
Programımız tüm koçlara ve konuya ilgi duyan herkesin

katılımına açıktır. 

Katılım Koşulları ve Sertifikasyon;

"Bu programı kalbimde çok fazla

hissediyorum. Çünkü bu gerçekten ‘BİZ’le

ilgili. Bizi "kişisel olarak"  kendi özgün

metaforlarımıza götürüyor.

 
Bir çok insan için her an kullanabilecekleri

büyük bir kaynağa sahip olduklarını kısa

zamanda keşfetmeleri çok şaşırtıcı gelebilir.

İçsel kaynaklarımız ile bizim için gerçekten

önemli olan şeyler arasındaki bağlantıyı

keşfedebilmek ise çok önemli."

 
Koçluk seansları, eğitimler ya da

konuşmalarda metaforların gücünden

yararlanmak ve insanlara metafor bulmaları

yönünde destek olabilmek bu derin bağlantıyı

kurmak adına çok etkilidir.

Bu program işte tam da bununla ilgilidir."

 
Erickson International Kurucusu

Dr. Marilyn Atkinson 

 

Dr. Zerrin Başer, MCC

Beynimiz metafor/benzetme/sembol diline sahiptir.

Koçluk ve sözlü anlatı  süreçlerinde kişilerin

ifadelerinde yer alan metaforları kullandığımız zaman

çok daha derin, etkileyici ve dönüşümsel koçluklar ve

konuşmalar yapabiliriz. Farklı benzetme ve

metaforlarla bakış açılarını değiştirebilmek,

bilincimizin farkında olmadığı ancak ‘derin bilgeliğin’

bildiği metaforları fark ederek kullanabilmek, bilinç

gelişimi yolculuğunda bir gemi ile gezintiye çıkıp fark

edilmemiş ve çok zengin alanları keşfetmeye benzer.

Kendi özgün metaforlarınızla tanışarak kendinizi daha

derinden öğrenmek,

Koçluk beceri ve yöntemlerinizi geliştirmek,

Rüyalarınızın özgün mesajlarını çözebilmek,

Sözlü anlatılarınızı metaforların gücü ile

zenginleştirerek etkili hale getirmek arzusundaysanız, 

Erickson Türkiye Ailesi olarak  sizi tanımayı arzu eder,

bu programda birlikte yol almayı dileriz. 

Neler Kazanırsınız?

İleri Metaforlarla Koçluk, Sözlü Anlatı ve 

İstanbul
29 Kasım - 01 Aralık 

Erken Kayıt
31 Temmuz

Advance Methaphors

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

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

09:30 - 17:30

Rüyaların Bilgeliği



ORGANİZASYON DETAYLARI

Program, belirlenen minimum ve maksimum sayı ile gerçekleşir. Katılımcı sayısı, minimum sayı altında
olduğunda  ileri bir tarihe ertelenir. Değişiklikler, katılımcılara eğitim başlama tarihinden en az 2 hafta önce
bildirilir.
 
Programdan en az 1 hafta önce katılımcılara organizasyon detayları, yer, saat ve kolaylaştırıcı bilgilerini
içeren bilgilendirme e-postası gönderilir. 
 
Tüm  materyaller Erickson tarafından sağlanarak,  ilk gün katılımcılara kayıt sırasında verilir.  Tüm gün
coffee break servisi yapılır.
  
Erickson Türkiye temsilcisi olarak,  tarihlerde, kolaylaştırıcıların programlarından kaynaklanabilecek
değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Program sürecinde görevlendirilen kolaylaştırıcı, Erickson
International tarafından yetkilendirilmiştir. .

Bedellere %18 kdv eklenir.  Bedelin en geç programın gerçekleştiği hafta ödenmesi  beklenir.
 
Kredi kartı ile olan ödemelerde, World ve Bonus kartlara 3 taksit uygulanır.

ÖDEME KOŞULLARI

ÖN ÖDEME İADE KOŞULLAR

Erickson'dan kaynaklanan tarih değişikliği ya da iptallerde, ön ödemeler iade edilir ya da isteğe göre bir
sonraki program için saklı tutulur. 
 
Erickson dışındaki nedenlerle,  son kayıt tarihine kadar yapılan iptallerde ön ödemenin %50’si  iade edilir.
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.

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

İleri Metaforlarla Koçluk ve Sözlü Anlatı  

Advance Methaphors


