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Het nummer 
één principe, 
dat de sleutel 
is tot een man 
zijn hart.

Afzender: 

Tim Veninga 

Bankje in het park 

Donderdag, 14:23

Ik ga je een geheim verklappen. Een geheim dat vaak is genegeerd en  
mannen je nooit zullen of kunnen vertellen.

Ik weet dat het spannend voor jou is om deze brief te lezen, en geloof me, het is even 
spannend voor mij. Ik besef me namelijk goed wat er op het spel staat:

jouw liefdesleven.
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En liefde is ontzettend belangrijk. Misschien wel het belangrijkste dat er bestaat. 
Dus ik weet dat je er goed over nagedacht hebt voordat je jezelf hebt aangemeld. 
Je hebt misschien wel een aantal keren getwijfeld of het de juiste keuze voor je was.

...en dat begrijp ik volledig.

Daarom ben ik ook zo blij dat je er toch voor hebt gekozen om actief te gaan leren 
hoe mannen werken en een einde te maken aan je frustraties.

Dit is knap. Er is namelijk een sterke vrouw voor nodig om dat te doen.

De meeste vrouwen denken dat ze precies weten hoe ze met mannen om moeten 
gaan. Ze zijn te koppig om om hulp te vragen en vinden dat ze het uit
zichzelf moeten kunnen.

Maar jij bent anders... en dat waardeer ik oprecht.

Want als je moeite hebt met mannen - dit betekent niet dat je er slecht mee bent 
trouwens, maar dat je gewoon verbeterpunten ziet - dan betekent dit vaak niet dat 
je niet slim bent.

Nee.

Integendeel. Er is niemand die je op school geleerd heeft hoe mannen werken. Je 
bent niet opgegroeid met een studie naar het mannelijke brein...

Ik vind dat wat ik je nu ga vertellen op iedere school geleerd zou moeten 
worden aan iedere vrouw.

 Liefde is tenslotte belangrijker dan staartdelingen maken, maar ik zal je verder 
niet vervelen met wat ik daarover denk.

Want wat ik je nu ga leren is een eenvoudig principe dat de sleutel tot een man 
zijn hart vormt. Wanneer je dit kunt, zul je er onmiddellijk uitspringen tussen alle 
vrouwen die hij ooit heeft ontmoet.

 En wanneer hij in een relatie met je is, zal hij je iedere dag opnieuw waarderen 
en iedere morgen opnieuw verliefd op je worden.

Maar niet alleen dat. Hij zal zelf ook leuker worden, jou meer respecteren en zijn 
best voor je gaan doen.
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 Zelfs als hij dat al jaren niet meer doet. Over dat principe gaan we het in deze
brief hebben.

 Maar laat me je nog een ding zeggen voordat we beginnen:
 

"Sorry."

 Ik wil je mijn excuses aanbieden namens mijn geslacht.

Sorry, dat we je soms zoveel frustraties opleveren.

Sorry, dat je soms totaal geen hoogte van ons kan krijgen.

Sorry, dat we emotioneel soms net een klein kind zijn.

Sorry, dat we je soms een enorme emotionele rollercoaster bezorgen.

Sorry, dat we doen alsof we je leuk vinden en daarna afstandelijk worden.

Sorry, dat we soms totaal geen rekening houden met je gevoelens.

 ... En sorry dat we zo weinig met je delen.

Het mag gezegd worden dat omgaan met ons mannen niet altijd even makkelijk
is... maar ik ben van plan om het met je goed te maken in deze brief.

Als man moet ik tot mijn schaamte bekennen dat ik me aan al deze dingen
schuldig heb gemaakt. Soms misschien nog wel erger.

... En je hebt zelf misschien ook wel meegemaakt dat mannen dit bij je doen. De
kans is groot aangezien miljarden mannen op deze planeet zo doen.

Ik weet niet of je bekend met het oude fabeltje van de kikker en de schorpioen,
maar het gaat zo.

"De kikker en de schorpioen"
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 Een schorpioen vraagt een kikker om hem naar de andere kant van het water 
te brengen. De kikker zegt tegen hem dat hij dat natuurlijk niet gaat doen. Hij is  
bang dat de schorpioen hem dood steekt.

