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Kişisel  Gelişim  Grubu	
  
Bilinçli  yaşam,  kişinin  kendisi  ile  kurduğu   	
  
ilişkiyi  anlamasıyla  mümkündür.  
Yaşadıklarımıza  yüklediğimiz  anlamlar  ve  
kendimiz  ile  ilişkimiz  bir  döngü  oluşturur.  
Anlamlı  ve  coşkulu  bir  yaşam  için  
birbirimizden  öğrenip,  birbirimizi  
destekleyerek  gelişebiliriz.  
  
İçgörü  kazanıp  ilişkilerimizi  nasıl  
düzenleyebiliriz?  

	
  

Her	
  birimiz	
  bir	
  diğeriyle	
  ilişki	
  içinde	
  var	
  oluruz.	
  

Yaşadığımız  zorlukların  üstesinden  
gelmek  için  nelere  ihtiyaç  duyarız?  
Kendimiz  olma  cesaretini  geliştirmek,  
destek  ağları  oluşturmak,  etkili  iletişim  
kurabilmek  için  gerekli  olanlar  nelerdir?  
Hızla  değişen  ve  çokça  uyarana  maruz  
kaldığımız  günümüz  dünyasında  
kendimize  yeterince  odaklanıyor  muyuz?  
Birlikte  bir  yolculuğa  çıkacağız.  
Kendimizden  yola  çıkarak,  diğer  
insanlarla  ve  yaşamla  aramızdaki  
ilişkiyi  gözden  geçirip,  istediğimiz  
hedefe  giden  yol  haritasını  
oluşturacağız.  
Adres:	
  Şanlıer	
  sok.	
  Sun	
  apt.	
  24/1	
  Şenesenevler/Kadıköy	
  	
  
Tel:	
  02163730555	
  
ebruuzum@hotmail.com	
  

	
  

Bilinçli	
  yaşam	
  sürekli	
  öğrenmeyle	
  mümkündür	
  
Kişisel	
  Gelişim	
  	
  Grup	
  Çalışması*	
  için	
  sabah	
  veya	
  akşam	
  grubunu	
  tercih	
  
edebilirsiniz.	
  Çalışma	
  8	
  hafta	
  sürecektir.	
  Tüm	
  oturumlara	
  katılım	
  
sağlamak	
  grubun	
  bütünlüğü	
  için	
  önemlidir.	
  
Her	
  oturuma	
  katılım	
  120	
  TL’dir.	
  8	
  oturuma	
  bir	
  kerede	
  kayıt	
  olunması	
  
halinde	
  ücret	
  800TL’dir.	
  
Salı	
  sabah	
  10:30-‐12:00	
  
Salı	
  akşam	
  19:00-‐20:30	
  
Başlangıç	
  tarihi:	
  13	
  Şubat	
  2018	
  

	
  

Grup  terapilerinde,  bir  uzman  rehberliğindeki  farklı  kişilerin  etkileşime  girmesiyle,  yoğun  bir  
öğrenme  ortamı  oluşur.  
Bu  ortamın  oluşmasında,  gruba  liderlik  yapan  terapistin  müdahaleleri  kadar,  üyelerin  
düzenli  ve  aktif  katılımları  da  önemlidir.  
Katılımcı,  grup  ile  neyi,  ne  zaman  ve  ne  kadar  paylaşacağına  kendisi  karar  verir.  Bazen  
sadece  arkaya  yaslanıp  dinlemek  ve  diğerlerinin  paylaşımları  üzerine  düşünmek  de,  kendi  
çatışmalarımızı  çözmek  konusunda  gayet  yardımcı  olur.  Grubu  etkileşim  içinde  
gözlemlerken  kendimizi  daha  rahat  hisseder  ve  paylaşmaya  daha  açık  oluruz.  
Diğerleri  ile  aramızdaki  benzerlikleri  fark  ettikçe  yalnız  olmadığımızı  hissederiz.  Diğerlerinin  
bakış  açıları  ve  başa  çıkma  yöntemleri,  kendi  yaşamımızda  karşılaştığımız  sorunları  
çözmede  işe  yarayabilir.  Grup  üyelerinin  paylaşımları  ve  birbirleri  ile  etkileşimleri,  birçok  kez  
kendimizde  varlığını  bile  bilmediğimiz  meselelerin  su  yüzüne  çıkmasına  ve  kendimizi  daha  
iyi  anlamamıza  aracı  olur.  Birbirimiz  için  ve  birlikte  paylaşarak  gelişiriz.  
Grup  lideri,  katılımcıların  kendilerini  güvende  hissedebilecekleri  ortamı  sağlamakla  
yükümlüdür.  Böylece  her  kişi  kendine  dair  yapıcı  ve  düşünmeye  değer  geri  bildirimleri  
almaya  kendini  açar.  Günlük  hayatta  yaşadıklarımızı  “yabancılar”  ile  paylaşmayı  pek  
istemeyiz,  genellikle  yakın  çevremiz  ile  paylaşımda  bulunuruz.  Bu  rahatlatıcı  olmakla  
beraber  çoğu  zaman  kısıtlayıcıdır  da.  Ancak  farklı  ve  dışarıdan  birinin  bakış  açısıyla  
kazanmamız  mümkün  olan  bazı  farkındalıklar  vardır.  Bakış  açımızın  genişlemesi  için  
tanıdık  bildik  olanın  dışına  çıkabilmek  gereklidir.  Bu  girişim  insanın  kendisi  olma  
yolculuğunda  büyük  önem  taşır.  
Mahremiyet  grubun  etkili  işleyişi  için  en  önemli  konudur.  Mahremiyetin  sağlanması  için  grup  
lideri  ve  katılımcılar  gerekli  çabayı  gösterecekleri  gibi  bir  güvenlik  anlaşması  da  
imzalayacaklardır.    
Bu  deneyime  kendini  açacak  bilinçli  bireylerle  karşılaşmayı  dört  gözle  bekliyorum.  
Ebru  Tuay    
Psikoterapist,  Eğitmen  
"Anlamlı  ve  coşkulu  bir  yaşam  için  sürekli  gelişim"  
www.ebrutuay.com	
  

