2022
simona@voceautentica.ro
www.voceautentica.ro

SIMONA NASTASE a fondat Voce Autentică
pentru că este o iubitoare de adevăr și de autenticitate și își dorește
să răspândească aceste valori mai departe.
A început în mediul corporate unde a acumulat experiență, după
care s-a specializat pe psihologie și actorie.
Voce Autentica colaborează cu psihologi, traineri, coach și actori.
Deviza Voce Autentică este: Atunci când știi cine ești, poți să faci
ORICE!
https://voceautentica.ro/salut/
https://www.researchgate.net/profile/Simona-Nastase-4
https://www.linkedin.com/in/simona-nastase-6b492044/
www.voceautentica.ro
simona@voceautentica.ro
Printre clienții noștri se numără ING Bank, Conduent, Blitz
Imobiliare, Finexpert, Telekom, Terapia-Sun Pharma, Smart ID, GFK și
alte companii mai mici din România.

Well-Being
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yoga
Work Life Balance
Parenting
Reglare emoțională
Ce facem în situații de criză?
Mindfulness – Arta de a trăi în prezent
Terapie prin râs
Vrei să faci o schimbare?
Respirație Conștientă
Managementul Stresului
Relația ta cu tine
Improvizație și Creativitate
De ce ne plac sau ne displac anumiți oameni?

Work Life Balance
2h
• Stresul a devenit de departe cauzatorul principal de
dizarmonie și boală în zilele noastre. Gestionarea lui poate
însemna educație psihologică aplicată. Identificarea cauzelor
care te fac să ai o calitate a vieții slabă, petrecerea
nenumăratelor ore la în fața calculatorului sau lipsa unei vieți
personale pot fi doar efectelor unor situații care generează
burnout.
• Se lucrează pe partea de înțelegere a fenomenului de burnout,
identificarea cauzelor care duc la apariția fenomenului și
dezvoltarea tehnicilor de coping și cum păstrăm acest
deziderat numit echilibru.

• Simona Nastase este psiholog clinician si trainer.
Fondatoarea proiectului Voce Autentica
www.voceautentica.ro Ea crede că fiind autentici,
ajungem să trăim în acord cu propriile nevoi și dorințe,
într-un mod care ne produce bucurie și să ne ajută să ne
dezvoltăm în armonie.

“Cum ne-a afectat pandemia și ce
învățăm din această perioadă?” (2h)
Momentele de crize indiferent de tipul lor ne afectează
profund viața și ne provoacă să ne schimbăm. Dar ce
presupune această schimbare impusă, cum facem față
schimbării și cum se modifică viața noastră diferă la
fiecare dintre noi, în parte. Pentru a integra această
situație e nevoie să înțelegem ce ni se întâmplă.
• Impactul psihologic pe care l-a avut și încă îl are asupra
noastră pandemia și restricțiile cu care a venit (ex. izolare,
frică, separare, diferențe de opinie, cine are dreptate?)
• Viața în condiții de stres prelungit și cum rupem această
buclă?
• Diferenta intre anxietate, frica si panica. Cum apar aceste
emoții și efectele pe care le au asupra sistemului imunitar.
• Gestionare anxietate (câteva măsuri punctuale).

• Lucruri despre care nu vorbim și totuși ne afectează

Nirvana Yoga este un sistem complex de
practici yoghine. Practica yoga nu aduce doar tonus
si vigoare corpului fizic, ci intareste vointa, reduce
intensitatea emotiilor si dezvolta nivelul nostru de
perceptie, viziune si analiza.
Programul Nirvana Yoga pentru mediul corporate
este un program unic, conceput sa acopere cele mai
des intalnite probleme ale persoanelor care isi petrec
cea mai mare parte din zi la birou:
- expunere indelungata la stres
- musculatura tensionata
- respiratie neregulata
- imunitate scazuta
- disfunctii metabolice

Alina Vasilache este profesor
de yoga de 6 ani in Romania
cu certificare in: practica yoga
(asane, mantre, pranayama,
kryia); terapie yoga pentru
spate; meditatie; spiritual
healing

