
Programımız tüm koçlara ve konuya ilgi duyan herkese

açıktır. Program dili İngilizcedir. Dr. Zerrin Başer, MCC

tarafından ardıl tercüme yapılacaktır. ICF “International

Coach Federation" onaylıdır. 28 CCEU’s kredisine sahiptir.  

Katılım Koşulları ve Sertİfİkasyon;

 

 

 

“Bu soru “Bey�n / Akıl ned�r? Nasıl çalışab�l�r
ve kend�n� nasıl anlar?” sorularıyla da

yakından �l�şk�l�d�r. Bu sorulara anlamlı
cevaplar bulab�lmek �ç�n, nedensell�ğ�n

ötes�ne geçmek gerekmekted�r. Dünyada,
bu sorulara b�reysel cevaplar vermek üzere

programlanmış b�r b�lg�sayar yoktur. Bu
sorular, b�z� b�l�nçdışı alanın karanlığında

saklı olasılıklı seçeneklerden oluşan b�r
yapıya, yan� kuantumun sınırları �ç�ne

götürür. 
Kend�m�ze soru sormadıkça ve gözlem

yapmadıkça, yanıtlar b�z�m �ç�n b�l�nmez
kalacaktır."

4 Kadranlı Bütünsel Düşünme;
Kuantum Fiziği ile bir araya gelerek, KOÇLUK MESLEĞİ’nin

geleceğe yönelik dönüşümsel etkisi konusunda bilgi,

deneyim ve derinlik yaratarak, koçluk süreçlerine özgün ve

yaratıcı yeni yöntemler kazandırmayı amaçlar. Erickson

Koçluğu'nun tamamlayıcısıdır.

Dr. Peter Stefanyi, MCC

4 kadranlı haritayı, kuantum fiziği temelleri ile

içselleştirmek, koç konumunda derinlik ve dönüşümsel

koçluk yaklaşımları edinmek, “sorun” ile gelen kişilere,

bütünsel yaklaşımlar sunabilecek araçlar öğrenmek,

çözümlere direnç gösteren durumları çözebilme yeteneği

kazanmak, beyin, koçluk ve kuantum fiziği üzerine yepyeni

içgörülerle farklı bakış açılarından bakmak,  bir yaşam

felsefesi oluşturma ve "gerçeğe" ilişkin sağlam bir duruş

edinmek üzere, etkili tekniklerle, derin düşünme ve

deneyimler yaşamak istiyorsanız,

Erickson Türkiye  Ailesi olarak  sizi tanımayı arzu eder,

birlikte yol almayı dileriz. 

Neler Kazanırsınız?

Dört Kadranlı Bütünsel Düşünme
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Peter, b�r röportajında kend�s� ve çalışmaları hakkında şunları d�le get�rm�şt�r;

 “Son 25 yıldır “Ben K�m�m?” sorusunun cevabını arıyorum. Bu soru “Z�h�n /akıl /bey�n ned�r?” ve nasıl çalışab�l�r

ve kend�n� anlar?” sorularıyla da yakından �l�şk�l�d�r. Bu sorulara anlamlı cevaplar bulab�lmek �ç�n, nedensell�ğ�n

ötes�ne geçmek gerekmekted�r. Dünyada, bu sorulara k�ş�sel/b�reysel cevaplar vermek üzere programlanmış b�r

b�lg�sayar yoktur. Bu sorular, b�z� b�l�nçdışı alanın karanlığında saklanan olasılıklı seçeneklerden oluşan b�r yapıya,

yan� kuantumun sınırları �ç�ne götürür. Kend�m�ze soru sormadıkça ve gözlem yapmadıkça, sonuçlar b�z�m �ç�n

b�l�nmez kalacaktır. 
Kuantum teor�s�; bütünsel bey�n s�stem�m�z�n �lham veren,  yaratıcı ve ruhsal yönler�ne da�r açıklamalar ve
karşılaştırmalar yapab�len şu ana kadar ortaya çıkmış tek teor�d�r. 

