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STAP I
Onzekerheid bij vrouwen te lijf gaan
Onzekerheid en gebrek aan ervaring met vrouwen doorkruisen gezamenlijk als een
rode draad het leven van de man. Zij beïnvloeden niet alleen zijn gedrag, maar ook zijn
handelingen en hebben dus invloed op de uitkomsten naar succes. De wereld van de man en
zijn maagdelijkheid of beperkte ervaring met vrouwen is een onverschillige wereld, waar de
angst ligt in het verhullen van de maagdelijkheid of de gebrekkige ervaring met vrouwen.
Deze angst doet mannen vanuit onzekerheid handelen, omdat zij de ervaringen met vrouwen
missen om hun gedrag te onderbouwen en zich dus zeker te voelen over deze zaken.
Als de man zich tot grotere vormen wilt ontplooien, zal hij deze angsten dienen te
overwinnen en zich daarnaast bewust dienen te worden van het feit dat de maagdelijkheid of
beperkte ervaringen met vrouwen hem alleen maar onzekerder en minder aantrekkelijk maken
voor de vrouw. Deze vicieuze cirkel doet een beroep op de begeerte en verleiding die voor
elke man lastig zijn om te negeren. Om deze vicieuze cirkel te kunnen doorbreken dienen
mannen zich te realiseren dat er geen wet voor de ware liefde bestaat en wie dit wel denkt zal
snel uit deze illusie moeten ontwaken om mogelijke schade te voorkomen. Wellicht zou dit
een droom kunnen zijn voor de vrouw, aangezien een vrouw met maagdelijkheid door
meerdere mannen zal worden begeerd. Voor de man is dit echter niet het geval, het spreekt
alleen over onervarenheid en gebrek aan succes bij vrouwen.
Een man die zijn maagdelijkheid nog heeft of gebrek heeft aan ervaring met vrouwen
wordt dus minder vrouwen begeerd. De man dient daarom ook te beseffen dat de
maagdelijkheid of de beperkte ervaring met vrouwen hem eigenlijk belemmert om zijn
volledig potentieel verder te kunnen ontwikkelen als een echte man. De man dient emoties
enkel te koppelen aan ervaringen als hij zich werkelijk wilt binden aan een vrouw en de
verliefdheid een eerlijke kans wilt geven. Voor de man ligt hier het grootste groeipotentieel
zowel naar persoonlijk succes alsook een rol als de zelfverzekerde man die begeerd wordt
door de vrouw. Als het de man enkel om ervaring gaat zal hij zich moeten richten op vrouwen
waar hij zich niet snel emotioneel aan zal binden, wij spreken hier over oudere vrouwen en
minder aantrekkelijkere vrouwen.
Op deze eenvoudige maar toch efficiënte manier zal de man meer ervaring opdoen en
het benodigde zelfvertrouwen opbouwen zonder dat de drang zal ontstaan om zich te binden
in een relatie. Door deze manier van het opbouwen van ervaring en zelfvertrouwen zal de man
meer vrouwen om zich heen aantrekken die allen de begeerte zullen ontwikkelen om door
hem verleid te worden. Welke vrouw wil haar schoonheid niet ten proeve leggen aan de
grootste verleider, alle vrouwen begeren dit diep in hun hart. De ultieme test van puurheid en
schoonheid is aantrekken en het trachten te weerstaan van de ultieme verleider, de
zelfverzekerde man met charisma. De man die zich deze vaardigheden meester zal maken zal
dus vanzelfsprekend niet alleen zelfverzekerder worden maar ook de magische eigenschap
charisma ontwikkelen. De aura van magie die succesvolle mannen nodig hebben om anderen
voor hem te doen smelten.