O clasa de 2h include: Se recomandă minim 2 clase pentru a aplica
practica.
- exercitii yoghine de incalzire
- asane (posturi yoga)
- relaxare profunda - ghidata
- pranayama (exercitii yoghine de respiratie) pentru detensionare

Invață să construiești o relație autentică cu copilul tău o relație
de încredere bazată mai mult pe emoție vs. gândire. Vom aborda
următoarele aspecte:
- Ce și cum învață copilul în primii 7 ani?
- Cum învață copiii comportamentele sociale și emoționale?
- Cum dezvoltăm abilitățile sociale ale copiilor?
- Care sunt barierele în disciplinare?
- Despre furie și alte emoții
- Managementul comportamentelor problematice ale copiilor
Teodora Rusea
Psiholog Clinician cu 4 ani experiența in lucrul cu copii și părinți,
cu specializare in psihoterapie prin metode de acțiune in grup,
ABC comportamental, psihologia dezvoltării umane

Eu sunt mic, tu fă-mă mare!
Pentru Parinti cu copii cu vârsta <6
ani (2h)

Mindfulness - Arta de a fi
prezent (2h)
Ai simțit și tu în ultima perioadă că e tot mai greu să te conectezi cu cei din jur sau să rămâi
conectat? Te simți obosit(ă) și ai multe gânduri care te țin în mintea ta mai mult decât în
realitate? Simți că ai prea multe lucruri de făcut, dar nu ai timp?
Dacă și tu ești interesat(ă) să afli care este motivul pentru care uneori îți e greu să fii prezent
și cum poți începe să practici asta mai des, atunci acest atelier e pentru tine.
Capacitatea de a rămâne ancorat în aici și acum poate fi deprinsă.
Participă la acest workshop și află:
- Ce este mindfulness: o introducere scurtă
- Ce ne împiedică să fim prezenți
- Ce facem cu toate gândurile când acestea par că ne copleșesc?
- Cum practicăm prezența
- În câte feluri ne putem odihni
• Despre facilitator:
Iulia Popa este psiholog, trainer și psihoterapeut în formare în terapia integrativă a
traumei. Crede în dezvoltarea capacităților și activarea resurselor fiecăruia, lucrează cu
asta în cabinet, dar a susținut și sesiuni de dezvoltare personală de grup pe diverse teme,
inclusiv relații sănătoase, reziliență la stres sau prioritizare. Are experiență de câțiva ani și
în zona de corporate, unde a lucrat ca trainer de soft skills în departamentul de Learning &
Development.

,,Am încredere în mine - micul
supererou” (6- 12 ani) 2h
Workshop pentru părinți
Stima de sine pozitivă poate influența sentimentele cuiva față de
sine însuși, ce simte că merită și i se cuvine, inclusiv dragoste și
respect. În plus, poate influența obiectivele către care tinde
persoana respectivă, modul în care face față la un număr mare de
situații, mai ales în cazul evenimentelor generatoare de stres.
Participă la acest workshop și află:
- Ce este stima de sine
- Semne și indicii la copiii cu stimă de sine scăzută
- De ce ar putea avea copiii probleme cu stima de sine
- Cum poți să sprijini și să consolidezi stima de sine a copilului
- Joaca și exemple de activități pentru aducerea stării de bine în
familie
Despre facilitator: Alexandra Abrudean este psiholog, trainer și
consilier de dezvoltare personală. În prezent urmează o școală de
formare în psihoterapie. Lucrează cu grupuri vulnerabile și reușește
să găsească putere acolo unde mulți văd doar disperare. Organizează
grupuri de psihoeducație pe tematica relațiilor sănătoase și a
dezvoltat, împreună cu colegele ei din echipa Asociației A.L.E.G.,
ghidul Vorbesc cu copilul meu.