De schorpioen zegt tegen hem: Natuurlijk steek ik je niet, want als ik dat doe dan
verdrinken we allebei. De kikker gaat akkoord en neemt de schorpioen op zijn 
rug. Halverwege de rivier steekt de schorpioen de kikker. Beiden zullen 
verdrinken. "Waarom doe je dat?" , vraagt de kikker.

De schorpioen antwoord: "Ik ben een schorpioen. Het zit in mijn aard."

En zo is het ook met ons mannen. Ons gedrag zit nu eenmaal in onze aard. Zelfs
als we er zelf last van hebben dan kunnen we onszelf niet beheersen. Het is niet
omdat we niet willen, maar het is omdat het nu eenmaal in onze aard zit.

Betekent dit dat we niet verantwoordelijk zijn voor ons gedrag? Nee, natuurlijk
niet. Er is een hoop wat we kunnen doen om mannen te leren hoe ze vrouwen 
beter kunnen begrijpen. Ik coach jaarlijks honderden mannen om een betere 
man of vriend te worden.

Maar de meerderheid weet het niet... en dat kun je ze nauwelijks 
kwalijk kan nemen. Maar ik wil niet dat je bitter en zuur wordt en het gewoon 
opgeeft. Want er is een oplossing.

Zoals ik al zei: Het is heel lastig om te stoppen met iets dat nu eenmaal in onze
natuur zit.

Maar wanneer je onze natuur - slim - gebruikt,

dan werkt dit alleen maar in je voordeel

 Ik ga er vanuit dat je al veel verhalen hebt gehoord over verschillen tussen 
mannen en vrouwen. Ze gaan anders om met gevoelens, heb ben andere 
drijfveren en soms tegengestelde behoeftes.

 … En hoewel ik zeker weet dat het geen verrassing voor je is dat deze 
verschillen bestaan, is het één van de grootste problemen die mensen hebben in 
de liefde. Als een stel ruzie heeft dan is het meestal omdat ze elkaar niet begrijpen. 
De man heeft een heel ander brein dan de vrouw. We hebben 10 keer minder witte 
hersenmassa, minder activiteit in de hippocampus en een kleinere prefontale 
cortex.
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"Wat betekent dat in mensen termen?"

 Mannen zijn kortzichtig, vergeetachtig en ongelofelijk slecht in het zien van
verbanden tussen dingen. Dus als je jezelf soms afvraagt hoe een man zo stom 
kan zijn om je verjaardag te vergeten, dan komt dat omdat hij echt zo stom is.

 Vrouw zegt: Ben je echt mijn verjaardag vergeten?

 Vrouw denkt: Misschien heeft hij een verrassing gepland en doet hij alsof.

 Man zegt: Oh, shit! Helemaal vergeten lieverd. Sorry. Ik zal morgen een 
cadeautje voor je halen.

Man denkt: Zo, er was een probleem met een cadeautje, dat heb ik mooi opgelost.

 Vrouw zegt: Hoe kan je dat nou vergeten? Ik heb je er vorige week nog aan 
herinnerd!

 Vrouw denkt: Hij koopt geen cadeautje voor me, dat betekent dat hij niet aan
me heeft gedacht en dat hij niet aan me heeft gedacht betekent dat hij niks om me
geeft en hij was Valentijnsdag ook al vergeten!

 Man zegt: Oh nouja, sorry hoor, ik had het gewoon heel erg druk.

 Man denkt: Waarom doet ze nou moeilijk om een suf cadeautje?

 Hier ontstaat een conflict waarbij beide partijen elkaar niet begrijpen. Omdat
een vrouw dit soort dingen wel makkelijk kan onthouden raakt ze van slag 
wanneer hij haar verjaardag vergeet.

 De man heeft niks door. Hij denkt dat het om een cadeautje gaat. Nu 
ontstaat er een conflict. Simpelweg omdat de man en vrouw elkaar niet begrijpen.

Ik geef toe, dit is een extreem voorbeeld... Maar in het dagelijks leven zie ik
dit soort conflicten bijna iedere dag (en net zo zwart-wit) gebeuren.
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“...En dit is nog maar het topje van de ijsberg”

 Er zijn heel veel verschillen tussen mannen en vrouwen. In dit hoofdstuk geef 
ik je één van die belangrijke verschillen. Dit verschil is de sleutel tot een echt 
diepe emotionele connectie met een man.

 Mannenhersenen worden al in de baarmoeder gedrenkt in de testosteron en
werken totaal anders dan vrouwen. Dit testosteron zorgt voor een zeer krachtige
behoefte bij mannen (en nee, dan heb ik het niet over hun seksdrive, alhoewel die 
ook meetelt).

