


"Bu programı kalb�mde çok fazla
h�ssed�yorum. Çünkü bu gerçekten ‘BİZ’le
�lg�l�. B�z� kend� "özgün metaforlarımıza
ve h�kayeler�m�ze" götürüyor.

B�r çok �nsan �ç�n, her an
kullanab�lecekler� büyük b�r kaynağa
sah�p olduklarını kısa zamanda
keşfetmeler� çok şaşırtıcı geleb�l�r. İçsel
kaynaklarımızla b�z�m �ç�n gerçekten
öneml� olan şeyler arasındak� bağlantıyı
keşfedeb�lmek �se çok öneml�."

Koçluk seanslarında, eğ�t�mlerde ya da
her türlü sözlü �fadeler�m�zde
metaforların ve h�kayeler�n gücünden
yararlanmak ve �nsanlara onları
bulmaları yönünde destek olab�lmek bu
der�n bağlantıyı kurmak adına çok
etk�l�d�r.
Bu program �şte tam da bununla
�lg�l�d�r."

Er�ckson Internat�onal Kurucusu
Dr. Mar�lyn Atk�nson 

Beynimiz metafor/benzetme/sembol diline sahiptir.

Tüm sözlü anlatı ve koçluklarda kişilerin ifadelerinde

yer alan metaforları kullandığımız zaman çok daha

derin, etkileyici ve dönüşümsel koçluklar ve

konuşmalar yapabiliriz. Hikayeler ve metaforlarla bakış

açılarını değiştirebilmek, ‘Derin bilgemizin" (bilinçdışı

alanımızın) bildiği sembolleri fark ederek

kullanabilmek, bilinç gelişimi yolculuğunda bir gemi

ile gezintiye çıkıp fark edilmemiş ve çok zengin

alanları keşfetmeye benzer.

Kendi özgün metafor ve hikayelerinizle tanışarak

kendinizi daha derinden tanımak,

Rüyalarınızın özgün mesajlarını alabilmek,

Sözlü anlatılarınızı metaforların gücü ve Milton Erickson

modeli ile zenginleştirerek etkili ve derin hale getirmek,

Kendi yaşamınızın birer hikaye anlatıcısı olabilmek ve 

Koçluk becerilerinizi geliştirmek arzusundaysanız, 

Erickson Türkiye Ailesi olarak  sizi tanımayı arzu eder, bu

programda birlikte yol almayı dileriz. 

Programımız tüm koçlara ve konuya ilgi duyan

herkesin katılımına açıktır. Program 22 CCEU's 

ICF kredisine sahiptir. 

Katılım Koşulları ve Sertifikasyon;

Neler Kazanırsınız?

İLERİ METAFORLARLA HİKAYE ANLATICILIĞI , KOÇLUK ve RÜYALAR

Advance Methaphors

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

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

Rüyaların Metaforik dilini keşfet

Program Saatlerİ

08:00 - 10:30

12:00 - 14:00

17:00 - 19:30

08:00 - 11:00

12:00 - 14:00

16:00 - 19:00

Perş - Cuma Cumartes�

CANLI



İleri Metaforlarla Sözlü Anlatı ve Koçluk 

Advance Methaphors

ORGANİZASYON DETAYLARI

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, program 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 ;
Size iletilen linkten kayıt formunu doldurarak, ön kayıt bedelini formda yer alan banka
hesabımıza ödemenizi, dekontla birlikte e-posta adresimize göndermenizi rica ederiz.

Program Zoom platformu üzerinden canlı-yüzyüze program olarak gerçekleşir.  Günlük derslere erişim linki e-

posta yoluyla iletilir. Katılımcıların derslere bilgisayarla, güçlü internet bağlantısı ortamında ve mikrofonlu

kulaklıkları ile katılmaları beklenir. Programdan 1 hafta önce katılımcılara organizasyon detayları ve saat

bilgilerini içeren bilgilendirme e-postası gönderilir.

Program belirlenen minimum ve maksimum sayı ile gerçekleşir. Katılımcı sayısı, minimum sayı altında

olduğunda  ileri bir tarihe ertelenir. Değişiklikler, katılımcılara program başlama tarihinden en az 5 gün önce

bildirilir.

Tüm materyaller  ve diğer bilgilendirici görsel materyaller Erickson tarafından sağlanarak,  katılımcılara

program öncesinde kargo ile gönderilir.

Erickson Türkiye,  Erickson ekibi programlarından kaynaklanabilecek program tarihi değişiklikleri yapma

hakkını saklı tutar. Erickson özel durumlarda kolaylaştırıcı değişikliği yapma hakkına sahiptir. Bununla birlikte,

“İleri Metaforlar ve Hikaye Anlatıcılığı" programı sürecinde görevlendirilen  kolaylaştırıcı/lar Erickson

International tarafından yetkilendirilmiştir. 

Program bedeline  %18 kdv eklenir.  

Banka hesabına havale-eft yoluyla, Web sitemiz üzerinden taksitli kredi kartı ile 

Mail order yoluyla (World kartlara taksitli ) ödeme seçenekleri mevcuttur. 

Bizi ve programımızı daha yakından tanımak  üzere iletişime geçmenizden memnuniyet duyarız.
0 (216) 550 8055    -    0 (312) 468 2542     -   bilgi@ericksontr.com - dm@dengemerkezi.com


