
   

 

S.O.S. CUPLU! 
Atelier de comunicare relațională cu Metoda ESPERE® 
18-19 martie 2017, 10:00-18:00 

Cel mai frumos cadou pe care ţi-l 
poţi face este să îţi trăieşti viaţa 
împlinită în relaţia de cuplu. 
 

Dar realitatea cotidiană arată că 

lucrurile nu merg bine de la sine, 

doar pentru că ne iubim. Multe 

dintre cupluri ajung să se separe 

sau trăiesc în permanente 

reproşuri şi certuri. 

De aceea îţi propun să dedici 12 

ore pentru a creşte calitatea 

relației tale de cuplu pentru tot 

restul vieţii.  

„Miza majoră a oricărei relații este să favorizăm la celălalt creșterea.”  

Jacques Salomé 

 

Dupa cele 2 zile de exercitii concrete, vei putea*: 
 Să păstrezi relaţia ta de cuplu pe termen lung 

 Să construieşti o relaţie de cuplu dacă eşti singur 

 Să comunici cu partenerul(a) ta făcând trecerea de la comunicarea „funcţională” la comunicarea 
care susţine relaţia 

 Să eviţi confuzia între sentimente şi relaţie şi să poţi păstra relaţia nepoluată de victimizare şi 
şantaj emoţional 

 Să te poţi asculta pe tine mai bine pentru a putea comunica şi relaţiona autentic şi coerent cu 
partenerul(a) 

 Să clarifici dacă eşti într-o relaţie de întâlnire sau într-o relaţie de cuplu şi să construieşti 
proiectul de viaţă comun 

 Să ştii să faci trecerea de la un cuplu fuzional la cuplul matur şi diferenţiat pentru a rezista proba 
timpului 

 Să afli cum anume trecutul tău influenţează relaţiile din prezent 

 Să descoperi cum să te eliberezi de trecut pentru a putea fi într-adevăr în relaţia de cuplu 

 Să conştientizezi forţele de coeziune şi provocările vieţii de cuplu în cotidian 

 Să păstrezi vie relaţia de cuplu atunci când sunteţi şi părinţi 

 Să gestionezi situaţiile de infidelitate 

 Să gestionezi separările, despărţirile şi divorţul 



   

 

 Să îţi păstrezi respectul faţă de tine şi faţă de celălalt, pe care îl poţi accepta ca fiind diferit de 
tine 

 Să foloseşti instrumentul de clarificare a aşteptărilor, aporturilor şi zonelor de intoleranţă 
reciproce pentru susţinerea relaţiei 

 Să respecţi intimitatea cuplului şi intimitatea personală pentru a-ţi creşte energia şi creativitatea 

 Să puteţi gestiona eficient bugetul familial pentru a nu perturba viaţa cuplului 

 Să ai la îndemână instrumente de comunicare şi reguli ale Metodei ESPERE® pe care să le aplici 
situaţiilor cu care te vei confrunta în viitor în relaţia de cuplu şi nu numai 

* Tematica fixată este una flexibilă, pe care o vom adapta nevoilor din acel moment ale participanţilor 

pornind de la situaţii concrete. 

 
 

CUM SE VA DESFĂȘURA?: 
Avantajul esenţial este faptul că Metoda ESPERE® este una aplicativă, pornind de la întrebările și cererile 
concrete ale participanților, legate de schimbările pe care vor să le producă în relațiile lor. 

 

 

CU CINE? 
Cati Calin este psiholog și trainer în comunicare relațională prin Metoda ESPERE® la 
Centrul de dezvoltare personală AmaneSer. Este acreditată de Institutul ESPERE 
Internațional. Are o experiență de 16 ani în training, consultanță și resurse umane. De 
10 ani s-a dedicat transmiterii Metodei ESPERE® ca moderator de grupuri de 
dezvoltare personală, programe de formare special concepute pentru cupluri, 
organizații, profesori, educatori, părinți și copii. Articolele ei sunt aici. Articole pe site-
ul Itsy Bitsy aici. 

 

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

450 lei 

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

Taxa workshopului include: participarea la program, suport de curs, atestat de participare, 2 pauze de 
cafea pe zi. 

 

Facilități de plată: 
• 360 lei pentru plata până la data de 20 februarie 2017  

• plata în rate, cu ultima rată achitată până la 15 martie 2017 

• Cuplurile înscrise beneficiază de o reducere de 10 %. 

 

LOCAȚIA 
Centrul AmaneSer din str. Matei Basarab 104, bloc 72, sc. 3, et. 2, ap. 77, sector 3, București.  

 

http://www.amaneser.ro/
http://www.amaneser.ro/site/index.html#/comunitate_exercitii_relationale
http://www.itsybitsy.ro/?s=Cati+Calin
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&q=44.431022,26.130466&aq=&sll=44.431022,26.130466&sspn=0.008382,0.013797&ie=UTF8&rq=1&split=0&ev=zi&ll=44.431022,26.130466&spn=0.008382,0.013797&z=16


   

 

PROGRAM 
10-18:00, cu două pauze de cafea și pauza de masă între 13:30 si 14:30. 

 

UNDE SE FAC INSCRIERILE? 
Centrul de Dezvoltare Personală AmaneSer  

www.amaneser.ro  

e-mail: amaneser@amaneser.ro  

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

Tel: 021/327.54.45 / 0723.396.368 

 

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 
ESPERE® (Energie Specifică Pentru o Ecologie Relaţională Esenţială). Este autorul a peste 59 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. 

 

FEEDBACK-URI ALE PARTICIPANTILOR LA ATELIERE: 
„Mi-au plăcut temele, exerciţiile concrete, totul foarte util.” 

„Am învăţat 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 charismatic, expresiv. Se lucrează pe exemple, deci este uşor de înţeles.” 

 

 

  

http://www.amaneser.ro/
mailto:amaneser@amaneser.ro
http://www.facebook.com/Centrul.Amaneser

