
Acest program este o experiență de
învățare dezvoltată și livrată exclusiv de

Contact: 
office@trendconsult.eu
magor.csibi@trendconsult.eu

THE BUCKET
Sau provocarea de a-ț i
regăsi  sensul  ș i  bucuria
1 modul off l ine x 5 ore
Număr minim de part ic ipanți :  10

THE BUCKET este o provocare de regăsire a sensului și a
bucuriei. Este o experiență care invită la provocarea
imposibilului și astfel la crearea celei mai frumoase grădini, 
în cel mai vast deșert al lumii. 
Pe parcursul călătoriei, participanții descoperă accentul
disproporționat pus pe planificare, execuție și rezultate în
comparație cu etapa creativă sau cu etapa de satisfacție în
urma rezultatelor obținute.

• Conștientizarea importanței fiecărei etape din realizarea visului,
inclusiv cea de celebrare și de trăire a bucuriei, aplicând aceste etape
și în activitatea de zi cu zi. 
• Crearea acțiunilor necesare pentru realizarea viziunii și implicarea
membrilor echipei pentru a contribui la împlinirea acesteia. 
• Realizarea impactului așteptărilor asupra bucuriei realizării visului și
eliminarea sau diminuarea acestora folosind conceptul substanței de
contrast. 
• Înțelegerea conceptului The Funnel of Joy și aplicarea acestuia în viața
de zi cu zi. 

• Cum să identifice mecanismele proprii prin care își reduc capacitatea
de a visa și de a se bucura.
• Să aducă claritate în procesele proprii de luare a deciziilor: ce îi
blochează, ce îi ajută și de ce este nevoie pentru a lua deciziile
potrivite.
• Cum să își definească visul și viziunea și cum să gestioneze pașii care
duc la îndeplinirea acestora.
• Cum să evite capcana așteptărilor externe și să isi definească viața
pe baza propriilor dorințe.
• Cum să redescopere importanța bucuriei și a micilor reușite din viață

OBIECTIVUL PROGRAMULUI:

CE ÎNVAȚĂ PARTICIPANȚII :

•  PENTRU VISĂTORII  CARE AU UITAT SĂ VISEZE. 

•  PENTRU CEI CARE CRED ÎN SENS ȘI  ÎN 
A CONSTRUI PE TERMEN LUNG. 

•  PENTRU CEI CARE NU REUȘESC SĂ SE BUCURE 
NICI  MĂCAR DE REZULTATE REMARCABILE.  

•  PENTRU PREMIANȚII  CARE AU UITAT DE CE
CONCUREAZĂ. 

•  PENTRU CEI CARE AU CURAJ SĂ ATINGĂ NOI CULMI.
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