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Erkeği her anlamda etkilemenin sırlarını keşfedin… 
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Erkeği Etkilemenin Sırrı   
Erkeğinizi etkilemek için bugüne kadar yaptıklarınızın karşılığında istediğiniz 

sonuçları alabildiniz mi? Sanırım bu sorunun cevabı “HAYIR”. O yüzden 

buradasınız… Hayır, cevabını kendi kendinize veriyor olmanız sizi ürkütmesin, bu 

sizin başarısız olduğunuz ve bundan sonra da başarısız olacağınız anlamına 

gelmez. Aksine bu cevabı vererek kadınlara has, muhteşem bir özelliği ortaya 

çıkarmak üzere olduğunuzu düşünüyorum. Kadınlar genetik olarak erkekleri 

yönlendirebilme ve yönetme potansiyeline sahiptir.    

 

  

Kadınlar, kendilerindeki KÜÇÜK değişimlerle erkekler üzerinde BÜYÜK 

değişimleri tetikleyebilirler. Üstelik bu değişimler her iki cins için de   

“KARAKTERİ” değiştirmek anlamına gelmiyor. Hayatım boyunca kadın – erkek 

ilişkisi içinde kadınları hep ressam olarak düşünmüşümdür. Kadınlar usta birer 

ressam gibi ufak “FIRÇA” darbeleriyle ilişkiyi renklendirebilir, şekillendirebilir ve 

kompozisyonu tamamen değiştirebilirler. Fırça, boya, tual, manzara, palet vb. 

hiçbir aracı değiştirmeden resmin kalitesini tamamen değiştirme yeteneğine 

sahiptir kadınlar.    
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Her Erkek Aynı Şeylerden mi Etkilenir?   

Erkekler kendilerine biçilen rollere göre gelişirler. Yapı olarak sert gözükmek, 

ağlamamak, güçlü olmak sıfatları ile başlayan bu liste uzar gider. Daha önce 

yaşanan aşklar, aşık olunan kadınlar, anneler, erkeklerin kafasındaki kadın tipini 

çizmeye başlar. Bunların hepsini bilmek ya da araştırmak tam bir organizasyon 

gerektirir. Kadınların pek çoğu bu konular üzerinde düşünürken esas noktayı 

gözlerinden kaçırıyorlar. Normal bir erkek, kadınlardan hoşlanır. Gerçek budur!  

Görüşler, düşünceler, davranışlar değişir. Erkeğinizi etkilemek için ihtiyacınız 

olan temel özellik sizde zaten var.    

 

 

İlgi Çekmek mi? Etkilemek mi?   
 

Kadın dergilerinde ilişkilerle ilgili konulara sıra geldiğinde çok çarpıcı  

başlıklar kullanıldığını biliyoruz. Biz kadınlar erkeklerden farklı bir 

yapıya sahibiz. Onlar dertlendiklerinde maç seyrederler, erkek 

arkadaşları ile takılırlar. Pek çok aktiviteye imza atarlar. Biz ise farklı 

duygular yaşarız. Kadın dergileri bu tür durumlarda da yine ilk 

sarıldığımız kaynaklardandır. İçinde bulunduğumuz durumla ilgili bir 

yazıyı her hafta bu dergilerde bulmamız mümkündür (Ne tesadüf!). 

Dergiyi karıştırmaya başladık ve ilk dikkatimizi çeken başlığı bulduk bile 

“Bakışlarınızla Etkileyin”. Giriş harika, dergi bizi yakaladı bile. İkinci 

cümlede dikkatimiz biraz dağıldı ve sayfanın sağındaki solundaki 

resimleri incelemeye başladık. “Bakışlarınızla etkilemek için XXXX rimel, 

far” reklamı gözümüze çarptı (İkinci Tesadüf!). Netice itibari ile ticari bir 

amaca hizmet etmeye başladık.  
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Erkekleri etkilemek için makyaj yapın, güzel gözükün “Dayatması” yine 

karşımızda.    

Güzellik elbette ki önemlidir. Ancak temel şart değildir. Erkeklerin kendilerinin 

bile bilmediği sırları keşfetmek büyük bir avantajdır. İlk başta bu düşünce bize 

biraz tuhaf gelebilir. Bu tür sırların olması bizim açımızdan, imkansız olarak 

gözükebilir. Erkeklerle – Kadınların farklı bakış açılarına sahip olduğunu 

kabullenmek,  bu ayrımı daha rahat yapabilmemizi sağlar.    

