
1. DENUMIRE EXERCIȚIUL 1 
GRĂDINA DIN TINE 

2. SCOP  

Constientizarea nevoilor corpului tău 

3. MATERIALE DE CARE AI NEVOIE  

Creion și hârtie / creioane colorate sau carioci, evidențiatoare 

4. DESCRIERE  

Motivare:   

 Intre două gânduri încearcă să fii conștient de corpul tău. Ce îți spune? Aceasta este realitatea 

din tine. Fi conștient de ea!  

Activitatea principală: 

1. Adoptă o postură relaxată. (întins pe covor în poziția stând pe spate cu mâinile pe lângă 

corp). Încearcă să nu încordezi mușchii. Închide ochii. 

2. Ascultă bătăile inimii tale. Încearcă să le numeri timp de un minut. (chiar dacă la început 

nu le auzi concentrează-te! Le vei auzi la un moment dat.) 

3. Plimbă gândul tău pe rând asupra tuturor componentelor fizice ale corpului tău. Începe 

cu picioarele și termină cu capul. Dacă poți încearcă să vizualizezi organele corpului tău. 

Gândește că toate aceste componente sunt copiii tăi și fiecare îți cere ceva de care are 

nevoie în mod real pentru a funcționa bine. 

4. Revino în poziția stând (la birou sau pe covor) și realizează lista acestor dorințe pe care ți 

le-au spus corpul tău. 

5. Analizează prioritățile. Alege trei dintre ele pe care le consideri prioritare, subliniază-le 

cu culori diferite și în dreptul fiecăreia notează o modalitate de a o împlini. (spre 

exemplu picioarele mele au acumulat multă tensiune, le este greu să se relaxeze, dor la 

nivelul degetelor – o baie caldă cu ulei de lavandă și sare de mare)  

 

5. E BINE DE ŞTIUT  

Tu ești stăpânul corpului tău! Corpul este asemenea unei grădini cu plante. Dacă îl îngrijești vei avea o 

grădină superbă. Dacă nu, la un moment dat îți va fi greu să aduni uscăturile pentru o viitoare gradină 

superbă. 

Bibliografie: Ulrike Raiser,Insomnia, noapte bună, Editura Didactica Publishing House, București 2019 
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1. DENUMIRE EXERCIȚIUL 2 
OBICEIURI SĂNĂTOASE 

2. SCOP  

Dezvoltarea responsabilității față de propria viață 

3. MATERIALE DE CARE AI NEVOIE  

Creion și hârtie  

4. DESCRIERE  

Motivare:  
 Dacă aștepți mult de la tine trebuie să dai cu măsură! 

Activitatea principală: 
Stabilește ceea ce îți face plăcere să faci și ceea ce trebuie făcut chiar dacă nu îți face plăcere. 
Realizează propriul program, riguros, cu intervale de timp pe care să îl respecți (sau măcar să încerci) în 
această perioadă. Dacă îți reușește 21 de zile el va deveni obișnuință. Apoi îți va fi ușor și îți va da starea 
de echilibru atât de necesară nouă, oamenilor, pentru a fi sănătoși. 
Exemple posibile: 

 încearcă să adormi și să te trezești la aceleași ore în fiecare zi (nu foarte târziu, nici foarte 
devreme); 

 asigură o bună aerisire a camerei tale (cu excepția locuințelor de la demisol), asigură ordinea în 
camera ta. Este bine să nu lași patul nefăcut, te va trage la somn când nu e cazul; 

 temperatura în camera ta trebuie să fie de preferat 18-20 grade Celsius, nu mai mare; 

 fă zilnic, 5-10 minute activitate fizică, câteva exerciții pentru grupele de mușchi, coloana, cap, 
membre; 

 asigură-te că iei cele 3 mese importante ale zilei, corect, la aceleași ore și mănâncă în bucătărie 
sau în camera de zi, nu în camera ta; 

 citește câteva pagini dintr-o carte bună (care îți place ție sau ți-a fost sugerată de prieteni ori de 
mentori); 

 fă un exercițiu de concentrare a atenției (cel mai ușor este să te concentrezi asupra unui obiect 
sau imagine) 

 stabilește trei - patru ore în care să înveți la materiile foarte importante (matematica, fizica, 
chimia, limba română, limba engleză, informatică etc.); 

 ascultă muzica ta preferată (descoperă noi genuri de muzică ce îți fac plăcere); 

 asigură-te că ai o igienă bună (nu merge la culcare fără să te speli); 

 înainte de a adormi gândește-te la un moment minunat al zilei (un gând pe care l-ai citit sau o 
persoană cu care ai comunicat). 

5. E BINE DE ŞTIUT  

Pentru o viață echilibrată este bine să îți fixezi rutine plăcute și sănătoase. 

