
Conferinţă:
24 octombrie 2013 / 19:00-21:00

Workshop:
26-27 octombrie 2013 / 9:00-18:00

Descoperă cu ajutorul Metodei ESPERE® mijoace prin care poţi construi o relaţie fericită de 
cuplu, plină de viaţă şi energie, creativă şi durabilă. Află factorii care te pot împiedica să 
dezvolţi relaţii fericite şi soluţii bazate pe  metoda comunicării relaţionale.

TEMELE ABORDATE
 Când trecem de la o relaţie de întâlnire la o relaţie de cuplu?
 Cum să ne eliberăm de trecut pentru a putea fi într-adevăr cu cineva?
 Momente de coeziune şi provocări inerente vieţii de cuplu
 Ce se întâmplă cu relaţia de cuplu atunci când devenim părinţi 
 Cum gestionăm situaţiile de infidelitate 
 Confuzia între sentimente şi relaţie
 Factorii care pot dezbina un cuplu
 Cum gestionăm separările, despărţirile şi divorţul
 Respectul faţă de sine şi faţă de diferenţele celuilalt
 Cum trecem de la cuplul fuzional la cuplul divizat
 Instrumente de comunicare şi regulile Metodei ESPERE®.



MODALITATEA DE LUCRU:
Trainingul  va alterna între expuneri,  exemplificări  şi  punerea în practică a instrumentelor 
comunicării relaţionale, pornind de la întrebările, exemplele şi experienţele participanţilor. 
Aleth  NAQUET  va  oferi  repere  ale  Metodei  ESPERE®  şi  răspunsuri  la  situaţii  concrete 
prezentate de participanţi. 
”Atunci când reuşeşti să asculţi mai atent, un „Te iubesc” poate fi de fapt o cerere sau o 
exigenţă  deghizată  care  s-ar  putea  traduce  prin:  „Iubeşte-mă,  iubeşte-mă!”. Se  mai 
întamplă uneori ca un „Te iubesc” să exprime teama de a fi părăsit şi să reprezinte ţipete 
care încearcă să spună „Mai ales nu mă părăsi!” sau „Confirmă-mi că mă vei iubi pentru 
totdeauna!”. Există şi ceea ce eu numesc  iubirile din lipsă, însemnând mai mult sau mai 
puţin direct:  „Dă-mi iubirea pe care tatăl sau mama mea nu mi-au dat-o niciodată!” sau 
„Iubeşte-mă cum cea sau cel care m-a părăsit  ar fi  trebuit  să mă iubească!”.  Jacques 
Salomé

„Pot spune azi că deşi iubirea are multe mistere, iubirea împlinită are legatură cu întalnirea 
armonioasă a două sentimente în reciprocitate (daca doar unul iubeşte, iubirea pe care o 
propune rămâne într-o oarecare măsură neîncheiată!).  Iubirea are nevoie să fie hrănită 
atât prin dragostea celuilalt cât şi prin calitatea relaţiei.” Jacques Salomé

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. 

DESPRE JACQUES SALOME şi 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 Specifivcă Pentru o Ecologie Relaţională 



Esenţială).  Este  autorul  a  peste  59  de  cărti,  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 metoda 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 perspectivă Metoda ESPERE® 
ne ajută să fim co-autori responsabili ai relaţiilor noastre.

CÂT COSTĂ? CUM SE FACE PLATA? CE ESTE INCLUS?  
Conferinţa: 8o lei
Workshop: 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 

Facilităţi de plată:
• 170 euro pentru plata până la data de 26 septembrie 2013 
• plata în rate, cu ultima rata achitată până la 16 octombrie 2013) 
• Cuplurile înscrise beneficiază de o reducere de 10 %**.

** Se beneficiază de o singură reducere.

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

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

