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Şifanın sayısız yöntemi vardır. Kişinin iyi hissettiği özgürleştirici olduğuna inandığı tüm teknikler 

kişinin kendine yaptığı bir yolculuktur.  Mesleki yolculuğumda duygu odaklı ilerlerken duygunun 

davranışı beraberinde getirdiğine inanarak beden hafızası üzerine çalışmalarıma devam 

etmekteyim. Çünkü hiç bir zaman insanı anlamanın yalnızca sözcüklerle olabileceğine 

inanmadım. Bu nokta da sanatın aracı olduğu insanın bilinçaltına giden yolun alternatifleri 

üzerine çalışmalar yapmaktayım. Thetahealing şifa tekniği ile bireylerin bilinçaltı kodlarının 

değiştirilmesini deneyimleyen biri olarak bu alanda tamamlamış olduğum eğitimlerle de 

uygulayıcı olarak grup ve bireysel çalışmalarla kişilerin özgürleştirici deneyimlerine de tanıklık 

etmekteyim.  

 

Eğitimler  

Duygusal Şema Terapisi 

Aile danışmanlığı  

Mindfulness  

Kariyer Danışmanlığı  

Sanat terapisi- Yaratıcı Beden ve Hareket Terapisi  

Thetahealing  

Cinsel Terapi 

 

Atölye 

Sanat Terapisiyle Kendine Yolculuk  

İnsanın kendini anlamasının ve anlatmasının sayısız yolu vardır. Kendini dinlerken bireylerin 

zaman zaman bazı engellere takıldığı olur. Ama en derinlerde bir ses kişinin kendine olan 

yolculuğuna yakınlığına temas etmesi için kapı aralar.  

Bu aralanan kapılar içinde sanat kişinin kendine yapmış olduğu yolculuğun en otantik halidir. 

Orada ben olabilmenin ve duygulara giden yolda sanatla iç içe olabilmenin keyfi de vardır. Beden 

zihin ve ruhun yansımasını ve bu köprülerin sanatın diliyle anlam bulmasına ne dersiniz?  

Kendinize giden yolda sanat size eşlik etsin 

 



Kazanım ise;  

Her duygu bedeniniz de bir yer bulmak ister, onları engellemeden ruhunuzdan geçip gitmesine 

izin vermeye hazır mısınız? Temas etmekte zorlandığınız duyguları görmek  duymak ve hatta 

onlara dokunmanın mümkün olduğunu deneyimleme fırsatı bulacaksınız. Bu çalışma sayesinde 

fark’ anda olmaya bir adım atacaksınız. 

 

DENİZ ÖZTAŞ 

Aile Sistemi Terapisi Hakkında – Deniz Öztaş (Seminer) 

“Hayatınızda yapmak istediğiniz şeyleri yapamıyor musunuz? Yapmak istemediklerinizi de 
yaparken mi buluyorsunuz kendinizi? Yoksa bariz ve değişmeyen sıkıntılarınız mı var? Para, İş, 
İlişki, Aile, Sağlık, Başarı...  Ailemizden gelen, bildiğimiz ya da bilmediğimiz olaylar hayatımızı 
etkilemektedir. Aile Sistemi Çalışması ile keşfedin” 

Aile ve Organizasyon Sistemi Çalışması 
Organizasyon ve aile sistemleri çalışmaları,  nesiller arasındaki ilişki ve bağlara dayalı 
uygulamalardır. Alman psikolog ve teolog Bert Hellinger tarafından geliştirilmiş olan yoğun grup 
çalışmasının amacı insanlar arasındaki gerginlikleri çözümlemektir. Günümüzde bir çok psikolog, 
psikiyatr ve uygulayıcı tarafından uygulanmaktadır. Ralph Willmann ve Svagito Liebermaster 
tarafından aile ve organizasyon sistem çalışmasını bireylere ve organizasyonlara uygulayan Deniz 
Öztaş ile bakış açınız değişsin. 

Unutmayın geçmişteki olayları travma haline getiren ve onu bu şekilde hatırlayan bizleriz. Aile 
sistemi çalışması ile belki de hiç bilmediğiniz aile dinamiklerini keşfedip anlayışınızı 
geliştirebilirsiniz… Bu özgürlüğe giden yoldur. 

Kimler Aile Sistemi Çalışmasına Katılabilir? 

Hayatın herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşayanlar, ilişki, para, sağlık problemleri, iş ve şirket 
problemleri olanlar. Hiç bir probleminiz yoksa bile katılımcı olarak gelmek hayata bakış açınızı 
geliştirecek ve sizin de yaşadığınız benzer durumlara tanıklık anlayışınızı derinleştirme şansını 
yakalayabilirsiniz. 

Kişisel olarak kendi taşıdığımız yükler dışında, savaş, cinayet, depresyon, intihar, kürtaj, kan 
davaları, göç, kayıplar gibi çeşitli travmalar nedeni ile oluşmuş, ailemizden gelen, bildiğimiz ya 
da bilmediğimiz yüklerde hayatımızı etkilemektedir. 