“B�r kez bu açıklamaları anladığımızda, b�r üst sev�yede koçluk poz�syonu yaratab�l�r�z. 
Albert E�nste�n “B�z� probleme götüren düşünme b�ç�m�, b�z� onun çözümüne ulaştıramaz” dem�şt�r. İnsanlık b�r
dönüm noktasındadır ve küresel sıkıntıdan kurtulmak �ç�n yen� b�r düşünce s�stem�ne �ht�yaç duymaktadır. Şöyle b�r
söz vardır; “Eğer dünyayı değ�şt�rmek �st�yorsan, önce kend�n� değ�şt�r.” Bunun doğru olduğunu �çsel olarak
b�lmektey�z. Bu b�lg�,  k�ş�sel olarak �ht�yaç duyulan değ�ş�m �ç�n teor�k b�r zem�n hazırlar, kend�ne güven� destekler.
Kend�n� değ�şt�r ve dünya sen� tak�p edecekt�r.
Berrak, net  b�r z�h�nle karşılaştıklarında kaç tane z�h�n değ�şeb�l�r, merak ed�yorum.

 F�z�k okudum ve düşük ısı f�z�ğ� konusunda 12 sene araştırma yaptım. Hergün m�kroskop ölçeğ�nde g�zeml�
kuantum dünyası �le karşılaşıyordum. Dünya, çok düşük derecelerde tamamıyla kuantumdur. İng�ltere’de b�r proje
sebeb�yle, Evren�n Karanlık Madde’s�n� arıyordum. Nasıl oluyorsa, b�r şeyler kayıptı. Çalışmaya başladım. Danışman,
g�r�ş�mc�, yönet�c� oldum. Hala b�rşeyler eks�kt�. 15 sene boyunca ben olmayan şeylerden kurtulmak �ç�n uğraştım. 

“K�m olduğumu” bulmaya çalıştım. Sonra b�r Koç oldum. SMART’ın ötes�nde ne olduğunu merak ed�yordum.”

 En sonunda Dr. Mar�lyn Atk�nson �le tanıştım ve Dört Kadranlı Düşünme “ İs�ml� eğ�t�m�ne katıldım. Bu eğ�t�m çok

�lg�m� çekt� ve üstünde çok çalıştım. Böylece herşey yerl� yer�ne oturmaya başladı. Ş�md� herşey�n b�r anlamı var ve

ben k�m olduğumu b�l�yorum."  

DR. PETER STEFANYİ, MCC HAKKINDA
B�r eğ�tmen, MCC Koç, yönet�c�-l�der, g�r�ş�mc� ve Kuantum F�z�kç� olan Peter Stefany�, k�ş�sel gel�ş�m
alanlarında çalışmalar yürütmekted�r. Bey�n s�stemler�n�n der�nl�ğ� üzer�ne araştırmalar yapmaktadır.
Kuantum f�z�ğ� yaklaşımlarını, bey�n s�stemler� gel�ş�m�ne �vme kazandırmak üzere uygulamaktadır. Peter
Stefany�, çeş�tl� yönet�c� poz�syonlarındak� 17 yıllık deney�m�n�n yanı sıra, kuantum f�z�ğ� alanında da 12
yıllık deney�me sah�pt�r. 2008 yılından bu yana da profesyonel koç ve eğ�tmen olarak h�zmet vermekted�r.
Peter çeş�tl� sektörlerdek� kurumların l�der poz�syonlarında görev yapmıştır. (Elektron�k, k�mya, tüket�m
ürünler�, endüstr�yel tekst�l ve f�nansal sektörler)  Düşük ısı f�z�ğ� alanında 35’�n üzer�nde yayınlanmış
b�l�msel makales� bulunakta ve 200’den fazla kaynakta �sm�nden söz ed�lmekted�r. 

B�r eğ�tmen ve koç olarak çalışmalarını, karmaşık (kompleks) düşünme, tarafsız karar verme, yaratıcılık ve

kuantum zeka gel�ş�m� konuları üzer�nde yoğunlaştırmıştır. 

FOUR QUADRANT
QUANTUM THINKING

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



FOUR QUADRANT
QUANTUM THINKING

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,

“4 Kadranlı Bütünsel Düşünme" programı sürecinde görevlendirilen  kolaylaştırıcılar 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.
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