Bibliografie: Ulrike Raiser,Insomnia, noapte bună, Editura Didactica Publishing House, București 2019 
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1. DENUMIRE EXERCIȚIUL 3 
STEAUA MEA 

2. SCOP  

Orientarea caracterului pe o axă valorică dezirabilă 

3. MATERIALE DE CARE AI NEVOIE  

Creion și hârtie / creioane colorate sau carioci 

4. DESCRIERE  

Motivare:  Conceptul de valoare vine din latinescul valere care înseamnă a fi puternic, deci 

evocă puterea, sănătatea, integritatea unei fiinţe, cât preţuieşte acea fiinţă 

Activitatea principală: 

Selectează 5 valori care te reprezintă, trece-le în steluţa valorilor personale şi  colorează cu 

culoarea preferată, apoi expune-o la tine în cameră, undeva la vedere. 

Evaluare sau feedback: 

Poți discuta ceea ce ai scris în  steluţa valorilor cu părinții tăi, în ideea de a te raporta la gradul 

de corespondenţă al acesteia la valorile familiei tale 

5. E BINE DE ŞTIUT  

Să fie notate şi valorile familiei.  

Lista posibilă:    FERICIRE, DRAGOSTE, EGALITATE, PRIETENIE, FLEXIBILITATE  

RESPONSABILITATE, ECHILIBRU, LIBERTATE, PACE, COMUNICARE 

SOLIDARITATE, TOLERANŢĂ, RESPECT, COMPETIŢIE, MUNCA 

 HĂRNICIA, DREPTATE, CREDINŢĂ, ADEVĂR,  SINCERITATE, PUTERE 

CUNOAŞTERE, CREATIVITATE, ONOARE, DEMNITATE, PERSEVERENŢĂ 

Să nu uiți că ești unic de aceea este normal să descoperi și diferențe între tine și părinții tăi. 

Bibliografie: Ghid pentru cadrele didactice, Asociația Alege Viața 

 

Prof. consilier scolar, Loana Ionita 

 

 

 

 

 



1. DENUMIRE EXERCIȚIUL 4 
MEDITAȚIA 

2. SCOP  

Dezvoltarea răbdării  

3. MATERIALE DE CARE AI NEVOIE  
Covor curat sau saltea de sport / suport relativ plăcut 

4. DESCRIERE  
Motivare:  

 Liniștea interioară, pacea sufletului se obține atunci când poți abandona orice preocupare! 

Omul care meditează poate să se deplaseze interior la fel de ușor cum se deplasează afară. Este 

inteligent, flexibil, stăpân pe sine. 

Activitatea principală: 

 Adoptă o postură relaxată. (întins pe covor în poziția stând pe spate cu mâinile pe lângă 

corp). Încearcă să nu încordezi mușchii. Închide ochii. 

 Imaginează-ți că ești un sol bogat pe care încolțesc semințe de flori. Fiecare chakră de energie 

poartă flori de culoarea ei (ROGVAIV urcând de la coccis spre creștetul capului). Gândește ce 

flori ai planta. 

 Observă calmul profund care te cuprinde. Nimic nu te tulbură. Trecutul și viitorul dispar. Ești 

ancorat în prezent aici și acum. Tu ești solul înflorit. Oamenii vin și pleacă (unii te admiră, alții te 

ignoră, iar o altă categorie nu te plac) fără să te întineze. Lumina te înconjoară. Cer și pământ. 

 Ești esența. Ești viața. Ești calm și profund. 

 Nici o criză nu te afectează. 

5. E BINE DE ŞTIUT  

Non-acțiunea, paradoxal, educă răbdarea. Cel mai greu este începutul! În timp îți va ordona mintea. 

Imaginea poate să fie diferită și să depindă de imaginația fiecăruia dintre voi. 

Bibliografie: Ulrike Raiser,Insomnia, noapte bună, Editura Didactica Publishing House, București 2019;  

                       John Kabat-Zinn, Mindfulness zi de zi, Editura Herald București 2016 
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1. DENUMIRE EXERCIȚIUL 5 
ELIBEREAZĂ TEAMA 

2. SCOP  

Exersarea si educarea capacitatii de autoreglare emoțională 

3. MATERIALE DE CARE AI NEVOIE  

Pat comod 

4. DESCRIERE  

Motivare:  
 “Fiți înțelegători cu emoțiile voastre. Ele joacă un rol bine definit în totalitatea ființei 

voastre. Ele fac parte din armonia ființei.” Osho 

Activitatea principală: 

 Înainte de a te culca, după ce te întinzi în patul tău, adoptă o postură relaxată. Închide 
ochii. 

