
Ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα «Προσωπικής Αλλαγής», 
Ιατρικός Τουρισμός και οργάνωση Θεματικού Τουρισμού 

στην Ελλάδα.

Ενδεικτικά προγράμματα « Προσωπικής Αλλαγής »

Τι αξία έχει για εσάς 
η προσωπική σας «αναγέννηση»; 

 

Τι αξία έχει για εσάς 
ένα ευτυχισμένο και ισορροπημένο «Εγώ»;





Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Στρες στην Ελλάδα
 
Πρόγραμμα 3 Ημερών  /  5 Διανυκτερεύσεων 
Πρόγραμμα 5 Ημερών  /  7 Διανυκτερεύσεων 
Πρόγραμμα 7 Ημερών  /  9 Διανυκτερεύσεων 

Αισθάνεστε  κουρασμένοι, εξαντλημένοι  και αγχωμένοι με τις υποχρεώσεις 
του απαιτητικού καθημερινού σας προγράμματος; Θα θέλατε να διαχειριστείτε 
το στρες που σας καταβάλλει με έναν δημιουργικό και αποτελεσματικό 
τρόπο;

Το Στρες, είναι μια από τις κυριότερες αιτίες που επηρεάζει αρνητικά την 
υγεία. Χαρακτηριστικά συμπτώματα είναι ένα αίσθημα μόνιμης κούρασης, 
πονοκέφαλος, προβλήματα συγκέντρωσης, προβλήματα με το στομάχι, 
έλλειψη χαράς, καταθλίψεις, προβλήματα ύπνου, αρνητικές σκέψεις, κλπ.  

Αυτά τα Προγράμματα Αντιμετώπισης Στρες αποτελούν μια μοναδική και 
χαλαρωτική εμπειρία που σας βοηθάει να ξαναγεμίσετε τις μπαταρίες σας! 
Θα εργαστούμε από κοινού στην αντιμετώπιση των στρεσογόνων αιτιών και 
την απομάκρυνση αρνητικών συναισθημάτων (το πρόγραμμα θα σχεδιαστεί 
ειδικά για εσάς). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και την εκμάθηση τεχνικών 
τις οποίες μπορείτε να εφαρμόσετε οπουδήποτε και ανά πάσα χρονική 
στιγμή ώστε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας στρεσογόνες καταστάσεις. Το 
πρόγραμμα αυτό λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα. 
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Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα:

Επακριβής ανάλυση της κατάστασης σας από τους έμπειρους και 
εξειδικευμένους συμβούλους μας  
Διαμόρφωση προγράμματος ειδικά σχεδιασμένου για την περίπτωση 
σας
Παροχή Προσωπικών Συμβούλων οι οποίοι θα εργαστούν μαζί σας 
ειδικά για την περίπτωση σας με την εφαρμογή διαφόρων τεχνικών για 
την αντιμετώπιση του Στρες (όπως Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός, 
Time Line Therapy ™, EFT Τεχνικές   συναισθηματικής απελευθέρωσης, 
Ύπνωση, Διαλογισμός). 5 – 8 ώρες ημερησίως, ή ανάλογα με την 
προτίμηση σας
Εκμάθηση Τεχνικών που θα σας επιτρέψουν να αντιμετωπίσετε μόνοι 
σας στρεσογόνες καταστάσεις 
Ελαφριά σωματική άσκηση (περπάτημα, ελαφρύ τρέξιμο, κολύμπι)
Reiki
Πλήρες πακέτο διακοπών, για παράδειγμα 5 διανυκτερεύσεις (3 
ημερών πρόγραμμα) ή 7 διανυκτερεύσεις (5 ημερών πρόγραμμα) ή 
9 διανυκτερεύσεις (7 ημερών πρόγραμμα) σε  4 ή 5* Ξενοδοχεία με 
ημιδιατροφή
Μια εκδρομή μισής ημέρας (για το 5 ημερών πρόγραμμα), δυο εκδρομές 
μισής ημέρας (για το 7 ημερών πρόγραμμα) 
Μεταφορές από και προς το Αεροδρόμιο (εάν απαιτηθεί)

