
Programımız tüm koçlara ve konuya ilgi duyan herkese 

açıktır. Program dili İngilizcedir. Dr. Zerrin Başer, PCC 

tarafından ardıl tercüme yapılacaktır. ICF “International 

Coach Federation" onaylıdır. 28 CCEU’s sürekli eğitim 

kredisine sahiptir.  

Katılım Koşulları ve Sertifikasyon;

“Son 20 yıldır “Ben Kimim?” sorusunun 

cevabını arıyorum.” 

“Bu soru “Beyin / Akıl nedir? Nasıl 

çalışabilir ve kendini nasıl anlar?” 

sorularıyla da yakından ilişkilidir. Bu 

sorulara anlamlı cevaplar bulabilmek için, 

nedenselliğin ötesine geçmek gerekmektedir. 

Dünyada, bu sorulara bireysel cevaplar 

vermek üzere programlanmış bir bilgisayar 

yoktur. Bu sorular, bizi bilinçdışı alanın 

karanlığında saklı olasılıklı seçeneklerden 

oluşan bir yapıya, yani kuantumun sınırları 

içine götürür. Kendimize soru sormadıkça ve 

gözlem yapmadıkça, yanıtlar bizim için 

bilinmez kalacaktır." 

EĞİTMEN 

Dr. Peter Stefanyi, PCC

4 Kadranlı Bütünsel Düşünme;

Kuantum Fiziği ile bir araya gelerek, KOÇLUK MESLEĞİ’nin 

geleceğe yönelik dönüşümsel etkisi konusunda bilgi, 

deneyim ve derinlik yaratarak, koçluk süreçlerine özgün ve 

yaratıcı yeni yöntemler kazandırmayı amaçlar. Erickson 

Koçluğu'nun tamamlayıcısıdır.

4 kadranlı haritayı, kuantum fiziği temelleri ile içselleştirmek, 

koç konumunda derinlik ve dönüşümsel koçluk yaklaşımları 

edinmek, “sorun” ile gelen kişilere, bütünsel yaklaşımlar 

sunabilecek araçlar öğrenmek, çözümlere direnç gösteren 

durumları çözebilme yeteneği kazanmak, beyin, koçluk ve 

kuantum fiziği üzerine yepyeni içgörülerle farklı bakış 

açılarından bakmak,  bir yaşam felsefesi oluşturma ve 

"gerçeğe" ilişkin sağlam bir duruş edinmek üzere, etkili 

tekniklerle, derin düşünme ve deneyimler yaşamak 

istiyorsanız, 

Erickson Türkiye - Denge Merkezi Ailesi olarak  sizi tanımayı 

arzu eder, birlikte yol almayı dileriz.  

Neler Kazanırsınız?

DÖRT KADRANLI BÜTÜNSEL DÜŞÜNME 

Koçluğun Matematiği ve Fiziği

İstanbul

23-25 Kasım 2017

FOUR QUADRANT QUANTUM THINKING

Bizi ve programımızı daha yakından tanımak  üzere iletişime
geçmenizden memnuniyet duyarız.

0 (216) 550 8055    -    0 (312) 468 2542     dm@dengemerkezi.com   -   bilgi@ericksontr.com

Uluslararası Erickson Eğitmeni 
Kuantum Fizikçi & Araştırmacı

09:30 - 17:30
SON KAYIT 

30 Ekim



EĞİTİM ve ORGANİZASYON DETAYLARI 

Eğitim, belirlenen minimum ve maksimum sayı ile gerçekleşir. Katılımcı sayısı, minimum sayı altında 
olduğunda eğitimler ileri bir tarihe ertelenir. Değişiklikler, katılımcılara eğitim başlama tarihinden en az 2 
hafta önce bildirilir. 

Eğitimlerden en az 1 hafta önce katılımcılara organizasyon detayları, eğitim yeri, saatleri ve eğitmen 
bilgilerini içeren bilgilendirme e-postası gönderilir. 

Tüm eğitim materyalleri Denge Merkezi tarafından sağlanarak, eğitimin ilk günü katılımcılara kayıt 
sırasında verilir.  Tüm gün eğitim salonunda coffee break servisi yapılır. 
   
Denge Merkezi – Erickson Türkiye temsilcisi olarak, eğitim tarihlerinde, eğitmen/lerin eğitim 
programlarından kaynaklanabilecek değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. 4 Kadranlı Bütünsel Düşünme 
eğitimi sürecinde görevlendirilen eğitmen, yetkilendirilmiş Uluslararası Erickson eğitmenidir. 

Bedellere %18 kdv eklenir.  Her modül bedelinin en geç eğitimin gerçekleştiği hafta ödenmesi  beklenir.

Kredi kartı ile olan ödemelerde, World kartlara 3 taksit uygulanır. 

ÖDEME KOŞULLARI 

ÖN ÖDEME İADE KOŞULLAR

Denge Merkezi’nden kaynaklanan tarih değişikliği ya da iptallerde, ön ödemeler iade edilir ya da isteğe 
göre bir sonraki eğitim için saklı tutulur. 

Denge Merkezi dışındaki nedenlerle, eğitim son kayıt tarihine kadar yapılan iptallerde ön ödemenin %50’si 
 iade edilir. 
Eğitim son kayıt tarihinden sonra yapılan iptallerde,  ön ödeme bedeli  iade edilmez.  

Kayıt Olmaya Karar Verdiğinizde ;
Ekteki kayıt formunu doldurarak, ön kayıt bedelini formda yer alan banka hesabımıza 
ödenmenizi dekontla birlikte e-posta adresimize göndermenizi rica ederiz. 
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