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MODULUL 2: Ce ar putea explica diferenţele de comportament în ceea ce priveşte viaţa personală? 

 

 

Majoritatea oamenilor de pretutindeni încearcă să menţină anumite lucruri în intimitatea vieţii lor 

private. Totuşi, oamenii sunt diferiţi în ceea ce priveşte lucrurile pe care vor să le menţină private – 

chestiunile private. De asemenea, ar putea fi diferiţi şi în ceea ce priveşte felul în care menţin 

lucrurile private.  

 

În acest modul vei analiza câteva modalităţi prin care oamenii ar putea acţiona diferit în ceea ce 

priveşte intimitatea lor. De asemenea, vei discuta care ar putea motivele pentru aceste diferenţe.  

 

 

 

Lecţia 3 

De ce ar putea fi diferite comportamentele oamenilor în ceea ce priveşte viaţa personală? 

 

Această lecţie are un scop... 

În această lecţie vei învăţa că oamenii pot avea comportamente diferite în ceea ce priveşte viaţa lor 

personală şi chestiunile private. Vei analiza câteva situaţii în care oamenii se comportă diferit în 

ceea ce priveşte chestiunile private. Apoi veţi discuta care ar putea fi motivele pentru aceste 

diferenţe.  

 

La sfârşitul acestei lecţii, ar trebui să ştii să explici câteva diferenţe în comportamentul oamenilor 

cu privire la chestiuni private. De asemenea, ar trebui să ştii să explici câteva motive pentru care 

există aceste diferenţe.  

 

Cuvinte cheie... 

ocupaţie 

oportunitate 

 

Rezolvă problema... 

Poţi să afli motivele pentru care oamenii vor să aibă intimitate? 

Îţi aduci aminte de Bogdan şi de povestea lui, Marius cel Fabulos? Ultima oară când l-am vizitat pe 

Bogdan, urma ca bunica lui să vină să stea cu familia sa timp de câteva săptămâni. Citeşte Capitolul 
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2 din Marius cel Fabulos. Apoi lucreză cu un partener pentru a analiza cu atenţie povestea şi a 

răspunde la întrebările de la sfârştit.  

 

 

Marius cel Fabulos 

Capitolul 2 

 

După ce i-a salvat pe Titani, Marius cel Fabulos se odihnea în linişte în ascunzătoarea sa. Dintr-o 

dată, un zgomot neobişnuit l-a trezit din somn. Acesta a zguduit pereţii ca un cutremur. Marius ştia 

că acel zgomot putea veni doar de la o singură creatură. Era invadat de nimeni altul decât de Marele 

Sforăit! 

Marele Sforăit nu era un monstru rău. De fapt, avea o inimă de aur. Era o bunicuţă bună şi 

generoasă. Cu toate acestea, sforăia atât de tare încât îi zguduia fiecare nervişor din corp.  

Marius cel Fantastic avea şi el o inimă de aur. Nu-i putea cere monstrului cel blajin să plece. Nu ar 

avea unde să meargă. După zile întregi în care tot ascultă sforăitul neîntrerupt al monstrului, nu a 

mai putut suporta. N-avea încotro. Şi-a făcut bagajul şi a părăsit ascunzătoarea. În câteva minute a 

găsit o colibă părăsită. „Ah, în sfârşit”, spuse el „linişte, tihnă şi intimitate!” 

Chiar în acel moment, Lili bătu la uşa băii. „Bogdan, eşti la baie?” întrebă ea iritată.  

Fără a aştepta un răspuns, a intrat înăuntru. „Ai înebunit? Nu ţi-ai găsit alt loc unde să-ţi faci 

desenele alea idioate decât în vană?” 

În acea dimineaţă Bogdan era foarte prost dispus. „Ascultă Lili, se presupune că baia este un loc 

privat”, spuse Bogdan răspicat.  

Lili îi aminti lui Bogdan că se află în baie, un loc pe care toţi membrii familiei trebuie să îl 

folosească. I-a sugerat lui Bogdan să se întoarcă la calculatorul său. 

„O tot aud pe bunica sforăind”, spuse acesta. „Zgomotul trece prin peretele camerei tale.” 

Până în acel moment s-au trezit toţi membrii familiei. Unul câte unul s-au tot perindat prin baie.  

„Ei bine, cu siguranţă ăsta este un loc ciudat”, a exclamat tatăl lui Bogdan.  

„Doamne, ce de lume intră şi iese de aici”, spuse bunica. 

