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Το 1990 μπήκα στην πρώτη μου διάλεξη με θέμα το 
NLP. Αυτό άλλαξε τη ζωή μου. Αλλάξε πώς αντιμετώπιζα 
την επικοινωνία και τους ανθρώπους. Έχω πολλούς 
πετυχημένους πελάτες που πέρασαν από τα σκαλιά της 
εταιρείας μου και ανακάλυψαν τη μαγεία που ανακάλυψα 
τότε. Δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή τόσο ευχάριστο από 
το να αποτελείς ένα κομμάτι της ανάπτυξης και εξέλιξης 
τόσων πολλών ανθρώπων. Τους ευχαριστώ ξανά και ξανά 
για την ευχαρίστηση που έφεραν στη ζωή μου. Τα πάντα 
στη ζωή είναι ευκολότερα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία 
του NLP. Χαίρομαι για τις ζωές που ήμουν σε θέση να 
αγγίξω. Υπάρχουν θαύματα για όλους, έτοιμα να συμβούν 
μόλις το θελήσουν.

Πιστεύω ότι κανείς δεν χρειάζεται έναν life coach, αλλά ότι 
ο καθένας θα επωφεληθεί από την χρήση των υπηρεσιών 
του. Ένας life coach είναι ένας συνδιασμός μεταξύ ενός 
μέντορα, ενός προπονητή, ενός σύμβούλου και ενός 
εκπαιδευτή - ένας αξιόπιστος συνεργάτης και φίλος στο 
ταξίδι της ζωής σας. Πιστεύω ότι η ζωή πρέπει να είναι 
απλή, αλλά δυστηχώς την έχουμε περιπλέξει. Δίνω στους 
πελάτες μου σαφήνεια σχετικά με το τι θέλουν στη ζωή 
τους - για παράδειγμα, μια σχέση ή μια ιδανική δουλειά - 
και τους υποβοηθώ να επικεντρωθούν στην επίτευξή του 
στόχου τους.

Πιστεύω επίσης ότι υπάρχει κάτι ξεχωριστό και 
μοναδικό για κάθε άνθρωπο. Τα όνειρά σας μπορούν 
να υλοποιηθούν και όλοι έχετε την ικανότητα να τα 
υλοποιήσετε. Η ζωή πρέπει να είναι διασκεδαστική σε 
όλους τους τομείς της ζωής μας - έτσι θα πρέπει να 
απολαμβάνετε καθημερινά την εργασία και τον ελεύθερο 
χρόνο στο σπίτι.

Πριν ασχοληθώ με τον τομέα αυτό, έχω εργαστεί πολλά 
χρόνια στον εταιρικό κόσμο.

Από το 1994, έχω εκπαιδεύσει περισσότερους από 
20.000 επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο. Αποφάσισα 
να αφήσω μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στην 
επαγγελματική κατάρτιση για να συνεχίσω το πάθος 
να δημιουργήσω τη δική μου εταιρεία εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. Στο πέρασμα των χρόνων έχω εκπαιδευτεί 
από κορυφαίους coaches σε όλο τον κόσμο, όπως μεταξύ 
άλλων ο Anthony Robbins, Ian McDermott, John Grinder, 
Richard Bandler και ο David Shephard.

Εάν έχετε παρακολουθήσει ποτέ τα μοναδικά μου 
εργαστήρια, θα γνωρίζετε ότι είμαι ομιλητής με πάθος να 
εμπνέω άτομα και επιχειρήσεις να αυξήσουν την απόδοση 
τους και να επιτύχουν σημαντικούς στόχους. Μου αρέσει 
η μάθηση και κυρίως απολαμβάνω τη συνεργασία με 
τους ανθρώπους κατά την οποία τους δίνω τη ευκαιρία να 
αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. 

Η αποστολή και το όραμά μου

Η αποστολή μου είναι να κάνω την διαφορά στον κόσμο 
και να βελτιώσω τη ζωή όλων όσων έρχομαι σε επαφή 
μαζί τους. Συνεπώς προσπαθώ να ζήσω με μια στάση 
προσφοράς και να συνεισφέρω κάθε μέρα της ζωής μου. 
Ένας τρόπος που το επιτυγχάνω είναι να συγκεντρώνω 
ομάδες ανθρώπων για να γιορτάσουν τη ζωή. Πραγματικά 
οι άνθρωποι αποτελούν το πάθος μου. Πιστεύω στη 
δύναμη της συνεργασίας, της σύνδεσης και και το όραμά 
μου είναι να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο μέρα 
με την μέρα και να σας βοηθήσω στην οικοδόμηση της 
ζωή των ονείρων σας, βήμα προς βήμα.

Προσόντα:
•	 Διαπιστευμένος Life Coach (Dip. LC)
•	 Διαπιστευμένος Διεθνής Εκπαιδευτής NLP
•	 Διεθνής Λογιστής/Ελεγκτής (FAIA)
•	 Ικανός ηγέτης (CL) - Toastmasters USA
•	 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (FCCA)
•	 Πιστοποιημένος στο Time Line Therapy® (TLT)
•	 Απόφοιτος Πανεπιστημίου (Anthony Robbins, 

ΗΠΑ)

Μέλος στα πιο κάτω σώματα
•	 Ινστιτούτο Life Coach Ηνωμένου Βασιλείου
•	 Toastmasters International
•	 The Time Line Therapy Association®
•	 Ένωση Διεθνών Λογιστών (AAIA)
•	 Ινστιτούτο Εγκεκριμένων Λογιστών (ICPAC)
•	 Ένωση Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού 

(ANLP)
•	 Ένωση πιστοποιημένων λογιστών (ACCA)
•	 Αμερικανικό Συμβούλιο Νευρογλωσσικού 

Προγραμματισμού (ABNLP)
•	 Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - 

διαπιστευμένος εκπαιδευτής

Ειδίκευση:
•	 Προγράμματα πιστοποίησης NLP
•	 Επιχειρηματικό & Προσωπικό Coaching
•	 Προγράμματα πιστοποίησης Coach


