
	  

	  

 
HOE WERK SY/HAAR KOP 
©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. 
 
 
 
Mans en vrouens is baie verskillend 
en dit kan soms ’n groot uitdaging in 
verhoudings wees.  Mans en 
vrouens dink verskillend, praat 
verskillend, prossesseer die lewe verskillend, het verskillende prioriteite en 
doen goed verskillend.  Daarmee saam het twee mense in ’n verhouding 
dikwels verskillende temperamente ook nog.  Voeg hierby dat albei nie 
noodwendig in dieselfde gemoedstoestand op dieselfde tyd is nie en dinge 
raak baie kompleks.  Dit is hierdie verskeidenheid verskille wat gereeld 
veroorsaak dat mense desperaat uitroep: “Ek verstaan my maat gladnie!” 
 
Omdat dit redelik algemeen is dat mense voel dat hulle nie hulle maats 
verstaan nie wil meeste mense graag weet hoe hulle maats se koppe werk.  
Mense voel dat as hulle weet, sal hulle verhoudings beter werk.  Maar, is dit 
moontlik om te weet hoe iemand anders se kop werk?  Ek en Elna het al baie 
hieroor gesels en ons voel dat dit tog tot ’n mate moontlik is en ons voel dat 
ons nogal vordering hiermee maak in ons eie verhouding.  Ons glo dat 
paartjies oor hulle verskille moet gesels sonder om mekaar te oordeel omdat 
hulle verskillend is.  Ons glo dat as paartjies oor hulle verskille gesels en 
daarvoor ruimte maak en probeer bruggies bou tussen die verskille kan 
verhoudings fantasties lekker wees. 
 
Een van die baie groot verskille tussen ons is dat ek min wil praat en Elna 
baie wil praat - vreeslik baie!  Dit het al dikwels gemaak dat ons ook uitroep: 



	  

	  

“Ek verstaan jou nie!”  Ons moes hieroor praat.  Ons moes die bruggie 
tussen ons bou wat hierdie verskil aanbetref sodat dit nie maak dat ons ons 
konneksie met mekaar verloor as gevolg van hierdie verskil nie.  Nou voel ons 
elkeen ‘ok’ daarmee dat ons verskil.  Ek maak dit ’n prioriteit om vir Elna 
geleentheid te gee om met my te gesels en Elna kom my tegemoet wanneer 
ek die dag geen woorde meer het om te praat nie.  So maak ons die 
verhouding werk ten spyte van hierdie verskil. 
 
Een goeie manier om te keer dat verskille ’n verhouding moeilik maak is deur 
ons “Hoe Werk Sy/Haar Kop” Evaluasie te doen (kyk gerus op ons Beter 
Verhoudings webwerf in die ‘winkel’ opsie). 
Die evaluasie sal jou help om te bepaal watter verskille tussen jou en jou 
maat jou die meeste pla.  Dit gee ook ’n plan van aksie om aan daardie 
verskille te werk. 
 
 
 
Aan die einde van hierdie kort artikel wat die inleiding vorm tot ons volledige 
“HOE WERK MY MAN/VROU SE KOP” 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 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 mekaar se uniekheid te verstaan en daarvoor ruimte te 
gee. 
LES 1:  Hy is Soos Albasters en Sy is Soos Tee:  In hierdie les gesels 
Gustav en Elna oor hulle grootste verskille, hoe dit konflik veroorsaak en hoe 
hulle die konflik suksesvol oorbrug. 
LES 2:  Mans en Vrouens Kommunikeer Verskillend:  In hierdie les vertel 
Gustav en Elna hoe hulle gladnie dieselfde dink of kommunikeer nie en hoe 
hulle moes saamwerk om maniere te kry om mekaar te verstaan en mekaar 
se harte te hoor. 
LES 3:  Mans en Vrouens hanteer Prioriteite, Stress en Spanwerk 
Verskillend:  In hierdie les verduidelik Gustav hoe hy taakgeoriënteerd is 
terwyl Elna prosesgeoriënteerd is.  Dit beïnvloed hulle prioriteite, hoe hulle 
stress hanteer en hoe hulle spanwerk sien. 
LES 4:  Hoe sien Mans en Vrouens Romanse en Opwinding:  Gustav se 
grootste behoeftes in hulle verhouding is pret, seks en ondersteuning terwyl 
Elna s’n onvoorwaardelike liefde, gesels en tyd saam met mekaar, is.  In 
hierdie les verduidelik hulle hoe hulle hierdie verskille hanteer en hoe hulle die 



	  

	  

verskil tussen romanse en opwinding sien. 
 
Sluit sommer nou aan, kry hierdie en verskeie ander kursusse, werk dit 
deur en gee julle verhouding nuwe woema. 
 
 
	  


