
Dragă tu,

De aici, din inima Zborului, s-a născut curajul. Doar o
pasăre știe ce înseamnă să te pregătești de ce va urma. 

Așa cum ea exersează și își ia zborul, la fel  și tu, vei fi
pregătit/ă să treci peste orice situație de criză sau
dezastru, fie ea  chiar și un cutremur major, după ce
vom parcurge împreună iSentinel® MIND, un program
unic.

PREAMBUL





Schimbă-te înainte de a fi
nevoit să o faci.

 
Jack Welch



PROGRAM UNIC DE PREGĂTIRE
PSIHO-EMOȚIONALĂ

Pentru situații de criză sau
dezastre, fie ele chiar și un
cutremur major
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Workshop = Întâlnire de grup, online sau în sală, de 2,5 ore, în care sunt prezentate diferite subiecte de interes, se interacționează pe o temă aleasă,
se lucrează unele exerciții și se indică resurse și modalități prin care participanții își pot dezvolta abilitățile, îmbunătății calitatea vieții, crește
eficiența și atinge nivelul de performanță dorit, în mod natural, coerent și sustenabil.

Experiență = Workshop + alte instrumente sau activități practice, individuale sau de grup, care vin în susținerea temei prezentate în workshop,
ajutând participanții să descopere în mod experiențial aspectele discutate și să facă primii pași, susținuți de facilitator, în direcția dorită.

Training = Program personalizat de pregătire a top managerilor pentru a li se prezenta strategia de dezvoltare coerentă și sustenabilă a afacerii sau
proiectului, pentru a o înțelege în ansamblu, principiile și detaliile ei semnificative și pentru a fi pregătiți să folosească cele mai potrivite metode de
implementare, astfel încât să o poată pune în aplicare, personal și prin intermediul întregii echipe, în cel mai potrivit, eficient și de success mod.

Coaching sistemic = Proces de însoțire și antrenare complexă, adresat întregii echipe dar conceput în acord cu strategia dezvoltată de conducere,
pentru transpunerea în fapt a viziunii şi a dezvoltării întregii organizaţii. Fără să privească totalitatea personalului, după o introducere structurantă la
nivelul conducerii, demersul se va concentra asupra echipelor de conducere ale sectoarelor operaţionale, asupra câtorva echipe transversale şi a
câtorva departamente şi factori strategici.

Glossar



TRE® = Tension, Stress and Trauma Release Exercise sau exerciții de eliberare a tensiunii & stressului constând într-o serie simplă și inovatoare de
exerciții ce susțin corpul în eliberarea tiparelor de stres, tensiune și traumă. Creat de dr. David Berceli, PhD, TRE® activează reflexul natural de
tremur sau vibrație al organismului, într-un mediu de respect și siguranță, vibrație care deblochează tensiunea musculară și calmează sistemul
nervos într-un mod profund.

POY® = Points Of You® metodă de coaching inovatoare, proiectivă, care se bazează pe integrarea ambelor emisfere cerebrale, explorarea zonei
simbolice subconștiente și eliberarea de pattern-urile mentale. Astfel situația poate fi percepută cu claritate, obiectiv și în întregul ei, datorită
accesării mai multor puncte de vedere, permițând astfel ca răspunsurile să iasă la suprafață în conștientul nostru, într-un mod simplu și plăcut.
Procesul POY® expune și generează acumularea de opțiuni care nu se regăsesc în rutina noa

Instruire = Sesiuni de instruire a oamenilor, din punct de vedere tehnic, logistic și al acțiunilor concrete necesare atunci când se declanșează
avertizarea iSentinel®, (astfel încât persoanele din imobil să poată beneficia deplin de protecție, în condițiile recomandate). 

iSentinel® MIND = program unic, de pregătire psiho-emoțională, care te instruiește și antrenează pentru a trece cu bine și fără consecințe grave
prin situații de criză sau dezastre, fie ele chiar și un cutremur major. Astfel, în orice situație limită, îți poți păstra calmul și gândirea clară, poți lua
măsurile de siguranță și acțiune necesare salvării vieții și bunurilor celor aflați în grija sau subordinea ta.

Glossar



Mă bucur că ne întâlnim, chiar dacă este virtual. Dacă acum citești
această prezentare, atunci înseamnă că deja știi ceva despre mine. Am
empatizat și lucrat împreună, ai experimentat stilul meu de coach-ing sau
ai participat la unele dintre prezentările sau workshop-urile mele, care cu
siguranță ți-au schimbat viața. În bine. 

Ca o gazdă bună, te invit să citești mai multe despre ceea ce fac. Privește
această prezentare ca un nou început, o mare de posibilități. 

