Dördüncü Yol Temel Seminerleri
Moderatör
Reyhan Çetin

Telefon (WhatsApp)
0 (544) 308 74 02

Efsanevi keşif yolculuğuna hazır mısınız?
-

İçimizde unuttuğumuz çocuğu yeniden keşfetmek,
Hayatı bilinçli olarak yaşamak,
Gerçek dünyadan manzaraları seyretmek,
Mucizevi olanı deneyimlemek,
Ve hayatı ruhumuza katmak için,
Dördüncü Yol'a giriş seminerlerimize bekliyoruz.

E-posta
Haftalık Seminer Konuları
reyhancetin@yahoo.com

Ortam
Online – Zoom Platformu

Seminer Saatleri
Perşembe, 21:00 - 23:00
Cuma, 10:00 - 12:00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dördüncü Yol Nedir, Nasıl Çalışıyoruz?
Matrix ve Kendini Gözlem
Hayali Benlik ve Makine
Öz ve Kişilik
Kendini Hatırlamak – Geçek Ben!
Özdeşleşme
İmajinasyon – Kontrolsüz Zihin Faaliyeti
Olumsuz Duygular

Çalışma Gereksinimleri
 Online Zoom çalışmalarına katılabilmek için bir bilgisayar, tablet ya da telefon.
 Yeterli kalitede internet bağlantısı (Sorunsuz görüntü ve ses iletimi için.)
 Tercihen mikrofon ve kulaklık.
Seminer ve Diğer Çalışmalara Katılım
 Temel seminerler, diğer çalışmalar için gerekli ilk adımdır. Bu seminerleri
tamamlamış olanların, gözlem paylaşım grubu ve ileri dördüncü yol
seminerlerine devam edebilir.
 Ayrıca, eğer isterlerse, eş zamanlı olarak ilerleyecek, Dördünü Yol Okuma ve
Bilinçli Farkındalık (mindfulness) çalışmalarına da indirimli ücretle
katılabilirler.

Gruplar - Gün ve Saatleri
Gün

Saat

Ekim Seminerleri: Hafta içi Akşam

Perşembe

21:00 – 23:00

Ekim Seminerleri: Hafta içi Gündüz

Cuma

10:00 – 12:00

Seminer Kimler için?
-

-

Seminerler herkese açıktır. Herhangi bir ön koşul gerekli değildir.
Seminerlerde, zihinsel "bilgi" değil, pratik gözlem, keşif ve farkındalık çalışmaları yapıyoruz.
Seminerlerden önceki "farkındalık" anlarınız, birikimleriniz, kendi üzerinizdeki çalışmanın hızı ve
yolunu belirlemektedir.
Daha önceden Dördüncü Yol okuması yapmış ve/veya farklı Dördüncü Yol çalışmaları içinde olmuş
kişilerin de temel seminerler ile başlamasını istiyoruz. Orta ve ileri aşamadaki diğer çalışmalara
katılmadan önce, gerekli bir önkoşul olacaktır. Temel seminerler, öğretiyi, benzer biçimde anlamak ve
aynı frekansla çalışmalara devam etmek için bu gerekli bir ön adım oluyor. Sonrasında, bu ortak temel
üzerine, başka çalışmaları ekleyerek geliştirebiliyoruz.

Çalışma Yöntemi ve Seminerlerin Formatı:
-

-

-

Başlangıç aşamasında, temel çalışma yöntemimiz, tüm bilgi, kanı ve yorumlarımızın ötesinde,
kendimizi gözlemleyerek keşfetme üzerine kurulu. Katılımcıların, üçüncü haftadan itibaren, kendi
hayatlarıyla ilgili pratik ve kişisel gözlemleri yapmaları ve paylaşmaları beklenecek. Bu gözlemler,
katılımcıların kendilerini kendi gözlemleriyle keşfetmelerini, seminer grubunun üyelerinin birbirine
katkı yapmasını ve aynı zamanda seminer yönetiminin her bir katılımcının bireysel gelişmesini
izlemesini sağlamaktadır.
Seminerler, bilgi paylaşımı ve bunun zihinlere depolanması yerine, katılımcılarda bir anlayışın ortaya
çıkması ve farkındalıklarının (bilinç hallerinin) yükselmesini amaçlamaktadır. Seminer konuları,
kelimeleri okuyarak ve duyarak değil; içinde bulunduğumuz ortamın enerjisini, bilincini (ışığını)
paylaşarak ilerlemektedir. Bu kapsamda, katılımcılardan, hayatın normal şartları içinde, olabildiğince
düzenli katılım beklenmektedir.
Seminerlerde canlı kayıt alınacak ve seminer dönemi sonuna kadar bu kayıtlar paylaşılacaktır.
Katılamadığınız seminerleri sonradan dinleyebilirsiniz. Ancak, canlı etkileşim ve karşılıklı iletişimin
avantajı için her bir seminere katılmaya çalışmanızı öneririz.

Çalışma Ücreti
-

-

2 ay sürecek, toplam 8 Seminer için 480 TL + KDV olarak belirlenmiştir. Dileyenler ay başlarında iki
ayrı taksit halinde ödeme yapabilir. (Seminer başlangıcında 240 TL; 5. seminerden önce 240 TL
olmak üzere.)
Eğer başka çalışmalara da katılıyorsa; ikincisi için 50% (1/2), üçüncüsü için 66% (2/3) indirim ve
sonraki çalışmalar için artan oranlarda (3/4, 4/5, 5/6 …) indirimler uygulanır.
Bu indirimler, aynı aile içinde olup, çalışmalara katılan birden fazla kişi için de geçerlidir.
Seminerlere arkadaşlarını getiren kişi için de özel bir indirim uygulanır. Bir arkadaşını getiren kişi
için 50%, iki arkadaş için %66 … olmak üzere. (Katılan diğer arkadaşlar normal ödeme yapar.)

Kayıt İçin:
-

WhatsApp üzerinden kayıt yapmak için, 0 (544) 308 74 02 no’lu telefona mesaj atıp,
Size gönderilecek IBAN numarasına ilk ayın ödemesini yapabilirsiniz.

Dördüncü Yol – 2021 Online Çalışmaları

