
Comunicarea relationala pentru toti.
Programul de formare de Traineri si Consultanti 

in Metoda ESPERE®
Cu sprijinul lui Jacques Salomé, creatorul ei

Comunicare Modulul 1
Comunic, deci exist! Află cheia relaţiilor fericite

20 – 25 iunie 2014

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

Cursul se adresează tuturor persoanelor care îşi doresc să îşi îmbunătăţească viaţa şi relaţiile 

interpersonale. 

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

care vor fi invitaţi să se implice activ.

Din acest motiv, programul de formare va putea fi flexibil, uşor modificat în funcţie de nevoile 

exprimate de participanţi  şi de situaţiile concrete pe care le vor propune pentru a lucra în 

profunzime cu conceptele, regulile şi instrumentele metodei.



CARE VOR FI TEMELE ABORDATE? 

 Ce înseamnă comunicarea relaţională?

 Efectele nocive ale unui sistem de comunicare disfuncţional - Sistemul SAPPE

 Instrumente pentru a repera deficienţele în comunicare care antrenează conflicte şi 

suferinţe 

 Cum se poate trece de la un mod disfuncţional de comunicare la unul relaţional?

 Cum să diminuezi conflictele din viaţa ta şi să îndrăzneşti să te afirmi

Cum îţi poţi asculta emoţiile, fricile, dorinţele şi conflictele interioare 

 Cum te poţi elibera de autosabotori şi credinţe nocive 

 Cum poţi creşte un copil fericit 

 Cum poţi cultiva cele mai importante 7 relaţii din viaţa ta

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. 

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®

20 –25 iunie 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 20 martie 2013

b) 510 euro pentru plata până la 20 aprilie 2013

c) 540 euro pentru plata până la 20 mai 2014 

d) 570 euro pentru plata după 20 mai 2014

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

_______________________________
(data) Nume si prenume/Semnatura participant 
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