Bună,
Sunt Ioana :)



H. M. Iulia Ioana
SUSTAINABILITY & STRATEGIC DEVELOPMENT CONSULTANT | HOLISTIC COACH - EXECUTIVE,
LIFE, SPIRITUAL | FACILITATOR  TRE® (TENSION, STRESS & TRAUMA RELEASE EXERCISES)  ȘI
POY® (POINTS OF YOU) | MEMBRU AL CMA -COMPLEMENTARY MEDICAL ASSOCIATION UK

Coach & trainer de peste 10 ani

Sunt Coach Holistic (Executive, Life,
Performance, Spiritual), Trainer de performanță
și dezvoltare sustenabilă, Facilitator certificat
TRE® - metodă terapeutică de eliberare a
stressului și traumelor, dezvoltată de dr. David
Bereceli, Facilitator POY® (Points Of You) și
Consultant în domeniul educației de calitate.

Pasionată și implicată în formarea
oamenilor pentru excelență

În prezent sunt și Președinte al Asociației
Învață să Zbori, trainer certificat internațional
de Institutul Kutschera® (Austria). În cadrul
Asociației sunt singurul trainer la nivel
internațional, care predă și Metoda Prof. Dr.
Florian Colceag®



Am strâns tot ceea ce fac sub un nume care inspiră... învață să zbori!

Conscious Life (Viață conștientă)
Conscious Actions (Acțiuni conștiente)
Conscious Vision (Viziune conștientă)

Învață să Zbori® este creația noastră, a cărei misiune este aceea de a susține oamenii care
își doresc o schimbare reală, calitativă și completă în viața lor, atât pe plan personal, cât și
profesional. Oricând poți să trăiești conștient și să te bucuri de ceea ce ești și de realizările
tale, însă este esențial să ai:

În acest sens, am creat pentru tine 3 direcții de acțiune corelative și integratoare, pe care
le-am structurat în 3 linii de business.

Te invit să le descoperi și să le explorezi!

Ce fac mai exact?



Dar, înainte de a
povesti mai mult

Trebuie să știi ceva...

Modul în care workshop-urile și experiențele sunt create și concepute este, cel mai adesea, unul
personalizat și adaptat nevoilor specifice ale fiecăruia.  Au la bază diferite tehnici și instrumente
complementare, fundamentate pe principii străvechi și descoperiri științifice de ultimă oră,  care
creeză o metodă holistică, unică, sustenabilă și coerentă, cu ajutorul căreia poți îmbina cu succes
planurile  personal și profesional pentru a atinge ECHILIBRUL și PERFORMANȚA. 
Toate aceste workshopuri și experiențe te ghidează spre atingerea unui alt nivel calitativ de Viață și
totodată să îți atingi potențialul maxim cu resursele pe care le ai deja la dispoziție. 

Savurează Călătoria dinspre infinit spre Eu Sunt Tot Ceea Ce Eu Sunt...



Liniile de business



Marile furtuni fac rădăcinile
copacilor mai puternice. 

Dolly Parton



Workshop-uri & Experiențe



iSentinel® MIND este un program unic, de

pregătire psiho-emoțională, care te instruiește și

antrenează pentru a trece cu bine și fără

consecințe grave prin situații de criză sau dezastre

– fie ele chiar și un cutremur major. 

Astfel, în orice situație limită, îți poți păstra calmul

și gândirea clară, poți lua măsurile de siguranță și

acțiune necesare salvării vieții și bunurilor celor

aflați în grija sau subordinea ta.

Ce este iSentinel® MIND?



iSentinel® MIND este conceput pe baze

științifice,  pornind de la principiile  

 mecanismelor interne de supraviețuire și

de apărare „Luptă - Fugă - Îngheț".

Când crezi că amenințarea este iminentă,

aceste mecanisme se activează în mod

automat și este practic imposibil să te

relaxezi, să te focusezi sau să poți alege

conștient un răspuns adecvat fiecărei

situații ce implică un nivel de stres.

Apelezi automat la strategia care s-a

dovedit anterior a fi cea mai eficientă,

indiferent de prioritățile situației actuale.

De ce este necesar acest program



Atunci când ești pregătit pentru  situații

extreme, sistemul nervos nu mai este luat

prin surprindere și neocortex-ul rămâne în

control, reacțiile și deciziile tale ne mai fiind

hijaked de părțile primitive ale creierului.

Printr-o pregătire completă, constând în

instruirea operativă și tehnici moderne de

TRE®, vizualizare, respirație conștientă și

dezvoltarea autocontrolului, parcurgând

mental, anterior, toate etapele posibile ale

unei situații de criză, atunci când te trezești.

În realitate, în situația respectivă, nu doar

că știi cum să acționezi, dar fiind în

controlul reacțiilor  minții și organismului

tău, îți menții capacitățile funcționale și

poți lua toate măsurile necesare, la timp și

în cel mai potrivit mod posibil. 

