
 

 

Copilul de azi..  Adultul de maine 

Intre parintele ideal si real . 

Cum sa imbratisam pana la sfarsitul serii parintele care suntem, nu cel care ar 

trebui sa fim!!! 

28 martie  

Pentru inregistrari sunati la numarul 0756470356 sau 0729155528 

Adultul de azi, Orele 16- 17.30  18-19.30  Copilul de maine 

O seara extraordinara de explicare si solutionare a celor mai des adresate intrebari si probleme cu 

care parintii , profesorii si copii se confrunta-Educatia anteprenoriala in sistemul scolar .Principiile 

care au fundamentat top 500 corporations si scolile de elita din lume  

Prezinta   

A’IME CRISTIE  

 

Specialist ,consultant global ,in constiinta ,comportament uman ,matematica mintii umane 

 Consultanță internațională de valorificare a menirii umane 

Australia - Johannesburg - Europa – România 

 

 



Adultul de azi, copilul de ieri . 

Orele 16- 17.30 

 
Se prezinta urmatoarele subiecte si orice alta topica la cerinta publicului ; 

 

Cum partile reprimate ale parintilor  se regasesc in comportamentul copiilor ,cazuri concrete explicate. 

Cum sa transformam acele componente nedorite din comportamentul copiilor prin transformarea si 

echilibrarea observatiei noastre 

Ce este mintea? - principiile de comunicare ale mintii umane; 

Matematica comportamentului uman . Explicare, introducere in  stiinta comportamentului uman, 

Fundamentul valorificarii si relationarii umane explicata pas cu pas  

Creierul  si  neuroplasticitatea creierului explicate. Cheia valorizarii si cresterii viziunii si trairii 

menirii umane . 

Axiologia - stiinta valorizarii umane, completarea formei Demartini de determinare a sistemului de 

valori, cel mai eficient matrix economic global; 

Cum putem sa rezolvam agresivitatea din familie si comportamentul copiilor nostri? 

Cum neputinta parintilor devine binecuvantarea si putinta copiilor .Cazuri concrete explicate . 

Dizolvarea vinovatiei parintilor vis a vis de a nu putea fi parintele ideal . 7 elemente cheie prezentate 

care duc  pas cu pas la imbratisarea noastra pentru cine suntem asa cum suntem si pentru ceea ce 

avem. 

Cum putem crea timp de calitate nu de cantitate  cu copii nostrii ? 
 

 
 

,,Fiecare dintre noi doreste sa fie iubit pentru ceea ce este,nu pentru ceea ce trebuie sa 

fie” 

 
A'IME CRISTIE 

A’ime Cristie este specialistul în conștiință umană care a asistat mii, 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. 



 

In cea de-a  doua parte a serii va avea loc prezentarea Copilul de azi...adultul de 

maine  

Orele 18-19.30  

 
 Subiectele  pe baza carora  vor fi facute deliberari si orice alta topica la cerinta publicului 

sunt urmatoarele ; 

Cum sa primim solutii la cele mai dificile probleme cu care ne confruntam vis a vis de copii 

nostrii ? 

Cum sa rezolvam bullying-ul din sistemul scolar? 

Cum sa crestem din copilul nostru un antreprenor . Pas cu pas elementele care fundamenteaza 

tiparul de gandire al marilor anteprenori ? 

Cum sa definim valoarea si viziunea copilului la cele mai mici varste? 

Cum putem sa rezolvam bolile copilului - cauza si efect. 

Care este infrastructura, cauzalitatea primara de unde provin aceste boli, si cum putem sa le evitam? 

Dislexia, adhd ... cum putem sa adresam cauzalitatea acestor simptome, sa le transformam din 

pietre de poticnire in trepte de inaltare? 

Cum sa ne invatam pe noi si pe copiii nostri subiecte pe care le dispretuim, in cel mai scurt timp 

posibil, cunoscand axiologia - stiinta valorilor si principiile de comunicare ale mintii umane? 

Prezentarea  formei  Demartini de determinare a valorilor –forma care echilibreaza observatia 

pas cu pas in felul cum ne vedem si ne definim  ca o valoare. Aceasta ne asista sa cream 

factorul de timp pentru ceea ce dorim si asista in definirea specifica a viziunii copilului nostru 

 

Vă mulțumim și va asteptăm cu drag, 

A'ime Cristie si Echipa Hearts of Hearts Inspired Romania 

 
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 

 Consultanță internațională de valorificare a menirii umane 

Australia - Johannesburg - Europa – România 

Cum se poate crea un portofoliu pentru copii nostrii in toate cele 7 aspecte ale vietii  …luand in 

considerare valorile pe care le au.De la definirea viziunii,incorporarea curriculum-ului scolar 

in cariera pe care studentul si-o doreste ,aceea care corespunde cu viziunea si menirea lui de 

viata, la comunicarea acestei valori intr-un business model , educatie financiara ,dating skills 

for job interviews cat si pentru relationare ,public speaking …intr-un cuvant  imbratisarea 

studentului in cea mai inspirata viziune pe care acesta poate sa o aibe  

 

 
 

 

 