Adolescența și emoțiile workshop pentru părinți (2h)
Adolescența și emoțiile – o relație complicată? Care sunt schimbările și
provocările acestei perioade? Adolescenții trec prin modificări fizice, sociale,
comportamentale, emoționale, ale stilului de gândire. Cum putem creea punți de
legătură și da startul dialogului între părinți și adolescenți?
Participă la atelier și află:
- Ce este adolescența și cum se manifestă schimbările în viața copilului tău.
- Informații despre sănătatea mintală a adolescenților și factorii care o influențează.
- Ce sunt emoțiile, cum se simt în corp, rolul emoțiilor (emoții care ajută, care nu
ajută, „negative și pozitive”, de ce apar emoțiile).
- Care sunt curiozitățile adolescenților și ale părinților când vine vorba despre relații
sănătoase.
- Cum arată relațiile dintre adolescenți, ce așteptări au aceștia de la părinți, prieteni,
profesori, parteneri.
- De unde se informează adolescenții și care sunt comportamentele
acceptate/neacceptate într-o relație
- Cum fac eu, ca părinte, să îl protejez pe adolescentul meu de relații toxice
Despre facilitator: Alexandra Abrudean este psiholog, trainer și consilier de
dezvoltare personală. În prezent urmează o școală de formare în
psihoterapie. Lucrează cu grupuri vulnerabile și reușește să găsească putere acolo
unde mulți văd doar disperare

TERAPIE PRIN RÂS
Se desfasoară sub forma de ateliere care îți
schimbă starea în bine. În momentul în care
râdem, corpul nostru eliberează serotonină,
cunoscut ca hormonul fericirii. Beneficiile
râsului sunt nenumărate, de la relaxare, la
bună dispozitie, energie, întărirea sistemului
imunitar și eliminarea stresului.
Se fac combinații de exerciții din yoga laughter
și exerciții de respirație și de actorie.

Durata 1h

Vrei Să Faci o SCHIMBARE
• Indiferent că este vorba despre o schimbare în modul cum
comunici, în viața personală, sau poate vrei să scapi de un obicei
nociv sau vrei să adopți un obicei sănătos; orice presupune o
schimbare pentru tine și dacă simți că nu știi de unde să
începi. Dacă ai mai încercat să faci schimbarea și nu a funcționat,
noi îți oferim o metodă de a trece prin etapele schimbării și a o
integra în viața ta. Astfel:
• Care sunt de obicei pasii unei schimbări
• Posibilele Obstacole
• Metode și timpul în care creierul integrează orice schimbare.

• Durata 2h (1h Prezentare si 1h Practica)

REGLAREA EMOȚIILOR

• Toate emoţiile au o parte pozitivă şi o
parte negativă; părţi care găzduiesc
toate credinţele şi preconcepţiile
despre acea emoţie. Modul cum
experimentăm emoţiile depinde de
partea pe care alegem să o vedem.
• În acest atelier definim clar
arhetipurile fiecărei emoţii de bază
(tristeţe, frică, furie, bucurie) şi
experimentăm cum se simte să o
trăieşti din perspectiva pozitivă şi din
cea negativă.
• În urma acestei experienţe vei putea
să polarizezi fiecare emoţie pentru a o
folosi în avantajul tău, pentru a
beneficia de puterea din spatele ei şi
de a deveni stăpânul propriilor trăiri.
• Durata 2h

• Stresul a devenit de departe
cauzatorul principal de
dizarmonie și boală în zilele
noastre. Gestionarea lui
înseamnă educație psihologică
aplicată. Identificarea cauzelor
care te fac să ai o calitate a
vieții slabă, petrecerea
nenumăratelor ore la birou
sau lipsa unei vieți personale
pot fi doar efectelor unor
situații care generează
burnout.

