
 

 

Cum să ai încredere în tine 

Atelier ESPERE® #21 
Luni 5 martie 2018 de la ora 18:30 la 21:00 

 

Iți este greu să te afirmi, să îndrăznești să 

spui atunci când te deranjează ceva? Lași 

nevoile și dorințele tale pe ultimul loc, 

sperând să le ghicească cineva? 

Ai nevoie să schimbi felul în care ești tratat 

în relațiile tale, dar nu reușești să o faci? 

Vrei să realizezi ce visezi, dar îți este teamă 

să faci primul pas? Toți îți spun să începi, iar 

tu eziți de o veșnicie? 

Vrei să găsești răspunsul la întrebările tale 

despre cum să gestionezi situațiile problematice cu care te confrunți în relația de cuplu, cu copiii, cu părinții, la 

serviciu sau cu prietenii? 

Metoda ESPERE® este concretă, vizuală, clară si ușor de pus în practică. Vom porni de la întrebarile și cererile 

tale concrete, legate de schimbarile pe care vrei să le produci în relația cu copilul tău. Dacă aceste teme îţi 

vorbesc, atunci te așteptăm la atelierul ESPERE.  

 

CU CINE? 

Cati Calin este psiholog și trainer în comunicare relaţională prin Metoda ESPERE® la Centrul 
de dezvoltare personală AmaneSer. Este membru acreditat al Institutului ESPERE 
International. Este mamă de 10 ani si are o experiență de peste 10 ani în cursuri și consultații 
de comunicare relațională, ca moderator de grupuri de dezvoltare personală, programe de 
formare special concepute pentru cupluri, copii, profesori, educatori, părinți și organizații. 
Articolele ei sunt aici. Articole pe site-ul Itsy Bitsy aici. 

 

Unde se desfașoară? 

Hotelul Golden Tulip Times, Bld. Decebal, nr. 19, sector 3  - zona Piata Muncii, Sala Panorama 

 

DESPRE JACQUES SALOME si METODA ESPERE® 

Jacques Salomé este psihosociolog, formator, scriitor francez. 

După numeroase experiențe în domeniul psihologiei și al sociologiei, ajunge la o metodă personală. El creează 
un sistem teoretico-practic, dezvoltând concepte și instrumente proprii. Astfel ia naștere Metoda ESPERE® 
(Energie Specifică Pentru o Ecologie Relațională Esențială). Este autorul a peste 59 de cărți, coautor al unor lucrări 
de referință despre comunicare și cuplu. Cărțile sale au fost traduse in peste 27 de limbi, inclusiv limba română. 

Metoda ESPERE® este o pedagogie a comunicării, o metoda vie, accesibila tuturor si ușor de aplicat in viața de zi 
cu zi. 

http://espere.amaneser.ro/
http://www.amaneser.ro/site/index.html#/comunitate_exercitii_relationale
http://www.itsybitsy.ro/?s=Cati+Calin
http://www.goldentuliptimes.com/en/location


 

 

Scopul comunicării relaționale prin Metoda ESPERE® este îmbunătățirea calității relațiilor interpersonale din 
toate domeniile vieții. Sensul pe care îl dă Jacques Salomé verbului “a comunica” este de “a pune în comun”.  
Astfel, din  această perspectivă Metoda ESPERE® ne ajută sa fim co-autori responsabili ai relațiilor noastre. 

 

FEEDBACK-URI ALE PARTICIPANȚILOR LA ÎNTÂLNIRILE ESPERE®: 

„Mi-au plăcut temele, exercițiile concrete, totul foarte util.” 

„Am învățat să mă port cu anumite persoane.” 

„Am înţeles cum să pun în practică o teorie pe care o cunoşteam.” 

„Metodă practică, vizuală, interactivă, exemple concrete, explicat foarte bine şi atractiv” 

„Trainerul este carismatic, expresiv. Se lucrează pe exemple, deci este uşor de înţeles.” 

„Mi-a plăcut faptul că am învățat multe lucruri practice și aplicabile situației mele.” 

„Mi-a plăcut atmosfera ESPERE, deschiderea trainerului, exemplele, situațiile.” 

„Am învățat că spunând NU, mă respect pe mine, mă poziționez adecvat cu ființa mea, cu nevoia mea. Îmi 

propun să refuz mai des ceea ce mă deranjează, supără sau suprasolicită.” 

„Mi-a plăcut că am aflat „ceva” nou despre mine, ca am văzut că acest sistem este util și pentru ceilalți 

participanți.”  

„Vă mulțumesc din suflet pentru activitatea din această seară. Am plecat cu multe lucruri folositoare şi practice 
atât în viața mea personală cât şi în cea profesională. Sunt sigură că mă vor ajută în îmbunătățirea relațiilor. ” 

 

Ai nevoie de mai multe detalii? 

Te rog să ne dai de veste la amaneser@amaneser.ro   sau la 0723.396.368 

Intrarea este liberă, locurile sunt limitate. 

mailto:amaneser@amaneser.ro

