
VRAAG 1: WAT KAN EK DOEN OM JOU TE
HELP?
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Manne, spits jul ore, want dit is ‘n belangrike vraag om te vra. As jy die tipe mens
is wat graag dinge wil regmaak (‘n doener), bedoel jy dalk elke keer goed, sonder
om die gewenste reaksie te kry. Hoekom? Want jou maat wil nie altyd hê jy moet
die probleem regmaak nie. Maar hy/sy wil wel weet dat jy genoeg omgee om dit
te wíl doen. As jy in aksie-modus ingaan, gereed om te help, kan dit vir jou maat
voel asof jy hom/haar net wil stil kry, maar wanneer jy vra hoe jy kan help, wys dit
jou maat jy gee om, jy luister waarlik en jy is bereid om te bied wat jou maat
nodig het.

VRAAG 2: WAT KAN EK DOEN OM JOU MEER
GELIEFD TE LAAT VOEL?

VRAAG 3: VERSTAAN EK JOU REG AS JY SÊ…?

VRAAG 4: WAT KAN ONS SAAM DOEN OM
DAARDIE DOELWIT TE BEREIK?
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Elke mens wil geliefd voel en soms het hoe jy voel, niks te doen met jou maat nie,
maar met dít wat in jou kinderjare gebeur het, of dinge wat jy self in dié stadium
van jou lewe probeer uitsorteer. Maar jy kan wel baie doen om jou maat beter oor
hom of haarself te laat voel. Jy weet net dalk nie altyd hoe nie. Jy dink dalk dat
om ‘n warm bad vir haar in te tap, vir haar sal wys hoe lief jy haar het. Intussen is
al waarna sy smag dat jy styf langs haar op die bank sal sit en This is Us kyk.

Soveel rusies ontstaan as gevolg van misverstande. Misverstande wat plaasvind
omdat twee mense by mekaar verby praat, nie fyn genoeg luister nie of
aannames maak. Voor jy voel hoe jou kraag warm word, tree terug en vra:
Verstaan ek jou reg wanneer jy sê dat…?” Tel ook tot tien voor jy reageer en vra
soveel vra soos jy dink jy het nodig om duidelikheid oor die situasie te kry.

Ons is dikwels so haastig op pad na ons eie doelwitte, drome en toekomsplanne,
dat ons vergeet hoe belangrik dit is om te werk aan ‘n gesamentlike
toekomsdroom. Weet jy waarlik waaroor jou maat droom? Dink saam aan ‘n plan
hoe om daar uit te kom. Dit sal julle met een gesprek op ‘n baie dieper vlak van
intimiteit plaas as waar julle was vóór hierdie belangrike vraag.
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VRAAG 5: WIL JY HÊ ONS MOET WEER
DAAROOR GESELS?

FOR REFERENCE:
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Die meeste argumente het nóg ‘n gesprek nodig en dalk nóg een. En nie eens net
argumente nie, maar ook gesprekke soos watter huis om te koop en watter skool
om jul kinders in te sit. Dit het bespreking en nóg bespreking nodig. En opvolg-
besprekings om seker te maak julle beweeg in dieselfde rigting, of dat dit tyd is
om weer daardeur te gaan. Volg op om seker te maak julle albei voel kalm en
dink steeds dieselfde daaroor ná julle tyd gehad het om afsonderlik daaroor te
gaan tob.

VRAAG 6: WAT IS JOU MOOISTE HERINNERING
VAN ONS SAAM?

VRAAG 7: DINK JY ONS BESTEE GENOEG TYD
SAAM?

'N LAASTE GEDAGTE
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Hierdie vraag is super belangrik en jy kan dit elke nou en dan vra, of julle kan dit
‘n jaarlikse instelling maak om díé vraag op jul huweliksherdenking te vra.
Volgens navorsing wat in Motivation and Emotion gepubliseer is, het paartjies
wat saam herinneringe koester oor hul beste tye, groter verhoudings-
tevredenheid rapporteer.

Of jou liefdestaal gehaltetyd is of nie, dit is belangrik vir enige paartjie om hierdie
vraag te vra. Volgens die terapeut en outeur, Tina B. Tessina, is dit belangrik om
nie só vasgevang te raak in jul rol as ouers dat julle vergeet hoe om maats te
wees nie. Vra jou maat gereeld of hy/sy dink julle spandeer genoeg tyd saam,
sodat jul romanse nie heeltemal verlore raak nie.

Waarop dit eintlik neerkom is dat jy nooit ooit moet ophou om jou maat vrae te
vra nie. Hoewel daar sekere onveranderlikes is, soos jou maat se verlede, is daar
altyd veranderlikes. Sy gaan dalk nie oor tien jaar dieselfde voel oor aanneming
of universiteit-studies soos sy nou voel nie, want sy is ‘n dinamiese wese. Hou dit
in gedagte, bly altyd nuuskierig en vra soveel soos jy kan.
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