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MATERIALE

Pregătire

• Creșterea gradului de conștientizare cu privire 
la cât de diferit/asemănător percepem vibrația 
locurilor/obiectelor/elementelor naturii
• Conştiinţa de sine
• Expresie creativă • un smartphone sau o cameră foto

• 3 post-it-uri pe persoană
• creion

Această activitate poate avea loc în aer liber sau în interior și nu necesită 
pregătire. Este doar o modalitate de a te conecta cu locul și de a observa 
diferențele de percepție a locurilor de către oameni diferiţi.

Captează 
atmosfera

1 oră

6 - 12 participanţi
grup

gândire 
creativă

 expresie prin 
artă (fotografie, 
scriere creativă)

Scopul 
activităţii

interior | exterior



Paşi

Totul circulă, pulsează, crește pe natura vibrației — frecvența și ritmul 
conexiunii; vibrația lucrează în centrul holismului și al senzualității.
Vibe = loc - Te duci undeva, și te simţi bine, 
senzațiile tale sunt bune.
Vibe = persoană - Te întâlnești cu cineva și, 
instantaneu există confort, recunoaștere, căldură, 
echilibru.
Vibe = legitimitate/îndreptățire - Începi un 
proiect, un proces și totul pare să se lege în 
mintea ta.
Găsirea unei vibrații înseamnă găsirea modului potrivit de a spune o 
poveste într-o manieră în care un oaspete, un public, un destinatar, un 
vizitator și un experimentator se sincronizează cu momentul.

20 de minute – Fiecare participant se plimbă în jur prin locaţie, în 
interior și în aer liber, cu toate simțurile deschise și încearcă să găsească 
vibrații care par importante pentru el/ea. Face o poză a locului, 
obiectului, persoanei, procesului etc. și notează pe un post-it senzațiile 

trăite. Acest lucru se repetă până când toată lumea găsește cel puțin 
3 vibrații sau timpul expiră.

20 de minute - Facilitatorul îi cheamă înapoi pe toți 
participanții și aceștia se așează în cerc. Participanții își 
arată imaginile și vorbesc despre vibrațiile simțite/trăite.

Reflecţie
Observații• Cum te-ai simțit în timp ce te plimbai, te conectai cu 

   locul, căutând vibrații?
• Cum te conectezi de obicei cu locurile, oamenii și 
   procesele?

Nu sunt.
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