
 

H nlpgreece® διοργανώνει το πρώτο παγκοσμίως συνέδριο, 
αφιερωμένο στην Υγεία με εξειδικευμένες προσεγγίσεις του NLP 

 

 
 

 12 διακεκριμένοι επαγγελματίες εξειδικευμένοι στο NLP από όλο τον κόσμo 

 9 καινοτόμα NLP μοντέλα αφιερωμένα στον τομέα της Υγείας 

 Μία κορυφαία εκδήλωση για πρώτη φορά στη χώρα του Ασκληπιού και του 
Ιπποκράτη 

 
12 Μαΐου έως 6 Ιουνίου 2021, 

σε ζωντανή μετάδοση και με δυνατότητα αναμετάδοσης (on demand) 
 

Διοργάνωση: nlpgreece® 
 
Σε αυτή τη μοναδική διαδικτυακή συνάντηση 8 ημερών θα παρουσιαστούν διαδραστικά 
workshops με demos, ασκήσεις και ερωτήσεις / απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο.  
 
Workshops 
Πώς το σύστημα NLP υποστηρίζει το έργο της υγείας και ευεξίας ενσωματώνοντας 
προσεγγίσεις σε: Κατάθλιψη, Διαταραχή Τραύματος και Μετατραυματικού Στρες (PTSD)  
Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Burnout) και Στρες, Ψηφιακή Αποτοξίνωση  
Χρόνιες Παθήσεις, Γονιμότητα , Εθισμούς, επιρρέπειες, Προετοιμασία για ιατρικές 
διαδικασίες, Medical Coaching & Σωματική Νοημοσύνη, Ψυχοθεραπεία  
 
Απευθύνεται σε: 
>> Επαγγελματίες υγείας που θέλουν να διερευνήσουν και να εμπλουτίσουν την 
εργαλειοθήκη τους με NLP καινοτόμες προσεγγίσεις, οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση 
του κατάλληλου mindset για τη συνολική φροντίδα των πελατών τους. 
>>  Άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν πώς μπορούν να υιοθετούν ένα υγιές mindset -για 
τους ίδιους και το περιβάλλον τους- και πώς να αντιμετωπίζουν θέματα υγείας και ευεξίας 
που απασχολούν την καθημερινότητα τους με αποτελεσματικότερους τρόπους. 
>> Επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να επενδύσουν στα στελέχη τους ώστε να ενισχύσουν 
την ανθεκτικότητα και την ισορροπία τους, επιδρώντας στην αποτελεσματικότητα και 
αποδοτικότητα τους. 
 
Βεβαίωση & Continuous Education Credits 
Oι μετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης & Continuous Education Credits 
(1 credit /ώρα).  
 
Ανεξάρτητα από γνώση NLP ή όχι 
Το μόνο που χρειάζεστε, για να παρακολουθήσετε τα workshops του NLP Health 
Conference, είναι βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας και σύνδεση internet. 
 



 
 
 

Μάθετε περισσότερα για τα workshops, τους ομιλητές, τα οφέλη 
www.nlptrainings.gr 

 
Tα workshops με μια ματιά 
 
May 19, 2021: Proactive Preparation for a Medical Procedure – Dr Maaike Heutink 
Ποια είναι η διαφορά στο mindset των ανθρώπων που επηρεάζει τη διαδικασία και τη 
διάρκεια ανάρρωσης και αποθεραπείας τους; Η Dr. Maaike Heutink, Medical Biologist, θα 
παρουσιάσει αποτελέσματα από case-studies και NLP εργαλεία που ενεργοποιούν την 
επανεκκίνιση στο φυσιολογικό, κάνοντας τεράστια διαφορά στους ασθενείς, πριν από μια 
χειρουργική επέμβαση, κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής διαδικασίας και στη διαδρομή προς 
την αποκατάστασή τους. 
 
May 22, 2021: Digital Awareness & Detox by Sara Pongiluppi  || Addictions, Compulsions 
& Identity by Deborah Epelman 
Πώς η ψηφιακή ανάπτυξη, μας κρατά μπροστά σε μια οθόνη και ξεχνάμε να την 
απενεργοποιήσουμε, που κάνει φαύλο τον κύκλο του «ποτέ ξανά», να καταλήγει στο 
«ακόμη λίγο;  
Στις 22/5 η Sara Pongiluppi θα προσφέρει μια άλλη ματιά στις οθόνες μας και η Deborah 
Epelman θα μας μυήσει στο τι κάνει την εξάρτηση να εξαρτάται από τον τρόπο που τη 
φιλοξενούμε μέσα μας. 
 
