
 

 

 

 

 

 

 

70 de activități  
care te vor ajuta  
să îți descoperi 

 
Pasiunea 

Supremă 
 

 

 

 



 

“Alege o meserie care îți place și nu vei mai munci 

nicio zi din viața ta.” 

(Confucius) 
 

 

 

"Ce vrei să te faci când vei fi mare?", întreabă părinții, 

"La ce facultate vrei să dai?", întreabă profesorii, 

"Ce fel de loc de muncă îți cauți?", întreabă prietenii, 

"Cât de sus vrei să ajungi?", întreabă managerul, 

"Ce fac cu viața mea?", te întrebi când viața te pune la încercare. 
 

 

 

 

Știi ce ți-ar plăcea să faci până la sfârșitul vieții tale, în fiecare zi?  

 

Când te întreabă cineva care este pasiunea ta, 

știi ce să-i răspunzi?  

 

 

În cazul în care nu ai descoperit încă ce îți place,  

ți-am pregătit 70 de activități pe care să le încerci  

pentru a-ți descoperi pasiunea supremă. 
 

 

 

 

 



 

ACTIVITĂȚI ARTISTICE 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.   Scrie (poezii, proză, blog)        

2.   Desenează (pictează), schițează 

3.   Actorie – teatru de improvizație 

4.   Creează un cadou handmade (articole din piele) 

5.   Creează o reclamă pt un produs/serviciu 

6.   Cosmetică, coafură, frizerie 

7.   Sculptură 

8.   Jonglerie, magie 

9.   Cântă la un instrument 

10.  Cântă – Karaoke 

11.  Dansează 

12.  Filmează 

13.  Fotografiază 

14.  Editează fotografii 

15.  Gătește 

16.  Aranjamente florale 

17.  Creează haine – asortează haine 

18.  Amenajează un spațiu 



 

ACTIVITĂȚI FIZICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

19.  Călărește 

20.  Parașutism, rafting, atv, scuba-diving, bunjee jumping 

21.  Sport (tenis, fotbal, baschet, volei, înot, atletism, badminton) 

22.  Sporturi de iarnă (ski, snowboarding, patinaj) 

23.  Trage cu arcul 

24.  Drumeții 

25.  Role, skateboard, bicicletă 

26.  Masaj 

27.  Body-building 

28.  Călătorește 

29.  Repară lucruri prin casă  

30.  Condu o mașină 

31.  Piloteaza un avion 

32.  Lucrează pe un vapor 

33.  Grădinărit (flori, legume, copaci) 

34.  Pescuiește 

35.  Fă curățenie 

36.  Sex 

37.  Asamblează mobilă – mută mobilă 

38.  Repară mașina 

39.  Repară un obiect electronic stricat (ex: calculator) 



 

ACTIVITĂȚI SOCIALE 
 

 
 

40.  Organizează un eveniment / promovează evenimentul 

41.  Donează – strânge fonduri 

42.  Consiliază prieteni (coaching) 

43.  Debate club – club de dezbateri 

44.  Vorbește în public - Toastmasters 

45.  Ajută persoanele cu handicap 

46.  Joacă-te cu copii 

47.  Servește oaspeții la masă 

48.  Ai grijă de persoane în vârstă 

49.  Ai grijă de un animal (câine, pisică, etc.) - dresare 

50.  Voluntariat 

51.  Dă meditații la o materie / Predă (profesor, educator) 

52.  Terapii alternative – vindecă oameni 

53.  Vinde un serviciu/produs (MLM) 

54.  Consiliază cupluri 

55.  Scrie și spune bancuri / glume 

 



 

ACTIVITĂȚI MENTALE 
 

 
 

56.  Joacă-te pe calculator 

57.  Citește 

58.  Vizionează filme și scrie o critică 

59.  Invață o limbă străină 

60.  Fă-ți contabilitatea ta și a familiei 

61.  Construiește un website 

62.  Poker, pariuri sportive 

63.  Meditează 

64.  Roagă-te 

65.  Documentează-te în legatură cu un subiect 

66.  Investește pe bursă (începe cu sume mici) 

67.  Participă la un joc de Room Escape 

68.  Instalează programe / sisteme de operare 

69.  Implică-te în cercetare științifică / academică 

70.  Studiază cerul și corpurile cosmice. 

 

 



 

Mai știi și alte activități care merită încercate într-o viață? 

 

Trimite-mi un email pe ovi@ovidiuoltean.ro si voi actualiza lista! 

 

 

Îmi plac _______  activități. (trece nr de bife) 

 

Nu știu dacă îmi plac sau nu ______ activități. (trece nr de căsuțe goale) 

 

Din activitățile pe care încă nu le-am încercat, îmi propun ca în lunile 

următoare să le testez cel puțin pe următoarele 5: 

 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

5. _________________________________ 

 

 

mailto:ovi@ovidiuoltean.ro