Προαιρετικά με επιπλέον χρέωση: Πρόγραμμα Relax - όπως Μασάζ, Yoga, 
Βελονισμός, Ρεφλεξιολογία, κλπ.
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Προσωπικός «Επαναπρογραμματισμός» reBorn 
στην Ελλάδα
 
Πρόγραμμα 3 Ημερών  /  5 Διανυκτερεύσεων 
Πρόγραμμα 5 Ημερών  /  7 Διανυκτερεύσεων 
Πρόγραμμα 7 Ημερών  /  9 Διανυκτερεύσεων 

Έχετε αισθανθεί ποτέ ότι έχετε φτάσει σε ένα σημείο στη ζωή σας όπου 
τίποτα δεν σας ικανοποιεί ή δεν σας παρακινεί πια; Ότι απλά έχετε χάσει 
την έμπνευση σας; Αισθάνεστε εξαντλημένοι από τις απαιτήσεις της 
καθημερινής σας ζωής και απλώς δεν ενδιαφέρεστε καν να κάνετε την 
προσπάθεια; Πιστεύετε ότι έχετε ήδη δώσει τα πάντα από τον εαυτό σας και 
πλέον δεν έχει μείνει τίποτα; Έχετε χάσει την ικανότητά σας να ονειρεύεστε 
ή έχετε χάσει τον δρόμο σας και δεν γνωρίζετε καν τι πραγματικά θέλετε 
στη ζωή σας;

Αν λοιπόν αισθάνεστε ότι έχετε χάσει την επαφή με τον εαυτό σας και 
εκείνους που νοιάζεστε, έχετε δύο επιλογές: Συνεχίστε να παλεύετε με τις 
ευθύνες σας, αρνούμενοι τα όνειρα που κάποτε είχατε και το πρόσωπο που 
κάποτε ήσασταν ακολουθώντας τη ροή της τωρινής ζωής σας, ή σηκωθείτε 
όρθιοι και πείτε: 

«Αισθάνομαι ότι χρειάζομαι μια αλλαγή – θέλω να αλλάξω – υπάρχει 
κάποιος εκεί έξω που θα μπορούσε να με βοηθήσει με αυτή την αλλαγή;»
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Εμείς θα σας βοηθήσουμε να αλλάξετε – θα σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε 
ένα καινούργιο τρόπο να σκεφτείτε, θα σας βοηθήσουμε να βρείτε πάλι τι 
πραγματικά θέλετε και πώς μπορείτε να το επιτύχετε! Θα σας δώσουμε την 
ευκαιρία να «αναγεννηθείτε»! Πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο σκέψης σας 
και η πραγματικότητα γύρω σας θα αλλάξει αναλόγως!

Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα δουλέψουν μαζί 
σας βοηθώντας σας να χαλαρώσετε, να βρείτε τον εαυτό σας, να 
απελευθερωθείτε από καταστάσεις που σας κρατάνε πίσω, να αποβάλλετε 
αρνητικά συναισθήματα και φοβίες, να εστιάσετε σε καινούργια όνειρα και 
στόχους και να νιώσετε ξανά ωραία! Θα σας βοηθήσουμε να «ανοίξετε τα 
φτερά σας στα χέρια μας!» Κυριολεκτικά θα ξαναγεννηθείτε και θα έχετε την 
επιλογή για το πώς θέλετε να αντιδράτε στις καταστάσεις και δυσκολίες της 
ζωής.