Cu ce te ajută acest program



WORKSHOP

Acestea se desfășoară în grup de max 25 persoane, 75 min, 200

euro / sesiune

Acesta se desfășoară în grupuri de 10 - 20 persoane, cu o durată

de 2,5 ore, 250 euro / grup de 10 persoane

1. Sesiuni de instruire a oamenilor, din punct de vedere tehnic,

logistic și al acțiunilor concrete necesare atunci când se declanșează

avertizarea iSentinel®, (astfel încât persoanele din imobil să poată

beneficia deplin de protecție, în condițiile recomandate. 

2. Workshop de pregătire prin antrenarea și dezvoltarea

competențelor și abilităților intra - personale ale oamenilor prin

tehnici specifice de dezvoltare personală, re-echilibrarea sistemului

nervos și TRE®. 

3. Sesiuni de Coaching (Executive, Life, System) individuale sau de

grup cu top managementul firmei pentru dezvoltarea competențelor

necesare gestionării cu succes a oricărei situații de criză sau de

urgență; creșterea rezilienței și antrenarea sistemului nervos astfel

încât aceștia să poată funcționa optim, eficient și la cel mai înalt nivel

de performanță personală și profesională, chiar atunci când se

confruntă cu situații dificile sau critice.

EXPERIENȚĂ

Prezentare iSentinel® - cum să te comporți în cazul unui cutremur (1),

sau (la alegere)

 Workshop (2) (pachetul de bază inclus),

4 sesiuni TRE® de grup (8 -10 persoane max) cu o durata de 2,5 h /

sesiune .

TRE® - 4 extra sesiuni de grup (8 -10 persoane);

TRE® individual + coaching pentru pregătire în caz de cutremur;

Descoperă-ți strategia personală de acțiune în caz de criză (evaluare +

consiliere).

EXTRAOPȚIUNI

Ce oferim



Ofertă Experiențe
iSentinel® MIND

Prezentare iSentinel® - cum să te comporți în cazul unui cutremur / Workshop 

4 sesiuni TRE® de grup (8 - 10 persoane max) cu o durata de 2,5 h / sesiune) - -

205 euro / pachet / persoană

EXTRAOPȚIUNI

TRE® de grup (6 -10 persoane) cu o durata de 2,5 h / sesiune: 

POY® de grup (10 - 12 persoane max) cu o durată de 2,5 ore / sesiune:

TRE® individual + coaching, 2 ore / sesiune: 

POY® individual + coaching, 2 ore / sesiune:

Descoperă-ți strategia personală de performanță (evaluare + consiliere) 

Descoperă-ți strategia personală pentru eficiență (evaluare + consiliere) 

Descoperă-ți strategia personală de succes (evaluare + consiliere) 

Descoperă-ți strategia personală de acțiune în cazul situațiilor de criză

(evaluare + consiliere) 

- 45 euro/ sesiune / persoană;

- 35 euro / sesiune / persoană;

- 65 euro / sesiune sau 240 euro / pachet 4 sesiuni / persoană

- 65 euro / sesiune sau 240 euro / pachet 4 sesiuni / persoană

- 100 euro / oră (min 6 ore) / persoană;

- 100 euro / oră (min 6 ore) / persoană

- 100 euro / oră (min 6 ore) / persoană

- 100 euro / oră (min 6 ore) / persoană.

OBS:
Pentru programele desfășurate în locație se asigură de către beneficiar sala de desfășurare a activității, coffe break și consumabilele sau se taxează suplimentar.
Pentru programele desfășurate în afara Bucureștiului, se asigură de către beneficiar transportul + cazarea cu pensiune completă pentru facilitator.



Acestea se desfășoară în grup de max 25 persoane, 75 min,

200 euro / sesiune

1. Sesiuni de instruire a oamenilor, din punct de vedere tehnic,

logistic și al acțiunilor concrete necesare atunci când se

declanșează avertizarea iSentinel®, (astfel încât persoanele din

imobil să poată beneficia deplin de protecție, în condițiile

recomandate. 

Prezentare iSentinel® - cum să te comporți în cazul unui

cutremur (1), sau (la alegere)

 Workshop (2) (pachetul de bază inclus),

4 sesiuni TRE® de grup (8 -10 persoane max) cu o durata de

2,5 h / sesiune .

TRE® - 4 extra sesiuni de grup (8 -10 persoane);

TRE® individual + coaching pentru pregătire în caz de

cutremur;

Descoperă-ți strategia personală de acțiune în caz de criză

(evaluare + consiliere).

EXTRAOPȚIUNI

Soluții conexe



Fiecare moment contează,
fiecare secundă poate face

diferența...
 

Elie Wiesel



Email

iuliaioana@invatasazbori.ro

Telefon

+40 742 064 924

Website

invatasazbori.ro

Mulțumesc