 Deze behoefte is zó sterk aanwezig dat mannen letterlijk ALLES doen om hem
te verzadigen. Deze behoefte is zó groot dat hij moeite zal hebben om het je uit te
leggen of onder woorden te brengen.

 Omdat hij deze behoefte al vanaf zijn geboorte heeft, is het zo normaal 
geworden dat hij zich er niet eens bewust van is.

 Probeer je eens in zijn schoenen te verplaatsen. Stel je hebt een enorm krachtige
behoefte al je hele leven lang. En omdat hij er altijd geweest is, heb je helemaal
geen idee dat hij er is.

 Wat ik nu ga zeggen is cruciaal om de rest van deze brief (en mannen) te 
kunnen begrijpen.
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“Mannen geven meer om respect dan om liefde”
 
 Uit talloze onderzoeken door de afgelopen jaren kwam iedere keer weer 
hetzelfde naar voren: Mannen hebben meer behoefte aan respect dan aan liefde. 
Ze snakken ernaar.

 Neem nu bijvoorbeeld Shaunti Feldhan's onderzoek. Hierin werd mannen de
vraag gesteld:

 Wil je liever:

 Je eenzaam en ongeliefd voelen...

 OF

 Incompetent en door niemand gerespecteerd?

 De uitkomst? Het was heel grappig, maar een hele hoop mannen raakten in de
war van de vraag. Ze zien absoluut geen verschil tussen “geliefd” zijn en 
gerespecteerd worden. Maar ondanks dat gaf nog steeds 74% als antwoord dat ze 
liever eenzaam en ongeliefd waren dan niet gerespecteerd.

 “Mannen zien geen verschil tussen liefde en respect. Zonder respect voelen 
ze zich niet geliefd.”
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“Maar Tim, ik respecteer hem heus wel!"

 Oké, even voor de duidelijkheid. Ik denk niet dat je hem niet respecteert. Als
dat zo was dan deed je nu niet je best om hem beter te begrijpen en aan je te
binden.

 Ik heb het hier over de specifieke 'mannelijke' versie van respect. Ik bedoel 
hier niet te zeggen dat het aan jou ligt dat hij zich niet gerespecteerd voelt. Het 
kan zelfs zo zijn dat je hem alle respect van de wereld geeft en dat hij het gewoon 
niet ziet.

 Wat ik liever doe, is je helpen om deze boodschap over te brengen op een 
manier die zijn (licht gemankeerde) mannenbrein snapt, zodat je de macht hebt 
om zijn gevoelens te beïnvloeden en de controle terug te krijgen over je relatie.

 Wat nu als je een man zou daten waarvan je zeker wist dat hij van je hield, 
maar hij toonde zijn liefde NOOIT aan je. En wanneer je hem erop aanspreekt 
zegt hij: “Ik hou van je, dat je dat niet ziet is jouw fout!”

 En of dat dan waar is of niet, zou je daarmee kunnen leven?

 Ik hoop het niet voor je. Iedere vrouw verdient een man die niet alleen van 
haar houdt maar dat ook laat zien. En andersom:

“Als je een man respect toont, dan pas

voelt hij zich geliefd”

 Nu kun je in de liefde heel makkelijk zeggen “Ik hou van je”, maar rechtstreeks
tegen een man zeggen dat je hem respecteert is niet echt een optie.

 Maar gelukkig zijn er wel andere manieren die je kunt gebruiken om hem zich
gerespecteerd te laten voelen en een diepe liefde bij hem op te wekken.

 Want hier is het ding.
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“Achter de grote mond, machogedrag en stoere houding

schuilt een diepe onzekerheid – waar mannen nooit

openlijk over praten.”

 Ja... ook wij mannen zijn onzeker.

 We zijn er niet trots op... en oh mijn god, we zullen er nooit een woord over 
zeggen. Maar het is waar.

 De invloed van testosteron is in het eerste levensjaar gigantisch. Daarna daalt
het niveau voor een aantal jaren om in de puberteit met een nog grotere golf terug
te keren.

 De invloed van dit hormoon is groter dan je zou denket. Het maakt ons 
hypergevoelig voor sociale hiërarchie. We krijgen een enorme drang naar 
erkenning en respect. Tegelijkertijd maakt het ons competitief en geeft het ons 
een zucht naar avontuur en macht.

