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Am dus mai departe rezultatul căutărilor, integrând concepte, instrumente

și cercetări recente pe care le folosim pe parcursul programului pentru a 

ghida, pas cu pas, participanții să își găsească răspunsuri la întrebările:

• Cum gândesc, ce simt și de ce acționez în anumite moduri când mă simt

stresat(ă) sau sub presiune?

• Cum îmi urmez țelurile conștientizând și gestionând propriile gânduri, 

emoţii și comportamente cu înţelegere și acceptare?

• Cum fac să adopt obiceiuri care mă ajută să îmi (re)umplu un “rezervor” 

fizic și mental necesar pentru starea de bine și dezvoltarea rezilienței în

realitatea de zi cu zi?

• Ce resurse accesez ca să îmi păstrez sau dezvolt un mod optimist realist 

de a privi înainte, având focus (și) pe experiențele pozitive?

Ultimii ani ne-au pus față în
față cu o serie de provocări, 
schimbări și incertitudine.

Acest program a apărut
dintr-o nevoie personală a 
noastră, a oamenilor din 
Trend și a participanților din 
companiile partenere în
călătoriile de învățare și
dezvoltare.

Mulți dintre noi, în perioada
prin care trecem acum, 
dorim să ne (re)găsim
motivația, să punem în
aplicare ce știm și stă în
puterea noastră pentru a 
reduce efortul și consumul la 
nivel profesional și personal.



TREND

3



TREND

4

Cine sunt? Cum acționez? Emoțiile și acțiunea

Obiceiuri mici, schimbări durabile Echilibrarea perspectivei

Pe parcursul programului participanții vor primi recomandări de podcasturi, cărți, 

articole care susțin integrarea aspectelor discutate în fiecare modul.

01 02
03 04

De asemenea, ei pot opta (contra cost) pentru sesiuni de consiliere în care 

facilitatorii ghidează punerea în aplicare a planului de dezvoltare individual.
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LIFE STYLE INVENTORY (LSI)1

La începutul programului fiecare participant descoperă
propriile puncte tari (specifice zonei constructive) și
aspecte de dezvoltat (din dimensiunea defensivă), urmare
a autoevaluării comportamentale.

Dezvoltat si cercetat pe parcusul a 50 de ani, LSI1 (Human 
Synergistics) măsoară 12 stiluri sau tipare de gândire
specifice care pot să contribuie la eficacitatea personală
sau să o inhibe. 

Participanții au acces, prin intermediul acestui instrument, 
la un model cantitativ de analiză a conceptului de sine, a 
stilurilor de gândire şi atitudinilor care le generează
comportamentul, influenţează relaţiile cu ceilalţi şi modul
în care rezolvă probleme sau iau decizii. 

"Omului îi poate fi luat totul, dar nu şi ultima dintre libertăţile
omeneşti: aceea de a-şi alege atitudinea într-un anumit set de 
circumstanţe, de a-şi alege propriul fel de a fi.“ V. Frankl
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Pe baza modelului ‘de la stimul la răspuns’ participanții
își explorează proprille comportamente în situații din
realitatea zilnică generatoare de stres, presiune sau
conflicte.
Este un modul care îi pune în poziția de a experimenta
direct diferențele de interpretare a unui eveniment și
impactul rezultat, în consecință.
Printr-o serie de întrebări preluate din zona de coaching
participanții sunt provocați să investigheze:
• ce le poate corupe interpretarea
• ce nevoi sau acțiuni le oferă ca indicii emoțiile

identificate
• ce pot face concret, în mod voluntar, pentru a deturna

reacția pe moment
• cum deschid unghiul de interpretare și rescriu

povestea pe care și-o spun despre ceea ce percep
• cum exprimă ce simt și gândesc.

“Suntem ființe emoționale care ocazional gândesc" Brene Brown
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Este un modul despre factorii care ne afectează energia
fizică si mentală si importanța alegerilor conștiente
referitoare la stilul de viață – somn, mișcare, nutriție și
relaxare.

Participanții descoperă metoda de configurare a micilor
obiceiuri pe care decid să le includă în rutina zilnică.
Exersează căteva tehnici de detensionare eficiente,
aplicabile și într-o pauză scurtă.
Ei explorează apoi diferența dintre motivarea cu blândețe
și cea generată de presiunea lui “Trebuie!” pentru
adoptarea noilor comportamente și îndreptarea în direcția
dorită.

