SEMİNERLERMİZ HAKKINDA NE
DEDİLER
"Çok etkileyiciydi. Bazen gerçekten çok şey bildiğimizi düşünüyoruz. Çok
okuyarak araştırarak bilmek, öğrenmek değilmiş. Ailenizden verdiğiniz
örnekler de çok etkileyici, çünkü gerçek ve samimi. Ayrıca durumu daha
akılda kalıcı kılıyor. Kalıcı ve unutulmaz bir seanstı benim için. Çok
teşekkür ederim." Ş.Açıkel
“Her zaman olduğu gibi seminerden dolu dolu çıkıyorum. Emeğinize sağlık,
çok teşekkürler.” B. Mitrani
Çok süperdi. Önce bizim değişmemiz gerektiğini bir kez daha anladım.
Teşekkürler. M. Rafael
“Kısa sürede bu kadar verimli olmasını beklemiyordum. Açıkçası benim
açımdan çok etkili oldu.” F. Ömerbeyoğlu
“Her zamanki gibi “to the point” aydınlatıcı , basmakalıp öğretiler değil de
farklı yaklaşımlarla oluşturulmuş bir workshoptı. Tebrikler. Teşekkürler.” D.
Alptemoçin
“Harika bir seminerdi. Işıl Hanım her şey için çok teşekkürler.” Z. Önal
“Işıl Hanım’ın dikkati her zaman yüksek tutan anlatımı ile hem yeni bilgileri
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atırlamayı çok çok faydalı buluyorum.
Çok teşekkürler.” K. Kohen
“Ağzına, aklına, fikrine sağlık Işıl’cım.” M. Kozanoğlu
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“Çok başarılı ve isabetli bilgiler aldığım güzel bir eğitimdi. Teşekkürler.” S.
Sabreden
“İlk defa katıldım. Çok memnun kaldım. Sürekli haberdar olmak isterim. :) ”
O. Kalvo
“Farklı metotları öğrendim. Kızıma hemen uygulamayı düşünüyorum.
Te:)şekkürler.” C. Kızılyallı
“Faydalı bir bilgilendirme olduğunu düşünüyorum. Çok memnun oldum
sizinle tanıştığıma :) ” İ. Erdoğan
“Çok basit yöntemlerle öğrenilecek ve gelişecek çok yanımın olduğunu
öğrendim. Kızıma uygulamaya hemen başlayacağım. Keyifli ve eğitici bir
seminer geçirdim. Emeği geçenlere teşekkür ederim.” M. Doğan
“Çocukların yanında bize de zaman ayırdığınız için çok teşekkürler” T. Yavuz
“Keyifli bir programdı. Tekrarlarında bulunmak isterim.” N. Özvanlıgil
“Süper bir seminerdi. Çok güzel şeyler öğrendim. Çok teşekkür ederim. Evde
uygulamaya başlayacağım.” G. Tanyü
“Çok beğendim. Pratiğe uygulayabileceğimi zannediyorum. Çocuklar için
sürekli bir gelişim olması açısından bu bilgiler çok değerli olacaktır.
Teşekkürler.” R. Gomel
“Faydalı bir eğitim oldu. Işıl’cığım derin bilginle bizi yine aydınlattın. Çok
t e ş e k k ü r l e r . ” A . U rTç aI rM E L E S S S T Y L E
“Kısa zamanda bilgilendirici, etkili ve başarılı bir sunum ve bilgi paylaşımı.
Teşekkürler.” E. Halisdemir
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“Muhteşem bir seminerdi. Çocuklarımızın gelişimi için neleri yanlış, neleri
doğru yaptığımızı gördük. Nasıl güzel sonuçlar alabileceğimizi öğrendik.
Teşekkürler.” A. Baloğlu
“Çok güzel ve zevkli programlarla anlatılan ve harika çalışmalar olması Işıl
Hanım’ın da enerjisi ve düşünceleri ile çok memnuniyet verici. Teşekkürler
ediyorum.” A Zengin
“İçten, samimi ve samimi ve eğitici bir eğitim oldu. Tekrar gelmekten onur
duyarım. Verilen eğitimlerle ilgili dönüş sağlanırsa sevinirim.” N. Uykan
“Net, akıcı ve merak uyandıran ( aydınlatan ) bilgiler için teşekkürler.
Kızımla olan ilişki ve onun doğru bir şekilde gelişebilmesi için destek
olmak isterim.” Ş.Baltacı
Öğrenme ve öğrendiklerini hatırlamaya yönelik akademik araştırmalarla
destekli ve ispatlanmış metotları öğrenmek çok kıymetli oldu. Samimi ortam
için de ayrıca teşekkürler :) E. Gökmen
“Bugün yerleşkemizdeki sohbetiniz çok içtendi ve benim için faydalı oldu.
Teşekkür etmek istedim. Saygılarımla.” H. Atalar
Anlaşılmak, paylaşmak ortak sorunlarımıza dokunmak çok rahatlatıcı. İyi ki
varsınız! S. Yaman
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