Bu küçük kitapçığı hazırlarken yüzlerce sayfaya sığacak bilgileri paylaşmak gibi 

derdim olmadı. Zaten 2 satır kelimeyle olayı basite indiremezdim. Bence 

ciddiyetsizlik olurdu. Ben ana başlıkları vermeye çalıştım.  

Biz okumayı severiz şimdi size 4 tane kitap tavsiyesinde bulunacağım. Özellikle 

son 3 kitabı her kadının okuması gerektiğini düşünüyorum.  

Erkekleri Elde Etme ve Kendine Bağlama Sanatı 

Onu Elde Et Kitabı 

Onu Elde Tut Kitabı 

Yataktaki Kraliçe Kitabı 

     

Erkekler Nasıl Kadınlardan Hoşlanır?   
Bu soruya hepimizin bir cevabı vardır. Bu cevaplar klasik ilişki tanımlarından elde 

edilerek oluşturulan cevaplardır. Şefkatli, ilgili, toparlayıcı, fedakar vb. Ancak 

birkaç özellik var ki bunu çoğu kadın bilmiyor ve ilişkilerini yanlış yönlendiriyor.    

Cici Kız – Kötü Kız   
Cici Kız nedir? Kötü Kız nedir? Kafamızdaki değer yargıları bizi hemen cici kız 

taraftarı yapıyor. Çünkü ismi üstünde “CİCİ KIZ”. Bu satırlarda anlatılanlar içinde 

doğru olan karakter ise “KÖTÜ KIZ”’dır. Bu bölümde Erkeği Etkilemenin Temel 

Kurallarından biri olan bu karakterden biraz bahsetmek istiyorum. İşin 

doğrusunu söylemek gerekirse, bu kavramları “Erkekleri Elde Etme ve Kendine 

Bağlama Sanatı” isimli e-kitap’ta ilk okuduğumda çok şaşırmıştım. O güne kadar 
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yaptığım şeylerin bana verdiği zararın farkında bile değildim. Bu nedenle kitabın 

yazarı Aslı Göksu’ya teşekkür ediyorum ve kitapla ilgili bilgiler vermek istiyorum. 

Dilerseniz buraya tıklayarak “Erkekleri Elde Etme ve Kendine Bağlama Sanatı” 

ekitabını indirebilirsiniz.    

Kitap sadece bu iki kavram üzerine kurulmuş değil. Pek çok örnek senaryoya yer 

verilmiş. Olaylar ve durumlar karşısında aldığımız tavır ve sonuçları ile ilgili 

detaylı bilgiler verilmiş. Özellikle “Kötü Kız” kavramı benim dikkatimi çekmişti.   

Erkekler Neden Kötü Kızlardan Hoşlanır? Sorusunu gördüğümde itici gelmişti.   

Ama kitabı alıp okuduğumda aslında kötü olanın “Cici Kız” olduğunu öğrendim.   

Eğer siz de cici kız- kötü kız farkını öğrenmek istiyorsanız kitabı okumalısınız. 

Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Aksine çok doyurucu, gerçekçi ve İLİŞKİ 

KURTARAN bilgilere ulaşabilirsiniz.          

Cevapların nerede gizli olduğunu düşünün!!!   
 

 
 

 

 

 

https://aff.odaklipazar.com/scripts/click.php?a_aid=ring&a_bid=c047489c
https://aff.odaklipazar.com/scripts/click.php?a_aid=ring&a_bid=c047489c
https://aff.odaklipazar.com/scripts/click.php?a_aid=ring&a_bid=c047489c
https://aff.odaklipazar.com/scripts/click.php?a_aid=ring&a_bid=c047489c
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Onu Elde Et Kitabı 
 Erkeklerin bile farkında olmadığı kör noktalarını harekete geçirmeyi, 

 Erkeklerin duygularında iştah uyandırmayı ve her daim senle olmak 

istemelerini nasıl sağlayacağını, 

 Erkeklerin kayıtsız kalamayacağı tılsımlı söz ve hareketleri, 

 Erkeklerin bilinçaltına etki eden can alıcı detayları, 

 Basitleşmeden ya da seksapel numaralara gerek duymadan erkekleri 

heyecanlandırmanın yollarını, 

 Erkeklerin iç dünyalarında nerelere dokunman gerektiğini, 

 Çok güzel bir kadın olmasan bile, neler yaparak erkeklerin gözünde top model 

olabileceğini… 

 
Tamam, şimdi cevapları nerede arayacağınızı biliyorsunuz. Peki ne yapmak 

gerekiyor? Cevapların nerede olduğunu bilmek sizi mutlu ediyor mu? Ya da sizi 

mutlu etse bile ilişkinizde mutlu musunuz? Tüm bu taktiklerin nasıl kullanıldığını 

öğrenmek için yüzlerce kadının yaptığını yap “Onu Elde Et” isimli e-kitabı 

mutlaka oku.  

