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Scopul
Materiale necesare

Pregătire • un loc liniștit, înăuntru sau în natură
• echipament muzical
• o colecție de muzică emoțională, liniștitoare• de preferat după apusul soarelui

• se creează atmosferă cu lumânări 
   aprinse, bețe parfumate
• ceai, apă pentru băut

Calea 
îngerilor 

Intoducere
Calea îngerilor este gândit ca un eveniment emoțional de încheiere al unui curs de formare cu durată 
mai lungă. Oferă tuturor participanților o apreciere de final din partea tuturor celorlalți participanți. Este 
foarte emoționant, creează spațiu nu doar pentru o evaluare cognitivă, dar și emoțională, senzuală, un 
spațiu de siguranță. Este o posibilitate de a spune ,, La revedere!” într-un mod plin cu sens.

Pasul cel mai important este pregătirea, înfrumusețarea spațiului unde va avea loc Calea Îngerilor. Dacă se 
alege un loc în natură, să ne asigurăm că evenimentul nu va fi deranjat prin nici un aspect. Atât în natură cât 
și înăuntru se pot folosi bețișoare parfumate, lumânări și muzică pentru a ușura procesul. Se poate propune 
ca participanții să se pregătească cu îmbrăcăminte frumoasă, make up sau orice simbol care le-a fost 
important în acest proces de formare.

20-60 minute

Numărul 
participanților 

(min-max):
min. 10 max. 40

Stare de bine

indoor | outdoor

• apreciere reciprocă
• despărțire - rămas bun
• conectare emoțională

Pași



1. Se formează din participanți două rânduri egale, paralele la o distanță 
de circa 1 metru
2. Se precizează la începutul activității că vom aprecia persoana care 
va păși pe calea îngerilor oferind cât mai multe impulsuri, păreri pozitive 
(feedback)
3. Se propune ca aprecierile să fie însoțite și de contact fizic, atingeri la 
nivelul umerilor, mâinilor, spatelui, respectiv îmbrățișări.

4. Se precizează în avans că în timp ce un participant trece pe calea îngerilor încet 
printre cele două rînduri, fiecare participant va avea oportunitatea să-l atingă, să-i 
șoptească ceva în urechi.
5. În prima fază poate să pășească pe calea îngerilor un voluntar.
6. Facilitatorul va sta la capătul drumului, fiind primul care vei 
da feedback pozitiv, celui care trece, ținându-l de umeri, de 
mână, ajutând procesul și  cu contact fizic.
7. Poți propune Îngerului să pășească cu ochii închiși, dacă 
dorește.
8. Îl pornești finuț printre rânduri, apoi își continuă drumul, 
ajutat de ceilalți.
9. Ca facilitator, asigură-te că ploaia de aprecieri este una 
continuă și fiecare participant va parcurge calea îngerilor.
10. După ce un participant și-a terminat drumul (poate dura 2-5 minute, 
depinde de lungimea drumului) va fi condus la locul lui și un nou Înger își va 
începe drumul.
11. Să se asigure muzică potrivită pe tot parcursul procesului – dacă cineva se 
emoționează mai intens se poate retrage să se odihnească , să bea apă...

Reflecție

Observații

Nu este o activitate tipică, care necesită reflecție pe loc, dar dacă atmosfera 
permite poți întreba următoarele întrebări:
• Cum a fost să fi Înger?
• Ce ți-a oferit această activitate? Cum s-a schimbat percepția ta de sine?
• Cum a fost să vă luați la revedere de la colegi?

Cum reiese și din descriere, este o activitate de sensibilitate ridicată – funcționează bine 
doar dacă membrii grupului se cunosc bine, și există o stabilitate emoțională bună în 
grup. Presupune și atingere fizică, corporală. Dacă cineva nu dorește acest lucru poate 
semnala, de exemplu ridicându-și mâna. Este indicat ca activitatea să fie condusă de 
doi facilitatori: unul care pornește la drum Îngerul și unul care îl urmărește din afară și 
îl așteaptă la capăt. Dacă cineva este suprasolicitat emoțional, poate ieși din process, 
poate să ajute cu muzica, cu monitorizarea timpului, de exemplu. De fapt se poate 
parcurge drumul cu muzică sau fără, este optional. Pentru unii muzica ajută să intre în 
acest flow emoțional, pentru alții este prea mult. Participanții pot opta pentru ce este 
mai plăcut pentru ei.
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