Kadınlar Ne İster?
Erkekler Ne Verir?
BU KİTABI OKUYUN VE İLİŞKİLERİNİZDE
‘GÜÇLÜ’, ‘BAŞARILI’ VE ‘SEVGİ’ DOLU OLUN
İşte size NLP Lideri Mustafa KILINÇ’tan sayfalarını peşpeşe çevireceğiniz bir
kitap daha.
İster Kadın olun İster Erkek; ilişkilerinizde uyumlu iletişim kurmak, eşinizin
ya da partnerinizin sevgi dilini öğrenmek, kıskançlık duygusunu dengelemek,
uyumlu bir cinsellik sağlamak için, aldatıp-aldatılmadığınızı Bilinçaltı düzeyde
anlayabilmek. Eşinizin veya partnerinizin gözlerindeki gerçekleri görebilmek
için, gerçekten kadın ve erkeklerin ne söylediğinden ziyade ‘Nasıl’ davranmak
istediklerini ortaya çıkaran ‘GİZLİ ŞİFRELERİ’ bilmek için.
Kadın ve Erkeği aldatmaya iten Bilinçaltı Davranış kalıplarını çözmek,
Erkeğin yatarak Kadının ise duygusal anlamda aldatmaya giden gizemli
dünyasını keşfetmek için, Yaşam Yolculuğunda güçlü, başarılı, sevgi dolu
ilişkiler kurmak ve özel olmak için;
“Kadınlar Ne İster? Erkekler Ne Verir?” kitabını okuyun.

MUSTAFA KILINÇ
NLPDAP Duyusal Algı Programlama Biliminde Lider…
“Üzerinde çalışma ayrıcalığına sahip olduğum NLPDAP’ın
değişim gücünü çok seviyorum.”
“Mustafa Kılınç”
www.nlpdap.com

ETKİN LİDERLİK
“Beynimizi etkili kullanmaktan tutun, bilinçaltı zihninizin gücünü etkili problem çözme ve
herkese lazım olan özgüven sağlanması kendi gücümüzü ve değer farkındalığımızı görmeye
etkili sunum ve sesimizin etkili kullanımına kadar her şeyin düşünülerek hazırlandığı harika
bir “Rehber Kitap”. İnsanlara pek çok alanda imkan ve araç sağlayan NLP bilimini bu alanda
bizlere sunan bir eser.
Vahap Akbaba / Bürokrat

“Sayın Kılınç’ın yayınlanmadan önce görüşlerimi almak için verdiği eseri okurken
şaşkınlığımı, hayretlerimi gizleyemedim. Ülkemiz için çok değerli bir hazine niteliğinde…
Siyasi arenada, iş dünyasında, kişisel gelişim alanında bugüne kadar okuduğum kitaplar
içinde en iyisi diyebilirim. Ülkemiz için hayırlı olsun.”
Eray Çetinkoç / Siyasi Stratejist

“Türkiye’nin ilk ve tek NLP Masterinden beklenen bir çalışmayı gerçekleştirip katkı sağladığı
için Mustafa Kılınç’a teşekkür ediyorum. Eser siyasetteki ve iş dünyasındaki lider ve lider
yöneticiler için bir rehber niteliği taşımakta…”
Muhalefet Partisi / AR-GE Komisyonu

“Okurken; beynimi, günümü ve hayatımı programlamanın hazzını yaşadım. Nedenlere
bakarken nasılları görmediğimi fark ettim. Bu benim için biraz üzücü oldu. Fakat harika bir
şey oldu. Rüyalarımı gerçekleştirecek tutkum alevlendi.”
Nevzat Biçer / Öğretmen

www.nlpdap.com
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BAŞARININ İÇ OYUNU
Herkesin hayallerinde bir başarı fantazisi vardır. Başarılı olmak; zengin olmak,
statü sahibi olmak, şöhret olmak veya güçlü olmak.
Başarı bu saydıklarımızla aynı anlama mı geliyor acaba?
Yoksa bunlara sahip olup da başarısız olan insanlar yok mudur?
Bunları elde edip de mutsuz olan insanların sayısı bir hayli fazladır.

O halde başarı kavramının mutluluk kavramıyla örtüşüyor olması gerekir.
Zengin olmadan, güçlü veya şöhretli olmadan da yaptıkları işten doyuma
ulaşan, yaşadıkları hayattan zevk alan insanlar gerçek başarıya ulaşmış
insanlardır.

Başarının

fantazisi dünyamızdan çıkıp, gerçek hayatımız içerisinde yer
alabilmesini sağlayabilmemiz için, kendimiz adına bir başarı programı
çıkarmamız gerektiğini söylüyor yazar. Gerçekçi hedefler koyarak, o
hedeflerimize ulaşmanın yöntemlerine de yer veren bu kitapta, size başarı
konusunda nasıl rehberlik yapabileceğinize dair ipuçları sunuyor.

Başarıyı yeniden tanımlamak ve kendi başarı yolculuğunuz için faydalanmanız
gereken bir kitap.

www.nlpdap.com

İÇİMİZDEKİ

GERÇEK
“Kişisel

gerçekliğinizde yeni benlik kavramınızda olacak değişiklik,

yaşamanızı en yüksek noktaya çıkartarak, tamamıyla içten dışa doğru
gelişir. Bu gerçekten olması gereken çok iyi bir şeydir. Çünkü dünyayı
değiştiremezsiniz, olayların akışını değiştiremezsiniz ve bunların sizin
dünyanıza yansımalarını nadiren değiştirtebilirisiniz.”

