
   

 

Acordam 8 burse de participare 
Dacă vrei să participi la unul din viitoarele workshop-uri plătite susținute de Cati Călin, dar nu ai această 
sumă disponibilă, oferim pentru primii 8 participanți inscriși burse de participare în aceste 4 condiții: 

1. Ai participat la 3 dintre atelierele gratuite lunare organizate de noi, începand cu data de 10 mai 

2. Oferi un testimonial video legat de impactul aplicării Metodei ESPERE® in viața ta (va fi filmat la 
sfârșitul unuia dintre atelierele gratuite la care participi) 

3. Oferi un testimonial, feedback după participarea la workshop-ul pentru care beneficiezi de bursă 

4. Achiți o mică parte din suma totală de plată pentru workshop, respectiv: 

- 30 lei din 250 lei pentru un workshop de 9 ore (vineri 18:30-20:30 și sâmbăta 10:00-18:00) 

- 50 lei din 450 lei pentru un workshop de 12 ore (sâmbăta și duminică 10:00-18:00) 

 
Workshop-uri pentru care poți beneficia de bursă este: 

 
Te iubesc, dar uneori nu te suport! 
Workshop de comunicare relațională cu Metoda ESPERE® 
Vineri 20 iulie, 18:30-20:30 și 
Sâmbătă 21 iulie, 10:00-18:00 

Toate detaliile aici 

 

Cum să comunici pentru a avea succes 
Workshop de comunicare relațională cu Metoda ESPERE® 
Vineri 24 august, 18:30-20:30 și 
Sâmbătă 25 august, 10:00-18:00 

Toate detaliile aici 

 

 

UNDE SE FAC INSCRIERILE? 
Centrul de Dezvoltare Personală AmaneSer  

www.amaneser.ro  

e-mail: amaneser@amaneser.ro  

http://www.facebook.com/Centrul.Amaneser 

Tel: 0722 672 512 

 

DESPRE JACQUES SALOME și METODA ESPERE® 
Jacques Salome este psihosociolog, formator, scriitor francez. 

După numeroase experienţe în domeniul psihologiei şi al sociologiei, ajunge la o metodă personală. El 
creează un sistem teoretico-practic, dezvoltând concepte şi instrumente proprii. Astfel ia naştere Metoda 

http://amaneser.ro/uploads/files/Ws_%20ESPERE_20_21_07_2018(1).pdf
http://amaneser.ro/uploads/files/Ws_%20ESPERE_24_25_08_2018(1).pdf
http://www.amaneser.ro/
mailto:amaneser@amaneser.ro
http://www.facebook.com/Centrul.Amaneser


   

 

ESPERE® (Energie Specifică Pentru o Ecologie Relaţională Esenţială). Este autorul a peste 60 de cărţi, 
coautor al unor lucrări de referinţă despre comunicare şi cuplu. Cărţile sale au fost traduse în 27 de limbi, 
inclusiv limba română. 

Metoda ESPERE® este o pedagogie a comunicării, o metodă vie, accesibilă tuturor şi uşor de aplicat în 
viaţa de zi cu zi. 

Scopul comunicării relaţionale prin Metoda ESPERE® este îmbunătăţirea calităţii relaţiilor interpersonale 
din toate domeniile vieţii. Sensul pe care îl dă Jacques Salomé verbului “a comunica” este de “a pune în 
comun”. Astfel, din această perspectiva Metoda ESPERE® ne ajută să fim co-autori responsabili ai relaţiilor 
noastre. 


