
Yaratıcı Ruhu
Uyandırmak 

 16 -18 Aralık
Çeşmeköy

Sanat,
Yaratıcılık ve
Farkındalık
İnz�vası



Doğal ve kendiliğinden olan yaratıcı kaynağımızın önüne ne çok
engel koyuyoruz. Çocukluğumuzdan tanıdık olan o meraklı ve
oyuncu deneme hali zamanla yerini artan bir kontrole, kendini dış
yargılardan korumak için gün geçtikçe güçlenen iç yargıçların
insafına bırakıyor. Aidiyet uğruna vazgeçtiğimiz en önemli
parçalardan biri özgün ve yaratıcı ruhumuz.  

Gömdüğümüz merak duygusu ve deneme cesareti ile birlikte
sadece bir sanatsal performansı değil aynı zamanda otantik bir
yaşam biçimini de feda ediyoruz. Benliğimizin parçalarını, sezgilerle,
hayal gücüyle bağımızı, renklerimizi de yitiriyoruz.

“Yaratıcılık hepimizin içinde açılmayı

bekleyen bir hediye”

PAT ALLEN



Gelin birlikte bu kaynağa erişmenin yollarını
keşfedelim, kapalı duran sandıklarımızın üstündeki
tozu süpürelim, bakalım neler çıkacak içinden. Biraz
oyunla, biraz da belki hüzünle bakalım, ne zaman
nasıl kapatmışız sandığımızın kapağını, nelerin
üstünü örtmüşüz, ne bulacağımızdan ya da
bulamayacağımızdan korkmuşuz.



Yaratıcı ruhu uyandırmak doğanın içinde 
 keyifli bir ortamda renkleri, sanatsal

materyalleri, yazıyı ve bedeni işin içine dahil
ederek candan bir araştırma haline, birlikte,

şahitlikle bakabilmeye, ve sandığımızın
anahtarını dilediğimizde açabilmek üzere

cebimize koymaya bir davet...  
 

Bu kez Çeşmeköy'ün dingin, estetik ve doğa
içindeki mekanı bize ev sahiplği yapacak. İçe

dönüp bakmaya, dinlenmeye ve kendimizi
dinlemeye alan açacak.



 

Otele Giriş Yerleşme
Akşam Yemeği
Tanışma Oturumu

Kahvaltı
Yaratıcı Sanat Çalışması 
Öğle Yemeği
Doğada Sanat
Serbest Zaman
Akşam Yemeği
Sanatla Farkındalık

Bedenle Farkındalık Pratiği
Kahvaltı
Yaratıcı Sanat Çalışması
Öğle Yemeği
Kapanış Oturumu 

15.00  
18.00 – 19.00 
20.00 – 22.00 

08.30 – 09.30 
10.00 – 12.00 
12.30 – 13.30 
14.00 – 16.00
16.00 – 18.30
18.30 – 19.30 
20.00 – 22.00 

08.00 – 09.00 
09.30 – 10.30
11.00 – 12.30 
12.30 – 13.30 
14.00 – 15.30 

 

16 ARALIK CUMA

17 ARALIK CUMARTESİ

18 ARALIK PAZAR





Boğaz�ç� Ün�vers�tes� Ps�koloj� Bölümünden mezun olmuş ardından Portland,
Oregon’da Pas�f�k Ün�vers�tes� Kl�n�k Ps�koloj� Yüksek L�sansını tamamlamıştır. İş
hayatına Türk�ye Eğ�t�m Gönüllüler� Vakfı’nda başlamış, N�san Ps�koloj�k
Danışma Merkez�nde gençlerle ve genç yet�şk�nlerle kar�yer danışmanlığı ve
ps�koterap� süreçler� yürümüştür.

2013 yılından ber� Sanat Terap�s� alanında eğ�t�mlere ve çalışmalara tutkuyla
devam ed�yor. Sanatın �y�leşt�r�c� gücünü kend� yaşamında da deney�mlemekte
olan Yaprak, Anadolu Jam, The Way of Counc�l ve Ş�ddets�z İlet�ş�m atölyeler�
aracılığıyla topluluk olma, ş�ddets�z �let�ş�m yöntemler� ve çember prat�kler� �le de
tanışmış Bu süreçte  dünyada  hayal ett�ğ� değ�ş�m ve dönüşümün b�reysel ve sosyal
düzeyde b�rb�r�nden bağımsız olmadığını fark etm�şt�r. 

Kend� sınırlarından özgürleşen, �ç�ndek� çocukla temasta kalab�len her b�rey�n,
�l�şk�ler�n ve s�stemler�n dönüşümüne katkıda bulunduğuna �nanan Yaprak,
hayatın her alanında şefkat�, bağlantıyı ve yaratıcılığı beslemek üzere geştalt
terap�s�, sanat terap�s�, eğ�t�m ve s�v�l toplum alanlarından get�rd�ğ� b�r�k�mle
b�reysel seanslar, grup terap�ler�,  atölye çalışmaları ve danışmanlık süreçler� 
 yürütmekted�r. 

Çalışmalarına 2017 yılında kurmuş olduğu Yap�ka Yaratıcı Yolculuklar
Atölyes�nde devam etmekte olan Yaprak ayrıca Kalpten İşler adlı b�r sosyal
g�r�ş�m�n de kurucu ortağıdır.

Yaprak  Kaymak Özgür
Kl�n�k Ps�kolog

KOLAYLAŞTIRICI



Konaklama: Çeşmeköy,  Çakabey, Çeşme/İzm�r. 
İk� veya üç k�ş�l�k odalarda k�ş� başı 1600 TL + KDV  
Tek k�ş�l�k oda 2300 + KDV . 16 Aralık Cuma - 18
Aralık Pazar  2 gece / 3 gün konaklama,  Cuma
akşam yemeğ�, Cumartes� kahvaltı, öğle ve akşam
yemekler�, Pazar kahvaltı ve öğle yemeğ� dah�ld�r.
Ulaşım herkes�n kend� �mkanlarıyla sağlanacaktır. 

Çalışma bedel�: 1300 TL + KDV

Kayıt: Kes�n kayıt �ç�n, 25 Kasım Cuma gününe  kadar 500 TL kapora
yatırılması gerekmekted�r.  2 Aralık Cuma ve sonrası �ptallerde kapora  �ades�
yapılmayacaktır. Ayrıca, 12 Aralık ve sonrası �ptallerde çalışma bedel�n�n
yarısının (650 tl + kdv) ödenmes� gerekmekted�r.

Kontenjan 15 k�ş� �le sınırlıdır.

Kayıt ve b�lg� �ç�n sukran_bahcel@yap�katolye.com adres�nden Şükran
Bahçel �le �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.