 Imaginează-ți o tablă neagră, cât mai neagră. Vizualizează pe ea cifra 3, de trei ori. Apoi 

șterge-o din minte cu un burete imaginar. Vizualizează apoi cifra 2, de trei ori, șterge-o 

din minte cu  buretele. Vizualizează pe ea cifra 1, de trei ori și  șterge-o și pe ea. Când ai 

ajuns la cifra 0 vei simți o mare liniște interioară așa cum nu ai mai simțit vreodată. Ea se 

va amplifica devenind o liniște absolută ca și cum întreaga existență ar dispărea subit și 

nimic nu ar mai exista.  

Vei trăi astfel o mare eliberare. 

 Acum ești protejat de un imens cocon auriu luminos asemenea aureolei îngerilor. 

 Dormi! 

5. E BINE DE ŞTIUT  

În ființa voastră există mai multe straturi iar scopul tehnicii este să conducă treptat spre stratul 

zero care scoate la iveală emoțiile primare cum este frica. 

Bibliografie: OSHO, Emoțiile cum ne putem elibera de mânie, gelozie și teamă, Editura Mix  

Brașov 2014 
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1. DENUMIRE EXERCIȚIUL 6 
FILMUL DE OSCAR 

2. SCOP  

Exersarea si stimularea imaginației și creativității 

3. MATERIALE DE CARE AI NEVOIE  

Fotoliu comod de preferat. 

4. DESCRIERE  

Motivare:   Tuturor ne plac filmele. Chiar dacă există mai multe forme de artă aceasta este cu 

siguranță pe primul loc în preferințele oamenilor. Filmele ne motivează pozitiv, ne ajută să 

găsim resurse la care nu ne gândisem, să ne cunoaștem, să ne dezvoltăm. 

 

Activitatea principală: 

- Așează-te confortabil într-un fotoliu. 

- CONECTEZĂ-TE la ecranul minții tale. 

- Te pregătești de film și, în așteptarea lui, pe ecran, se derulează felurite reclame, așa cum se 

întâmplă în realitate. 

- Pulsul ți se accelerează, simți bătăile inimii și filmul începe. 

- Imagini cu tine apar pe ecran. Scene importante din viața ta. Tu hotărăști care sunt acestea 

(absolvirea clasei a VIII-a, petrecerea de absolvire, bucuria trecerii unui examen dificil, prima 

persoană care ți-a plăcut, prima întâlnire, primul sărut, decorul unei experiențe magice, de 

neuitat…)  

- Observă aceste imagini asemenea unui critic de film care va scrie apoi o recenzie sau va acorda 

un premiu acestui film (observă cu atenție, privește nu numai imginile cu tine, privește în 

adâncul tău) 

- Dă acum filmul cu încetinitorul și vezi ce te face să vibrezi, ce îți produce emoție, ce te bucură, ce 

te întristează, conștientizează aceste stări. 

- Respiră adânc (numără până la 3 pe inspirație, menține 3 secunde aerul în plămâni, expiră 

numărând până la 3) și relaxează-te. 

- Rămâi conectat cu tine în tot acest timp. 

 

5. E BINE DE ŞTIUT  

Nu uita că ești regizorul, scenaristul și actorul principal (un fel de Sergiu Nicolaescu modern), 

costumier, designer…că te ocupi de muzică, de decoruri. Pune-ți imaginația la treabă! 

Bibliografie: Sorina Daniela Dumitrache, Către tine…13 exerciții de autocunoaștere, 

dezvoltare personală și well-being, Editura Sper București 2014 
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1. DENUMIRE EXERCIȚIUL 7 

EU ȘI TREBUINȚELE MELE 

2. SCOP  

Raportarea la nevoia de siguranță în corelație cu propriul sistem de nevoi 

3. MATERIALE DE CARE AI NEVOIE  

Creion și hârtie / creioane colorate  

4. DESCRIERE  

Motivare:  Îți amintești de piramida trebuințelor? Mă gândesc la ea și mă întreb cât și cum îmi 

corespunde mie.  

Activitatea principală: 

Raportându-te la propriul tău sistem de nevoi / drepturi  şi la propria experienţă de viaţă de până acum, 

fă o listă apoi realizează o piramidă  în funcţie de importanţa pe care o reprezintă fiecare dintre acestea 

pentru tine (pentru echilibrul tău emoţional). 

Argumenteză alegerile tale în maxim trei fraze. 

Evaluare sau feedback în legătură cu perioada actuală: 

Poți evalua nevoia de siguranță și protecție și, în funcție de numărul de alegeri o poți transforma în 

procent 

5. E BINE DE ŞTIUT  

Vei observa că această nevoie reprezintă doar o parte din puzzle-ul complex care ești tu. 