“Asıl iyi haber şu ki gerçek benliğinize başarılı bir biçimde ulaşabilmek,
onu ortaya çıkarabilmek, yeniden ona odaklanabilmek ve yeniden her şeyi
kontrol altına alabilmek için sadece ve sadece SİZ yetersiniz, başka
kimseye ihtiyacınız yok.”

Mustafa Kılınç sizi, içinizdeki “BEN”le buluşturmak için kaleme aldığı bu
kitabında yaşama yeni bir pencereden bakmanızı sağlamayı amaçlıyor.

Değişim ve gelişim yolunda içimizdeki gerçekle kucaklaşmak için geç
kalmış sayılmazsınız.

www.nlpdap.com
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Etkin Koçluk
Etkin Koç; Vizyoner, misyonuna sahip çıkabilen, motivasyonu yüksek,
kazan-kazan stratejisini benimseyen, sürekli öğrenene ve öğreten,
kaliteli iletişimi hayat biçimi haline getirmiş kişi olarak tanımlanabilir.

NLP ile Etkin Koçluk Kitabında:











NLP ile Koçluğun anahtarları
Olumluluğun fizyolojisi
Ahenk ve uyum sağlama
Temsil sistemleri
Özsaygıyı geliştirmenin yolları
NLP’de başarı kavramı
İlişkiler
Dili daha etkin kullanmak
Duygusal ben, duygusal zeka
Mutluluğun yolu

Konuları yer almaktadır. Ayrıca kendi kendinize rehberlik yapabilmeniz
için gerekli olan daha birçok konuyu ele alan bu kitap, yaşamlarında
fark yaratmak isteyenler için ellerinden düşürmeyecekleri bir eserdir.
www.nlpdap.com

KİŞİLERİ YÖNLENDİREN
‘19’ DAVRANIŞ KALIBI
Mustafa KILINÇ
BU KİTABI OKUYUN
KİŞİLERİ YÖNLENDİREN ‘19’ DAVRANIŞ KALIBININ
‘KAYIP SIRLARINI’ KAZANIN

Bilmenizi isterim ki;
Bütün kişiler alışkanlıklara bağlı varlıklardır. Bu alışanlıklar programlı davranış
kalıplarını oluşturur. Bu kalıplara ‘Davranış Kalıpları’ denir. Bütün ‘düşünce,
duygu ve davranışlarımızı’ belirleyen şey bu kalıplardır.

BİLİNÇALTI düzeyde; etkin ilişki ve iletişim kurmak, etkilemek, ikna etmek,
satış yapmak, etkin lider yönetici olmak, yönlendirmek, motive etmek, algıları
ve kişilerin yaklaşımlarını değiştirmek için, iş/akademik ve özel yaşamınızda
kendinizi ve hedeflerinizi gerçekleştirmek için, Güç, Başarı ve Sevgiyle dolu
etkin bir ‘Kişi’ olmak, fark yaratmak ve kazanmak için ‘Kişileri Yönlendiren 19
Davranış Kalıbı’ kitabını okuyun, kazanın.

MUSTAFA KILINÇ
NLP Lideri
www.nlpdap.com

BU KİTABI OKUYUN VE HAYATINIZI KAZANIN
NLP Lideri Mustafa KILINÇ'ın; olağanüstü değişim teknikleriyle tasarlanmış bu
eser; Hayatta Kazananlar kulübü üyesi olmanızı garanti ediyor.
HAYATTA
-Kendiniz ve başkalarıyla olan ilişki ve iletişimlerinizi,
-İkna etmenin 3'lü sihrini,
-Kazanma ve olgunlaşmanın muhteşem 7 ilkesini,
-Özgüvenli olmanın sihri ile özdenetim sağlamayı
-Korku duygularınızı kolayca özgür bırakmayı,
-Ne istediğiniz bilerek yaşamanın hazzıyla dolmayı,
-Niyetinizi eylemde tutmayı,
-Konuşabilmeyi,
-İçinizdeki oyunun ne durumda olduğunu fark etmeyi ve gerçekten aradığınızı
bulmak için bu kitabı okuyun.
Çünkü bu kitap size; Güçlü, Başarılı ve sevgi dolu bir hayat sunuyor.Seçim
sizin. Çünkü bu hayat sizin.

Mustafa KILINÇ
NLP Lideri

www.nlpdap.com

Mustafa Kılınç
Kadınlar ne ister? Erkekler ne verir?
Mustafa Kılınç baş ofisi Amerikada yerlaşan Dünya
NLP tslimçilari arasında yer alan yegane türkdür.
Türkiyanin ilk va yegana peşakar NLP talimçisidir.
Siyasi Qoç adını qazanan Kılınç fardi inkişaf, insan
qaynaqları, idaraetma sanatı, ünsiyyat, zaka, uğur,
liderlik, psixologiya, yenilikçi zeka vs "Tasirli
liderlik" sahasinda araşdırmalar aparmış va bir sıra
¡şiar görmüş biridir.
Türkiyada ilk dafa NLP Qoçluğu va Siyasi Qoçluğu
hayata keçiran Kılınç NLP Mütaxassislari Darnayinin
rahbari, TÜSİAV Tahsil Sektörü başqanıdır.
"NLP ila tesirli Qoçluq", "İçimizdaki Haqiqat", ’’NLP ila uğurun
daxili oyunu", 'Tasirli Liderlik", "Qadınlar na istayir? Kişilar
na verir?'', “İnsanları istiqamatlandiran 19 davranış forması"
va "Hayatınızı qazanın" kitablarınm müallifidir.
"İnsan düşündüyü qadar güçlü, inandığı qsd3r qiymatlidir".

“İstdkldrinizin arxasınca gedin, xoşbaxtlik özü sizi
tapacag” Mustafa Kılınç
e-mail: nlpdap@nlpdap.com www.nlpdap.com

