
----

my dilemma

--------
Susan Kriealer
sielkundige, Pretoria

Die geestelike Kahlil Gibran het gese
wanneer jou vriendin stil word, hou jou
hart nie op om na haar hart te luister
nie. Dink diep na oor wat in haar lewe
gebeur. Miskien het sy werkstres, of
dalk voel sy alleen. Sy is waarskynlik
nie verveeld met jou lewe nie, maar
eerder met haar eie lewe se leegheid.
Dit klink asof sy ongemaklik

gevoel het toe jy oor die stilte in jul
verhouding gepraat het. Dalk was
sy skaam om die werklike rede vir
haar afsydigheid te erken. Sy is wel
suksesvol in haar beroep, maar sy het
nooit getrou nie. Dit wys dalk dat sy
nie regtig suksesvol is met intieme
verhoudings nie. Sy reik waarskynlik
nie uit as sy aandag nodig het nie, maar
kruip eerder in haar dop.
Doen weer moeite om tyd te maak

vir haar. Nooi haar vir ete of koffie,
of stuur vir haar blomme. Dis dalk
nodig om weer te wys hoe belangrik jul
vriendskap vir jou is.
As sy betrokke was in elke aspek van

jou lewe, vra jouself af of jy dieselfde
kan se. Het dit haar nie boonop begin
yang dat sy die peetma en nie die ma is
van jou kind nie? Sy het moontlik soos
die vyfde wiel aan die wa begin voel.
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Moenie weer twee maande laat
verbygaan sonder kontak nie. Geen
verhouding kan bestaan sonder
gereelde kontak nie.
As jou gebare geen uitwerking het

nie, is dit tyd om aan te beweeg, hoe
hartseer dit ook al is. Selfs met die
beste vriendskappe gebeur dit sorns dat
mense so ver uitmekaar groei dat daar
nie meer genoeg raakpunte is om dit te
koester nie.
Onthou die goeie dinge van die

verhouding en stuur gerus nog mooi
boodskappe tydens Kersfees en
verjaardae.

Elsabe Swanepoel
opvoedkundige en
voorligtingsielkundige, Pretoria

Dit is altyd seer om verwerp te voel.
Jy is geneig om die "fout" by jouself
te soek. Maar dalk is daar' n "proses"
by haar aan die gang waarvan jy niks
weet nie. Of wat niks met jou te make
het nie. As sy kontak met jou vermy,
kan dit dalk om een van die volgende
redes wees:
.Jullewens het in afsonderlike rigtings
ontwikkel en daar is min raakpunte.
• As beroepsvrou het sy niks anders as
haar werk om op te fokus nie. Jy het
'n gesin, maar sy voel dalk die leemte
in haar eie lewe akuut aan. Kontak
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met jou beklemtoon dit en sy sien nie
daarvoor kans nie.
• Wanneer sy geirriteerd is sodra
jy haar kontak, is dit dalk omdat sy
voel jy plaas druk op haar en sy is
waarskynlik nie emosioneel sterk
genoeg om dit vir jou te se nie.
• As sy die kortsluiting in die vriend-
skap as jou verbeelding afmaak, wys
dit dalk dat sy tog skuldig voel en die
verantwoordelikheid na jou kant toe
wil gooi. Maar onthou, verhoudings
kom van twee kante af.
Jy hoef nie bekommerd te wees dat

jou lewe vir haar saai is nie. Vra jouself
eerder af wat jou lewe vir jou en vir
jou gesin beteken. Dit is belangrik.
Probeer haar nog een keer kontak en
se dat jul vriendskap vir jou belangrik
is. Nou moet sy besluit of sy die bal
wil teruggooi ...
Hou ook in gedagte dat dit die

normale verloop van die lewe is dat
mense uitmekaar groei. As haar
leefwyse anders as joune is, beteken
dit nie dit is beter as joune nie. En
moet beslis nie emosionele energie
mors op wat dalk kon gewees het
nie. Beweeg vorentoe. ~
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