
Erkekler hep aldatır mı? 
'Erkekler 

aldatır' 
inancına 

sahip bir 
kadın kesin
likle aldatan 
erkeği 
hayatına 
çeker. Çünkü 
beyin ona 
inandığı için, 
programı ona göre çalışır. 

Bu inancın kaynağı; 
1 ~a daha önce çevre

sinde görmüştür ya da 
annesinin başına gelmiştir. 
2- Toplumsal bir inanç 
olarak duymuş ve öylece 
doğru kabul etmiş, benim
semiş olabilir. 
3- Kişinin bilinçaltında 
güvensizlik duygusu 
yatıyor olabilir 
4- Kadın erkek ayrımına 
fazla enerji yüklemiş 
olabilir. 
5- Derinde değersizlik 
duygusu yatıyor olabilir. 
6- Kadın erkek arasındaki 
güç savaşına fazla enerji 
yüklemiş olabilir. 
7- Derinde sevilmeme 
kaygısı yatıyor olabilir. 
8- Rekabet, kıyaslama gibi 
değerler açısından yarası 
olabilir. 

Ve daha birçok etken 
nedeniyle; bir kadın 
'Erkekler aldatır' programı 
içindeyse bu program onu 
haklı çıkaracaktır ve eşi 
aldatmayacaksa bile 
farkında olmadan kadının 
inancını yaşatır. 

Burada konuya elbette 
suç ve ceza gibi, yargılama 
açısından bakmamak 
gerekir. 

Ben sadece evrensel 
yasalar gereği neler 
olduğunu anlatmaya 
çalıştım. 

Yüzlerce ilişki terapi
sinde ve binlerce bilinçaltı 
seanslarından sonra 
yasaların çalıştığına NET 
inandım ve şahit oldum. 

Elbette 'aldatma' veya 
aldatılma sadece erkekler 
açısından incelenmeme
lidir. Görünürde sadece 
erkekler aldatır gibi konu 
gündeme gelse de, 
aldatma ve aldatılma 
psikolojisinin kadını erkeği 
yoktur. 

Her durumda aldatma 
veya aldatılma sorunun 
altında; bilinçaltında ters 
çalışan bir program vardır. 

Bugün her ne sorun 
yaşanıyorsa derinde bir 

sebebi vardır. Sebeplere 
takılmadan derindeki 
yarayı şifalandırmak 
gerekir. 

Stres altında yaşadıkça 
stresi, yokluğu düşün
dükçe yokluğu, çekeriz. 

Neyi yaşamayı 
seçiyorsan, hayat sana 
onu sunuyor. 

Beyin kapasitemizin 
çok azının farkındayız. 
Beynin sadece oksijene ve 
glikoza ihtiyacı vardır. 
Yenilenemeyen tek 
hücrenin sinir hücresi 
olmasına rağmen beyinde 
muazzam bir kapasite 
vardır. 

Bütün duygularımızın 
kodlandığı yer de, karın 
bölgemizdir. Çünkü 
diyafram nefesi yönetir. 
Duygularımız direk nefesi
mizi, nefesimiz de duygu
larımızı etkiler. 

Aynı zamanda karın 
bölgesinde duyguların 
kontrol eden enerji 
merkezi yani, çakra vardır. 

Beyindeki sorun
ların, NLP ile bunların 
farkındalığını geliştirip 
kaynağına iner ve 
çözüme gideriz. NLP, 
Hipnoterapi, kuantum 
enerji, regresyon gibi 
sistemlerin amacı 
derindeki sorunu 
çözmektir. 

Duyguların ve enerjinin 
şifalanması için 
aynca;EFT, NEFES, 
çakra enerjişifalanması 
gibi sistemleri de çalıştıra
biliriz. 

Aslında yaşadığımız 
sorunları; doğal, kalıcı, 
etkili, pratik yollarla çözüp 
hayatın kalitesini arttırabi
liriz. 

Beynimizi bir bilgisayar 
gibi kullanarak bir çeşit 
PROGRAMLAMA yapabi
liriz. 

İşte o zaman ne 
aldatma sorunu yaşarız ne 
de ~datılma .. . . 

işte o zaman korkuların 
yerini GÜVEN ve SEVGİ 
alır. 
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