
DRUMUL CĂTRE TINE, POARTA CĂTRE 
CEILALȚI 

Grup	  de	  dezvoltare	  personală	  pentru	  îmbunătățirea	  
relațiilor	  și	  comunicării	  

	  
	  

	  
	  
	  

Uneori	  ajungem	  să	  nu	  ne	  mai	  înțelegem	  cu	  cei	  din	  jur,	  iar	  
comunicarea	  devine	  anevoioasă.	  	  

Diferența	  între	  ceea	  ce	  ne	  dorim	  în	  relații	  și	  ce	  obținem	  în	  
realitate	  vine	  de	  la	  faptul	  că	  nu	  știm	  cum	  să	  ne	  exprimăm	  astfel	  

încât	  celălalt	  să	  ne	  înțeleagă.	  
	  

Lipsa	  clarității	  în	  comunicare	  duce	  la	  blocaj	  și	  confuzie.	  
	  

Dacă	  asemenea	  momente	  de	  neînțelegere	  sunt	  tot	  mai	  dese	  în	  
viața	  ta,	  participarea	  la	  acest	  grup	  de	  dezvoltare	  personală	  îți	  

este	  de	  ajutor.	  
Vom	  vorbi	  despre	  conștientizarea	  valorii	  personale,	  înțelegerea	  
emoțiilor,	  gestionarea	  impulsivității,	  comunicarea	  empatică,	  

relaționarea	  cu	  sine	  și	  multe	  altele!	  
	  

Vei	  avea	  ocazia	  să	  exersezi,	  într-‐un	  mediu	  acceptant,	  noi	  abilități	  
de	  relaționare.	  

	  
Vei	  simți	  că	  grupul	  te	  sprijină	  să-‐ți	  găsești	  propriile	  soluții.	  

Vei	  afla	  că	  nu	  ești	  singur	  și	  că	  poți	  fi	  înțeles.	  
	  
	  



Unde?	  
În	  str.	  Nicolae	  Golescu	  nr.	  12-‐14,	  sector	  1,	  București	  (zona	  Piața	  

Romană,	  în	  spatele	  Ateneului	  Român)	  
	  

Când?	  Cât?	  
Ne	  vom	  întâlni	  pe	  parcursul	  a	  12	  ședințe	  cu	  durata	  de	  2	  ore	  
începând	  de	  miercuri,	  7	  octombrie	  2015,	  ora	  18.30,	  la	  fiecare	  
două	  săptămâni.	  Costul	  unei	  întâlniri	  este	  de	  100	  de	  lei.	  

	  
	  

Facilitatori:	  
Anca	  Găucă	  -‐	  psiholog	  clinician	  specialist	  acreditat	  de	  Colegiul	  
Psihologilor	  din	  România,	  psihoterapeut	  în	  psihoterapie	  

centrată	  pe	  persoană,	  formator	  și	  coach.	  
www.ancagauca.ro	  

	  
Ozana	  Niţulescu	  -‐	  psihoterapeut	  în	  psihoterapie	  centrată	  pe	  
persoană	  acreditat	  de	  Colegiul	  Psihologilor	  din	  România,	  

educator	  muzeal	  și	  formator.	  	  
www.ozananitulescu.ro	  

	  
Schimbarea	  cere	  curaj!	  Fă	  acest	  pas,	  vino	  la	  grup!	  

	  

Te	  rugăm	  să	  confirmi	  participarea	  la	  telefon	  0758.01.01.48	  sau	  
0727.90.93.86	  până	  la	  1	  octombrie	  2015.	  Îți	  stăm	  la	  dispoziție	  

pentru	  orice	  informații	  suplimentare.	  


