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H EXPANSION METHOD ΒΡΙΣΚΕΙ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. 

Το εργασιακό άγχος και τα προβλήματα 
επικοινωνίας, οι εντάσεις και οι συγκρούσεις, οι 
διαφορετικές αντιλήψεις και οι προτεραιότητες, όλα 
αυτά, επηρεάζουν την απόδοση των επιχειρήσεων 
και την καθημερινότητα των εργαζομένων. Δύο 
προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για επιχειρήσεις, 
θέτουν στο επίκεντρο τα καθημερινά προβλήματα 

λειτουργίας και περιορισμού της απόδοσης.

Αργύρης ΜΑρδΑς ςτρΑβελΑκης

Founder oF expansion Method
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Περιεχόμενα Επισκόπηση
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Σχετικά με εμάς Η Ομάδα μας
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“ “Συνδυάζουμε τη Σύχρονη Ψυχολογία με την καινοτόμα μέθοδο άμεσης 
συναισθηματικής απελευθέρωσης Expansion Mehtod,  για να παρέχουμε ολοκληρωμένη, 
τρισδιάστατη, βιωματική θεραπεία υψηλότατου επιπέδου.  Χρησιμοποιούμε εξελιγμένα 
εργαλεία, με σκοπό τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και των δυνατοτήτων της 
επιχείρησης να επιτύχει τους στόχους της”

Η Expansion Method βρίσκει στο επιχειρησιακό περιβάλλον 
το ιδανικό πεδίο εφαρμογής. 

Το εργασιακό άγχος και τα προβλήματα επικοινωνίας, οι εντάσεις και οι συγκρούσεις, οι διαφορετικές 
αντιλήψεις και οι προτεραιότητες, όλα αυτά, επηρεάζουν την απόδοση των επιχειρήσεων και την 

καθημερινότητα των εργαζομένων.

Δύο προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα για επιχειρήσεις, θέτουν στο επίκεντρο τα καθημερινά προβλήματα 
και ένα ιδανικό δώρο, το επιτυχημένο βιβλίο μυθοπλασίας-αυτογνωσίας: Αναγέννηση, Εκδ Λιβάνη για την 

βελτίωση της ψυχικής υγείας των εργαζόμενών σας. 

Το Human Evolution Center αποτελεί τη 
μετεξέλιξη του κέντρου Retake Your Pow-
er, που από το 2009 παρέχει ολοκληρωμένες 
ενημερωτικές - εκπαιδευτικές υπηρεσίες 
προσωπικής βελτίωσης, ενώ ταυτόχρονα  
συμμετέχει σε έρευνες και μελέτες για την 
επιστημονικοποίηση των συμπληρωματικών 
και εναλλακτικών θεραπειών. 

Το 2015, πιστοποιήθηκε από το Internation-
al Council of Expansion Method, ως πάροχος  
εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχολογικής 
ενδυνάμωσης προς οργανισμούς, επιχειρήσεις 
και φυσικά πρόσωπα.

Η Expansion Method είναι μία νέα, καινοτομική 
μέθοδος άμεσης βελτίωσης της ψυχολογίας. 
Συνδυάζοντας τις πιο σύγχρονες, εύχρηστες και 
γρήγορες επιστημονικές τεχνικές, προσφέρει 
ολιστική και μετρήσιμη βελτίωση στην ποιότητα 
ζωής. Οι θετικές επιδράσεις στην ψυχολογία 
διαφαίνονται ήδη από την πρώτη κιόλας 
εφαρμογή, καθιστώντας τη μέθοδο εξαιρετικά 
αποτελεσματική και τοποθετώντας την στην 
αιχμή της επιστημονικής εξέλιξης. 
Η στοχευμένη προσέγγιση της Expansion Meth-
od, επεμβαίνει στον πυρήνα της προσωπικότητας 
και καταφέρνει να τον απελευθερώσει από τα 
τοξικά συναισθήματα και τις περιοριστικές 

πεποιθήσεις. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα, 
καθώς οι δέκτες αντικαθιστούν τις αρνητικές 
επιδράσεις με ισχυρά κίνητρα βελτίωσης της 
ποιότητας της ζωής τους και ωθούνται στην 
ανάληψη δράσεων προκειμένου να αλλάξουν την 
καθημερινότητά τους.

Η Expansion Method έχει βραβευτεί από την κα. 
Βαρδινογιάννη και από το ίδρυμα ΕΛΠΙΔΑ για τη 
συνεισφορά της στη θεραπευτική διαδικασία 
του καρκίνου, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με 
πανεπιστήμια, ιδρύματα και συλλόγους σε όλη 
την Ευρώπη. 