MANAGEMENTUL STRESULUI

• Se lucrează pe partea de
înțelegere a fenomenului de
burnout, identificarea
cauzelor care duc la apariția
fenomenului și dezvoltarea
tehnicilor de coping.
Durata: 2 sesiuni de 2h fiecare

Relaţia Ta cu Tine (Conştient Subconştient) (2h)
• Cea mai importantă relaţie din viaţa noastră
este relaţia Eului (conştientului) cu Sinele
(subconştientul). Calitatea acestei relaţii dă
tonul celorlalte relaţii din viaţa noastră;
influenţează direct gradul de fericire, de
motivaţie, viteza cu care învăţăm şi modul în
care înţelegem şi experimentăm realitatea.
• Plecând de la cele mai recente cercetări din
psihologia conştiinţei, atelierul oferă o hartă
cu ajutorul căreia poţi înţelege mai bine
gândurile din mintea ta, modul în care sunt
structurate şi cum le poţi modifica; plus un
set de exerciţii practice pe care le poţi folosi
pentru a îmbunătăţi relaţia.
• Eşti singura persoană care-ţi va fi alături
toată viaţa.

RESPIRAȚIE CONȘTIENTĂ

• Atunci când ne naștem, nu
ne învață nimeni cum să
respirăm, însă pe măsura
ce creștem, învățăm
perfect cum „să nu”
respirăm. Felul în care
respirăm după primii ani
de la naștere nu este
modul în care am fost
creați să o facem. Deci
care este modul corect?
Respirația abdominală
adâncă si eficientă și care
ajunge până in abdomen
este modul corect.
• Sesiunea de respirație
durează 45 minute.

IMPROVIZAȚIE ȘI CREATIVITATE
Cursul de improvizatie are la bază o trecere progresivă de la exercitii facile (de la
fizicalizarea anumitor obiecte) până la cele mai complexe (care implică crearea unor
povești cât mai spontane pe baza unor date specifice (loc, timp, spațiu, personaj).
Exercitiile pe care le vei face urmaresc: Aducerea in prezent, in aici si acum; Acceptarea
a ceea ce ofera partenerul, esti Incurajat/a permanent să spui DAAA în loc de NU;
Ești îndrumat/ă să asculți activ; Să dai frâu liber imaginației și spontaneității;
Eliminarea prejudecatilor, nu vei mai avea timp sa spui ,,Mă așteptam să..’’ sau ,,Aveam
impresia că… ‘’ sau ,,mi se pare că…’’;Eliminarea fricii de aprobare/dezaprobare
Durata Workshop 2h

• De ce ne plac sau ne displac anumiți oameni?
• Cursul propune antrenarea abilităților de
comunicare pe limba celuilalt și în urma unui
diagnostic fizic.

De ce ne plac sau
ne displac
anumiți oameni?

• Se folosesc studiile aprofundate ale
antropologului american Helen Fisher. Practic a
fost măsurat nivelul principalilor
neurotransmițători și hormoni din creierul
uman: dopamină, serotonină, estrogen și
testosteron, iar activitatea lor a fost corelată cu
cele 4 tipologii de personalitate. Peste acest
studiu am suprapus cercetările legate de
fizionomie și corelarea acestora cu tipurile de
personalitate. Toate aceste patru tipuri de
personalitate sunt impregnate și pe corpul
nostru fizic. Vei învăța cum să relaționezi cu o
persoană în funcție de fizionomia acestuia.
• Durata Workshop 4h, impartit in 2 sesiuni de
cate 2h.

DEZVOLTARE PERSONALĂ PRIN
TEATRU
Ca să ne păstrăm flexibilitatea și bucuria de a
fi noi înșine, e important să învățăm să
evaluăm corect fiecare moment și să
reacționăm adecvat la fiecare situație. Cum
vom face acest lucru? Ne vom da libertatea
de a proiecta, pentru a putea analiza situatia
și experimenta ipostaze diferite ale propriei
persoane în diverse situații. Vom face asta
prin abordarea unor personaje diferite de noi
pentru a reuși să eliminăm din prejudecățile
pe le avem.
S-a demonstrat deja stiintific faptul ca actoria
si improvizatia cresc starea de bine si
imbunatatesc relatiile.

