
SON KAYIT : 15 Mayıs 

Eğitim bedeli; 2.850 TL + %18 KDV’dir.  
Kontenjanlarımız sınırlıdır. Kayıt ve bilgi için: 0312 468 2542 – 0216 550 8055

“ASLINDA GERÇEKLEġMĠġ OLAN DEĞĠġĠMĠN ĠÇĠNE DOĞRU ĠLERLĠYORUZ. 
Christopher Cooke

BÜTÜNSEL

ĠSTANBUL 21-23 Mayıs

Program, Erickson Türkiye Temsilcisi, 
Denge Merkezi Eğitim ve Danışmanlık tarafından 5 DEEP Proje ortaklığında  gerçekleştirilmektedir.

www.dengemerkezi.com www.ericksontr.com - dm@dengemerkezi.com

Eğitmen : Christopher Cooke

Tercüme :  Dr. Zerrin Başer, PCC

İnsanlığın dönüşen bütünsel spiralini tanıyarak,

DEĞĠġĠMĠN ÖNCÜSÜ, “GELECEĞĠN LĠDERĠ”  olmak ister misiniz? 

• Bütünsel Spiral Dinamikler “Değer Sistemleri Haritasını” tanımak ve deneyimlemek,

• Vital Signs® tanı sistemi ile bu haritadaki “şu anki” kendi koordinatlarınızı ve gelişim

alanlarınızı fark etmek,

• İş ve özel yaşamınıza, ilişkilerinize ve KOÇLUK’a bu harita penceresinden bakmak,

• Lideri olduğunuz grupları bu pencereden yeniden tanımak,

• Ve SİZİN DE içinde yer aldığınız İNSANLIK spiralinin gelişim yönüne dair farkındalık

kazanmak isterseniz,

Bu eğitim ile tam da doğru yerdesiniz !

http://www.dengemerkezi.com/
http://www.ericksontr.com
mailto:dm@dengemerkezi.com


BU PROGRAM NE SAĞLAR ?

• Öncelikle kendi psiko-sosyo-kültürel kodlarınıza yönelik farkındalık sağlar.

• Yaşam koşulları ile gelişen ve değişen düşüne sistemlerini nasıl harekete

geçirebileceğinize ait iç görü kazanır ve şu sorularının cevaplarını edinirsiniz;

İçinde bulunduğumuz durum nedir?

Kaynaklarımıza ulaşabiliyor muyuz?

Niyetimiz net ve berrak mı?

İlişkilerinizi nasıl etkiliyorsunuz?

Kendinizin, diğerlerinin ve yaşam koşullarının ne kadar 

farkındasınız?

Şu anda ne kadar esneksiniz?

• Bütünsel Spiral Dinamikler bilgisi ile ilgili tüm kaynaklara sahip olursunuz.

• Vital Signs® SDi Haritalama Sistemini kendi üzerinizde uygulayarak anlar ve özellikle

bir koç olarak müşterilerinizde uygulayabilmenin temel yaklaşımlarını öğrenmeye

başlarsınız.

• Yönetsel koçluk yaparken bu yaklaşımları nasıl kullanabileceğinizi öğrenir, şimdiki

durum, istenilen durum ve bunların gelişimine yönelik koşulları berrak bir biçimde

görmeye başlarsınız.

• İşinizle olan uyumunuzu keşfeder, gelişim ve değişim alanlarınızı belirlersiniz.

• Ken Wilber ve bütünsel bakış açısını yansıtan diğer araştırmacıların haritalarına ve

özellikle insan gelişimini anlamaya yönelik yeni bakış açıları kazanırsınız.

• Hiçbir sistemi dışarıda bırakmadan, kapsayıcı bütünsel yaklaşımlardan liderlik ve

koçluk süreçlerinizde nasıl yararlanabileceğinizi keşfedersiniz.

• Bu eğitim, bireyler, kurumlar ve ilgili tüm ilişkilerde bütünsel pencereden özgün ve

sağlıklı bir referans noktası oluşturmanızı sağlar.

Ank: Filistin Cad. 26/5 GOP Ankara / İst: Ahmet Mithat Efendi Cad. No: 9/3 Fenerbahçe İstanbul

0312 468 25 42 / 0216 550 8055
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EĞĠTĠM ve ORGANĠZASYON SÜRECĠ NELERĠ KAPSAR?

KAYIT SÜRECĠ ;

Son Kayıt tarihi: 15 Mayıs

• Kayıt için ekteki formu doldurarak, 500TL ön ödeme dekontunuzla birlikte

bilgi@ericksontr.com adresine mail atmalısınız.

• Kesin kaydın ardından, eğitim son kayıt tarihi itibariyle, “Vital Sign” testini

doldurmanız için gerekli link ve bilgilendirme mail yoluyla iletilecektir.

EĞĠTĠM BEDELĠ ve ÖDEME KOġULLARI

• Eğitim bedeli 2.850 TL +%18 KDV dir.

• Kredi kartı ile ödeme kabul edilir. Word Kartlara 9 taksite kadar taksit

uygulanmaktadır.

• Bu bedele;

3 tam günlük eğitim

Vital Sign® SDi testi ve raporu

Eğitim materyalleri ve

Sdi I. Düzey sertifikasyonu dahildir.

EĞĠTĠM YERĠ ve SAATLERĠ;

Eğitim Denge Merkezi Fenerbahçe ofisinde gerçekleşecektir.

Adres: Ahmet Mithat Efendi Cad. Süheyla Hanım apt. No:9/3 Fenerbahçe

Saat: 09:30 – 17:30

EĞĠTMEN;

Christopher Cooke

Eğitim dili ingilizcedir. Dr. Zerrin Başer tarafından ardıl tercüme yapılacaktır.

Ank: Filistin Cad. 26/5 GOP Ankara / İst: Ahmet Mithat Efendi Cad. No: 9/3 Fenerbahçe İstanbul

0312 468 25 42 / 0216 550 8055
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