
	  

	  

 
BETER KOMMUNIKASIE 
©Kopiereg: Gustav & Elna Muller van ‘Keys 4 marriage’ en ‘Beter Verhoudings’ 
083 4549 622 ..... gustavmuller@mweb.co.za ..... ook op Facebook 
 
Ook op die Beter Verhoudings webwerf: 
• Volledige ‘Beter Kommunikasie’ 

kursus wat jy per epos ontvang en 
self deurwerk. 

• ‘Beter Kommunikasie’ video, 
• ‘Kommunikasie Evaluasie’ as jy jou 

maat se kommunikasie wil 
evalueer, 

• Geselsriglyne oor kommunikasie 
en konflikhantering, 

• PDF boeke oor kommunikasie en 
• MP3 praatjies oor kommunikasie. 
 
 
 
Baie mense dink hulle kan goed kommunikeer omdat hulle die vermoë het om 
hulle sê te sê, maar daar is soveel meer aan suksesvolle kommunikasie.  ’n 
Mens moet jou sê kan sê, dit is waar.  Mens moet ’n opinie kan gee.  Mens 
moet kan sê as iets pla.  Mens moet ’n behoefte kan uitspreek.  Maar wat van 
luister?  Om iets te kan sê is belangrik maar om te kan luister is ewe 
belangrik.  Om reg te praat is belangrik maar om regtig te luister is ewe 
belangrik. 
 
Kommunikasie is die vaardigheid waarmee alles in die verhouding 
geprossesseer moet word.  Met goeie kommunikasie prossesseer twee 
mense alledaagse verwikkelinge, hulle behoeftes, hulle drome, hulle 
frustrasies, en soveel meer.  Om te gesels oor alledaagse goedjies is maklik, 
maar wat van die moeilike goed, die diep goed en die goed waaroor mens 
verskil?  As twee mense se kommunikasie goed is, sal hulle oor hierdie goed 
kan gesels en ’n goeie emosionele konneksie behou want hulle sal reg praat 
en hulle harte op die regte manier met mekaar deel en hulle sal regtig luister 
en mekaar se harte regtig hoor.  Die teendeel is ook waar.  As twee mense se 
kommunikasievermoë nie goed is nie sal hulle dit nie regkry om iets reg oor te 
dra nie, hulle sal mekaar begin misverstaan, hulle sal begin redeneer of 
argumenteer en selfs later baklei en die heel belangrikste van alles – hulle sal 
hulle emosionele konneksie verloor.  In plaas daarvan dat hierdie twee mense 
hulle verhouding en mekaar geniet sal hulle verwydering begin ervaar en 
begin eensaam voel binne die verhouding.  Dit alles kan vermy word met 



	  

	  

beter kommunikasie. 
 
Beter Kommunikasie verseker dat twee mense hulle gesprekke afhandel en 
saam tot een of ander gevolgtrekking kom of ’n besluit neem wat vir albei 
aanvaarbaar is.  Wanneer kommunikasie nie werk nie, bly gesprekke 
onafgehandel en dit veroorsaak aaklige oop sirkels wat deurlopend energie 
dreineer en mens moeg maak – moeg vir die verhouding en moeg vir jouself. 
 
Die beste manier om te begin om kommunikasie te verbeter is deur ons 
Kommunikasie Evaluasie te doen (kyk gerus op ons Beter Verhoudings 
webwerf in die ‘winkel’ opsie). 
Die evaluasie sal jou help om te bepaal waar die leemtes in julle 
kommunikasie is en dit gee ook ’n plan van aksie wat help om kommunikasie 
op die regte manier te begin verbeter. 
 
 
Aan die einde van hierdie kort artikel wat die inleiding vorm tot ons volledige 
“Beter Kommunikasie” kursus wil ons jou nooi om te registreer vir ons e-
Kursusse sodat jy die volledige “Beter Kommunikasie” kursus per epos kan 
ontvang en op jou eie tyd kan deurwerk. 
 
Die volledige kursus bestaan uit vier lesse.  In elke les bied ons perspektiewe, 
antwoorde op vrae, wenke, huiswerk en Bybelstudie.  Na die kursus sal dit vir 
jou makliker wees om met jou maat te gesels oor belangrike sake en moeilike 
onderwerpe. 
LES 1:  BESTAANSREG VIR ALBEI SE OPINIES:  In hierdie les kyk ons na 
die belangrikheid daarvan dat beide huweliksmaats die reg het om ʼn opinie te 
hê. 
LES 2:  GEBRUIK DIE REGTE TIPE GESPREK:  Ontdek saam met ons die 
twee verskillende tipes gesprekke en ook wanneer om watter een te gebruik. 
LES 3:  HOE OM DIT IN TE OEFEN:  In hierdie les deel ons praktiese 
maniere om kommunikasiebeginsels in te oefen. 
LES 4:  VAN VERDEELDHEID NA EENHEID:  Die belangrikste van enige 
gesprek is dat die eenheid tussen twee mense behoue bly.  Ons gaan jou 
vertel hoe. 
 
Sluit sommer nou aan, kry die kursus, werk dit deur en gee julle 
verhouding nuwe woema met beter kommunikasie. 