Comunicare Autentică
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descoperă vocea ta autentică (Voce și Nonverbal)
Cum scapi de frica de vorbit în public?
Comunicarea scrisă în afaceri
Gândire critică
Fake news versus real news
Vorbit în public prin tehnici de actorie
Dialog socratic
Cele 6 pălării: pentru dialogul în echipă
Networking autentic cu rezultate

VOCEA și Non Verbalul
Descoperă Vocea Ta Autentică
Vorbeşti nazalizat sau cu voce de cap?
Iţi tremură vocea când ai emoţii, sau ca să vorbeşti mai
tare incerci sa compensezi si țipi?
Nu îţi place cum se aude vocea ta înregistrată?

Demistificarea miturilor despre non verbal și ce
înseamnă congruența dintre voce, verbal ți non verbal.
Cum faci să transmiți mesajul pe care ți-l dorești și ce
rol are autenticitatea în acest proces.

• Iţi propun exerciţii practice care au la bază tehnici de
respiraţie și de modelare a timbrului vocal cu ajutorul
cărora să descoperi cum să faci din vocea ta un aliat în
comunicarea cu ceilalți.
• Durata Workshop 2h

• La cerere se lucrează și unu la unu

Cum scapi de frica de vorbit în
public?
• Abordarea pe care o avem la Voce Autentică pentru a depăși acest
tip de anxietate este completă, în sensul în care folosim tehnică de
voce, dicție, retorică, creare de conținut creativ și autentic dar de
asemenea lucrăm și pe plan psihic în a modifica credințele
disfuncționale care stau în spatele anxietății.
• Succesul în acest proces este asigurat de expunerea constantă,
adică profitarea de toate ocaziile în care putem să prezentăm însă
cu o pregătire temeinică înainte.
• Pentru a avea rezultate durabile este nevoie de asumare și
implicare în acest proces și de asemenea o serie de mai multe
sesiuni. Trainerii/Psihologii se vor adapta nevoilor de formare a
fiecărui participant și pot folosi instrumente diferite.
Acest proces este de lungă durată (8-9 luni de antrenament
continuu). Daca doriți mai multe detalii vă trimitem detaliat
pachetele noastre sau putem organiza un training care să exploreze
punctele cheie ale intervenției.

Comunicarea
scrisă în
afaceri

Căutai un curs conceput astfel ȋncât să-ți eficientizezi
activitatea și să-ți ȋmbunătăţesti performanţele profesionale?
Vei afla cum să redactezi e-mail-uri cu structură clară;
Vei învăța cum să gestionezi situații delicate în comunicarea
scrisă într-un mediu profesionist;
Vei descoperi cum poți deveni mai convingător în scris;
Vei fi implicat ȋn exerciții practice (urmate de debriefing),
pentru a învăța cum să folosești informațiile primite;

Gândire critică
Prin gandire critică ne antrenăm obiectivitatea și mai puțin
datul cu părerea.
OBIECTIVE:

• Evaluarea argumentelor interlocutorului și înțelegerea
motivelor pentru abaterile de la logică
• Înțelegerea dificultăților interlocutorului dumneavoastră
• Gestionarea reacțiilor dumneavoastră la erorile de
argumentare ale altor persoane

• Argumentarea flexibilă pentru a scoate comunicarea
dintr-un cadru rigid și deficitar
Durata 2h
Trainer Andrei Simionescu-Panait este doctor în filozofie și
lector universitar. În plus lucrează ca antrenor de gândire
critică, fiind un practicant filozofic confirmat al Institutului
de practică fiolosofică din Paris. Andrei organizează ateliere
și serii de pregătire individuală în filosofie și gândire critică
pentru profesori, manageri, psihologi și experți în HR. În
acest moment, lucrează la cartea sa despre tehnicile de
consultare filosofică.