„Ei bine, plec!” spuse Bogdan. „Şi cu asta s-a mai dus o idee bună. Am nevoie doar de puţin timp 

singur, să mă gândesc şi să desenez. Nu cred că cer prea mult.” 
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Bogdan se îmbrăcă şi ieşi din casă. Continuă să vorbească singur: „Vreau să spun, lui Lili îi place 

să fie singură când vorbeşte cu vreo prietenă de-a ei. Tot timpul spune că nu-i treaba mea ce au ele 

de vorbit. Îi şopteşte secrete chiar şi ursuleţului ei de pluş.” 

Bogdan ajunse în parc. „Câteodată mama şi tata ies să ia cina doar ei doi”, contină el. „Spun că au 

nevoie să petreacă puţin timp împreună fără restul familiei.” 

Curând ajunse la o pădurice de stejari la marginea parcului.  

„Stai un pic! Ştiu ce a făcut Marius cel Fabulos când Marele Sforăit i-a invadat ascunzătoarea. L-

am făcut să scape mergând la acea colibă unde putea fi singur. De acum înainte, când vreau să fiu 

singur să desenez, voi veni aici. Nimeni nu vine în această pădurice de stejari, nici chiar când 

parcul este plin de oameni.” 

Bogdan zâmbi. „De acum înainte, voi numi acest loc Ascunzătoarea din Păduricea de Stejari. Voi fi 

singurul care ştie despre ea.” 

 

Cum procedează Bogdan pentru a-şi păstra desenele private? 

 

 

 

 

Ce vor membrii familiei lui Bogdan să menţină privat? Cum 

procedează pentru a reuşi să menţină aceste lucruri private? 

 

 

 

 

 

Cum procedează Bogdan pentru a-şi păstra desenele private? 

 

 

 

 

Analizează cu atenţie 

? Ce lucruri a încercat Bogdan să menţină private? De ce vroia să le menţină private? 
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? Cum a procedat Bogdan pentru a menţine aceste lucruri private? 

? Ce lucruri au încercat alţi membri ai familiei lui Bogdan să menţină private? De ce? 

? Cum a procedat fiecare membru al familiei pentru a menţine aceste lucruri private? 

? Ce motive ar putea explica diferenţele dintre comportamentul lui Bogdan şi cel al celorlalţi 

membri ai familiei sale în ceea ce priveşte chestiunile private? 

 

Idei de reţinut... 

De ce diferă oamenii în comportamentul lor legat de chestiunile private? 

Oamenii pot avea idei diferite cu privire la ceea ce doresc să păstreze privat. De asemenea, pot 

proceda în moduri diferite pentru a păstra aceste lucruri private. Cum poţi explica aceste diferenţe+ 

 

Există multe motive pentru care oamenii au idei şi comportamente diferite în ceea ce priveşte 

intimitatea şi chestiunile private. Poate că deja ai identificat câteva dintre aceste motive în discuţiile 

avute. Motivele identificate includ vreuna din ideile următoare? 

 

 Familie. Experienţele din copilăria unei persoane ar putea influenţa ideile pe care acea 

persoană le  are despre intimitate şi felul în care se comportă pentru a-şi păstra intimitatea 

şi a menţine anumite lucruri private.  

 Alex locuieşte într-un apartament micuţ împreună cu patru fraţi şi surori. Nu prea 

are ocazia să fie singur. Părinţii îşi învaţă copiii că este important să respecţi 

intimitatea celorlalţi.  

 

 Ocupaţie sau interese. Ceea ce face o persoană la locul său de muncă sau hobbiurile sale 

pot fi chestiuni private.  

 Alex este un elev bun. Trebuie să se concentreze la teme fără ca ceilalţi să se 

amestece în ceea ce face. Când sora lui se uită la el, nu se simte în largul său şi nu 

se poate concentra la ceea ce are de făcut.  

 

ocupaţie: munca sau meseria unei persoane 

 

 Oportunităţi pentru intimitate. Felul în care o persoană acţionează pentru a avea 

intimitate depinde de şansele pe care le are de a avea intimitate.  

 Alex are puţine oportunităţi pentru intimitate acasă. Aproape de casă se află o plajă 

unde merge de câte ori simte nevoia de a fi singur.  
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oportunitate: moment potrivit pentru a face ceva 

 

De ce crezi că oamenii se comportă diferit pentru a păstra anumite lucruri private?  

 

 Importanţa acordată intimităţii. Unii oameni cred că intimitatea şi păstrarea unor lucruri 

în privat sunt foarte importante. Alţi oameni cred că alte lucruri sunt mai importante. Există 

şi o diferenţă în ceea ce priveşte importanţa acordată intimităţii de către oameni din ţări 

diferite.  

 În anumite ţări, oamenii cred că copiii ar trebui să aibe propria lor cameră încă de 

la naştere. Dacă Alex ar trăi în acea cultură, ar avea propria lui cameră. În alte 

culturi, copiii stau în camera părinţilor până la o anumită vârstă. Dacă Alex ar trăi 

în acea cultură, el şi fraţii şi surorile sale ar dormi în aceeaşi cameră cu părinţii lor.  