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STAP II
Angst vinden en overwinnen
Vanuit onzekerheid of onwetendheid ontstaat angst, de angst voor het onbekende doet
mannen bewegen in richtingen waar zij hun succes niet zullen vinden. Wat angst ook mag
zijn, een ding weten wij zeker. Angst leeft alleen tussen de oren, angst is niet iets dat tastbaar
is of berekenbaar, wij kunnen het niet verplaatsen want het leeft in ons en leeft op elk moment
van de dag als wij de angst voeden. De onaantastbaarheid maakt angst tot een geduchte
opgave voor de man om te kunnen overwinnen. Waar wij angst vermoeden zullen wij angst
vermijden, en dat zelfs als wij de angst niet kunnen waarnemen. Het leeft in ons en doet ons
bewegen terug naar onze comfort zone, de plek waar de man zich veilig kan voelen. Wie zich
laat leiden door de gedachte van angst geeft angst gedeeltelijke en soms zelfs volledige
controle over het nog te behalen succes.
De paradox in dit verhaal schuilt achter het feit dat juist waar wij de meest relevante
progressie mogen boeken naar ons succes wij de dikwijls grootste angst ervaren. Het is alsof
het lichaam ons wil behoeden voor veranderingen waar wij ons geen emotie bij kunnen
voorstellen. De angst om te falen trekt aan ons als een overbezorgde moeder. Als wij mannen
als baby ons de angsten van onze moeder zouden aantrekken zou de kans groot zijn dat wij nu
nog steeds niet zouden kunnen lopen. Het is de taak aan de man om op te staan en zijn vlucht
te maken naar succes zonder angst voor wind of regen. Een vlucht waar hij zich niet aan
objecten kan vasthouden voor steun, een vlucht waar hij alleen kan navigeren op de waarheid
die in hem spreekt zonder angst, en met zijn vleugels zal moeten anticiperen op de
willekeurige luchtstromingen en andere onvoorspelbare elementen.
Dit is een proces waar lichaam, geest en ziel zich volledig in harmonie dienen over te
geven aan het vertrouwen dat de man heeft, waar hij zich dient los te maken van toekomstige
angst en pijn die hem op dat moment alleen maar doen twijfelen.
Het leven kent geen grotere angst dan de angst voor pijn. Toekomstige pijn kan een man al
dagelijks kwellen en zijn gedrag beïnvloeden en doen sturen naar zijn comfort zone waardoor
hij de bloei van zijn mannelijk succes zal mislopen.
Zeer tegenstrijdig, want juist pijn leert de man waar hij zich dient te sterken om
succesvol te worden en zijn grenzen te verleggen. Vermijden wij deze en blijven wij verkeren
in onze comfort zone dan zullen wij snel ervaren dat onze uitdagingen in het leven ons zijn
gepasseerd. Angst dient de man dan ook op bekeken wijze te gebruiken als een van zijn
gidsen naar succes. Angst geeft de grenzen aan die de man kan verleggen. Als de man zich
afvraagt waar hij zijn grenzen zou kunnen verleggen zou hij eenvoudig weg al zijn angsten
kunnen vinden en overwinnen, zodat hij zijn vleugels kan spreiden.
Angst mag in geen enkel geval de overhand nemen over het leven van de man, als het
leven van de man wordt gestuurd door zijn angst zal hij zich van zijn succes laten saboteren
door enkel een gedachte die alleen in zijn hoofd heeft geleefd. Wie durft zal gaan, en wie
brutaal is heeft de halve wereld. Elke man dient zich te verplaatsen uit de schaduw van angst,
door zich bewust te worden van het feit dat het leven geen zekerheid biedt, dit paradigma
wordt enkel verkocht door de sluwen onder ons. Wie voor zekerheid betaalt is altijd duurder
af omdat zekerheid het kortst duurt. In dit leven is alleen de dood zeker, en ook de dood
hoeven wij niet te vrezen als zij ons komt verlossen op een moment dat wij nooit zullen
kennen noch meemaken en dus ook nooit hoeven te vrezen.
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STAP III
De begeerte beheersen
Alles in het leven dat wij het meest begeren zal het minst zeker worden en alles wat
het minst zeker is zullen wij het meest begeren. De begeerte is een proces die de emoties van
de man doet roeren en de hand legt op een proces van aanhoudende gedachten die zichzelf
steeds versterken in onze gedachten. De begeerte is een gedachte die zich identificeert met
alles wat wij nog niet zijn en zouden kunnen worden.
