
EQ Kilidini Açmak
Duygusal  Zekanın ne olduğunu, neden ve nasıl çalıştığını öğrenmenin  yanı sıra Six 
Seconds'un araştırma tabanlı metot  ve araçlarını da deneyimleyin. Duygusal Zeka etkililiği, 
ilişkileri, yaşam kalitesi ve refahı harekete geçirir. Bu öğrenilebilir, ölçülebilir, bilimsel temelli 
beceriler dönüşümseldir ... peki buna nasıl başlayacaksınız?

Duygusal Zekanızın gücünü açığa çıkarın ve Duygusal Zeka sertifikasyon yoluna başlayın.

UEQ EQ
Kilidini Açmak

THE EMOTIONAL INTELLIGENCE NETWORK

“Kendinizi  bir lider, bir ebeveyn olarak geliştirmek ve yaşam içerisinde geliştirmek için en iyi 
araçlardan biri.”

- Nehad Tadros, Liderlik Gelişimi ve Koçluğu Küresel Direktörü, Aramex
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1.Adım: EQ Kilidini Açmak

Duygusal Zekanın ne olduğunu, neden ve nasıl 
çalıştığını öğrenerek Six Seconds'un araştırma tabanlı 
metod ve araçlarını da deneyimleyin. 1 gün sınıf  eğitimi

Araç ve yöntemlerle pratik yapın: Deneyiminizi paylaşın.

2.Adım: Beyin Profili Uzmanlık Sertifikasyonu

İç görü ve performansı geliştirmek için dört güçlü, pratik 
Duygusal Zeka aracını kullanmayı öğrenin.   
1 gün sınıf eğitimi
Araç ve yöntemlerle alıştırma: Proje tabanlı öğrenme

Core: EQ Değerlendirici Sertifikasyonu/
EQ Uygulayıcı Sertifikasyonu* 
Gelişime yönelik kanıta dayalı bir yaklaşım için Duygusal 

Zekayı ölçme amacıyla donanımlı hale gelin. 2 gün sınıf 

eğitimi
Araç ve yöntemlerle deneyimleme: Proje tabanlı öğrenme. Yetkinlik gösterme

EQ Entegrasyon*

Öğrenme / Sosyal - Duygusal öğrenme inşa etme / 
koçluk yapma /danışmanlık alanlarında işinizi 
kolaylaştıran araçları ve yöntemleri öğrenin.
Uygulama projesi.

İleri Seviye Sertifikasyon*

Six Seconds'un araçlarını ve yöntemlerini kullanarak 
Sertifikalı Duygusal Zeka Eğitmeni, Duygusal Zeka Koçu 
veya Sertifikalı Duygusal Zeka Danışmanı olarak 
uzmanlığınızı geliştirin.

Vaka Çalışması Projesi 

Ustalık Sınıfı*

Duygusal Zeka Ağı liderlerine katılın.

Duygusal Zekayı 
deneyimlemeye başlayın.

EQ Duygu-Düşünce- 
Davranış kartlarını kullanın. 
Six Seconds EQ ağının 
parçası olun.

Duygusal Zekayı pratik 
araçlarla sunun.

Beyin Profillerini kullanın.

Beyin Profili Uzmalık 
Sertifikasyonu sahibi olun.

Duygusal Zekayı 
içselleştirin, ölçün ve 
geliştirin.

TSV Profili + SEI araç setini 
kullanın.
EQ Değerlendirici 
Sertifikasyonu sahibi olun.

Duygusal Zekayı Pratik Hale 

Getirin.

Başlangıç Setini kullanın.

Profesyonel olun.

Sertifikalı Duygusal Zeka 
Koçu, Eğitmeni veya 
Danışmanı olun.

Harekete Öncülük Edin.

Sertifikalı İleri Seviye 
Uygulayıcı olun.MC

"Beklentilerinizi aşacak bir eğitim programı. Özgün eğitmenler, benzer düşünen 
katılımcılar ve bu hassas konuyu keşfetmek için güvenli bir ortam."
Bob Shaver, Program Direktörü, Yönetici Eğitimi, Wisconsin Üniversitesi, Madison

*Bu sertifikasyon eğitimleri henüz Türkçe sunulmamaktadır.



Six Seconds Duygusal Zekayı harekete geçiren Modeli uygulamada 3 önemli alan

Kendini Seç – Daha maksatlı olmak (amaçladığınızı yapmak)

Kendini Ver – Daha amaca yönelik olmak (bir neden için yapmak

Modeli daha da pratik hale getiren sekiz tane öğrenilebilir, ölçülebilir yetkinlik

EQ Kilidini Açmak

Kendi alanında yegane olan bu eğitim, Duygusal Zekayı (EQ) 
iş ve günlük yaşamlarına katmak isteyen insanlar için idealdir.

Duygusal Zeka ile değer yaratmak ve bu yöntemin sizde nasıl 
işe yaradığını görmek için kendinizi Six Seconds'ın benzersiz 
yaklaşımına bırakın.