 În anumite ţări, poliţia nu are voie să asculte conversaţiile telefonice ale oamenilor 

decât dacă are un motiv întemeiat. De asemenea, pentru acest lucru are nevoie de 

aprobarea unui judecător. În alte ţări, poliţia poate asculta conversaţiile oamenilor 

oricând doreşte.  

 

 Diferenţe individuale între oameni. Chiar şi în cadrul aceleiaşi familii, oamenii nu au 

aceeaşi părere şi nu acţionează la fel în ceea ce priveşte intimitatea.  

 Alex crede că nu poate lucra dacă altcineva se uită la el. Surorilor lui, Zoe şi 

Carolina, le place să fie înconjurate de mulţi oameni. Ele sunt mai sociabile şi 

lucrează mai bine dacă pot să vorbească despre ceea ce fac.  

 

Gândeşte-te la aceste motive care pot justifica felul în care oamenii văd intimitatea şi acţionează 

pentru a o păstra atunci când lucrezi la următorul exerciţiu.  

 

Cum ai putea explica de ce Alex şi surorile lui acţionează diferit în ceea ce priveşte intimitatea? 

 

Rezolvă problema... 

Poţi explica de ce oamenii din aceste situaţii au comportamente diferite în ceea ce priveşte 

intimitatea şi chestiunile private? 

Citeşte următoarele situaţii. Gândeşte-te la motivele pentru care aceşti oameni acţionează aşa. 

Foloseşte ideile pe care le-ai învăţat cu privire la diferitele păreri şi sentimente cu privire la 
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intimitate. Lucrează cu un partener pentru a răspunde la întrebările din secţiunea „Aplicaţii 

practice”.  

 

1. Karina locuieşte într-o casă mare împreună cu părinţii ei şi cele trei surori. Fiecare fată are 

propria ei cameră. Karinei îi place foarte mult să fie singură pentru a citi. Când vrea să fie 

singură, merge în camera ei şi închide uşa. Ştie că nimeni nu o va deranja.   

2. Toma are un telefon cu ecran. Când îl sună prietenii, aceştia pot să vorbească cu Toma, dar şi 

să îl vadă. Câteodată el nu vrea ca ei să-l vadă pe el sau camera lui. Când se întâmplă asta, 

apasă pe buton şi închide dispozitivul de vizionare.  

 

Ce motive ar putea explica comportamentul lui Toma în ceea ce priveşte 

intimitatea? 

 

3. Mihai locuieşte la munte. În fiecare toamnă merge la vânătoare de căprioare. Nu îi place să fie 

deranjat de alţii. Poate sta săptămâni întregi fără a vedea pe nimeni. Fratele său, Ovidiu, nu 

părăseşte niciodată oraşul. Lui Ovidiu îi place foarte mult să fie printre oameni.  

4. Ileana este avocată. Când judecătorul i-a cerut să dezvăluie anumite informaţii pe care clientul 

ei dorea să le ţină secrete, a refuzat să răspundă pe motiv de 

confidenţialitate.  

 

 Ce motive ar putea explica comportamenul Ileanei în ceea ce priveşte intimitatea? 

 

Aplicaţii practice 

? Ce vrea persoana din fiecare situaţie să menţină privat? 

? Cum acţionează persoana pentru a menţine aceste lucruri private? 

? Cum poţi explica de ce fiecare persoană a procedat cum a procedat în ceea ce priveşte 

intimitatea? 

? Cum poţi explica diferenţele dintre comportamentul lor? 

 

Foloseşte ceea ce ştii... 

1. Desenează interiorul unei case. Apoi explică în faţa clasei modul în care traiul în acea casă ar 

putea influenţa intimitatea unei persoane. 
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2. Scrie o poveste despre intimitate într-o societate din viitor. Explică ce vor oamenii care trăiesc 

acolo să păstreze în intimitatea vieţii lor personale şi ce fac pentru a avea intimitate. Poţi citi 

povestea în faţa clasei.  
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Lecţia 4 

Cum influenţează cultura ideile pe care le au oamenii cu privire la viaţa personală? 

 

Această lecţie are un scop... 

În această lecţie vei analiza situaţii legate de intimitate în cadrul a trei culturi. Vei citi despre 

Japonia, Albania, şi Arcticul Canadian.  

 

La sfârşitul acestei lecţii, ar trebui să ştii să dai exemple de diferite moduri în care oameni 

aparţinând unor culturi diferite ar putea gândi şi acţiona în ceea ce priveşte intimitatea. Ar trebui să 

ştii să explici felul în care aceste credinţe şi pnuractici diferă de ale tale.  