Deze grensverleggende maar ook tevens beperkende gedachte voedt zich met onze
diepste verlangens en creëert een beangstigend diepe leegte. Begeerte is een krachtige
drijfveer die onze handelingen en beslissingen drijft en kracht geeft aan de uitvoering. Als de
oncontroleerbare maar zeker beteugelbare drijfveer de overhand neemt en zich meester maakt
over onze gedachten zullen wij ons stelselmatig bewegen naar de te vullen afgrond waartoe de
begeerte ons wil brengen.
We begeren omdat wij het wellicht niet willen accepteren, durven te doen of durven te
zijn, de angst om het te moeten doen of willen zijn is groter dan het leven in de begeerte en
wellicht om deze reden verkiezen wij de begeerte boven de handeling. Deze
multidimensionale gedachten hebben een grote invloed op het verloop en de invulling van het
leven van de man. De begeerte is een gedachte die kan groeien omdat wij de beslissing van
deze gedachte, die ook tevens de begeerte voedt, niet hebben willen nemen, of durven nemen.
De begeerte is dus geen opbouwende gedachte op zich maar eerder een afbrekende
gedachte over jou. Het begeren kan ons onzeker maken, doen twijfelen en op andere
gedachten brengen. De begeerte schopt dus als het ware herrie in de bovenkamer waardoor
wij als het ware in een wervelwind van gedachten komen waarmee de begeerte zich voedt en
ons doet wegdrijven van onze mogelijke doelen of idealen. Als de begeerte zijn hoogtepunt
bereikt kan de man in het geval van de verleiding en de liefde, verliefd worden.
De verliefdheid gekoppeld aan een vrouw is een uitmuntend voorbeeld van de overgave van
controle, zij het goed of slecht gezien de situatie. Maar de verliefdheid is niet alleen
gerelateerd aan de interactie met vrouwen. Ook aan materie kunnen mannen zich binden en
onbewuste gevoelens krijgen die overeenkomen met symptomen van de verliefdheid. Bij het
willen bereiken van persoonlijk succes is de keuze aan overgave aan de man en niet aan een
ander. Wie controle wil nemen over zijn succes zal altijd een wakend oog dienen te hebben in
elk moment of zich zeker te stellen van een zekere controle over zijn emoties die tot overgave
kunnen leiden aan de begeerte.
De begeerte die zich in mysterie hult is niet alleen tot hinder in de weg naar succes. De
man kan deze kracht naar zijn hand zetten door de kracht van de begeerte in zijn voordeel te
gebruiken. Het naar de hand zetten van de begeerte kan worden gerealiseerd door training en
emotionele beproevingen waarbij lichaam en geest tot het uiterste van hun dragen worden
beproefd tot het breekpunt is bereikt en de verlossing zal komen om zelf meester te worden
over de begeerte. Wij dienen te beseffen dat toegeven aan de begeerte geen begeerte schept,
begeerte zal toenemen als wij zelf niet meer begeren maar enkel begeerd kunnen worden.
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STAP IV
Verleiding aanlijnen
Alles is verleiding. als de man werkelijk om zich heen kijkt, zal hij een wereld vol
verleiding waarnemen met beloften die tot de verbeelding spreken van ieder ego van elke
man. De omgeving is praktisch ingericht op enkel het verleiden tot bewegen naar en doen
geloven in zaken die ons niet helpen in onze zoektocht naar persoonlijk succes. De verleiding
is een continuüm, iets wat doorgaat en waar elke man altijd vatbaar voor zal blijven zolang
wij leven. Enkel de mate in hoeverre de man beïnvloedbaar is kan worden bijgesteld naar
succes. Wij zijn geneigd om ons leven altijd te willen verbeteren, vergroten, verzachten of
juist veilig te stellen.
Alles wat hieraan bijdraagt zal ons verleiden om deze keuze wellicht te nemen omdat
deze zaken inherent worden gedragen in ons systeem. De verleiding is nog meer dan dit, het
dringt ons geheugen binnen en doet ons marineren in de dromen van hetgeen dat wij begeren.
Wij zouden kunnen zeggen; de verleiding neemt een substantiële controle over ons zijn en de
beslissingen die wij nemen met de voortvloeiende handelingen. Verleiding doet dus een
beroep op hoe wij denken en wie wij zijn en is daarom een geduchte gedachte.