Αθανασιοσ Λυμπεριαδησ
Expansion Coach

Expansion Business 
Workshop

A psychology-bAsed ApproAch

 for efficient synergies

Αργύρης Μάρδας Στραβελακης
Δημιουργοσ Expansion Method

Expansion Staff 
Counseling 

better results through 
empowered stAff

Γεωργια Χατζηνικολαου
Επιστημονικη Υπεθυνοσ

Expansion Chronicles 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑρΓ ύρΗΣ Σ. ΜΑρδ ΑΣ | Εκ δ ΛιβΑΝΗ
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Expansion Business Workshop

Αναλυτικά

Περιγραφή Υπηρεσίας
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ΤίΤλοσ:

Expansion Business Workshops

Tag Line:

a Psychology-based approach 
for efficient Synergies 

Υψηλής επίδρασης ομαδικό Workshop αύξησης της 
αποδοτικότητας και δέσμευσης στους στόχους της 
επιχείρησης. 

Μετατρέψτε την επιχείρησή σας σε συλλογικό οργανισμό 
δράσης, βελτιώνοντας την επικοινωνία μεταξύ των 
ανθρώπων, των τμημάτων και των ιεραρχικών επιπέδων. 
Συντονίστε συναισθηματικά τα στελέχη σας με τους 
στόχους, την οργάνωση και τη φιλοσοφία σας.

ΠΕρΙγρΑφΗ:
Το πρόγραμμα συνδυάζει τη χρήση της καινοτομικής 
μεθόδου ταχείας συναισθηματικής απελευθέρωσης 
«Expansion Method» με προηγμένα εργαλεία Coaching, 
επιτυγχάνοντας την εξάλειψη των προβλημάτων 
επικοινωνίας και συνεργασίας. Έχοντας ως βασική 
στόχευση την οριστική μεταβολή της κατάστασης στο 
εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, παρεμβαίνει 
στους πρωταρχικούς- πυρηνικούς παράγοντες που 
περιορίζουν τη συνεργασία και ανατρέπει τα αρνητικά 
μοτίβα συμπεριφορών που αυτοί τροφοδοτούν. 

Στο επίκεντρο του προγράμματος τίθενται τα επιτελικά, 
τα ανώτερα και τα ανώτατα στελέχη της επιχείρησης. Με 
την ενεργή παρουσία ενός εισηγητή και ενός προσωπικού 
συμβούλου, διαγράφουν μία ψυχοθεραπευτική 
διαδρομή που ξεκινάει κατά τη διάρκεια του Workshop 
και ολοκληρώνεται σε 21 ημέρες προγραμματισμένων 
δράσεων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι 
συμμετέχοντες απελευθερώνουν τοξικές πεποιθήσεις και 
συμπεριφορές και γίνονται φορείς θετικών δονήσεων, 
επηρεάζοντας τον εαυτό τους, τους ανθρώπους που 
διοικούν και τελικά την επιχείρηση στο σύνολό της. 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος η επιχείρηση 
λαμβάνει δομημένη αναφορά με αναλυτικούς δείκτες 
εξέλιξης των προσυμφωνημένων στόχων, καθώς και 
προτάσεις επιπλέον δράσεων για την επίλυση των ειδικών 
θεμάτων που τυχόν αναδείχθηκαν μέσω του Expansion 
Business Workshop. 

ΤΕΧΝΟΛΟγΙΑ:
Το Expansion Business Workshop αξιοποιεί στο 
επιχειρηματικό περιβάλλον την καινοτομική μέθοδο 
ψυχολογικής απελευθέρωσης: «Expansion Method» (βλ. 
International Council of Expansion Method | www.expan-
sionmethod.com). Συνδυάζοντας επιστημονικές έννοιες: 
Quantum mechanics, Emotional Creation, Core Emotional 
Connection, Creative Freedom Visualisation Technology, Core 
Beliefs Tranformation, η μέθοδος καταφέρνει τη γρήγορη 
εξάλειψη συναισθηματικών τραυμάτων και περιοριστικών 
πεποιθήσεων, ενώ με τη χρήση προηγμένων εργαλείων 
coaching (GROW, 3G κ.α.) επιτυγχάνεται η αφομοίωση νέων 
θετικών μοτίβων εργασιακής συμπεριφοράς. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται
Το πρόγραμμα παρέχεται αποκλειστικά σε 
ενδοεπιχειρησιακή μορφή και προσαρμόζεται στις 
ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργανισμού. Απευθύνεται 
σε:
•	 Διευθυντικά Στελέχη.
•	 Υπεύθυνους Ομάδων/ Τμημάτων.
•	 Εργαζόμενους σε κομβικές ή απαιτητικές 

θέσεις εργασίας.

Το Πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες της 
επιχείρησής σας.

Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι ή άλλα 
Ανώτατα Διευθυντικά στελέχη που ασκούν 
επιρροή στο σύνολο της οργάνωσης, συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα απολαμβάνοντας ειδική 
υποστήριξη από αποκλειστικό Σύμβουλο 
Expansion. 

*Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στο πρόγραμμα 
ανθρώπων που έχουν διαγνωστεί ως ψυχολογικά 
ασθενείς και/ ή κάνουν χρήση Ηρεμιστικών ή 
Αγχολυτικών φαρμάκων. 
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Expansion Business Coaching

Περιγραφή Υπηρεσίας
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ΤίΤλοσ:

Expansion Business Coaching

Tag Line:

Better results through empowered 
staff

Υψηλής αποτελεσματικότητας πρόγραμμα προσωπικών 
συνεδριών ψυχολογικής ενδυνάμωσης.

Απελευθερώστε τα στελέχη σας από τοξικά συναισθήματα 
και περιοριστικές πεποιθήσεις, παρέχοντας ισχυρά 
κίνητρα βελτίωσης της επαγγελματικής τους απόδοσης 
και αποτελεσματικότητας. 

Οφέλη Υπηρεσίας

1

3

2

4

5

6

Μείωση του Αγχουσ κΑί περίορίσΜοσ των εντΑσεων στο εσωτερίκο 
περίβΑλλον.

ΑνΑπτυξη ίκΑνοτητων ηγεσίΑσ Μεσω συνΑίσθηΜΑτίκησ επίδρΑσησ.

βελτίωση τησ επίκοίνωνίΑσ ΜετΑξυ των Ανθρωπων, των τΜηΜΑτων κΑί 
των ίερΑρχίκων επίπεδων.

δηΜίουργίΑ ετΑίρίκησ συλλογίκησ οντοτητΑσ κΑί συνΑίσθηΜΑτίκοσ 
συντονίσΜοσ των εργΑζοΜενων Με Αυτη. 

συντΑυτίση των προσωπίκων κΑί επΑγγελΜΑτίκων στοχων των 
εργΑζοΜενων, Με τουσ στοχουσ τησ επίχείρησησ.

προσωπίκη ψυχολογίκη ΑνΑτΑση των εργΑζοΜενων Μεσω τησ 
συνΑίσθηΜΑτίκησ Απελευθερωσησ.

,
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οφελη γίΑ την επίχείρηση
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Το πρόγραμμα συνδυάζει τη χρήση της 
καινοτομικής μεθόδου ταχείας συναισθηματικής 

απελευθέρωσης «Expansion Method» με προηγμένα 
εργαλεία Coaching, επιτυγχάνοντας την εξάλειψη 
των προβλημάτων που περιορίζουν την απόδοση του 
προσωπικού της επιχείρησης. Παρεμβαίνοντας στις 
πρωταρχικές – πυρηνικές περιοριστικές πεποιθήσεις 
πετυχαίνει όχι μόνο την άμεση ψυχολογική ανάταση, 
αλλά και μόνιμη μεταβολή της συναισθηματικής 
κατάστασης των εργαζομένων προς όφελος της 
επιχείρησης.   

Ξεκινώντας από τη μελέτη των προβλημάτων, 
η υπηρεσία αναπτύσσεται σε στοχευμένες 

προσωπικές συνεδρίες και την υλοποίηση 
προγραμματισμένων δράσεων 21 ημερών, 
αποσκοπώντας στην εμψύχωση των εργαζομένων 
και την εναρμόνισή τους με τις «δονήσεις» του 
εργασιακού τους περιβάλλοντος. 

Με την ολοκλήρωσή του προγράμματος 
καταγράφονται τα αποτελέσματα των αρχικών 

στόχων μεταξύ εργαζόμενων και εργοδοτών και 
απονέμονται τιμητικά βραβεία στους συμμετέχοντες 
ανάλογα με το βαθμό συνεισφοράς τους.   

ΔΟΜΗ

 δοΜη & δίΑρκείΑ προγρΑΜΜΑτοσ
•	 Μελέτη αναγκών μέσω ατομικών συνεντεύξεων με τα διοικητικά στελέχη 

της επιχείρησης.
•	 Στοχευμένες προσωπικές συνεδρίες Expansion Method (αριθμός αναλόγως 

αναγκών)
•	 Wrap up Workshop, διάρκειας 3 ωρών. 
•	 Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

το προγρΑΜΜΑ ΑπευθυνετΑί:
Το πρόγραμμα παρέχεται αποκλειστικά σε ενδοεπιχειρησιακή μορφή και 
προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργανισμού. Απευθύνεται σε:
•	 Διευθυντικά Στελέχη.
•	 Υπεύθυνους Ομάδων/ Τμημάτων.
•	 Εργαζόμενους σε κομβικές ή απαιτητικές θέσεις εργασίας.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στο πρόγραμμα ανθρώπων που έχουν διαγνωστεί 
ως ψυχολογικά ασθενείς και/ ή κάνουν χρήση Ηρεμιστικών ή Αγχολυτικών 
φαρμάκων. 
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Οφέλη Υπηρεσίας

1

3
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4

5

7

6

Μείωση του Αγχουσ κΑί περίορίσΜοσ των εντΑσεων στο εσωτερίκο 
περίβΑλλον.