Bu programda sizler...

• Duygusal Zekaya dair net bir “görüş” geliştirecek.

• Duygusal Zekanın uygulanabilir olmasını sağlayan bir yöntem
olarak  Six Seconds Modeli’ni keşfedeceksiniz.

• Beyin, duygular  ve performans hakkındaki son araştırmaları
gözden geçirecek.

• Vizyonunuzu netleştirecek ve kendi EQ gelişiminiz için temel
hedefler belirleyecek.

• Duygu, Düşünce, Davranış (DDD) Kartlarını EQ ‘yu tanıtmak ve
belirli zorlukları çözmek için kullanmayı öğreneceksiniz. DDD
kartlarınız EQ’yu deneyimlemek ve paylaşmak için bir hediyedir.

“Neyi neden Yaptığımıza" yönelik bir uyandırma çağrısı olan 
bir eğitim. Sevgiyle kucaklanacak ve dünyayla paylaşılacak 
bir deneyim.
Conrad John, Eğitim & Gelişim Uzmanı, Fedex

Duygusal Zeka, duyguları 
etkili bir şekilde kullanma 
becerisidir ve hayatta başarılı 
olmak için temel oluşturur.  
Dünya Ekonomik 
Forumunun belirlediği 21. 
Yüzyılın önde gelen 
becerilerinden biridir. Bu 
eğitim, bu önemli 
yetkinliğinizi geliştirme 
kapasitenizi güçlendirir.

EQ Kilidini Açmak Six 
Seconds'ın etkili 
Sertifikasyon eğitimleri 
dizisinin ilk adımıdır. 
https://
www.hayatinritmi.com.tr
/tr/six-seconds-
sertifikasyonlari-31

ile başlar. Kendini Tanı – Daha fazla farkında olmak (ne yaptığınızı bilmek) 

vardır; bunlar Duygusal Zeka Uygulayıcısı Sertifikasyonu kapsamındadır.

Bu model hem basit hem de somuttur. Öğrenmesi kolay, pratik ve  eylem
eylem odaklıdır. Duygusal Zeka bilimini uygulamaya geçirmek için bir

süreç çerçevesi sağlamaktadır.



“Bu eğitim, duygularımı derinden etkiledi ve dünyadaki değişime etki eden bir 
katalizör olma konusunda bana ilham verdi. Six Seconds'a teşekkür ederim!”

Heather Kantor, CFO
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Kayıt için başvurunuz:

https://www.hayatinritmi.com.tr/?p=pdfin&id=6

Eğitim hakkında: 

https://www.hayatinritmi.com.tr/tr/eq-kilidini-acmak,155

Program ücretleri hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime 
geçin!

Six Seconds Hakkında

Six Seconds, iç görü, bağlantı ve amaçla dolup taşan bir dünya için 

öğrenilebilir, ölçülebilir, bilimsel Duygusal Zeka becerilerini uygulayan ve 

paylaşan global bir topluluktur.

Araştırmalar, Duygusal Zeka uygulamalarının etkililiği, refahı, ilişkileri ve yaşam 

kalitesini artırdığını göstermektedir. Dolayısıyla, vizyonumuz dünya çapında 

Duygusal Zeka becerilerini uygulayan bir milyar insandır.

1997 yılında kurulan Six Seconds, kendini %100 Duygusal Zeka gelişimine 

adamış ilk ve en büyük organizasyondur. Six Seconds, Duygusal Zeka ile değer 

yaratmak için en iyi uygulamaları araştırmakta ve yaygınlaştırmaktadır. 

Sertifikasyon eğitimimizde, koçlar, eğitimciler ve liderler bu kanıtlanmış 

yöntemleri ve araçları öğrenmekte, güncel bilimi etkili uygulamaya 

dönüştürmektedir

25'ten fazla ülkede ofislerimiz ve temsilcilerimiz var olup topluluğumuz 157 ülkeye ulaşmaktadır. Müşterilerimiz, HSBC, FedEx, 
ABD Donanması, Emaar, Lenovo, okullar ve STK’lar ve dünyadaki bireyler gibi geniş oluşumları içermektedir. Çocukların 
öğrenmeyi sevdiği okullardan, insanların geliştiği kurumlara, hayatları yeniden inşa eden programlara kadar, Six Seconds'un 
çözümleri hayat değiştiriyor ve insanları olumlu bir geleceğe sahip olmaları için güçlendiriyor.

İşletmeler, devlet kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, okullar ve toplum kuruluşları, küresel geçerliliği, güçlü bilimsel temeli 
ve pratik uygulamaları nedeniyle Six Seconds'un araçlarını ve yöntemlerini tercih etmektedir.

Duygusal Zeka yetkinliklerini 
kullanan bir milyar insanın 

varlığı ile dünyanın daha iyi 
bir yer olacağını 

düşünüyoruz.
Daha fazlası:

http://hayatinritmi.com.tr/tr/six-
seconds,124

https://www.hayatinritmi.com.tr/tr/eq-kilidini-acmak-1-gun,155