 Wanneer we in een nieuwe sociale omgeving geplaatst worden dan stijgt ons
testosteronpeil bijna direct. Dit maakt ons agressiever, emotioneel ongevoeliger 
en doelgerichter.

 Wanneer we onderaan de pikorde terechtkomen, dan zullen onze 
testosteronspiegels weer dalen. Wanneer we bovenaan terechtkomen dan 
stijgen ze. Als we het gevoel hebben laag in de pikorde te staan dan voelen we 
ons ongelukkiger, minder mannelijk en daalt onze zucht naar liefde.

 Dus ondanks dat het soms lastig is om te zien, geven mannen wel degelijk om
relaties. Een hele hoop. Maar door deze relaties zijn we constant bang om niet
goed genoeg te zijn.

 En wanneer een vrouw op een verjaardagsfeestje dan een opmerking 
maakt als:
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"Mijn man heeft twee linkerhanden"

 dan maakt het niet uit of je er een hilarisch verhaal bij vertelt wat gewoon
grappig is. Hij zal er misschien zelfs wel om lachen en meepraten, maar diep 
van binnen voed je zijn gevoel van incompetentie.

 .... en iedere keer wanneer dit gebeurt, dan verdwijnt zijn gevoel voor liefde 
een klein beetje. Omdat een gevoel van incompetentie zulke negatieve gevolgen 
heeft voor een man, zal hij - vanuit - zelfbescherming onbewust iets meer afstand 
van je nemen.

 Dit is nog een overduidelijk voorbeeld. Maar wanneer je bijvoorbeeld op een
eerste date bent en je verbetert hem over iets of je gaat een discussie met hem aan
waarin je gelijk krijgt... gebeurt precies hetzelfde.

 Het is dus heel belangrijk om hier rekening mee te houden. Je drijft je man bij
je weg wanneer je hem suggesties geeft als hij aan het kaartlezen is. Of als je 
samen een tent opzet en je vertelt hem hoe het moet...

 .... Het is heel belangrijk dat je weet dat een man hier zo gevoelig voor is.

 Want het betekent eigenlijk:

“Iedere keer dat je een man verbetert, hem een suggestie

geeft om iets te doen of als je iets wat hij zegt in twijfel

trekt, dan is zijn instinct om afstand te nemen.”

 ... en ik weet dat je nu denkt: Ja, maar moet ik dan de hele tijd alles wat hij doet
geweldig vinden? Of kan ik dan nooit een oplossing aandragen voor een 
probleem?

 Om heel eerlijk met je zijn... Ja. Daar komt het op neer.

 Hij heeft jouw respect en waardering nodig. Sterker nog, hij snakt er naar. 
Vergeet alle praatjes die een man heeft over dat hij een vrouw wil die tegengas 
geeft en dat soort dingen.

 Maar voordat je begint. Ik weet dat je wil dat hij jou op waarde schat en je 
respecteert om je intelligentie. Maar dat hoeft niet.
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 Wanneer je hem goed over zichzelf laat voelen dan gebeuren er een aantal 
mooie dingen. Hij begint zich 'de man' in de relatie te voelen. Als hij het gevoel 
heeft dat je hem geweldig vindt dan doet hij alles om dit beeld waar te maken.

 Je hebt zijn 'echte mannelijke zelf ' wakker gemaakt. Hij is in een relatie 
waarin hij zichzelf sterk en gerespecteerd voelt... en als hij dit krijgt, dan wil hij 
niets liever dan meer tijd doorbrengen in de situatie. Hij wordt ineens liever, 
zorgzaam en hij zal je behandelen als een prinses.

 Als hij zich de grote sterke man voelt dan wil hij automatisch voor je zorgen en
bij je zijn.

(oh, en als je al jaren een relatie hebt zal je zien dat hij ineens seksueel veel 
meer geïnteresseerd is in jou).

 Dus niet alleen gaat hij meer van je houden, hij gaat ook meer zijn best voor je
doen en wordt een veel leukere aantrekkelijkere man.

Niet slecht toch?

"Zijn boosheid..."

 De voornaamste reden dat mannen boos worden is het gevoel dat ze niet 
gerespecteerd worden. Wanneer mannen in studies naar conflictsituaties wordt
gevraagd om de emoties van een derde in te schatten gebruiken ze bijna altijd
termen die te maken hebben met waardering, respect, serieus genomen worden
enzovoort. Dit vinden ze veel belangrijker dan het feitelijke onderdeel van 
de ruzie.

