
  

 

 

Μανώλης 

Ισχάκης 

Σχετικά με τον Εισηγητή: 

• Ο Μανώλης Ισχάκης είναι δημιουργός της 5R Brain 

Activation Method και 5R Business Activation 

Method, μεθόδων που στηρίζονται στην 
νευροεπιστήμη δίνοντας στους ανθρώπους τη 
δυνατότητα να αποκτήσουν συναισθηματική 
νοημοσύνη, διευρυμένη αντίληψη και 
αποδεδειγμένα αύξηση των μετρήσιμων 
αποτελεσμάτων τους. 

• Καθώς βίωσε ο ίδιος πολλές αποτυχίες και αδιέξοδα 
σε προσωπικό, συντροφικό και επαγγελματικό 
επίπεδο, αποφάσισε να αλλάξει ριζικά τη ζωή του και 
γι’ αυτό και άρχισε να μελετά και να εκπαιδεύεται 
από τους αποτελεσματικότερους οργανισμούς και 
Coaches σε όλο τον κόσμο. 

• Ξεκίνησε ως επαγγελματίας Coach έχοντας σαν 
μοναδικό όραμά του να μεταδώσει και σε άλλους τη 
γνώση και τις εμπειρίες του, προκειμένου να έχουν κι 
εκείνοι την ευκαιρία να αλλάξουν τη ζωή τους και να 
ζήσουν ελεύθεροι! 

• Βραβεύτηκε ως ο καλύτερος ομιλητής, από τους 
Toastmasters.  

• Έγραψε το βιβλίο “NLP! Το κλειδί του μυαλού μας”. 

• Έφτιαξε το Audiobook “NLP! Ανακαλύπτοντας την 
Προσωπική μου Δύναμη”. 

• Δημιούργησε τα σεμινάριο “Ζήσε με Πάθος”, το 
“Μπορείς” και το “Πώς να πάρεις τον έλεγχο της 
ζωής στα χέρια σου”. 

• Δημιούργησε το OnLine πρόγραμμα “Πώς να 

σχεδιάσεις τη ζωή που πάντα ονειρευόσουν” 
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• Κάνοντας Coaching σε Αμερική, Αγγλία, Αυστραλία, 
Γερμανία, Σουηδία και Ελβετία, δημιούργησε στη 
συνέχεια το OnLine «Σύστημα της Επιτυχίας». 

• Δημιούργησε το OnLine πρόγραμμα «Εκτόξευσε την 
απόδοση της επιχείρησης σου» 

• Δημιούργησε το OnLine πρόγραμμα “Business 

Mastery” 

• Δημιούργησε το OnLine πρόγραμμα “Rethink” και τη 
VIP Ομάδα.  

• Δημιούργησε την ομάδα “Χαράς & Προσφοράς”, τα 
βιωματικά σεμινάρια “Restart”, “Recreate” 
“Relaunch”, το Group Coaching και τα Masterminds. 

• Είναι Ιδρυτής των HappyVirus, μιας ομάδας 
φιλανθρωπικού χαρακτήρα με όραμα να βοηθούν 
παιδιά και ηλικιωμένους που έχουν ανάγκη 

• Δημιούργησε το ετήσιο πρόγραμμα για 
επιχειρηματίες, Business Diamond μέσω της 5R 

Business Activation Method 

• Έχει κάνει Coaching σε 11 χώρες – συνολικά μέχρι 
σήμερα 7.846 ώρες σεμιναρίων – 12.538 επιτυχίες!! 

Γερμανία, Σουηδία και Ελβετία, δημιούργησε στη 
συνέχεια το «Σύστημα της Επιτυχίας»

• Δημιούργησε το πρόγραμμα «Εκτόξευσε την 
απόδοση της επιχείρησης σου»

• Δημιούργησε το πρόγραμμα “
Mastery”

• Δημιούργησε το πρόγραμμα “ ” και 
τη Ομάδα

• Δημιούργησε την ομάδα “Χαράς & Προσφοράς”, τα 
βιωματικά σεμινάρια “ ”, “ ” 
“ ”, το και τα 

• Είναι Ιδρυτής των μιας ομάδας 
φιλανθρωπικού χαρακτήρα με όραμα να βοηθούν 
παιδιά και ηλικιωμένους που έχουν ανάγκη

• Δημιούργησε το ετήσιο πρόγραμμα για 
επιχειρηματίες, μέσω της 

• Έχει κάνει σε 11 χώρες – συνολικά μέχρι 
σήμερα 7.846 ώρες σεμιναρίων – 12.538 επιτυχίες!!

Πιστοποιήσεις & Εκπαιδεύσεις 

 

• Strategic Interventionist at Robbins -Madanes Training Program 

• Strategic Interventionist Core 100 at Robbins -Madanes Training 

Program 

• Strategic Interventionist Core 200 at Robbins -Madanes Training 

Program 

• Marriage Education and Divorce Parenting at Robbins -Madanes 

Training Program 

• Breakthrough at Robbins -Madanes Training Program 

• Master NLP Practitioner at American Board of NLP 

• Master NLP Coach at American Board of NLP 

• Master Time Line Therapy Practitioner at American Board of NLP 

• Master Hypnosis Practitioner at American Board of NLP 

• Extended DISC Practitioner 

• Basic & Advanced Theta Healer at Think 

• MVOC Spiritual System 



  

 
 



  

 


