Clase Anteprenoriale pentru copii – Creati o carte de vizita pentru
copilul dumneavoastra
,,Eu, sunt semnatura care straluceste!”
Prezinta
A’IME CRISTIE

Specialist, consultant global, in constiinta, comportament uman, matematica mintii umane
Consultantă internatională de valorificare a menirii umane
Australia - Johannesburg - Europa – România
,, Our thoughts create our actions, our actions design our destiny, and our destiny becomes our tangible reality ‘’
A’ime Cristie

Cum se poate crea un portofoliu pentru copiii nostri in toate cele 7 aspecte ale vietii : spiritual, mental,
vocational, social, fizic, financiar, familial, luand in considerare valorile pe care ei le au, ca mai apoi , acesta
sa ii ajute in viitorul si cariera pe care si-o aleg

,, For the roads cannot take us in the direction that we do not invest ‘’
A’ime Cristie

Nu este un om fara de valoare si fara de menire. A cunoaste matematica intrinseca, acele detalii care alcatuiesc viata, este un dar in
sine care transpune in realitatea imediata, destinatia la care tindem. Inca din copilarie exista o definitie specifica a ceea ce suntem
si valoarea pe care o avem, acea idee si viziune pe care atunci cand o recunoastem si o urmam trezim genialitatea in fiecare dintre
noi. Programul pe care il oferim este crearea unor trepte de corespondență între nevoile elevului, părinților, profesorilor precum si ale
societatii unde fiecare dintre cei implicati sa aiba parte de recunostinta si onorarea nevoilor personale.
Aceasta educatie antreprenoriala ofera: …de la definirea viziunii, …incorporarea curriculum-ului scolar in cariera pe care tanarul
si-o doreste (aceea care corespunde cu viziunea si menirea lui de viata) …. comunicarea acestei valori intr-un model de business,…
educatie financiara, …dating skills pentru interviurile care duc la obtinerea unui loc de munca , …cat si pentru comunicarea valorii
lui/ei in societate in dinamicile interumane, acele cunostinte care sa duca la intemeierea unei familii sanatoase, elemente cheie de
public speaking …si multe alte topici,, enumerate in anexa de mai jos. La cerinta studentului parintilor si a profesorilor se pot
adauga si alte subiecte care sa ofere un serviciu personalizat.
Toate aceste elemente duc la imbratisarea tanarului in cea mai inspirata viziune pe care el poate sa o aibe, vis a vis de el si
viitorul care il asteapta.

"When the voice and the vision of the inside is stronger than the opinion of the outside,
you are the master of your life!"
dr John Demartini

"Când vocea si viziunea interioară sunt mai puternice decât opinia din afara,
tu esti stăpânul vietii tale!"
dr John Demartini

Principiile și procedurile prezentate sunt aplicate in Top 500 Corporation of the world si in scoli de elita din intreaga lume.
O parte din aceasta tehnologie aplicata care este considerata cea mai eficienta serie de proceduri de echilibrare mentala si valorificare
umana, apartin dr. John Demartini, Institutul de studii avansate Houston si doamnei A'ime Cristie, A’ime Cristie Global Consultancy,
care a asistat personal in consilierea a zeci de mii de oameni la nivel global si la implementarea acestor proceduri in institutii si scoli ce au
dus la recunostinta si valorificarea umana atat in contextul personal cat si de afaceri in România si in strainatate.
Fiind considerată cea mai eficientă tehnică de echilibrare si valorizare umana, la nivel global a atins aproape un miliard de oameni din toate
sferele sociale asistand în transcenderea oricarei limitatii cu care omul se confrunta și in transformarea acestora în potențial nelimitat.
Acest program se desfasoara in 8 module care constituie fundamentul cunoasterii personale,a definirii si comunicarii acesteia in toate
interactiunile umane care ne alcatuiesc existenta .
Aceste module sunt impartite pe grupe de varste pentru copii, dupa cum urmeaza: 7-12 ani si 12-18 ani
La cerinta parintilor se ofera un pachet de consultanta pentru copii cu dificultati.

Primul modul
Cine sunt eu? De unde ma privesc si de unde ma valorizez?
Fiecare persoană are un talent ascuns în interior, punand intrebari de calitate si explicand legile universale in care ne desfasuram
existenta ,universul ni se deschide si primim ceea ce meritam pentru ca ne recunoastem meritul si pozitia de unde cerem.
Cum ar fi să găsim meritul ascuns, cauza launtrica care ne face să ne ridicam dimineata cu un zâmbet pe buze să ne regasim cu
drag in actiunile zilnice planificand intr-un sens de recunostinta si merit actiunile viitoare?
Cum ar fi sa putem identifica si valorifica meritul ascuns al copilului nostru la cele mai fragede varste si sa ii dam acel manual de
pregatire unde sa constientizeze talentul si meritul, darul pe care il are?

Primul modul , cuprinde mai multe elemente si definitii cheie, care se vor folosi si aplica pe parcursul tuturor
celor 8 module, dupa cum urmeaza:
Ce este mintea? - principiile de comunicare ale minţii umane.
Matematica comportamentului uman. Explicare, introducere în ştiinţa comportamentului uman. Fundamentul valorificării si relationării
umane explicată pas cu pas.
Axiologia - ştiinţa valorizarii umane, completarea formei Demartini de determinare a sistemului de valori, cel mai eficient matrix economic
global.
Creierul şi neuroplasticitatea creierului explicate. Cheia valorizării, a cresterii viziunii şi trăirii menirii umane.
The basis of knowing your selfworth and networth.
Definirea viziunii copilului.Ce inseamna sa fi un vizionar: diferenta dintre un vizionar si visator
Binecuvantarea definirii si definirii propriei viziuni - elemente cheie
Cursul tine 4 ore

Modul 2.
Definirea si scrierea propriei vocatiei
Work shop - aplicatie practica, pornind de la ceea ce s-a abordat in modulul anterior:
- Definirea fiecarui element care caracterizeaza cariera - pas cu pas.
- Conturarea impactului acestei alegeri asupra vietii noastre si a implicatiilor in alegerea carierei, specific in cele 7 aspecte ale vietii:
spiritual, mental, vocational, financiar, familial, social si fizic.
Aducerea dorintei din viitor in aici si acum - introducere in Legea manifestarii.