 Laat me je een gewetensvraagje stellen? Vind je het oké als een vrouw huilt
tijdens een ruzie met haar partner? Je zal ongetwijfeld 'ja' zeggen en genoeg 
voorbeelden hebben om dit te onderbouwen. Maar laat me je nu een andere vraag 
stellen. Is het oké voor een man om tijdens een ruzie in woede uit te barsten?

 De meeste mensen zullen hier wat meer moeite mee hebben. Maar grappig
genoeg, is dit beide een resultaat van hetzelfde probleem.

 Wanneer een vrouw zich niet geliefd voelt, zal ze verdrietig worden. Maar 
wanneer een man zich niet gerespecteerd - en dus niet geliefd - voelt, dan reageert 
hij met boosheid.
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“Wanneer een vrouw zich niet geliefd voelt, zal ze

verdrietig worden. Maar wanneer een man zich niet

gerespecteerd - en dus niet geliefd - voelt, dan reageert hij

met boosheid.”

 En begrijp me niet verkeerd, onze definitie van 'niet gerespecteerd worden' is
nogal breed en verre van redelijk of rationeel. Daarom zal ik nu wat praktischer
met je worden om je een idee te geven hoe dit werkt.

"Wat betekent dit in de praktijk?"

 Laten we er een paar voorbeelden er bij pakken en ze één voor één behandelen.
 Stel je voor. Jullie zijn onderweg en jullie krijgen autopech. Hij stap uit de auto
en kijkt onder de motorkap. Jij zegt tegen hem: "Zal ik de wegenwacht bellen?"

 Deze kleine opmerking - hoe behulpzaam ook - kan hem van slag brengen. Op
dit moment vraagt hij zich af of je er geen vertrouwen in hebt dat hij de auto kan
maken. Misschien is hij verre van een klusser en kan hij het ook niet. Maar hij wil
dat liever niet toegeven. De verbeterde versie zou zijn:

 "Ik vind het fijn dat je in dit soort situaties altijd precies weet wat we moeten
doen."

 Vervolgens wacht je af tot hij uit zichzelf de wegenwacht belt. Is dit praktisch?
Nee. Maar het is goed om jezelf af te vragen wat belangrijker is. Tien minuutjes
minder vertraging bij autopech of een fijne relatie met de man van wie je houdt?
 Laat me je nog een paar voorbeelden geven. Je, zegt tegen één van je 
vriendinnen binnen gehoorafstand:

 "Hij mag van zijn werk niet op vakantie."

 Hoewel, dit ongetwijfeld waar zal zijn, geeft dit hem totaal niet het gevoel dat 
je hem waardeert. De verbeterde versie zou zijn: "Hij werkt voor een groot 
distributiebedrijf waar hij alles regelt met de cijfers, maar hij is zo belangrijk daar, 
dat ze niet zomaar twee weken zonder hem kunnen.
 Nu, ik het hier toch over heb.
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"Een man vindt het enorm belangrijk dat je loyaal bent."

 Met loyaal bedoel ik niet puur de seksuele loyaliteit, maar vooral ook de 
emotionele loyaliteit. Goede stellen zijn een team en nemen het voor elkaar op.

 Wanneer jullie bij vrienden (of in ieder ander gezelschap) zijn, dan heeft hij je
nodig. Hij wil iemand die aan zijn kant staat. Mannen zijn hier waarschijnlijk nog
gevoeliger voor dan vrouwen.

 Dus wanneer je grapjes over hem maakt in het openbaar dan neemt hij je dat
niet in dank af. Wanneer anderen grappen maken over hem dan wil hij dat je het
voor hem opneemt.

 Van zijn vrienden kan hij die grappen best hebben, maar van jou niet. Hij wil 
belangrijk voor je zijn en hij wil dat jij hem bewondert. In publieke discussies 
neem je het voor hem op en als mensen grappen maken over hem verdedig je 
hem op een speelse manier.

"Hij wil je beste bedpartner ooit zijn."

 Ok, dit klinkt gek. Maar hij heeft het absoluut nodig dat je hem validatie geeft
op het gebied van seks. Niet alleen wat betreft de daad zelf, maar ook over zijn
vermogen om je op te winden.