Αυξηση τησ ΑποδοτίκοτητΑσ κΑί τησ ΑποτελεσΜΑτίκοτητΑσ στο 
εσωτερίκο τησ επίχείρησησ.

προσωπίκη ψυχολογίκη ΑνΑτΑση των εργΑζοΜενων Μεσω τησ 
συνΑίσθηΜΑτίκησ Απελευθερωσησ.

βελτίωση τησ επίκοίνωνίΑσ στο εσωτερίκο ΑλλΑ κΑί το εξωτερίκο 
περίβΑλλον τησ επίχείρησησ.

ενίσχυση τησ ΑίσίοδοξίΑσ κΑί τησ προδίΑθεσησ ΜΑκροχρονίΑσ 
πΑρΑΜονησ στη θεση εργΑσίΑσ.

βελτίωση ίκΑνοτητων ενσυνΑίσθησησ κΑί του δείκτη 
συνΑίσθηΜΑτίκησ νοηΜοσυνησ.

συντΑυτίση των προσωπίκων κΑί επΑγγελΜΑτίκων στοχων των 
εργΑζοΜενων, Με τουσ στοχουσ τησ επίχείρησησ.
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οφελη γίΑ την επίχείρηση

Expansion Chronicles Αναγέννηση

Περιγραφή Εταιρικού Δώρου
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ΤίΤλοσ:

Expansion Chronicles, 
Αναγέννηση, εκδόσεις Λιβάνη

Tag Line:

Μυθιστόρημα Αυτογνωσίας: 
Ιδανικό εταιρικό δώρο.

Ένα δώρο υψηλής αισθητικής και πρακτικότητας που 
συνδυάζει επιτυχημένα τη μυθιστορηματική πλοκή με 
τη θεωρία της Expansion Method, μέσω μιας δραματικής 
περιπέτειας.

“Διαβάζοντας τις λύσεις που βρίσκει ο ήρωας στις 
προκλήσεις της ζωής του, βρίσκουμε απαντήσεις στα 
δικά μας ερωτήματα. Ένα εξαιρετικό βιβλίο, η αρχή ένος 
μεγάλου έπους”.



To Human Evolution Center είναι το μοναδικό πιστοποιημένο κέντρο στην Ελλάδα από το 
International Council of Expansion method (ICEM) και χρησιμοποιει την καινοτομα μεθοδο 

σε ολεσ τισ business υπηρεσιες του.

Η Expansion Method καταφέρνει την άμεση απελευθέρωση των τοξικών συναισθημάτων και 
τον επαναπρογραμματισμό των περιοριστικών πεποιθήσεων σε θετικές, βελτιώνοντας έτσι την 
ποιότητα της ζωής, τα επίπεδα άγχους και της ψυχικής έντασης. 

Έχει βραβευτεί από την κα. Μ. Βαρδινογιάννη και το ίδρυμα ΕΛΠΙΔΑ για τη συμβολή του 
στη συναισθηματική θεραπεία των ανθρώπων 
που πάσχουν απο καρκίνο. Συνεργάζεται με 
Νοσοκομειακά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και 
κρατικούς θεσμούς για την έρευνα και εξέλιξη της 

μεθόδου. 

Η έρευνα του ICEΜ απέδειξε την καθολική βελτίωση 
των επιπέδων της ψυχικής έντασης, άγχους και 
στρες, από την πρώτη κιολας εφαρμογή σε επίπεδα 

που ξεπερνούν το 79,9%!
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87,8%

79,9%

89,2%

86,5%

Πάρα πολύ (5) και 
Αρκετά (4) Βελτίωση 
στα συναισθήματά 

τους

Νιώθουν καθόλου 
(1) ή Λίγο (2) Άγχος 
και Στρες μετά την 

εφαρμογή

Πάρα πολύ (5) και 
Αρκετά (4) 

Νιώθουν πιο 
ελεύθεροι

Πάρα πολύ (5) Αρκετά 
(4) Αντιμετωπίσουν 

το θέμα τους 
αποτελεσματικότερα

Expansion Method 

Αποτελέσματα Απελευθέρωσης Τοξικών 
Συναισθημάτων σε βάθος χρόνου

Αποτελεσματα Βελτιωσης Ψυχολογιασ μετα 
την πρωτη εφαρμογη
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