
	  

	  

 
A-Z VAN SEKS 
©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 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. 
 
 
 
Seksuele intimiteit tussen man en vrou is maklik een van die mees kosbaarste 
fasette van die huweliksverhouding.  Na 
byna twintig jaar se ervaring in 
huweliksberading en huweliksbediening 
weet ons dat baie paartjies hierdie faset 
van hul huwelik geweldig opwindend en 
bevredigend vind maar dat daar baie 
ander is wat geweldig hiermee sukkel.  
Iets wat beslis vir ons uitstaan as ons 
terugkyk na die jare wat ons met 
paartjies werk is dat die suksesvolle 
paartjies moeite doen om hulle seksuele verhouding te laat werk want hulle 
besef dat dit nie in die lang termyn sommer net vansself werk nie.  Een van 
die baie aspekte wat vir hierdie suksesvolle paartjies belangrik is, is seksuele 
aanskakelaars. 
 
Seksuele aanskakelaars is dit wat jou seksueel opgewonde maak - dit wat jou 
laat uitsien na seksuele intimiteit met jou maat.  Sommige mense vind dat 
fisies aanraking hulle die maklikste seksueel aanskakel en daarom hou hulle 
daarvan om tydens voorspel te ‘cuddle’, mekaar te masseer of te vry.  Ander 
vind weer dat hulle die maklikste seksueel aangeskakel raak deur iets 
romanties of wanneer hulle emosioneel naby aan hulle maats voel.  ’n Derde 
groep vind dat hulle die maklikste seksueel aangeskakel raak deur visuele 
stimulering.  Hulle sal tipies daarvan hou om hul maats se liggame te 
bewonder of hulle maats te sien in iets wat hulle sexy laat lyk.  ’n Vierdie 
groep vind dat hulle die maklikste seksueel aangeskakel raak deur iets stout 



	  

	  

of opwindend.  Hulle hou van voorspel wat iets gewaagd of wulps insluit.  
(Doen gerus ons ‘A-Z van Seks’ evaluasie as jy wil uitvind in watter groep jy val.) 
 
Suksesvolle paartjies stel belang in dit wat hulle maats seksueel aanskakel.  
Hulle maak ruimte daarvoor al is dit anders.  Hulle wil graag leer om ‘experts’ 
te raak in dit wat hulle maats seksueel aanskakel want hulle weet dat ’n groot 
deel van sukses juis hierin opgesluit lê. 
 
Een manier om te begin om ’n seksuele verhouding te verbeter is deur ons A-
Z van Seks Evaluasie te doen (kyk gerus op ons Beter Verhoudings webwerf 
in die ‘winkel’ opsie). 
Die evaluasie sal jou help om vas te stel wat jou seksueel aanskakel en dit 
gee ook ’n plan van aksie vir ’n opwindende pad vorentoe. 
 
Aan die einde van hierdie kort artikel wat die ineleiding vorm tot ons volledige 
“A-Z VAN SEKS” 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 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 
seksuele intimiteit vir julle ’n wonderlike avontuur wees. 
LES 1:  Letters A tot F:  In hierdie les kyk ons na alles waarvoor die letters A 
tot F staan.  A staan byvoorbeeld vir Aanskakelaars en Afskakelaars.  By 
Aanskakelaars kyk ons na tipiese goed wat huweliksmaats seksueel 
eenskakel en by elke letter gee ons ook praktiese ‘Probeer die volgende’ 
wenke.  Ons doen dieselfde met Afskakelaars en al die fassette van seksuele 
intimiteit waarvoor die letters B tot F staan. 
LES 2:  Letters G tot L:  In hierdie les kyk ons na alles waarvoor die letters G 
tot L staan.  G staan byvoorbeeld vir Geurige seks, Gedagtes, Geniet en G-
kol.   
LES 3:  Letters M tot R:  In hierdie les kyk ons na alles waarvoor die letters 
M tot R staan.  M staan byvoorbeeld vir Minaars, Masturbasie en Masseer.   
LES 4:  Letters S tot Z:  In hierdie les kyk ons na alles waarvoor die letters S 
tot Z staan.  S staan byvoorbeeld vir Stout speletjies, Sexy, Soen, Sensuele 
seks en Stort. 
 
Sluit sommer nou aan, kry hierdie en verskeie ander kursusse, werk dit 
deur en gee julle verhouding nuwe woema. 
	  


