
Στόχοι του προγράμματος
Το πρόγραμμα είναι μια 
εισαγωγή στα ισχυρά 
εργαλεία και τεχνικές 
του NLP. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε αυτές τις 
τεχνικές για τον εαυτό σας 
και τους άλλους γύρω σας 
για να επιτύχετε αξιόλογα 
αποτελέσματα σε όλους τους 
τομείς της ζωής.
Δομή του προγράμματος
Το μάθημα βασίζεται 
σε μια σειρά ζωντανών 
συνεδριών skype σε 
συνδυασμό με προσωπικές 
συνεδρίες one-on-one 
για τη ζωντανή εξάσκηση 
των δεξιοτήτων που 
αποκτήθηκαν. Περιλαμβάνει 
εφαρμογή τεχνικών και 
ζωντανές επιδείξεις που 
θα διασφαλίσουν ότι είστε 
έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε 
τα εργαλεία αυτά σε 
πραγματικές καταστάσεις.
Εισηγητής
Το πρόγραμμα παραδίδεται 
από τον Δημήτρη Στυλιανίδη, 
ιδρυτή και επικεφαλής 
εκπαιδευτή.
Ο Δημήτρης είναι έμπειρος 
coach και εκπαιδευτής από 
το 1994.
Είναι ίσως ο πρώτος που 
ξεκίνησε να εφαρμόζει τα 
εργαλεία του NLP στο νησί.
Ημερομηνίες
Το πρόγραμμα είναι 
ευέλικτο και έτσι μπορείτε 
να το ξεκινήσετε και να 
το ολοκληρώσετε στο 
δικό σας χρόνο σύμφωνα 
με το δικό σας ρυθμό. 
Επικοινωνήστε μαζί μας 
για να διευθετήσουμε τις 
ημερομηνίες και τις ώρες που 
σας βολεύουν.
Εργασία για το σπίτι
Το πρόγραμμα είναι εντατικό 
και πολύ απαιτητικό. 
Επιπλέον των 35-40 ωρών, 
περιλαμβάνει γραπτό τεστ 
και ερωτήσεις κατά την 
διάρκεια του προγράμματος.
Αναμείνετε ένα επιπλέον 
ελάχιστο 30-40 ώρες 
εργασία στο σπίτι για 
να ολοκληρώσετε το 
πρόγραμμα.

Τι θα συμβεί όταν παρακολουθήσω το 
πρόγραμμα αυτό;
Ξυπνάτε το πρωί πιο ήρεμοι και η ζωή γίνεται εύκολη για σας. 

Έχετε τα συναισθήματά σας υπό έλεγχο και δεν επηρεάζεστε από 

τη συμπεριφορά των ανθρώπων γύρω σας όπως συνηθίζετε στο 

παρελθόν.

Οι φίλοι και ο εργοδότης σας παρατηρούν μια αξιοσημείωτη 

διαφορά στη συμπεριφορά σας έναντι άλλων ανθρώπων και τείνετε 

να έχετε λιγότερες συγκρούσεις. Ακόμα και στην περίπτωση μικρο-

συγκρούσεων, φαίνεται να έχετε την συζήτηση υπό έλεγχο και όλοι 

είναι ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα της συνομιλίας.

Έχετε περισσότερους φίλους και οι άνθρωποι θέλουν να βρίσκονται 

γύρω σας. Για κάποιο λόγο έχετε περισσότερη θετική ενέργεια και η 

αύρα σας κάνει τους ανθρώπους να αναρωτιούνται τι συμβαίνει μαζί 

σας. Μερικοί από αυτούς τολμούν να σας ρωτήσουν ως προς το τι 

άλλαξε στη ζωή σας;

Πιστεύετε αυτό αποτελεί καθαρή τύχη; Φυσικά και όχι! Αυτή είναι η 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ NLP - 1ου επιπέδου.

Χώρος Διεξαγωγής
Υπάρχει ευελιξία υπό την 
προϋπόθεση ότι οι επαφές 
πρόσωπο με πρόσωπο 
πραγματοποιούνται μόνο 
στο έδαφος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.
Διάρκεια προγράμματος
Η συνολική διάρκεια είναι 
35-40 ώρες ζωντανών 
συνεδριών μέσω skype αλλά 
και προσωπικών συνεδριών.
Γλώσσα παράδοσης του 
προγράμματος
Το μάθημα μπορεί να 
παραδοθεί στα ελληνικά ή 
στα αγγλικά.

Πιστοποιητικά που 

χορηγούνται

• NLP Practitioner

Αναγνώριση

Το πιστοποιητικό 

που λαμβάνετε είναι 

διαπιστευμένο από τον 

Σύνδεσμο NLP (ANLP) UK, 

Αμερικανικό Συμβούλιο NLP 

(ABNLP) ΗΠΑ και THINK-

BOX GLOBAL ACADEMY.

Επένδυση
Τηλεφωνήστε μας για να 
μάθετε περισσότερα.
Ειδικές εκπτώσεις
Σε ορισμένες περιπτώσεις 
μπορεί να δοθεί κάποια 
έκπτωση. Παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με το 
γραφείο μας για να μάθετε 
περισσότερα.
Οροι πληρωμής:
Δεχόμαστε πληρωμές 
με απευθείας κατάθεση 
μέσω τράπεζας, απευθείας 
τραπεζική μεταφορά ή μέσω 
Paypal.
Το νόμιμο τιμολόγιο και η 
απόδειξη εκδίδονται κατά την 
εγγραφή.

Προϋποθέσεις
Ηλικία
Το πρόγραμμα αυτό έχουν παρακολουθήσει άτομα ηλικίας από 14 
ετών, αλλά είναι καλύτερα να το παρακολουθήσουν άτομα ηλικίας 
τουλάχιστο 18 ετών.

Προ-απαιτούμενα Προσόντα
Δεν απαιτούνται προηγούμενα προσόντα εκτός από την επιθυμία 
σας να γίνετε καλύτερος άνθρωπος για τον εαυτό σας και τους 
ανθώπους γύρω σας.

Επίπεδο Ελληνικής/Αγγλικής γλώσσας (ανάλογα με την 
επιλογή σας)
Το επίπεδο γλώσσας πρέπει να είναι καλό.

Λόγοι για τους οποίους αξίζει να ασχοληθώ 
με το πρόγραμμα αυτό:
• Πιστεύετε ότι αξίζετε περισσότερα στη ζωή από ότι παίρνετε 

από αυτή;

• Έχετε βαρεθεί να προσπαθείτε συνεχώς να επικοινωνήσετε με 

τους γύρο σας χωρίς αποτέλεσμα;

• Θα θέλατε να νιώθετε πιο ήρεμοι και να έχετε τα συναισθήματά 

σας υπό έλεγχο αντί τα συναισθήματα να ελέγχουν εσάς;

Εάν απαντήσατε ναι σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις, 

τότε αυτό το πρόγραμμα είναι για σας.

Επόμενα βήματα
Μόλις αποφασίσετε ότι 
το πρόγραμμα αυτό είναι 
κατάλληλο για εσάς, 
ΚΑΛΕΣΤΕ 7000 2707 
για να διευθετήσουμε μια 
συνάντηση για να ορίσουμε 
τις ημερομηνίες και ώρες.
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