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1. Întinde-te pe jos şi priveşte norii, forma lor şi felul în care se 
mișcă. Încearcă, în linişte, să dai o semnificaţie formelor în care se 
schimbă norii. Începe să te gândeşti în ce fel diversele forme pe 
care le-ai identificat interacţionează şi încearcă să elaborezi o 
poveste. 

2. Cu ajutorul unui aparat de fotografiat sau al unui telefon mobil, 
fotografiază norii pe care îi vezi şi formele în care se schimbă.

33. Scrie povestea pe care ţi-ai imaginat-o, folosind fotografiile 
pentru a-ţi aduce aminte mai repede. La finalul primei variante, 
citeşte povestea şi adaugă noi detalii. Adaugă o introducere 
şi un final. Dacă nu poţi să scrii, îţi poţi înregistra povestea.

4. Amintește-ți emoțiile pe care le-ai trăit.

Cum te-ai simţit în diferitele etape ale experienţei? 
Cum te-ai simţit atunci când ai încercat să-ţi scrii 
propria poveste?

Poate fi de folos să-ţi proiectezi lumea interioară în exterior, elaborându-ţi propriile 
experienţe şi emoţiile care te caracterizează în acel moment. Scrisul unor poveşti 
imaginare este o formă de artă care ne permite să ne externalizăm viețile personale, 
pentru că cei care spun poveşti se pot distanța de ceea ce scriu şi își pot astfel observa 
lumea interioară. Acest lucru permite începerea procesului de auto conștientizare, care 
se află la baza stării tale de bine.  În plus, exersând schimbarea puncturilor de vedere, 
îți poate îmbunătăți flexibilitatea mentală şi astfel, îţi poţi îmbunătăţi abilitatea de a 
rerezolva probleme. Această activitate nu are ca scop elaborarea unor poveşti “perfecte” 
sau , cel puţin, nu în faza aceasta, aşa că este foarte important să evitaţi orice formă 
de judecată a poveştilor imaginate. În faza aceasta nu este important dacă povestea 
este corectă, ci mai degrabă oportunitatea de a te exprima.
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MATERIALEIDENTITATEA GRUPULUI
• libertatea de exprimare și comunicare
• legătura cu tine însuți și cu ceilalți
• empatie

Plasați foile de hârtie și culorile în centrul spațiului și așezați pernele într-un cerc în 
jurul lor.
Respectarea timpului stabilit pentru fiecare pas al procesului este esențial.
Facilitatorul alege o muzică de fundal care răspunde nevoilor grupului și exprimă în 
mod corespunzător emoțiile/atmosfera grupului în momentul dat. 

INTRO
Această experiență sprijină dezvoltarea abilităților creative prin utilizarea 
desenului/picturii, adică a exprimării artistice și astfel dezvoltă capacități de 
comunicare cu sinele și cu ceilalți.

• foi de hârtie și diferite culori
• dispozitiv pentru redarea muzicii de fundal
• perne sau scaune pentru toată lumea

5-15 de 
participanți

1-3 ore
indoor sau outdoor

Exprimare prin artă/pictură
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   1. (10 min) După ce muzica aleasă începe, facilitatorul, împreună cu 
participanții se așează într-un cerc, fiecare cu o foaie albă de hârtie în față. O 
varietate de culori, suficiente pentru cantitatea de participanți, este oferită în 
centrul cercului. Participanții sunt invitați să închidă ochii și să devină conștienți 
de corpul lor și de emoțiile și senzațiile fizice din acel moment. Invitați-i, de 
asemenea, să se conecteze cu propriul ritm și cu melodia pe care o ascultă.

22. (5 min) Facilitatorul cere tuturor participanților să își imagineze un gest 
și/sau o mișcare inspirată de muzica pe care o ascultă și să încerce să o 
transfere pe foaia din fața lor. Nu există nicio limită în ceea ce privește culorile 
folosite sau a spațiului ocupat pe hârtie.

33. (5 min pentru fiecare persoană) Apoi, toată lumea transmite foaia de hârtie 
persoanei aflate în stânga lui și repetă activitatea. Acest lucru continuă până 
când fiecare desen se întoarce la proprietarul său inițial. Activitatea se face în 
liniște, fără discuții - doar facilitatorul vorbește, dacă este necesar, pentru a 
invita participanții să-și trimită lucrările mai departe, spre stânga, după cele 5 
minute.

44. (10 min) Ciclul fiind complet, cereți fiecărui participant să privească „noul” 
desen cu atenție în liniște, încercând să se conecteze cu produsul/creația 
născut/ă din contribuția tuturor participanților.

5. (5 minute pentru fiecare persoană) În acest moment, facilitatorul 
cere fiecărui participant să arate foaia celorlalți din grup și să 
împărtășească orice doresc despre produsul final de pe foaia lor. 
Deoarece toată lumea a contribuit la fiecare desen, exercițiul de împărtășire 
a a impresiilor trebuie să ia loc în preneța întregului grup, astfel încât fiecare 
participant să vadă impactul lui personal pe fiecare foaie.

Cum te-ai simțit oferind și primind contribuții în aceste desene?
Ce emoții ai avut privind „noul” tău desen?
Cum credeți că această activitate ar putea sprijini dezvoltarea rezilienţei?

Variație: dacă doriți să organizați această activitate sub forma unei experiențe în aer 
liber, înlocuiți ascultarea muzicii cu ascultatul sunetelor naturii.


