel is ongelukkig ook waar.  In hierdie les word 
emosionele konneksie gedefinieer en volledig behandel. 
LES 2:  Hoe om Fisies te ‘Connect’:  ’n Fisiese konneksie is die band wat 
tussen twee mense ontstaan wanneer hulle mekaar fisies ontdek, waardeer, 
koester en leer geniet.  Leer baie meer oor fisiese konneksie tussen twee 
mense in hierdie les. 
LES 3:  Hoe om Geestelik te ‘Connect’:  In hierdie les word daar gekyk na 
alles wat die geestelike konneksie tussen twee mense verswak en dit wat 
gedoen kan word om dit te versterk. 
 
Sluit sommer nou aan, kry hierdie en verskeie ander kursusse, werk dit 
deur en gee julle verhouding nuwe woema. 
 
	  