May 23, 2021: Lightning Process for Chronic Health Issues – Dr Phil Parker 
Τι θα γινόταν αν μπορούσαμε να μάθουμε πώς να επαναφέρουμε το σώμα πίσω στην 
κανονικότητα του; Ο Dr. Phil Parker θα παρουσιάσει την έρευνά του και τη NLP 
μεθοδολογία που ανέπτυξε, "Lightning Process", η οποία έχει μεταμορφώσει τη ζωή 
χιλιάδων ασθενών με πόνο και χρόνια προβλήματα υγείας παγκοσμίως. «Lightning 
Process», ή αλλιώς η νευροεπιστήμη της σύνδεσης νου-σώματος και ο σημαντικός ρόλος 
της γλώσσας στην υγεία. 
 
May 26, 2021: In Vivo® Fertility - Elli Papadopolou 
 Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή έχει δυσκολίες και προκλήσεις και μπορεί να εξελιχθεί σε 
μια πολύ απαιτητική διαδρομή. Η υιοθέτηση και η καλλιέργεια ενός Γόνιμου Mindset 
μπορεί να κάνει τη διαφορά που θα κάνει τη διαφορά. 
 Σε αυτό το πρακτικό και διαδραστικό workshop, η Έλλη Παπαδοπούλου, ιδρυτής του In 
Vivo® Fertility, θα μας παρουσιάσει μια καινοτόμα NLP προσέγγιση από την έρευνα & τη 
μελέτη της. Θα μας δείξει πώς να υιοθετήσουμε και να καλλιεργήσουμε ένα Γόνιμο Mindset 
που θα μας είναι αποτελεσματικό και πολύτιμο στο ταξίδι αυτό με τις τόσες προκλήσεις, 
ιατρικές και μη. 
 
June 2, 2021: Stressresilience & Preventing burnout by Dr. Rev. Patricia Novick 
Οι συμβατικοί τρόποι διαχείριση άγχους και αποφυγής της εξουθένωσης δεν είναι αρκετοί 
όταν συνεχείς αλλαγές επιδρούν στο τι θεωρείται φυσιολογικό και κανονικότητα. Το 
διαδραστικό workshop με την Dr. Patricia Novick από το Πανεπιστήμιο του Chicago, έχει 
στόχο να χτίσουμε την ανθεκτικότητά μας και να διαχειριστούμε το stress και το burnout, 
επιδρώντας στην πηγή τους. 
 
 
 
 
 
 

http://www.nlptrainings.gr/


 
 
 
June 5, 2021: DepressionCoaching with NLP - Wassili Zafiris 
Πώς μπορεί το κυνήγι της ευτυχίας να δημιουργεί συνθήκες τέτοιες, που να ενισχύουν την 
κατάθλιψη;  
Στις 05/6 ο ελληνικής καταγωγής Wasili Zafiris μέσα από δικό του συμβουλευτικό μοντέλο 
ανοίγει τη βεντάλια και ρίχνει φως σε λεπτομέρειες που παγιδεύουν σε κρίσιμες 
μεταβατικές περιόδους, και σε κάθε ηλικία. 
 
 June 6, 2021: PTSD-model – Robert Frank Pucelik, Angelique de Graaff 
 Υπάρχουν εμπειρίες που γίνονται τραύμα, και μάλιστα από αυτά που μας συνοδεύουν σε 
όλη μας τη ζωή. Ο Robert Frank Pucelik, αναγνωρισμένο 3ο μέλος της ιδρυτικής ομάδας του 
NLP, επιστρέφοντας από τον πόλεμο του Βιετνάμ, αντιμετώπισε με επιτυχία τέτοια 
τραύματα και διαμόρφωσε ένα PTSD μοντέλο που αντιμετωπίζει τους τραυματισμένους 
ανθρώπους όχι σαν "διαλυμένους", αλλά ως εν δυνάμει "σοφούς".   Η Angélique de Graaff 
το εφαρμόζει σε πρόσφυγες & μετανάστες. Και οι δύο μαζί θα μας δείξουν τη 
μεθοδολογία  με την οποία το τραύμα μεταμορφώνεται σε σοφή εμπειρία που,  που αντί να 
μας κρατάει πίσω,  μας στηρίζει.  
  
 
Για όποια επιπλέον διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον  
κ. Γιάννη Αθανασόπουλο, Senior Partner στην nlpgreece®:  
i.athanasopoulos@nlpgreece.gr 
+30.2106233450-452 
www.nlpgreece.gr | info@nlpgreece.gr 
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