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INLEIDING

Mannen zijn eenvoudige wezens, maar zelfs de eenvou-
digste dingen kunnen moeilijk te begrijpen zijn: neem 
bijvoorbeeld de Rubiks kubus®!

Het begon allemaal acht jaar geleden toen ik mijn baan als 
consultant opzegde om mannen te helpen met het maken van 
afspraakjes. Ik weet wat je denkt: ‘Oh, weer een van die ver-
siergoeroes die mannen leert hoe ze vrouwen kunnen manipu-
leren om hun zin te krijgen.’ Niet echt.

Weet je wat de meeste van mijn mannelijke cliënten antwoord-
den toen ik hun vroeg wat ze in hun leven wilden veranderen? 
‘De keuze hebben.’ Dat is hun manier om te zeggen dat ze een 
partner willen op wie ze verliefd worden en dus geen relatie 
vanwege de behoefte om niet alleen te zijn.

Mannen hunkeren naar vrijheid. Hun leven delen met iemand 
die ze niet gekozen hebben, zorgt ervoor dat ze niet voldoende 
energie krijgen om een uitzonderlijke relatie op te bouwen. Ik 
zeg ‘mannen’, maar volgens mij is deze kwestie ook op vrou-
wen van toepassing. Of heb ik het mis?

Dus heb ik honderden artikelen geschreven en tientallen film-
pjes gemaakt die veel mannen geholpen hebben om uit hun 
comfortzone te komen en hun relaties te verbeteren. Vreemd 
genoeg begon ik e-mailberichten te krijgen van vrouwen die 
geïnteresseerd waren in mijn werk en me concrete vragen over 
hun ervaringen stelden. In de loop van de jaren is het aantal 
e-mails gestaag gegroeid. Eerst waren het er een paar per week 

19187_Dans votre poche_inner.indd   5 6/01/20   07:57



INLEIDING

6

en tegenwoordig zijn het er honderden per maand. Hierdoor 
moest ik alles heroverwegen en ook lezingen met advies aan 
een vrouwelijk publiek beginnen te geven.

Toen ik aan dit wat bijzondere beroep begon, had ik alleen maar 
mijn lef en mijn ervaring met vrouwen. Maar door te luisteren 
naar duizenden mannen van alle leeftijden en van alle rangen 
en standen, door te praten over hun afspraakjes, hun scheidin-
gen, hun verwachtingen en angsten en hun visie op relaties, 
ontdekte ik dat het beantwoorden van de vragen van vrouwen 
die me ondervroegen over mijn kennis van mannen, voor mij 
bijna vanzelfsprekend geworden was.

Wees dus niet verbaasd als ik het in dit boek net zoveel over 
vrouwen als mannen heb. Omdat in werkelijkheid geen enkele 
vrouw een man kan veranderen, net als een man geen enkele 
vrouw kan veranderen. We moeten ons aanpassen en probe-
ren te begrijpen welke aanpassingen ons naar ons doel zullen 
brengen. Hoe zorg je ervoor dat een man attent is en naar je 
luistert? Hoe zorg je ervoor dat seks een bron van genot blijft? 
Maar vooral, hoe gedraag je je zodat een man de behoefte voelt 
om zich te binden? Daarvoor moet je de mechanismen die 
mannen leiden, goed begrijpen. Maar ook die van jezelf, omdat 
je verbonden bent met je partner en elke handeling van de ene 
persoon gevolgen heeft voor de andere.

In dit boek gaat het over liefde. Ik wil je helpen een man te ver-
leiden, niet alleen sensueel maar vooral met gevoel, zodat hij jou 
beschouwt als een partner voor de lange termijn zonder wie hij 
niet verder kan. Dus niet alleen als een vrouw van wie je afscheid 
neemt als de aanvankelijke aantrekkingskracht niet meer werkt.

Als je geen zin meer hebt in detective spelen, in proberen te 
raden wat er in de hoofden van mannen omgaat, terwijl je hun 
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vage verklaringen met elkaars ervaringen vergelijkt, als je iets 
wilt veranderen… maar wat precies wil je veranderen? Je hebt 
nu een eerlijk verslag en mijn beste adviezen in handen om een 
man verliefd te maken. Het is tijd om de zwarte doos te openen. 
Ik vraag je om mij te volgen.
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BELANGSTELLING 
IS DE SLEUTEL

‘JE MOET DE WARE ZOEKEN ONDER DE MANNEN DIE 
DEEL VAN JE LEVEN WILLEN UITMAKEN.’

Volgens mij moeten we dit boek beginnen met een paar 
logische kanttekeningen bij de valkuilen waarin veel 
mensen in hun zoektocht naar een partner trappen. 

Daarnaast bekijken we enkele mythen en andere beperkende 
overtuigingen die je vooruitgang zouden kunnen afremmen.

Je tijd en energie zijn de twee kostbaarste dingen ter wereld 
en ik wil je helpen om die niet verloren te laten gaan. Hoe? 
Ten eerste, verspil ze niet aan mannen die geen belangstelling 
hebben. De man van je leven is per definitie een man die deel 
van je leven wil uitmaken. Een man die op zijn minst geïnte-
resseerd is en energie aan jou wil besteden. Niet iemand die de 
helft van alle afspraakjes afzegt, je wekenlang in onzekerheid 
houdt en weer bij jou aanklopt als hij zich verveelt of zin heeft 
in seks. Je moet dus in eerste instantie in zee gaan met de man-
nen die belangstelling voor jou hebben. 

We willen altijd wat we niet kunnen hebben. Zo ontstaat be-
geerte. Mannen die willekeurig gedrag vertonen en geen kleur 
bekennen, vormen een uitdaging. Ze moedigen je aan om plan-
netjes te smeden om hem te veroveren: ‘Ik ga hem x dagen 
links laten liggen en daarna ga ik hem dit of dat magische be-
richtje sturen.’

Je gaat ook het gedrag van deze mannen rationaliseren en daar 
een uitleg voor vinden. Zoals het feit dat hij ‘momenteel’ veel 
werk heeft of dat hij examens heeft. Maar weet één ding: ook al 
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