
 

 

 

 
 

Aleth Naquet în România 
Formator Metoda ESPERE®, creată de Jacques Salomé 

 

Workshopul este deschis pentru toate persoanele interesate să:                  
 

 asculte, înţeleagă sensul bolilor lor, al simptomelor şi al accidentelor lor; 

 identifice originile somatizărilor; 

 descopere instrumente care să susțină vindecarea; 

 să descopere legătura dintre emoțiile negative, non-comunicare și boală, durere, indispoziție;  

 restabilească relaţii sănătoase cu sine şi cu corpul lor. 



 

 

 

LOCATIA 

ConnectHub, din Bulevardul Dacia nr. 99, etaj 4. 

 

CUI SE ADRESEAZĂ ŞI CUM SE VA LUCRA PRACTIC FOLOSIND METODA? 

Acest workshop se adresează tuturor persoanelor care îşi doresc să îşi îmbunătăţească viaţa, sanatatea şi 

relaţiile interpersonale. De asemenea, este deschis persoanelor care au în îngrijire alte persoane, precum 

educatori, profesori, asistenţi medicali, medici, consilieri, psihologi, asistenţi sociali, terapeuţi şi celor care 

lucrează cu publicul. 

Trainingul va consta în punerea în practică a instrumentelor comunicării, pornind de la experienţele şi trăirile 

participanţilor. Aleth NAQUET va oferi reperele pentru clarificarea situaţiilor cu care se vor prezenta 

participanţii, încercând să le propună  punctele de plecare care le vor permite cursanţilor să asculte sensul 

somatizarilor, bolilor si accidentelor lor. 

 

ORGANIZATORI:  

Centrul ADRES (Franţa), Centrul de Dezvoltare Personală AMANESER (România), cu sprijinul deosebit al lui 
Jacques Salomé, creatorul metodei ESPERE®.  

 

CU CINE? 

Aleth NAQUET Este specialist şi formator în Comunicare Relaţională prin Metoda ESPERE®. 
De-a lungul a peste 18 ani a format şi iniţiat mai multe grupuri de specialişti şi a susţinut 
numeroase conferinţe şi workshopuri pe teme de comunicare relaţională.  

A fost formată în Metoda ESPERE® de către Jacques Salomé,  autorul metodei. Aleth Naquet 
este membru fondator al Institutului ESPERE Internaţional, al cărui preşedinte a fost până în 
2009. Din 2009 este preşedinta Comisiei de Supervizare a Institutului, garantul metodei.  

 

 

CÂT COSTĂ? CUM SE FACE PLATA? CE ESTE INCLUS?   

190 euro achitaţi în lei la cursul BNR din ziua efectuării plăţii.  

Plata se poate realiza fie cash la sediul nostru, fie prin virament bancar în contul RO94BACX 0000 0006 0560 
6000, deschis la Unicredit Ţiriac Bank, pentru SC Amaneser Training SRL.  

 

Taxa workshopului include participarea la program, suport de curs, atestat de participare recunoscut 
internaţional, traducere (româna – franceza, franceza – româna) pe durata întregului program, 2 pauze de 
cafea  

FACILITĂȚI DE PLATĂ 
 170 euro dacă plata se va face până la data de 20 ianuarie 2015,  

 plata în rate (ultima rată va fi achitată pe 20 februarie 2015), taxa fiind în acest caz de 190 euro. 

 

http://connecthub.ro/contact/


 

 

 

CE ATESTARE VEI PRIMI? 

Participând la workshop vei primi atestare internaţională eliberată de Centrul ADRES – instituţia din Franţa 
abilitată de Institutul ESPERE să deruleze în România programele de formare de Traineri şi Consultanţi în 
Metoda ESPERE® în colaborare cu Centrul AMANESER – organizatorul din România. 

 

UNDE SE FAC ÎNSCRIERILE? 

Centrul de Dezvoltare Personală AmaneSer  

www.amaneser.ro  

e-mail: amaneser@amaneser.ro  

www.facebook.com/AlethNaquetInRomania  

Tel: 021/327.54.45 / 0723.396.368     

 

DESPRE JACQUES SALOME şi METODA ESPERE® 

Jacques Salomé 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 
ESPERE® (Energie Specifică Pentru o Ecologie Relaţională Esenţială). Este autorul a peste 59 de cărti, co-autor 
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 metoda vie, accesibilă tuturor şi uşor de aplicat în viaţa 
de zi cu zi. 

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