Bibliografie: Manual de Psihologie, coordonator Mielu Zlate, Editura Aramis, București 2005 
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1. DENUMIRE EXERCIȚIUL 8 
SCARA VIEȚII 

2. SCOP 

Exersarea si educarea capacitatii de autocunoastere 

3. MATERIALE DE CARE AI NEVOIE 

Creion și hârtie / creioane colorate sau carioci, evidențiatoare, fotografii din diverse etape de 

viață 

4. DESCRIERE 
Motivare:  Mă gândesc adesea la viața mea ca la o scară pe care am început să urc odată ce am 
venit pe lume. Pe a câta treaptă am ajuns? Cum este scara mea? Cu nori, ploaie, soare, ceață…ca 
orice viață! - îmi răspund și zâmbesc. Ce haioase amintiri deschide memoria mea când privesc în 
trecut! 
 
Activitatea principală: 

Realizează și tu scara propriei tale vieți de la naștere până în prezent. O poți desena 
sub forma unor trepte colorate. Găsește pentru fiecare treaptă fotografiile adecvate și 
poziționează-le în mod creativ (sau cum dorești) asemenea unui colaj. 

Decupează stikere cu emoții și poziționează-le pe scara vieții tale.  

Fă o poză cu telefonul și trimite-o celor dragi din familia ta.  

5. E BINE DE ŞTIUT 
Treptele scării nu trebuie să corespundă anilor de viață ci unei perioade (exemplu copilăria mică, 

sau clasele primare etc.) 

Bibliografie: - 
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1. DENUMIRE EXERCIȚIUL 9 

CINE SUNT EU? 

2. SCOP 

Exersarea si educarea capacitatii de autocunoastere 

3. MATERIALE DE CARE AI NEVOIE 

Creion și hârtie  

4. DESCRIERE 

Motivare:  Adesea îmi imaginez că sufletul, trupul și energia mea se împletesc și dansează un 
dans original din care primesc mai mult decât nota maximă, primesc dreptul de a exista, 
primesc viață. Mă întreb pentru a mia oară _ “Cine sunt eu?”. 
 
Activitatea principală: 

Scrie un eseu cu titlul  “Cine sunt eu?”. Imaginează-ți că ai formulat o asemenea 
întrebare și trebuie să răspunzi în scris la ea. Relatează cât mai multe lucruri despre tine, așa 
cum te ști, așa cum și cât te cunoști până acum. 

Ține cont de aspectele eului ( fizic, social, spiritual, ideal etc.).  

Înainte de a începe să scri te rog să notezi (pe marginea foii) care este prima ta 
reacție față de întrebarea de mai sus, cum o consideri, ce stări trăiești în legătură cu ea.” 

La final, după ce scri eseul, poți selecta pasaje (subliniază-le cu evidențiatorul)  și 
dacă dorești le poți trimite prietenilor tăi.  

5. E BINE DE ŞTIUT 
Durează aproximativ  1 oră / este un exercitiu introspectiv în care să fii sincer este esențial 

Bibliografie: - 
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1. DENUMIRE EXERCIȚIUL 10 
VISUL ÎN CULORI 

2. SCOP 
Exersarea si educarea emoțiilor 

3. MATERIALE DE CARE AI NEVOIE 
Culori pigmentare / tempera sau acrilice, coală A3 sau duplex (este bună și coala de flipchard 
sau hârtia de împachetat) 

4. DESCRIERE 
Motivare:  V-ați imaginat o lume fără culori? Ar fi o lume tare tristă! Culorile sunt energie pură, 
sunt viață, sunt veselie. 
Albastrul – relaxează sfera emoțiilor, dă armonie, calmează respirația și ritmul inimii 
Verdele – încurajează reflecția și calmul, diminuează agitația și anxietatea 
Violetul – echilibrează sistemul nervos, dă un sentiment de liniște, reechilibrează tensiunile 
Galbenul – stimulează imaginația, combate oboseala 
Portocaliul – diminuează stările negative (tristețea, indispoziția), stimulează funcționalitatea  
tiroidei 
Purpuriul – descarcă emoțiile violente, stimulează sistemul imunitar 
 
Activitatea principală: 

Realizează o compoziție unică folosindu-ți degetele și mâinile pe post de instrumente 

de pictură. Încearcă să spui prin desenul tău povestea ta unică. Descătușează energia din 

tine! 

Când ai finalizat, detașat și relaxat, meditează asupra modului în care te-ai simțit 

pictând cu mâinile nu cu pensula (contactul fizic cu culoarea pigmentară eliberează 

tensiunile). 

5. E BINE DE ŞTIUT 
Nu ameseca toate culorile! Vei obține un maro ale cărui influențe psihice nu sunt tocmai 
benefice. 
Poți desena / picta mai multe planșe și să îți realizezi în camera ta o expoziție. O poți arăta și 
altora dacă dorești. Poți face un Tik-Tok. 

Bibliografie: Ulrike Raiser,Insomnia, noapte bună, Editura Didactica Publishing House, 
București 2019 
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