 Mannen hun zelfbeeld en zelfvertrouwen zijn rechtstreeks gelinkt aan hun 
bedprestaties.

 Ik snap ook prima dat jij hetzelfde hebt en dat jij dit ook belangrijk vindt. Maar
je hebt geen idee hoe schokkend belangrijk dit is voor ons mannen.
 We snappen heus wel dat er knappere en aantrekkelijkere mannen op de 
planeet rondlopen, maar we willen het gevoel hebben dat we al je seksuele 
behoeftes compleet vervullen.

Gebruik zinnetjes als: "Ik vind het zo sexy als je"

 "Ik krijg het altijd warm wanneer ik je …armen/schouder/ander 
lichaamsdeel…zie."

 Gebruik complimenten om ons te sturen in bed. Wanneer je ons instructies
geeft over hoe je op te winden, dan is ons ego gekwetst. Maar een beetje validatie
maakt het enorm simpel om ons te trainen. Wanneer hij iets doet wat je fijn vindt
in bed… kreun… en luid ook… We vergeten het daarna nooit meer.
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 We willen niets liever dan het je naar de zin maken in bed en het is voor ons
ontzettend belangrijk. Dus zodra we leren wat jou opwindt - neem dan maar van
mij aan, dan vergeten we dat nooit meer.

 Oh en nu ik het heb over complimenten.

"Hij wil dat je hem waardeert om wie hij is."

 Het volgende wat ik je ga vertellen is een beetje gevaarlijk. En ik wil je vragen
hier voorzichtig mee om te gaan.

 Dit is zo krachtig dat je er bijna bang van wordt, maar wanneer je een man 
het gevoel kan geven dat je nog nooit een man hebt ontmoet zoals hij, dan 
gebeurt er iets moois.

 Hij voelt zich zo speciaal bij jou dat hij maar meer blijft willen. En
zoals ik al eerder heb gezegd, wanneer hij zich speciaal voelt bij jou, dan voelt hij
zich ook speciaal over jou.

 Daarom is het zo belangrijk dat je jouw waardering voor hem hardop 
uitspreekt. Het gaat niet om de overduidelijke complimenten, maar om 
complimenten die specifiek op hem van toepassing zijn.

 Een compliment als

 "ik vind je zo'n mooie man".

 zal hem misschien even goed laten voelen, maar het heeft weinig impact op de
lange termijn.
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 "Oh en voordat ik het vergeet... Je uiterlijk."

 Ja, uiterlijk telt ook. Of je het nu leuk vindt of niet... Uiterlijk telt nu eenmaal.
Maar ja laten we eerlijk zijn, je wist waarschijnlijk al dit voor hem belangrijk is in
de beginfase van jullie relatie.

Maar wat veel vrouwen nog wel eens vergeten is dat het ook later in de relatie
ontzettend belangrijk is voor hem. Wanneer een man het gevoel heeft dat je niet
meer je best doet om er mooi uit te zien, dan kan hij dit ook zien als een teken dat
je hem niet meer respecteert.

 ... En je hoeft er echt niet bij te lopen als een broodmagere Doutzen Kroes, 
maar het gaat erom dat hij ziet dat je je best voor hem doet. Wanneer hij ziet dat 
je hard je best doet om fysiek gezond te zijn (jeweetwel, gezond eten en 
sporten) en er mooi uit te zien, dan is het niet alleen makkelijker voor hem om 
aangetrokken tot je te zijn, maar zal hij ook emotioneel meer het gevoel hebben 
dat je om hem geeft.

 Mannen zullen nooit toegeven hoe ze hier echt over denken. Het 
onderwerp ligt nu eenmaal enorm gevoelig. Sterker nog, een van mijn cliënten 
biechtte ooit op dat hij tegen zijn vriendin zei dat hij haar er mooi uit vond zien 
in een joggingbroek. Hij meende er niks van, maar hij wist dat ze dit graag wilde 
horen. Dus zei hij het.

 Maar in de privé gesprekken die ik had met mannen, en uit eigen ervaring 
weet ik hoe enorm de impact kan zijn, als een man het idee heeft dat zijn 
vriendin niet meer haar best doet om er mooi uit te zien. Dit staat bijna één op 
één met het gevoel dat we niet geliefd zijn.