Ποιόν αφορά ο «επαναπρογραμματισμός» reBorn;

Ο «επαναπρογραμματισμός» reBorn ενδείκνυται για εσάς εφόσον μπορείτε 
να αναγνωρίσετε στον εαυτό σας μία ή περισσότερες από τις παρακάτω 
καταστάσεις :

Έχετε την αίσθηση ότι δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στις ημερήσιες 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις σας, διακατέχεστε απά αρνητικά συναισθήματα 
(θυμός, λύπη, φόβος, τύψεις), επώδυνες αναμνήσεις, φόβους και φοβίες, 
έλλειψη αυτοπεποίθησης και εσωτερικής ηρεμίας, έλλειψη υποστήριξης 
μετά από ή κατά την διάρκεια μιας αρρώστιας, έλλειψη ψυχικής ισορροπίας, 
προβλήματα επικοινωνίας με συνανθρώπους (παρεξηγήσεις), αίσθηση 
κενότητας και έλλειψης στόχων, μεταβολές διάθεσης, περιοριστικές 
πεποιθήσεις, απαγοητεύσεις, έλλειψη ενδιαφέροντων, άδειες «μπαταρίες», 
Burn out, κλπ  
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Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα:
 

Επακριβής ανάλυση της κατάστασης σας από τους έμπειρους και 
εξειδικευμένους συμβούλους μας  
Διαμόρφωση προγράμματος ειδικά σχεδιασμένου για την περίπτωση 
σας
Παροχή Προσωπικών Συμβούλων οι οποίοι θα εργαστούν μαζί σας 
ειδικά για την περίπτωση σας με την εφαρμογή διαφόρων τεχνικών για 
την προσωπική σας αλλαγή (όπως Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός, 
Time Line Therapy ™, EFT Τεχνικές   συναισθηματικής απελευθέρωσης, 
Ύπνωση, Διαλογισμός). 5 – 8 ώρες ημερησίως, ή ανάλογα με την 
προτίμηση σας
Εκμάθηση Τεχνικών που θα σας επιτρέψουν να αντιμετωπίσετε μόνοι 
σας στρεσογόνες καταστάσεις 
Ελαφριά σωματική άσκηση (περπάτημα, ελαφρύ τρέξιμο, κολύμπι)
Reiki, εφόσον είναι επιθυμητό
Πλήρες πακέτο διακοπών, για παράδειγμα 5 διανυκτερεύσεις (3 
ημερών πρόγραμμα) ή 7 διανυκτερεύσεις (5 ημερών πρόγραμμα) ή 
9 διανυκτερεύσεις (7 ημερών πρόγραμμα) σε  4 ή 5* Ξενοδοχεία με 
ημιδιατροφή
Μια εκδρομή μισής ημέρας (για το 5 ημερών πρόγραμμα), δυο εκδρομές 
μισής ημέρας (για το 7 ημερών πρόγραμμα) 
Μεταφορές από και προς το Αεροδρόμιο (εάν απαιτηθεί)
Τρεις follow-up συνεδρίες μέσω Skype απο τον προσωπικό σας 
Σύμβουλο μετά το πέρας του προγράμματος

Προαιρετικά με επιπλέον χρέωση: Πρόγραμμα Relax - όπως Μασάζ, Yoga, 
Βελονισμός, Ρεφλεξιολογία, κλπ.
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Μονοήμερη Ομαδική Συνεδρία 
για Ενήλικες και Εταιρίες
 

Αισθάνεστε  κουρασμένοι, εξαντλημένοι  και αγχωμένοι με τις υποχρεώσεις 
του απαιτητικού καθημερινού σας προγράμματος; Θα θέλατε να διαχειριστείτε 
το στρες που σας καταβάλλει με έναν δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο;

Η reBorn Life Concepts σας προσφέρει μία ενδιαφέρουσα, ιδιαίτερα 
βοηθητική αλλά και χαλαρωτική ημέρα!