Wij kunnen een diepe begeerte hebben voor het delen van de liefde met juist die ene
vrouw, vanuit deze gedachte ontstaat de verleiding tot handelen als wij in contact komen met
deze vrouw. De verleiding zal zich in onze gedachten nestelen en onze gedachten marineren
met gevoelens die wij zouden kunnen ervaren. Verleiding, de wederhelft van de begeerte is
dus van grote invloed op onze gedachten maar desondanks nog steeds te beteugelen als de
man hiertoe bereis is en zich de juiste methodieken levenswijze zal aanleren.
Zie hier, de bal van de verleiding. Welnu wordt deze jou toegekaatst! Wij kunnen de
bal vangen of deze aan ons voorbij laten gaan. De verleiding van de bal is groot omdat deze
wordt geworpen door een aantrekkelijke vrouw, een man dient zich te beseffen wat de intentie
is achter de worp. Wie de verleiding van de bal niet kan weerstaan zal deze willen vangen en
alle mogelijke uitkomsten van het vangen dragen in elke mogelijke context. Wie zich niet
heeft laten verleiden zal de bal negeren en zich vrij wanen van de uitkomsten of de
mogelijkheden die hieruit zouden kunnen voortvloeien. De verleiding is eindeloos en de bal
zal zich vaker aandienen dan het oog kan waarnemen.
Hij die de bal vangt als de verleiding hem daartoe aanzet zal een slachtoffer worden
van zijn eigen begeerten. Hij die de begeerte doorziet en enkel de bal vangt als de intentie van
de verleiding niets verhult zal zich meester kunnen maken over zijn eigen doen en laten. En
hij die het de mechanieken van het werpen van de bal doorgrondt, kan zelf de werper worden
en anderen laten rennen voor hem. Hij kan zowel de verleiding als zijn doelen een halsband
omdoen en zijn wandeling naar succes afronden.
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STAP V
Controle, Prestaties & Succes
Controle speelt een grote rol in het leven van een man als het gaat om succes en
prestaties, controle kan rust aan de geest verschaffen en geeft de man de teugels die hij nodig
heeft om zijn krachten met precisie naar succes te sturen. De man die controle heeft is zich
bewust van de kracht achter de controle, de kracht van emoties die hem stuurloos kunnen
maken omdat zij zijn gedrag onbewust en tevens bewust kunnen beïnvloeden. Prestaties
staan centraal voor een man om succesvol te worden. Daarom is het van groot belang dat de
man volledige controle heeft over zijn agenda, zodat hij de tijd die hij nodig heeft om deze
prestaties te leveren kan waarborgen en beschermen tegen emotionele impulsen die hem deze
vrijheid kunnen doen ontnemen. Als de man de controle uit handen geeft zal de omgeving
meebeslissen in de afweging wel of niet te werken aan zijn prestaties. De man die voor succes
gaat in zijn leven dient zich bewust te worden van de emoties achter controle om zo niet snel
en hopelijk zijn succes te realiseren, maar wel gestaag en zeker.
Success for Men heeft deze pocketeditie uitgebracht voor de mannen die zich in hun
leven enkel op de successen willen richten, of dat nu op het gebied van de liefde, weelde of
fortuin is. Elke man droomt van een leven waarin hij vrij is en zichzelf kan voorzien van zijn
eigen inkomen door middel van het vervullen van zijn eigen dromen. Een financieel, vrij en
onafhankelijk leven waarin hij centraal staat en hij zijn geliefde en gezin kan onderhouden
met de zekerheid en het vertrouwen die hij heeft opgedaan in het worden van een
onafhankelijke, zelfstandige man.
De man die voor dit pad naar succes kiest dient te beseffen dat hij veel weerstand zal
ondervinden en begint aan een eenzame klimtocht waar hij met zichzelf, de angsten die hij
draagt en de steeds wisselende omgeving zal worden geconfronteerd. Het begeerde succes kan
alleen gerealiseerd worden als de man zich toelegt aan het lot van zijn succes, en deze
accepteert in zowel het beste als het slechtste geval.