Se va prezenta Forma Demartini de determinare a valorilor ce este considerată cel mai eficient matrix economic global și Forma de
cuantificare a valorilor A'ime Cristie făcută pe baza muncii cu Dr. John Demartini.
Aceste două forme au capacitatea de a defini valorile unei persoane, acea esență care ne face să depășim orice limitație iar forma de
cuantificare a valorilor ne asistă să realizăm că tot ceea ce ne-am dorit, avem deja aici și acum.
Cursul tine 4 ore

Modul 3
Dizolvarea rusinei si vinovatiei-Vom merge atat de departe cate usi putem deschide
Dizolvarea rusinei si vinovatiei din viata noastra care provine fie din interactiunea personala cu familia sau din cea scolara.
Aplicarea si invatarea formei Demartini. Dizolvarea resentimentelor vis a vis de parintii nostri
Cursul tine 6 ore

Modul 4
De la un subiect nedorit la unul plin de recunostinta si valoare
Dizolvarea incarcaturilor si provocarilor privind dificultatile de invatare, inclusiv invatarea unei limbi straine intr-un timp record .
Cursul tine 4 ore

Modul 5
Imbratisarea observatilor pe care le dispretuim si admiram la altii
"Unless you are a team with yourself you never going to be a team with others!"
A'ime Cristie
Aplicarea formei Demartini - cel mai eficient matrix economic global, care echilibreaza mintea si imbogateste viata. Imbratisarea
observatilor pe care le dispretuim si admiram la altii
Cursul tine 6 ore

Modul 6
Team building si socializare - definirea si aplicarea elementelor cheie care te fac sa simti ca esti o resursa, un
merit, si o valoare
"Dacă nu sunteți o echipă cu voi înșivă, niciodată nu veți fi o echipă cu alții!"
A'ime Cristie
Team building si socializare - definirea si aplicarea elementelor cheie care creeaza echipe .
Cum sa ne comunicam valoarea ca si o resursa pe care altii sa o aprecieze si sa investeasca in aceasta resursa.
Ce inseamna sa faci echipa cu tine?
Imbratisarea ambelor parti din natura noastra umana. Invatam cum trasaturile pe care le dispretuim la noi si la altii sunt o valoare
Crearea unor scenete de teatru in care aceste intalniri sa ia forma si sa creeze un cadru pentru intalnirile viitoare.
"The biggest charge is with yourself, because you play both sides!"
"Cel mai mare razboi este cu tine, pentru ca te afli de ambele tabere !"
Voltaire
Cursul tine 4 ore

Modul 7
Introducerea in elementele de public speaking...Ce inseamna sa fii unul dintre cei 2% din oamenii din lume
cu un mesaj bine definit?
Multi dintre noi nu ne prezentam sau ne expunem ideile din cauza fricii de umilinta si ridicol. Cum ar fi ca pe
parcursul acestor ore sa depasim frica de vorbit in public ?
Unde te poate ajuta acest curs ?
- In sustinerea examenelor orale;
-In aplicarea pentru inscrierea la Universitatile de top, din Romania sau Strainatate;
-In situatii de comunicare a valorii personale la angajare
- Intr-o intalnire cu o fată sau cu un băiat;
- Cand ne prezentam pe scena
-Si in orice alta situatie mentionata de participanti
Cursul tine 4 ore

Modul 8
Asamblarea C.V.-ului care reprezinta semnatura unica in care stralucim
In toate cele sapte aspecte ale vietii
"People see as much value in you, as you see in yourself"

"Oamenii vad atata valoare in tine, cata vezi tu in tine!"
A'ime Cristie
Ce înseamna să scrieti cel mai inspirat și semnificativ C.V., pe care sa il puteti folosi atunci cand aveti nevoie sa va prezentati, indiferent de
situatie sau de contextul social in care ne aflam
Cursul tine 6 ore

A’ime Cristie este specialistul în conștiință umană care a asistat personal, zeci de mii de oameni aflați în toate
structurile societății, în transformările vieții lor, atât la nivel personal cât și profesional. A trăit 23 de ani în Australia
și la ora actuală se află în România pentru a asista în transformarea conștiinței poporului român. Călătorește extensiv
atât în țară cât și peste hotare, consultând pentru persoane private, cât și corporații, asistând în echilibrarea
dinamicilor interumane și valorificarea potențialului uman, care duc la inspirație și trăirea adevărată a omului, atât în
contextul personal cât și în contextul societății. A’ime Cristie este fondatorul fundației Hearts of Hearts, profesorul,
oratorul inspirațional, autorul, filosoful, creatorul de modă și totodată femeia care și-a dedicat viața în tot mai mare
măsură căutării și definirii valorii umane, a reîntregirii aspectului uman cu cel divin într-o bătaie de inimă.
„Multumim tuturor celor care investesc în transformarea si constientizarea lor personală ceea ce aduce
recunostinta si trezirea valorii umane în mijlocul poporului român.”

A’ime Cristie

