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H�kaye Anlatıcılığı, KOÇLUK ve Rüyalar

Süreg�den h�kayelere, �çsel
mesajlara ve hayatlarımızı
sınırlayan �nanç s�stemler�ne
karşı kesk�n b�r kulak
gel�şt�rmek ve b�l�nçdışı
okyanusunda b�r gem� �le
gez�nt�ye çıkıp fark ed�lmem�ş
ve çok zeng�n alanları
keşfetmek �steyenlere...

Hepimiz metaforik
hayatlar yaşıyoruz ...

İstanbul

13-16 N�san 2023



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.

Dr. Marilyn Atkinson, Ph.D

Dreamwork & 
Advance Metaphors

Bu programı kalbimde çok fazla hissediyorum. 



Sonsuz ve
sınırsız
olasılıkların
k�l�d�n� aç...
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İLERİ METAFORLAR

H�kaye Anlatıcılığı, KOÇLUK ve Rüyalar

SON KAYIT
13 Mart

Dr. Zerr�n Başer, MCC tarafından

EĞİTMEN: 
Mar�lyn Atk�nson, Ph.D.
Er�ckson Internat�onal Kurucu L�der�

      ardıl tercüme yapılacaktır.

4 tam gün
 

09:30 - 17:30
İSTANBUL

13-16 N�san 202313-16 N�san 2023

0 (216) 550 8055    -    0 (312) 468 2542     -   b�lg�@er�cksontr.com - dm@dengemerkez�.com

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. 

28 hour Solut�on-Focused Coach Tra�n�ng
compr�sed of 7 Core Competency and 15
Resource Development hours, for a total of
22 ICF Cont�nu�ng Coach Educat�on Un�ts.

Katılım Koşulları ve
Sertifikasyon;

Neler Kazanırsınız?



ORGANİZASYON DETAYLARI

Program İstanbul'da yüzyüze  olarak gerçekleş�r.  Program önces�nde tüm katılımcıların "Denge
Merkez� d�j�tal paylaşım ve etk�leş�m platformuna" https://dengemerkez�.mn.co adres�nden kayıt
olmaları sağlanır. Tüm organ�zasyonel b�lg�ler programdan 1 hafta önce bu platform üzer�nden
paylaşılacaktır. 

Program Er�ckson Internat�onal kurucusu Mar�lyn Atk�nson tarafından sunulmakta, Dr. Zerr�n
Başer, MCC tarafından eş eğ�tmen olarak ardıl tercüme yapılmaktadır.

Katılımcıların bel�rt�len gün ve saatlerde eğ�t�m salonunda olmaları beklen�r. 

Program bel�rlenen m�n�mum ve maks�mum sayı �le gerçekleş�r. Katılımcı sayısı, m�n�mum sayı
altında olduğunda  �ler� b�r tar�he ertelen�r. Değ�ş�kl�kler, katılımcılara program başlama
tar�h�nden en az 5 gün önce b�ld�r�l�r.

Programdan 1 hafta önce katılımcılara organ�zasyon detayları ve saat b�lg�ler�n� �çeren
b�lg�lend�rme e-postası gönder�l�r. 

Er�ckson Türk�ye  Er�ckson ek�b� programlarından kaynaklanab�lecek program tar�h�
değ�ş�kl�kler� yapma hakkını saklı tutar. Er�ckson özel durumlarda kolaylaştırıcı değ�ş�kl�ğ� yapma
hakkına sah�pt�r. 

Bedellere %18 kdv eklen�r.  Her modül bedel�n�n kes�n kayıt sırasında ödenm�ş olması beklen�r. 
Banka hesabına havale-eft yoluyla, ma�l order ya da web s�tem�z üzer�nden taks�tl� kred� kartı �le ya da
eğ�t�m sırasında pos c�hazı �le ödeme seçeneğ� mevcuttur. 

ÖDEME KOŞULLARI

ÖN ÖDEME İADE KOŞULLAR

Er�ckson'dan kaynaklanan tar�h değ�ş�kl�ğ� ya da �ptallerde, ön ödemeler �ade ed�l�r ya da �steğe göre b�r
sonrak� program �ç�n saklı tutulur. 
Kes�n kayıt ardından gerçekleşen katılım �ptaller�nde ön ödeme bedel� �ade ed�lmez. Farklı b�r programa
katılım  �ç�n saklı tutulur. 

Kayıt Olmaya Karar Verd�ğ�n�zde ;
Kayıt formunu �lg�l� l�nkten doldurarak, ön kayıt bedel�n� formda yer alan banka
hesabımıza ödemen�z� ve dekontu �lg�l� e-posta adres�m�ze göndermen�z� r�ca eder�z.

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