De man dient nimmer te wachten op controle, maar deze eigenhandig te nemen. Als de
man, hetzij door ervaring, kennis of trainingen zichzelf de benodigde controle eigen heeft
weten te maken over zijn emoties en deze in harmonie kan laten fungeren met zowel zijn
rationele gedachten als zijn omgeving zal hij zich geen zorgen meer hoeven te maken over
mogelijke obstakels in zijn streven naar magnifieke prestaties. Prestaties die steeds sneller
leiden tot controle en succes op andere gebieden en uiteindelijk een onuitputtelijke bron van
energie voor de man zullen vormen, aan te wenden naar zijn wil.
Success For Men is er daarom ook van overtuigd dat als een man in een relatie met
vrouwen geen controle kan nemen, dat ook vaak niet kan in het traject naar zijn eigen en
persoonlijke succes. Voor de enkeling die dit wel kan, zal het leven van succes in fortuin en
materie de man goed vergaan, maar op het gebied van de liefde, relaties en vrouwen zal hij
onervaren blijven. En ook deze onervarenheid zal ten alle tijden bij hem tot de verbeelding
spreken tijdens zijn succes. Want wie uiteindelijk voor de tijd moet betalen zal altijd duurder
uit zijn. Succes begint bij vrouwen, want alleen een vrouw kan een man maken en breken.
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I. SUCCESS FOR MEN
Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat er significante relaties zijn tussen
seks en het mannelijk gedrag. Tot op de dag van vandaag heeft de wetenschap nog geen
toereikende resultaten kunnen aantonen om hier concreet uitsluitsel over te kunnen geven ,
maar steeds meer en meer artikelen die tegenwoordig verschijnen geven aan dat mannelijk
gedrag, top prestaties en zelfvertrouwen sterk worden beïnvloedt door seks en de begeerte
naar een vrouw.
Het SFM programma werkt, het is gezond verstand om te realiseren dat mannen vrouwen
altijd zullen blijven begeren omdat zij seks altijd goed kunnen gebruiken.
Het is gezond verstand om te realiseren dat mannen willen presteren en zoveel mogelijk
vrouwen willen veroveren.
Dit zit in de natuur van de man, dit is wie en wat hij is en hier is niks mis mee!
Wij hoeven geen hogere wiskunde uit te voeren om te weten dat,
1. Zelfverzekerde mannen meer succes behalen bij vrouwen dan onzekere mannen.
2. Zelfverzekerde mannen beter presteren op hun werk en grotere successen boeken in
hun leven.
3. Dat vrouwen eerder vallen voor zelfverzekerde mannen omdat zij betere prestaties
leveren en een hogere garantie geven op zekerheid en dus een veilige toekomst.
4. Dat een man altijd bereid is om zijn gedrag te veranderen als het om sex gaat.

II. HELDERHEID
1. Vrouwen zijn niet onze vijanden, maar zeker ook niet onze vrienden voor het leven.
2. Wij hebben dit programma ontwikkeld voor mannen, dus het werkt alleen voor mannen.
3. Wij willen dat mannen onafhankelijke worden en het success afdwingen in hun leven
waar zij recht op hebben.

III. HET SFM PROGRAMMA
1. Het SFM programma is een no-nonsense programma.
2. Het programma draait alleen om resultaten.
3. Wij geven niet om persoonlijke gevoelens of meningen, alleen resultaten tellen.
4. Het SFM programma werkt alleen voor mannen, omdat alleen mannen werken voor sex.
5. SFM gelooft niet in goedkope versiertrucs of standard zinnetjes, de verandering zit in de
man zelf die het gewenste gedrag afdwingt bij de vrouw en op zijn success in het leven.
6. SFM gelooft in de 3 strepen regel voor elke man een relatie aangaat.
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Kijk voor meer informatie op onze website:
www.sfmsociety.com
Aanbod van trainingen, seminars, workshops en producten.
Steun de filosofie van SFM op Internet:
www.sfm-network.com/fb
Onze Facebook community, sluit je bij ons aan!

OVER DE AUTEUR
Guiseppe Cartago, auteur van het boek “The 25 Laws of Success for Men” heeft deze speciale
pocket editie geschreven voor Success for Men.
Kijk voor meer informatie over de auteur van deze pocket versie:
www.guiseppecartago.com
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