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Tematica abordata: 

Cum sa vindecam relatiile esentiale din viata noastra de lupta pentru dominare, reprosuri, critici, 

culpabilizare, dependenta, suferinta?

«Ne intelegem bine» Rostim adeseori aceste cuvinte pentru a spune ca intr-o relatie anume, in  

cea mai mare a timpului,  avem pareri  si  simtaminte similare cu celalalt.  Iar chiar daca nu se  

intampla acest lucru, reusim cumva sa gasim o cale de intelegere.  Cand insa ne confruntam cu 

situatii  in  care nu mai  avem aceleasi  drumuri  in  viata  si  nu mai  gasim usor  calea de mijloc,  

conflictele apar tot mai des. Cum facem atunci “sa ne intelegem bine”? 

Scopul  acestui  curs  este  sa  va  ajute  sa  va  raspundeti  la  aceasta  intrebare  si  sa  identificati  

modalitati de a dezvolta relatii armonioase atat cu cei din jur, cat si cu sine.

 



Cum putem cultiva relatii vii in viata noastra? 

 Modele de relatie: de tip infantil si inchis; de tip creativ si deschis

 Relatii cu aporturi pozitive si relaţii cu aporturi negative

 Cum ingrijim o relatie?

 Cele 5 mari dinamici relationale

 Posibila evolutie a unei relatii nesatisfacatoare

Ce inseamna comunicare relationala?

 Metoda de comunicare interpersonala ESPERE®

 concepte structurante pentru a dezvolta o relatie vie

 cum sa echilibram dinamica unei relatii: a cere - a da - a primi - a refuza

 cum sa intelegem comportamentele ca limbaje

 cum sa trecem de la frica la dorinta

 instrumente de lucru: bastonul cuvantului, esarfa relationala, vizualizarea externa, 

simbolizarea, actualizarea, confirmarea

 reguli de igiena relationala

 principii relationale de baza : reponsabilitatea pentru capatul propriu de relatie

 registrele comunicarii; cum sa-l ascultam pe celalalt in registrul corect

Ce ne impiedica sa comunicam cu noi insine si cu cei din jur?

 Sistemul SAPPE : amenintarea, santajul, culpabilizarea, devalorizarea, descalificarea si 

“trebuie”

 Mentinerea relatiei de tip dominare-supunere

 Ranile arhaice care se formeaza in prima parte a vietii: rana de respingere, rana de 

abandon, rana de nesiguranta, rana de nedreptate, rana de umilire, rana de neputinta, rana 

de tradare

 Terorismul relational 

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 17 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. 

CARE ESTE TAXA DE PARTICIPARE?

Taxa de participare contine un pachet de servicii cuprinzand :
 participarea la program
 suport de curs 
 traducere (romana–franceza, franceza–romana) pe durata intregului program
 doua pauze de cafea
 atestat de participare

Taxa de participare pentru 6 zile este de 570 euro si se poate plati
 direct, la sediul AMANESER, Str. Matei Basarab, Nr. 104, , Bl. 72, Sc. 3 Ap. 88, 

sector 3 sau
 prin virament bancar pentru SC AMANESER TRAINING  SRL in contul RO94 BACX 

0000 0006 0560 6000 deschis la Unicredit Tiriac Bank, Sucursala Norilor; Cod fiscal 28161864.
Sumele se achita in LEI, la cursul BNR valabil in ziua efectuarii platii.

Facilitati de plata: 
- pentru plata pana la data de 21 iulie 2014, taxa este de 480 euro.
- pentru plata pana la data de 21 august 2014, taxa este de 510 euro. 
- pentru plata pana la data de 22 septembrie 2014, taxa este de 540 euro.
- pentru plata dupa data de 22 septembrie 2014, taxa este de 570 euro.
- pentru plata in rate (ultima rata va fi achitată pe 18 octombrie 2014), taxa este de 570 
euro. 

CONTACT
Pentru alte informatii si inscriere va rugam sa ne contactati la:
 Telefon: 021 327 54 45
 Telefon mobil: 0723 396 368
 E-mail: amaneser@amaneser.ro 
 web: www.amaneser.ro 
 Facebook: www.facebook.com/AlethNaquetInRomania    

mailto:amaneser@amaneser.ro
http://www.facebook.com/AlethNaquetInRomania
http://www.amaneser.ro/


Anexa 1

FORMULAR DE INSCRIERE
Programul de formare de Traineri si Consultanti in Metoda ESPERE®

23 – 28 octombrie 2014

Va rugam sa completati si sa trimiteti acest formular la e-mail: amaneser@amaneser.ro 

Nume si Prenume ____________________________________________________________
Varsta __________________________CNP_________________________________________
Locul actual de munca _______________________________________________________

Functia ______________________________________________________________________
Profesia ______________________________________________________________________
Ultima institutie de invatamant absolvita

______________________________________________________________________________
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 Ţiriac 
Bank, sucursala Norilor pentru SC Amaneser Training SRL, suma de:

a) 480 euro pentru plata până la 21 iulie 2013

b) 510 euro pentru plata până la 21 august 2013

c) 540 euro pentru plata până la 22 septembrie 2014 

d) 570 euro pentru plata după 22 septembrie 2014

e) 570 euro  cu plata în rate (ultima rata va fi achitata pana pe 18 octombrie 2014)

_______________________________
(data) Nume si prenume/Semnatura participant 
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