• Identificarea intențiilor din
spatele discursului fake news
• Evaluarea probabilității unei știri
de a fi false

• Prezentarea mentalităților care
reacționează ușor la știrile false și
a motivelor care alimentează
aceste mentalități
• Gestionarea reacțiilor noastre la
știrile false și la oamenii care
reacționează la știrile false

Fake news vs. Real News

• Durata acestui atelier este 4h

PUBLIC SPEAKING PRIN TEHNICI DE ACTORIE
În training se vor folosi tehnici utilizate în pregătirea
actorilor profesioniști. (Modelare Voce, Non-Verbal,
TRANSMITEREA EMOȚIEI, IMPROVIZAȚIE, STORYTELLING
ȘI STRUCTURĂ DISCURS). (Offline)
Durata Curs 2 zile (total 14 ore)

Dialog Socratic
Deseori interlocutorul se grăbește și nu are răbdare, sau are o
minte dezorganizată, sau se cenzurează foarte mult, sau spune
orice pentru a se apăra, sau vrea de fapt doar să vă arate la
fiecare pas că are dreptate și ca vă înșelați. În aceste situații,
comunicarea eșuează, devine conflictuală și creează frustrări pe
termen lung.
Tehnica poate fi folosita pentru a rezolva situatii conflictuale
de orice fel, sedintele care dureaza prea mult, colegii care se
eschiveaza mereu, managerii imposibil de multumit… sau alte
situatii cu potential de conflict.
• OBIECTIVE

Workshop #2

• Identificarea intențiilor și a dificultăților interlocutorului
dumneavoastră
• Gestionarea reacțiilor dumneavoastră la ideile altor persoane
• Formularea clară a ideilor dumneavoastră și a parafrazei
discuției cu interlocutorul dumneavoastră
Durata 2h

Gândire critică pentru comunicare
in mediul corporate
Prin gandire critică ne antrenăm obiectivitatea și mai
puțin datul cu părerea.
OBIECTIVE:
• Evaluarea argumentelor interlocutorului și înțelegerea
motivelor pentru abaterile de la logică

• Înțelegerea dificultăților interlocutorului
dumneavoastră
• Gestionarea reacțiilor dumneavoastră la erorile de
argumentare ale altor persoane
• Argumentarea flexibilă pentru a scoate comunicarea
dintr-un cadru rigid și deficitar
INSTRUMENTE:
• Durata 4h

Cele 6 pălării: pentru dialogul în echipă
Pentru sedintele interminabile si
ineficiente
• Obiective:
• Abilitatea de a discerne intre cele
6 moduri de comunicare propuse
de metoda
• Exersarea instrumentelor fiecarei
palarii
• Abilitatea de a produce design-ul
unei sesiuni de dialog în echipă
• Capacitatea de a facilita o sesiune

Networking autentic cu
rezultate
*Potrivit pentru teambuilding-uri si tabere dar nu numai…

Crezi că abilitatea de a crea și menține relații este esențială, atât în
viața personală cât și cea profesională?
Îți lipsește conexiunea autentică?
Atunci acest training e pentru tine.
Ce vom face?
Vom identifica împreună trăsăturile care ne fac unici în comunicare;
Vom identifica punctele unice prin care ne putem conecta;
Ne vom defini ce înseamnă relații autentice și cum se simt acestea;
Vom identifica momentele în care nu suntem autentici și
repercursiunile în viața noastră.
Ce ne face pe noi unici în comunicare!

Programul de Leadership
Autentic are ca scop
identificarea stilului de
leadership si actualizarea
acestuia inspre directia
autenticitatii, deorece
aceasta este cea care
functioneaza

1.

Evaluarea stilului de leadership prezent în
companie (specific per individ și al organizației)

2.

Definirea Stilului de Leadership Autentic și
identificarea diferențelor între viziune și realitate

3.

Setare Obiective Individuale și Comune

4.

One to one Coaching, Training și Horse Eye Training
(Optional)

5.

Rezultate! Si ce încă mai are nevoie de atenție...

Este un program care se poate întinde de la 3 luni până
la 6 luni în implementare. Se folosesc instrumente
psihologice de evaluare organizatională și personală.