 Dus geloof me, wanneer je hem laat zien dat je er je best voor doet, dan kom je
een heel eind... En - ik herhaal het nog een keer voor de zekerheid - je hoeft er 
echt niet uit te zien als een model, zolang hij maar ziet dat jij je best doet om er 
mooi en vrouwelijk uit te zien.

 Hebbes?

Mooi.
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"Maar Tim.. dit klinkt allemaal behoorlijk eenzijdig.

Waarom vraag je me om zo mijn best te gaan doen voor

hem?"

 Dat weet ik. Maar je zou voor de grap moeten zien wat voor waslijsten aan 
instructies ik aan mannen geef. Geloof me, die krijgen nog veel meer opdrachten.

 Ik zou ook graag willen dat het anders was. Maar de realiteit is dat 99,9999 
procent van alle mannen nu eenmaal zo werken. Dus je kunt er maar beter mee 
om leren gaan.

 En als je dat kan, dan leer je ook nog iets anders moois. Je leert dan ook hoe je
van een man kan houden om wie hij is (in plaats van om wie hij zou kunnen zijn).

"Mijn man is anders"

 Als je een man hebt die volstrekt ongevoelig lijkt voor deze vorm van 
waardering, dan is het juist een reden om dit goed toe te passen.

 Sommige mannen zijn enorm zelfverzekerd en laten je heel weinig merken 
van hun behoefte hieraan. Ook kan hij misschien zijn emoties onder controle 
houden .

 In dat geval is wat ik je in deze brief vertel misschien wel extra belangrijk. Een
man met veel gevoel voor eigenwaarde is over het algemeen een extra leuke man
om mee samen te leven. Dat maakt het alleen nog maar belangrijker om te leren
hoe je hem bij je in de buurt kan houden.

 Want of hij het nou laat merken, of niet, hij heeft de behoefte en wanneer je
deze behoefte bij dergelijke "leuke" mannen kunt vervullen, dan is de kans dat je
hem bij je houdt veel groter.
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“Hoe je zo wordt, zonder je ziel te verkopen.”

Ok, dit is de truc:

 dit betekent absoluut niet dat je jezelf minderwaardig of als een bang vogeltje 
naar hem op moet stellen.

Ook betekent dit niet dat je het altijd met hem eens moet zijn.

 … en het betekent zeker niet dat je jezelf hoeft op te stellen als een giechelende 
bimbo.

 Nee.

 Zeker als je een man voor een langere tijd bij je wilt houden, dan wil je ook dat 
hij je respecteert. Je gaat voor een verhouding van 80/20. Hij wil 80% van de tijd 
de bewonderende vrouw die hem respecteert. De overige 20% wil hij de stoere 
vrouw op wie hij trots kan zijn.

En ik weet dat het wat tijd zal kosten om die vrouw te worden.
 Zeker in het begin zal het moeilijk zijn en zul je jezelf er constant aan moeten 
herinneren.

 Daarom wil ik je ook aanraden om deze brief meerdere keren te lezen. Of beter 
nog uit te printen en ergens in het zicht neer te leggen. Want wanneer je dit 
eenmaal door hebt dan zal je de volgende dingen zien gebeuren:

• Hij	zal	(meer)	van	je	gaan	houden.
• Je	wordt	de	enige	vrouw	waar	hij	constant	aan	denkt.
• Hij	kan	niet	wachten	om	je	weer	te	zien
• Je	wordt	zijn	nummer	één	prioriteit
• Hij	zal	zich	mannelijker	en	zorgzamer	naar	je	opstellen.
• Hij	toont	meer	initiatief	om	leuke	dingen	met	je	te	gaan	doen
• Hij	wil	zoveel	mogelijk	bij	je	in	de	buurt	zijn.

En nog een hele hoop meer.

 Dus ja, het is zeker de moeite waard om het te leren. Het geeft je eindelijk de
controle in je liefdesleven waar je zo naar snakt. Het zorgt ervoor dat mannen je
eindelijk gaan behandelen als een prinses.

En dat... verdient iedere vrouw.
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“Wil je meer weten?”

 Bekijk dan eens mijn programma genaamd “De 43 Scripts”.

 Ik geef je dan standaard woord-voor-woord teksten en zinnen die je kunt 
 gebruiken om dit principe in de praktijk toe te passen en een man verliefd 
 op je te maken.

 Lees er hier meer over:
  

 http://www.maakhemverliefd.nl

http://maakhemverliefd.nl/

