
1. Poate e timpul să înveți să cânți la chitară! 
Există foarte multe lecții online în care se explică 
de unde poți începe. Poți găsi mai multe lecții 
http://www.lectii-de-chitara.ro/

2. Partidă de șah? Șahul este un joc de logică 
ce nu-ți cere să ieși afară, o poți face cu orice 
membru al familiei sau chiar și online; 
Poți începe cu introducerea ce o găsiți 
https://www.youtube.com/watch?v=1U4Bk4lU4fg

3. Să citești mai mult, sau foarte mult. Există multe 
cărți electronice  http://www.carieramea.com/, 
dar unele librării din Moldova livrează cărțile la 
domiciliu chiar și în perioade critice.

5. Să înveți o limbă străină! Există foarte multe
cursuri online gratuite, la fel și aplicații și articole
 ce ne ajută să învățăm orice limbă străină. 
De exemplu puteți accesa acest canal bit.ly/2Vx9fdW 
de youtube unde sunt înregistrate mai multe lecții
 gratuite de engleză.

4. Prea multe filme deformează realitatea! 
Există mai multe studii despre impactul negativ 
al televiziunii, de exemplu după vizionarea unui 
film fascinant, te întorci la realitate mai dezamăgit 
privind situația ce ți se pare mai săracă în comparație
 cu viața eroului din film. Totuși puteți să acordați un 
timp pe zi pentru a viziona un film documentar sau educatitimp pe zi pentru a viziona un film documentar sau educativ.



6. Cunoașterea de sine. Este un moment oportun 
ca să te cunoști mai bine și să-ți devii un bun
 prieten. Poți găsi o mulțime de teste proiective
sau psihologice ce îți ajută să te cunoști mai bine. 
La fel cunoașterea de sine prin lectură. Sunt unele 
cărți ce îți dezvăluie mai multe secrete despre 
propria persoană .Exemple de cărți ce se referă lapropria persoană .Exemple de cărți ce se referă la
 dezvoltarea personală găsești www.bit.ly/2yWcJii
Teste pentru cunoașterea de sine poți găsi accesând
 acest link http://www.carieramea.com/teste/

8. Propriul Blog. Îți poți construi propriul blog cu 
tematica care te atrage cel mai mult, de exemplu 
despre cărțile care le citești, cu propriile creații, 
despre gătit, gânduri personale etc. 
https://www.youtube.com/watch?v=xZZr9LfscJc 
ai o lecție detailată despre primii pași în a iniția 
un blog personal.un blog personal.

9. Webinare benefice. Există foarte multe webinare 
ce oferă informații sau contribuie la dezvoltarea 
personală. Acestea se găsesc atât prin rândurile 
evenimentelor de pe facebook, cât și pe site-urile 
organizațiilor ce realizează treninguri. 
Vezi aici http://artico.md/resurse/

7. Găsește-ți profesia. Poți folosi acest timp pentru
 a-ți cunoaște mai bine profesia lecturând despre ceea
 ce ți-ai ales sau dacă încă nu ai decis, poți afla mai 
multe despre profesii. De exemplu pe acest link
 http://www.carieramea.com/dex-ul-profesiilor/ 
găsești un Dex util al profesiilor.



10. Gătește ceva nou. Chiar dacă ești băiat sau
fată, poți încerca rețete noi pentru a-ți surprinde 
familia, sau să îți gătești ceva nou pentru a savura 
o mâncare deosebită.

12. Puzzle. Credeți că este doar pentru copii? 
Sunt puzzle-uri ce conțin peste 1000, 5000 de 
piese, asta îți dă mari bătăi de cap, dar și dezvoltă 
atenția. Este o activitate individuală dar și pentru 
familia toată.

14. Să crești plante. Cred că altă dată nu ai acorda 
prea mult timp pentru o plantă, însă o plantă ce 
răsare din pământ după ce tu ai aranjat-o cu grijă 
și ai udat-o, oferă o senzație aparte. 
https://www.youtube.com/watch?v=hiSRDBY_0i0

15. Ce crezi de meditație ? Este o metodă foarte 
reconfortantă ce aduce liniște și un contact autentic
 cu sine. Te poți informa despre secretele meditației 
https://www.youtube.com/watch?v=2e15KQH6aNQ

13. Jocuri sociale. Îți poți petrece timpul foarte vesel 
cu familia prin jocurile sociale (de exemplu Katan, uno, 
cifre încurcate etc). La fel le poți găsi online. 
http://amicel.cnpac.org.md/pentru-copii/jocurile-online

11. Pictarea ghidată. Există desene pentru colorat 
prin care te poți reculege, la fel cum există și tablouri
 cu cifre din care se primește un rezultat foarte 
surprinzător. Sau încearcă o nouă tehnică de 
pictură – tehnica neirografică aplicată, 
https://www.youtube.com/watch?v=5jpK7QEhKsA



16. Propriul joc de masă. Dezvoltarea creativității 
înseamnă investirea în propriul potențial, poți folosi
propriile resurse pentru a inventa un nou joc de masă.

18. Sport! Iată că este timpul să lucrezi asupra 
abdomenului! Bineînțeles că exerciții sportive 
sunt o mulțime chiar și în propria odaie, e destul 
să răsune muzica preferată și te pui pe treabă!

20. Quilling. Este o activitate minuțioasă ce 
dezvoltă foarte bine atenția și motricitatea fină. 
Însă rezultatul este cel mai îmbucurător moment.
Poți vedea aici 
https://www.youtube.com/watch?v=W2BSnkXuxlI 
un exemplu.

19. Hand made. Există atât de multe filmulețe despre
cum să construiești din pânză ceva util, să faci din foi 
obiecte amuzante sau să îți împodobești camera cu 
fluturași. Iată aici www.bit.ly/2V9oLh5 un exemplu 
simplu prin care îți poți împodobi odaia cu fluturași.

17. Să scrii poezii și texte. A scrie este o formă 
terapeutică de autodezvăluire și creativitate. Atât 
prin poezii cât și prin texte meditative se pot exprima 
multe părți interioare ce demult își așteaptă rândul.

Urmează-ți visul cu ARTICO!