Organizasyon Sistemi Çalışması ile kişi içinde bulunduğu aile, iş sistemini ve tıkanıklıkların 
çözümünü görme fırsatı bulmaktadır. 

 



Hakkında 

Deniz Öztaş; TED Ankara Koleji, ODTÜ Makine ve ODTÜ İşletme Yüksek Lisansı ile 18 senelik 
eğitim hayatında öğrendiklerini 2006 sonrasında unutma sürecine girip, yeniden öğrenmeyi 
seçti, yeniden bir yolculuğa başladı. Bir nefeslik mola verilen durakta; 

Kendini öğrendiklerini uygulama ve paylaşmak amacıyla araştırmaya ve yazmaya başladı… 

Önce insanoğlunun hayatında önemli bir yeri olan bilinçaltını inceledi. Daha sonra bireylerin de 
ötesinde onları derinden yönlendiren kolektif bilinçaltına merak sardı… Evrenin çalışma 
mekanizmasını oluşturan Sistemik Bakış Açısı üzerine araştırmalar yaptı. Bu anlayış, 
çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. 

Martı Dergisi’nde Zihince adlı köşesinde bu konu ile 2012’in Ocak ayından itibaren yazılar 
yazıyor. (http://www.martidergisi.com/author/deniz/) 

2011 yılında tanıştığı Psikolog Bert Hellinger’in çalışması (Family & Organisation 
Constellations) Aile ve Organizasyon Sistemi Terapisi konusunda eğitimleri Svagito 
Liebermeister ve Ralph Willmann‘dan aldı. Hem şirketlere hem de bireylere uygulanabilen Aile 
ve Organizasyon Sisteminin Uygulayıcısı olarak çalışmaya devam ediyor. 

En çok film izlemek, yazı yazmak ve kitap okumaktan keyif alan Deniz Öztaş, tüm yazılarını ve 
filmlerde gördüğü öğretileri kendi bloğunda paylaşıyor: Tuvalet Kağıdına Notlar… 
2018 yılından beri ISCA (International Systemic Constellations Association – Uluslararası Sistemik 
Konstelasyon Birliği) üyesidir. 

Sertifikaları: 

Svagito Osho Family Constellations – Seviye 1 ve Seviye 2 
Svagito Osho Family Constellations & Trauma – Seviye 3 
Willmann Institute Family & Systemic Constellations (by Bert Hellinger) 
Temel Psikoloji Sertifikası – St Clements University 
Genel Psikoloji Sertifikası – St Clements University 
Kişilik Psikolojisi Sertifikası – St Clements University 
Aile Psikolojisi Sertifikası – St Clements University 
Evlilik ve Çift Terapisi Eğitimi – St Clements University 
Renk Psikolojisi Eğitim Programı – St Clements University 
Osho Terapisi Eğitimi – St Clements University  
Introduction to Psychology – Toronto University 
ICF Onaylı “Ignite Leadership Coaching” Sertifikası – DBE 
ICF Onaylı “Koçluk Eğitimi” – İz Koçluk 
Duke Üniversitesi – Irrational Behavior (Mantık dışı davranışlarımız) 
Faculty of Psychology – Nöroekonomi – Beynimiz nasıl kararlar veriyor? 
 

“her şey aile ile ilgilidir; keşfet” 

 

http://www.martidergisi.com/author/deniz/
http://tuvaletkagidinanotlar.blogspot.com/


NAFİYE ÖZDEMİR 

1964 doğumluyum. Çocukluğunu Kadıköy,  Söğütlüçeşme’de, gençliğini Yoğurtçu’da geçirmiş, iki 

çocuk annesi ve her nefesin öğretisinde sizlerden biriyim. Bütüncül destek terapilerden; 

Shamballa çok boyutlu şifa teknikleri, biyoenerji, refleksoloji ve masaj alanlarında eğitmen ve 

uygulayıcıyım. Enerji ve motivasyon yükseltme üzerine gönüllü seminerler verişimin yanı sıra 

arada yerel basında çıkan yazılarımın bir kısmına Yaşam akışta iseniz size armağanlarla gelir 

(daimterapi.blogspot.com) üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Birçok şifa destekleme metotları içinden, size en çok nelerin daha faydalı olacağını birlikte 

deneyimlemeye hazır mısınız? 

Psikofest bünyesi içinde enerji ve motivasyon yükseltme uygulamalarından birkaçını 

deneyimlemeniz ve birey olarak kendi kendinize de devamında uygulayabilirliğinize katkı 

olabilme niyetiyle; birlikte ses, vuruş, nefes birleşimi ve meditatif dans gerçekleştireceğiz. 

 

Lütfen hekiminizin yönlendirmesi ve önerileri doğrultusunda yaşamınızı düzenlemeye öncelik 

verin. Hekimler en yetkili sağlık uzmanlarıdır. Salt hekim ve ilaçtan medet ummak yerine 

bütüncül bir yaklaşımı hayatın bir parçası kılmanın, bireye ve topluma bir yatırım olduğuna ve 

ideal sonucu getireceğine inanıyorum. Yakında görüşmek dileğiyle, 

Sevgiler, 

 

 


