
Polislere aile içi iletişim semineri 
O•• ZEL bir eğitim akademj

inin kuru u u LP uz
manı Li an Kapaklıkay , 

kişilerin konu.,an eşlerinden d -
ğil, için alanJarından korkmal arı 
ger ktiğini "yledi. 
Kapaklıkaya Zülfü Ağar Poli 

M lek ük: kokulu'nda poli 
memurlarına erdiği 'İlaçsız t -
davi y .. nt mi olan NLP teknild -
ri m tiva y n ve aile içi ileti im' 
k nulu minerde yapuğı konu -
mada k ndi inin köyde doğdu- . 
ğunu, ıkıntı içeri ind eğitimini 
tamam ladığım belirtti. 

ğitim l ri . ı ra. ında şeh irde tu
tulan evd karde iyle yalnız ka
lırken ok I müdürünün gelip ya
kacak ihtiya lannı orduklanru 
v bu durumu hiç unutmadığım 
anlatan Kapaklıkaya, ''Yüreğin 
merhaba dediğiniz ki inin beyni
n de m rhaba dersiniz. O öğret
menimin gün g·· terdiği ilgi, 
bizi rahatlattı. Bugün yaşanan 
idd t aile ve öğretmenler işleri

ni tam olarak yapabilseydi poli 
pek fazla i düşmeyecekti. Evd 
okulda camide ilgilenilmeyen 
güler yüz gö teıiJmeyen çocuk 
güler yüzle yaklaşan uyuşturucu 
atıcLlannın ağına düşer" dedi. 

Evlilik konu una değinen Ka-

■ ÖZEL bir eğitim 
akademisinin 
kurucusu NLP 
uzmanı Alişan 
Kapaklıkaya , polls 
memurlarına "İlaçsız 
tedavi yöntemi olan 
NLP teknikleri, 
motivasyon ve aile 
içi iletişim" konulu 
seminer verdi. 

paklıkaya alınan her eşyanın ya
pılma ı gerek n her işin bir rvi-
i v u 1m ına rağm n v-

lilik ve çocuk y ti tirm kte ki i
nin aile ind n kalan yönt mleri 
kullandığını kayd tti. 
Kapaklıkay , --yı de i: 
"Dünün _güne iyl çamaşır ku

rutulmaz. iyi çocuk yeti tirmenin 
yolu iyi anne baba olmaktır. Biz 
çocuklarımıza ail mizd n kle
diğimiz ancak alamadığımız ey
leri veriyoruz. Kadınların beyni 
ünd 24 bin erk ld rin i I 2 

bin kelime üretir. Erke bunun 9 
binini işte harcarken, a ın evd 
4 binini harcar. Eve gelruğinde 

er ği bekJ yen 20 bin elim 
ardır. iniz! konuşun. Konuş-

tuğu z man korkmayın, için 
atan1 ·dan rkun." 
İn an ·· mrünü geçmi teki pi -

manlıkların v gelecekteki kay
gıların ald ığını b~lirt n K paklı 
kaya ki inin izin vermediği 
müddetç hiçbir yin endi ini 
tüketm y ., ini kaydetti. 

Poli leri ağlattı 

Kapa.klıkaya, eminer ır· · ın
da polisi rin gözl rini kapatarak, 
hav d 20 dakikalık yakıtı kal
nu ' bir uçak.la bulu dukl rı ı 1 -
yal ecm l rini , bu durwnda tanı
dık v vdik.lerine on özl r 
olarak öyl ye ekleri konu unda 
dü ünm terini i tedi. Bazı ti . -
l riJ1 ··zy larıru tutamadığl t
kinlikte Kapaklıkaya, uçağın ya
kıt ibre inin bozuk olduğu i ·in o 
ekild göründüğünü belirt r k 

p li 1 rd n gözlerini açmalarını 
istedi. Kapaklık:aya 'Onları 
diğinizi öylemek için n bekli
yor. unuz? ' diy konu tu . 

K paki ya 2 gün üren et
kinlikte poli eşleri, Poli e lek 
Yüksekokulu ö V encileri ile ö " -
retmenlere de eminer verdi. 
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