 

 

Buraya tıkla ve hemen kitabı okumaya başla… 

https://aff.odaklipazar.com/scripts/l7o7c7?a_aid=ring&a_bid=232f4755&chan=ucretsizkitapykk
https://aff.odaklipazar.com/scripts/l7o7c7?a_aid=ring&a_bid=232f4755&chan=ucretsizkitapykk
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Onu Elde Tut Kitabı 

 

 Sana olan hayranlığını arttıracak pratik yolları, 

 Onu kendine gitgide daha çok aşık edebilmen için bilmen gereken sırları, 

 Erkekler üzerinde yüksek tesir etkisine sahip olan tılsımlı hareket ve sözleri, 

 Sana olan iştahını diriltmeyi ve de bunu arttırmayı, 

 Erkeklerin kayıtsız kalamayacağı davranışları, 

 Seni seksi ve karşı konulamaz bir sevgili olarak görmesini sağlayacak tüyoları, 

 Aranızda koparılamaz bir bağ oluşması için değiştirmen ve revize etmen 

gereken şeylerin hepsini… 
 

   

 

Buraya tıkla ve hemen kitabı okumaya başla… 
 

https://hesap.clickmerkez.com/scripts/click.php?a_aid=cnkozk&a_bid=e468da45
https://aff.odaklipazar.com/scripts/l7o7c7?a_aid=ring&a_bid=6d42c2a5&chan=ucretsizkitapykk
https://aff.odaklipazar.com/scripts/l7o7c7?a_aid=ring&a_bid=6d42c2a5&chan=ucretsizkitapykk
https://aff.odaklipazar.com/scripts/l7o7c7?a_aid=ring&a_bid=6d42c2a5&chan=ucretsizkitapykk
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Yataktaki Kraliçe Kitabı 

Yatağın kraliçesi olan kadın; 

 Erkekler yatakta ne ister A’dan Z’ye bilir, 

 Erkeği baştan çıkarmanın tüm yolları avucunun içi gibi bilir, 

 Yatakta erkeği çıldırtmanın yollarını kolayca uygular, 

 Erkeği baştan çıkaran sözlerin gücünü yabana atmaz, 

 Erkekleri tahrik eden hareketleri sayesinde henüz yatağa geçmeden erkeğini 

çılgına çevirebilir, 

 Erkeğine muhteşem bir seks hayatı sunabilir… 
 

 

 

Buraya tıkla ve hemen kitabı okumaya başla… 
 

 

 

 

 

https://aff.odaklipazar.com/scripts/l7o7c7?a_aid=ring&a_bid=790c3aca&chan=ucretsizkitapykk
https://aff.odaklipazar.com/scripts/l7o7c7?a_aid=ring&a_bid=790c3aca&chan=ucretsizkitapykk
https://aff.odaklipazar.com/scripts/l7o7c7?a_aid=ring&a_bid=790c3aca&chan=ucretsizkitapykk
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Sevdiğin, hoşlandığın erkeği elde etmek için ONU ELDE ET kitabını; 

Ömrün boyunca sana sadık kalıp yanında olması için ONU ELDE TUT kitabını; 

Sosyal hayatında yakaladığın mutluluğu cinsel hayatında yakalamak için 

Yataktaki Kraliçe Kitabını  

MUHAKKAK OKUMANI TAVSİYE EDERİM 

 

https://aff.odaklipazar.com/scripts/l7o7c7?a_aid=ring&a_bid=232f4755&chan=ucretsizkitapykk
https://aff.odaklipazar.com/scripts/l7o7c7?a_aid=ring&a_bid=6d42c2a5&chan=ucretsizkitapykk
https://aff.odaklipazar.com/scripts/l7o7c7?a_aid=ring&a_bid=790c3aca&chan=ucretsizkitapykk
https://aff.odaklipazar.com/scripts/l7o7c7?a_aid=ring&a_bid=a3657b34&chan=ucretsizkitapykk