“Problemele noastre se ajustează la nivelul lor adevărat de 
importanță după un antrenament intens și o noapte bună de 
somn.” James Clear

NEUROPLASTICITATEA ȘI STAREA DE 
BINE
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Este un modul în care participanții construiesc încredere,
(re)descoperă și își pun în valoare potențialul propriu.
Prin intermediul VIA inventory sunt evidențiate calitățile care
definesc o persoană și o fac să fac cea mai bună versiune a sa – în
opoziție cu a ne concentra pe ce este în neregulă cu ea.
Participanții sunt ghidați să descopere modul optim de folosire a
calităților pe care le manifestă natural, simțindu-se energizați și
învigorați atunci când le exprimă.
De asemenea, exersează recunoașterea și aprecierea punctelor
forte ale celor cu care interacționează și experiențele pozitive din
realitatea proprie.
La final, fiecare participant își construiește un plan de dezvoltare
care integrează comportamentele și obiceiurile benefice pe care le
păstrează și cultivă în continuare, cât și cele la care renunță.

“Într-o relație ai nevoie de o obișnuință a minții care scanează în jur
căutând lucruri pe care mai degrabă să le aprecieze decât să le 
critice.” John Gottman

SUPERPUTERI PENTRU ANTRENAREA 
REZILIENȚEI
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ANA MARIA MORARU

PARTENER TREND

Ana-Maria este un consultant cu experiență ridicată în proiectele de

dezvoltare personală și coaching individual. Lucrează, in calitate de

consultant și coach, pe partea de conștientizare, depășirea barierelor și

creșterea dimensiunii constructive, la nivel de individ și echipă.

Ana-Maria și-a început activitatea în compania de telecomunicații

Mobifon, acum Vodafone unde a condus o echipă de Clienți Corporate.

Între 2001-2008, și-a dezvoltat abilitățile antreprenoriale, fiind unul dintre

fondatorii NetPoint – un operator de telecomunicații alternativ pentru

clienți corporate – în prezent parte din grupul RCS-RDS.

Ana-Maria s-a alăturat echipei Trend în 2008. Inițial s-a concentrat pe

dezvoltarea vânzărilor și performanțelor echipei, urmând să facă o

trecere începând din 2012 către consultanță și coaching, odată cu

absolvirea programului Systemic Coaching (Alain Cardon).

În prezent este partener TREND și Head of Personal Growth Practice.
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ROXANA MÎȚU

CONSULTANT

Roxana are expertiză de consultant în arii legate de CustomerService și HR. 

Lucrează, în calitate de consultant și coach, cu echipe de management și

specialiști de resurse umane pentru a asigura legătura coerentă între

leadership și management. Ajută echipele de relații clienti să-și definească și

să implementeze cele mai potrivite modele de lucru cu clientul.

După 12 ani de customer și training în mediul business corporate, Roxana s-a 

alăturat echipei TREND în anul 2017 și a început prin a lucra în divizia de 

Customer Service și în proiecte de leadership. În 2019, Roxana a devenit

People Growth Coordinator al echipei TREND și se asigură că structura și

cultura în care acționăm ca echipă sunt cele potrivite pentru a ne atinge

viziunea. 
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ANDREI DODAN

CONSULTANT

Andrei este un consultant cu experiență în proiecte legate de dezvoltare

personală. În cadrul sesiunilor individuale sau de grup, facilitează

conștientizarea stilurilor personale de gândire sau de atitudine și

manifestarea lor în comportamente constructive pentru rezultate, relații

și o stare interioară mai bune. Facilitează programe de dezvoltare a 

competențelor de #comunicare și #customer care. 

Și-a început activitatea profesională în customer care în anul 2008. În

2013 a deveni trainer, dezvoltând echipe de customer care și vânzări din 

domeniul bancar. În 2017 s-a alăturat echipei TREND, extinzându-și

expertiza către dezvoltare personală, comunicare și leadership. 
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• Recomandăm parcurgerea modulelor în două etape: 1+2 & 3+4

• Număr maxim de participanți/ grupă: 12

• Programul poate fi parcurs în întregime online sau offline.

• Datele disponibile în următoarea perioadă:
o 23, 24 mai & 16, 17 iunie - online
o 30, 31 mai & 23, 24 iunie - offline

• Durată modul: offline 6 ore, online 4 ore.

• În varianta offline sunt incluse: sală, coffee breaks, dejun.

• Preţul* celor 4 module/ per participant (include costul LSI1) :
o Online: 435 Eur
o Offline: 635 Eur

• Valoarea programului poate fi achitată în două tranșe
• Contact înscriere în program: andreea.pistea@trendconsult.eu
*TVA nu este inclus

andreea.pistea@trendconsult.eu

