
Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız 
0216 550 8055 - 0312 468254 
bilgi@ericksontr.com 
dm@dengemerkezi.com 

Bu program, bir eğitim olmanın ötesinde, birlikte ortak bir bilinç alanı 
oluşturarak o alanda dönüşümsel bir deneyim yaşama sürecidir.  

Kişisel farkındalık alanımızı derinleştirerek geliştirmeye ve bilinç aşamalarımızda yolculuk 
yaparak kendimizi daha derinden tanımamıza katkı sağlar.  

Değerlerimizi ve varoluşsal amacımızı derin ve deneyimsel bir süreçle farketmemize alan 
açar. Tamamen içsel bir öğrenme sürecidir. İnsan gelişiminde kullanılan haritalardan biri olan 
David Hawkins “Bilinç Aşamaları” haritasında deneyimsel bir yolculuğa çıkarır. 

Koçluk konumunu derinleştirmeyi ve derin “Bütünsel İnsan” gelişimini destekler.  

Eğitime katılım için Erickson“Koçluğun Sanatı ve Bilimi Sertifika Programı”na başlamış ve/
veya NLP Practitioner Eğitimi’ni tamamlamış olmak gereklidir.   
(Bu programları tamamlamamış olmanıza rağmen programa ilgi duyuyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.) 

Varoluşsal Amaç Deneyimi, “Bütünsel İnsan” Gelişimi, 
KOÇ Konumunda Derinleşmek ve Derin Değerler…

Dr. Zerrin Başer, PCC

ERKEN KAYIT
15 Ağustos 2017

(25 CCEU’s - 12 Core Competencies)

http://www.ericksontr.com/egitimler/egitim/bilinc-asamalari-farkindaligi-10-2017/
mailto:bilgi@ericksontr.com?subject=
mailto:dm@dengemerkezi.com


Organizasyon ve Konaklama Detayları 
• YER : Eğitim, Likya Lodge Otel - Kapadokya (Ürgüp Yolu Uçhisar yol kavşağı 50200 Nevşehir ) 

• KONAKLAMA :  
İki Kişilik Oda, Kişi Başı, Yarım Pansiyon, Gecelik                  40 - €  

Tek Kişilik Oda, Yarım Pansiyon, Gecelik                               60 - €                   

İki Kişilik Oda, Kişi Başı, Tam Pansiyon, Gecelik                    55 - €     

Tek Kişilik Oda, Tam Pansiyon, Gecelik                                 75 - €      

       Yarım pansiyon konaklamalarda,  Öğle yemeği ekstra set menü kişi başı 15 € dur. 

• Organizasyonumuz gereği, eğitimin gerçekleştiği otelde konaklamak zorunludur. Konaklama 
bedelleri otel girişinde otel yetkililerine ödenecektir.  

• Otel rezervasyonunun gerçekleşebilmesi için, ekli formu doldurarak semakeser@dengemerkezi.com 
adresine iletiniz.  

Kayıt  ve Ödeme Detayları 
• Eğitim bedeli: 2.950 TL + %18 KDV’ dir.  
• Erken Kayıt tarihine kadar olan kayıtlarda: 2.650 TL + %18 KDV uygulanacaktır.   
• Erken Kayıt indirimi 15 Ağustos tarihine kadar geçerlidir. 
• Eğitimi tekrar etmek isteyen katılımcılarımız için %50 indirim uygulanır. Erken kayıt indirimi tekrar 

katılımcıları için de geçerlidir.  
• World ve Bonus kartlara 4 taksite kadar taksit uygulanır. 

Kesin Kayıt için; 
• Ekteki formu eksiksiz olarak doldurmanızı, ön ödemelerinizi 500 TL olarak formda yer alan banka 

hesabımıza ödemenizi, form ve ödeme dekontunuzu semakeser@dengemerkezi.com adresine 
email yoluyla iletmenizi rica ederiz. 

• Ödeme koşullarına yönelik tüm açıklamaları ekteki kayıt formunda bulabilirsiniz.  

mailto:semakeser@dengemerkezi.com
mailto:semakeser@dengemerkezi.com