Το Στρες, είναι γνωστό ότι  επιδρά αρνητικά στην υγεία μας, δημιουργώντας  
αίσθημα μόνιμης κούρασης, πονοκέφαλο, προβλήματα συγκέντρωσης, 
αυπνία, προβλήματα με το στομάχι, έλλειψη χαράς... και η λίστα συνεχίζεται!  
Σε αυτό το εργαστήριο θα έχετε την ευκαιρία να χαλαρώσετε και να μάθετε 
χρήσιμα και αποτελεσματικά “εργαλεία” και τεχνικές που θα μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε όπου και όποτε χρειαστεί να αντιμετωπίσετε στρεσογόνες 
καταστάσεις. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
 

Γιόγκα (για ιδιώτες)
Σύντομη εισαγωγή – Τι είναι το Στρές και πως επηρεάζει το σώμα μας?
Αποτελεσματικές τεχνικές αντιμετώπισης Στρες, πως να ελέγξετε 
τις αρνητικές σκέψεις
Τεχνικές αναπνοής
Εργαλεία που βασίζονται στο NLP (Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός); 
Θετικές άγκυρες; EFT
Καθοδηγούμενος Οραματισμός βαθιάς χαλάρωσης
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Μονοήμερη Ομαδική Συνεδρία για
Παιδιά (7-12 ετών) και Εφήβους (13-18 ετών)
  

Το άγχος δεν είναι ένα βάρος που κουβαλάνε μόνο οι ενήλικες, αλλά και τα 
παιδιά και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Μερικές φορές ακόμη περισσότερο, 
αν λάβουμε υπόψη τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν καθώς μεγαλώνουν 
(εφηβεία), να βρίσκουν τον εαυτό τους, τον ρόλο τους στην οικογένεια, 
στο σχολείο, στην κοινωνία και στους χώρους αναψυχής. Τα σχολικά και 
οικογενειακά προβλήματα, τα κοινωνικά μέσα κλπ. αφήνουν πολύ λίγο 
χρόνο στα παιδιά να αντιμετωπίσουν τον εαυτό τους, τα όνειρά τους και την 
οικοδόμηση της δικής τους προσωπικότητας.

Η πίεση για επιτυχία μεταξύ των παιδιών είναι πολύ έντονη, καθώς η 
σκέψη του ανταγωνισμού υπάρχει σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Τα 
παιδιά θα έπρεπε να απελευθερωθούν από τα φορτία, ώστε να μπορούν 
να επικεντρωθούν στα μαθήματα του σχολείου, να ανακαλύψουν τα ταλέντα 
και τη δημιουργικότητά τους και να απολαύσουν αυτήν την ευαίσθητη ηλικία 
και περίοδο ενηλικίωσης.

Τα παιδιά πολύ συχνά κληρονομούν τα προβλήματα των ενηλίκων/μελών 
της οικογένειας και πρέπει να υιοθετήσουν τις αξίες τους είτε είναι αληθινές 
για αυτά είτε όχι.
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Η reBorn Life Concepts προσφέρει μια ενδιαφέρουσα διαδραστική ημέρα 
που βοηθά τα παιδιά και τους εφήβους να αντιμετωπίσουν προβλήματα 
άγχους και αγωνίες, να εξισορροπήσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά 
τους, βοηθά τα παιδιά να συγκεντρωθούν στη μελέτη, να απαλλαγούν από 
τα αρνητικά συναισθήματα, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και να 
εστιάσουν στους στόχους τους. Όλες οι δραστηριότητες είναι ευχάριστες και 
διασκεδαστικές, αλλά ταυτόχρονα πολύ χρήσιμες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

30 λεπτά Γιόγκα για παιδιά
Απελευθέρωση από αρνητικά συναισθήματα
Αποτελεσματικές τεχνικές αντιμετώπισης Στρες, πως να ελέγξετε 
τις  αρνητικές σκέψεις, EFT Τεχνικές συναισθηματικής απελευθέρωσης 
Τεχνικές αναπνοής, Διαλογισμός του ενός λεπτού
Εργαλεία που βασίζονται στο NLP (Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός), 
θετικές άγκυρες 
Καθοδηγούμενος Οραματισμός βαθιάς χαλάρωσης
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