
Katılımcıların kendilerini tanıma ve sınırlarını fark etmelerine 

yönelik araçlar sunan, duygusal sınırların aşılmasını destekleyen, 

değerlerin farkındalığı ile duygusal dünyalardan daha özgür bir 

alana kendilerini taşımalarına katkı sağlayan, böylelikle daha fazla 

özgürlük ve esnekliğin ortaya çıkmasına alan açan NLP temelli 3 

günlük bir programdır.  

Neyi ya da kimi "gerçekten" 

seviyorsunuz?

Negatif duygulanımlardan, 

pozitif duygulanımlara nasıl 

geçiş yapmak istersiniz? 

Yaşamdan keyif almak ve tatmin 

olmak üzere, içsel çocuğunuzla 

bağlantıya geçmek sizin için 

neler ifade ediyor?

Şükran ve teşekkür alanını 

genişletmek deyince gözünüzde 

neler canlanıyor?

Geçmişin kuralları ve 

rollerinden özgürleşmek ister 

misiniz?

İstanbul

Sevme Özgürlüğü;
31 Mart - 02 Nisan
Dr. Zerrin Başer, MCC

Duygusal zeka potansiyelini (EQ) fark etmeye ve farkındalıkla 

geliştirmeye yönelik uygulanabilir 9 temel araç edinmek, 

başkalarının sizin üzerinizde oluşturduğu duygusal 

manipülasyonları, negatif duygulanımları, eski kararları ve 

hikayeleri fark etmek, bunları geride bırakıp dönüştürerek, rahatlık 

ve huzur alanına geçmenizi destekleyen yol ve yöntemler  

öğrenmek,  bir koç ve insan olarak “Bütünsel İnsan” gelişiminizde 

derinleşmek, içsel güven ve mizah gücünüzü ortaya çıkararak 

“Yaşamın Editörü” olmaya bir adım daha atmak istiyorsanız; 

Erickson Türkiye - Denge Merkezi Ailesi olarak  sizi tanımayı arzu 

eder, birlikte yol almayı dileriz.  

Neler Kazanırsınız?

SON KAYIT 02 Mart

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

SEVME ÖZGÜRLÜĞÜ

Yaşamın her anında “KEYİF ve COŞKUYLA” yol alabilmek için   
“İÇSEL ÇOCUĞUNUZLA” yeniden tanışmaya ne dersiniz? 

Katılım Koşulları ve Sertifikasyon
Katılım dileyen herkese açıktır. Koç olma zorunluluğu yoktur.

Koçluk eğitimi sürecinde olan yada Profesyonel Koçlar için 20

CCEU - 8,3 Core Competencies - 11,7 Resource Development ICF

Sürekli eğitim kredisine sahiptir.  

Expanding Emotional Intelligence



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. Denge Merkezi özel 
durumlarda eğitmen değişikliği yapma hakkına sahiptir. Bununla birlikte, "Expanding Emotional 
Intelligence” eğitimi sürecinde görevlendirilen  tüm eğitmenler, yetkilendirilmiş Erickson eğitmenleridir.  

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

Kredi kartı ile olan ödemelerde, World ve Bonus 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 ;

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

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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