
 

 

 
 

„Cand se instaleaza tacerea cuvintelor, cel mai adesea, se trezeste violenta suferintelor.  Tot ceea ce nu poate fi spus in 
cuvinte, poate fi strigat cu ajutorul trupului nostru.”  

Jacques Salomé, creatorul Metodei ESPERE® 
 

Totul este limbaj. Asculta! 

Cuvinte, emotii, mesaje ale corpului, comportamente atipice   
 
 Workshopul este pentru tine daca vrei sa:  

 inveti sa te asculti pe tine insuti si sa-ti intelegi mai bine corpul  

 descoperi cum sa asculti pentru a intelege  

 ai relatii vii, sanatoase cu cei din jurul tau  

 imbunatatesti calitatea relatiilor tale  

 scapi de frustrari si de emotii negative  

 ai o relatie mai buna cu partenerul de viata, cu copiii tai, cu colegii de serviciu, ori cu seful tau  

 sa inveti sa comunici, sa transmiti mesaje clare, sa ceri – intr-un cuvant „sa te faci auzit!”  

 

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

Programul de training este deschis tuturor persoanelor interesate de domeniul comunicării şi relaţiilor 

interpersonale şi care doresc să re-înveţe cum să comunice şi să dezvolte relaţii autentice, deschise, vii cu 

persoanele din jurul lor.  



 

 

Formarea va fi transmisă într-o manieră dinamică şi vie, în funcţie de aşteptările participanţilor, care vor fi 

invitaţi să se implice activ. Se asociază momente didactice cu momente de punere în practică plecând de la 

întrebările, trăirile şi contribuţiile personale ale participanţilor. 

Care vor fi temele abordate? 

1. Procesul de ascultare activă: 

 Trecerea de la ascultarea deschisă (centrată pe celălalt) la ascultarea activă (care permite celuilalt să 

comunice cu sine) Pentru a se îndrepta spre o ascultare participativă (cea care permite celuilalt să se 

audă) 

2. Ascultarea sensului : „totul este limbaj”  

 Limbajului verbal şi infra-verbal;  

 Comportamentelor atipice; 

 Simptomelor; 

 Bolilor şi accidentelor. 

 

3. Trecerea la relaţia de însoţire: a deveni un agent al schimbării şi a-l ajuta pe cel din faţa noastră:  

 în comunicarea cu celălalt şi cu el însuşi,  

 în relaţiile sale semnificative,   

 în capacitatea sa de a ieşi din nişte sisteme relaţionale blocante. 

 Practica terapiei relaţionale 

 a permite persoanei, printr-un ansamblu de gesturi, cuvinte, atitudini şi o ofertă relaţională, să 

restabilească legătura cu starea ei disfuncţională, cu tratamentul, anturajul ei şi cu ea însăşi. 

 

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 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 pentru plata pana la 21 septembrie 2015 

 190 euro  cu plata in rate (ultima rata va fi achitata pana pe 20 octombrie 2015)  

 

LOCATIA 

Uzinexport Business Center, Bv. Iancu de Hunedoara 8, Sect. 1 

 

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. 

 

 

 

 

https://maps.google.ro/maps?q=Uzinexport,+Bucure%C8%99ti&hl=es&ie=UTF8&ll=44.452072,26.089869&spn=0.002056,0.005284&sll=44.447017,26.095276&sspn=0.263234,0.676346&oq=uzinexport&t=h&hq=Uzinexport,&hnear=Bucarest&z=18
http://www.amaneser.ro/
mailto:amaneser@amaneser.ro
http://www.facebook.com/AlethNaquetInRomania


 

 

 

FORMULAR DE INSCRIERE 

 

24 – 25 octombrie 2015  

 

Vă rugăm să completaţi şi să trimiteţi acest formular scanat la e-mail: amaneser@amaneser.ro  

 

Nume şi Prenume  ____________________________________________________________ 

Vârsta __________________________CNP_________________________________________ 

Locul actual de muncă _______________________________________________________ 

Funcţia ______________________________________________________________________ 

Profesia ______________________________________________________________________ 

Ultima instituţie de învăţământ absolvită_____________________________________________ 

 

Telefon Contact _______________________________Mobil   ________________________ 

E-mail  ______________________________________________________________________ 

Voi participa la program şi voi achita către AMANESER TRAINING SRL, Cod fiscal 28161864, fie la sediu, fie 

prin virament bancar în contul RO94BACX 0000 0006 0560 6000 deschis la Unicredit Bank, sucursala Norilor 

pentru SC Amaneser Training SRL, suma de: 

a) 170 euro pentru plata pana la 21 septembrie 2015 

b) 190 euro pentru plata după 21 septembrie 

c) 190 euro  cu plata in rate (ultima rata va fi achitata pana pe 20 octombrie 2015)  

 

 

 

                                                                                      _______________________________  

data :                                                                        Nume şi prenume/Semnatură participant  

 

  

 