 

Cuvinte cheie... 

cultură                                   inuiţi                         singurătate 

rom                                       şaman     

 

Idei de reţinut... 

Cum diferă concepţiile despre intimitate în funcţie de cultură? 

Intimitatea există în toate culturile lumii. Indivizii pot avea păreri diferite cu privire la chestiunile 

pe care doresc să le menţină private. De asemenea, pot fi diferiţi şi în ceea ce priveşte modul în care 

procedează pentru a menţine lucrurile private.  

 

Felul în care oamenii văd intimitatea şi în care acţionează pentru a-şi păstra intimitatea poate fi 

diferit în funcţie de cultură. Este interesant să comparăm comportamentul legat de intimitate al 

oamenilor care aparţin unor culturi diferite pentru a vedea în ce măsură se aseamănă şi în ce măsură 

sunt diferiţi. De asemenea, este interesant să încercăm să înţelegem de ce oamenii aparţinând unor 

culturi diferite simt şi acţionează într-un anume fel în ceea ce priveşte intimitatea.  

 

cultură: obiceiurile, credinţele, legile, stilul de viaţă, şi toate celelalte rezultate ale activităţii şi gândirii 

umane care aparţin oamenilor 

 

Rezolvă problema... 

Poţi să explici asemănările şi deosebirile dintre felul în care oamenii se comportă în ceea ce 

priveşte intimitatea în aceste poveşti? 
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Acest exerciţiu include poveşti despre intimitatea vieţii personale în cadrul unor culturi diferite. 

Lucraţi în grupuri de trei elevi. Fiecare elev din grup va citi o poveste diferită. După ce fiecare 

persoană citeşte povestea, el sau ea va completa „Tabelul pentru identificarea modului în care 

oamenii menţin lucrurile private” de la sfârşitul poveştilor. Apoi fiecare elev va spune povestea 

citită şi celorlalţi membri ai grupului.  

 

Povestea nr. 1 

Ideea de a avea un spaţiu privat în Japonia nu este tradiţională. Este o idee nouă care provine din 

faptul că multe obiceiuri din Est şi Vest sunt acum împărtăşite. Cuvântul folosit pentru intimitate în 

Japonia este acelaşi ca şi în engleză (privacy), dar pronunţat în stil japonez.  

 

O vizită în Tokyo 

 

Numele meu este Hirota, iar pe fratele meu geamăn îl cheamă Kishi. Avem 12 ani. Locuim cu 

părinţii noştri într-un apartament la bloc în Tokyo. Apartamentul nostru are trei camere.  

 

Camera principală, unde primim oaspeţi, devine dormitor noaptea. Punem saltele pe jos pentru 

părinţii noştri. Noi avem camera noastră.  

 

În fiecare zi mergem la şcoală şi venim de la şcoală singuri. Ne simţim în siguranţă datorită koban-

ului din cartierul nostru. 

 

Koban-ele sunt mici posturi de poliţie unde lucrează câte unul sau doi poliţişti. Un koban este 

responsabil de aproximativ 300 de clădiri. Toţi poliţiştii ne cunosc. Dacă nu am ajunge acasă la 

timp, poliţistul ar anunţa-o pe mama sau pe tata la servici.  

 

Poliţiştii îşi petrec câteva ore pe zi vizitând şi vorbind cu familiile şi firmele din zonă în timpul 

rondului. Fac acest lucru la fiecare casă şi local din cartier cam de două ori pe an.  

 

Poliţiştii vin la ceai, iar în timpul vizitei înregistrează detalii despre membrii familiei şi oaspeţii lor. 

Nu există o lege care să stipuleze că trebuie să răspunzi la întrebările poliţiştilor, dar aproape toată 

lumea o face. 
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Fiecare koban este bine informat cu privire la cartierul său. Poliţiştii au liste cu oamenii bătrâni care 

trăiesc singuri, cu persoanele cu cazier, şi cu oamenii care au boli psihice. De asemenea, au liste cu 

oamenii care lucrează în tura de noapte pentru cazul în care ar putea fi martori la o infracţiune.  

 

Câteodată vreun vecin îi spune poliţiei că cineva şi-a schimbat brusc stilul de viaţă – de exemplu, 

are o maşină nouă sau are un televizor sau calculator pe care nu le-a avut înainte. Poliţistul poate 

întocmi un raport pe care îl trimitei secţiei principale de poliţie, în  cazul în care crede că acest 

lucru este necesar. Poliţiştii de la un nivel mai înalt pot decide să trimită detectivi care să 

investigheze lucrurile în secret.  

 

Familia şi prietenii noştri cred că prezenţa poliţiei conferă siguranţă. Nu avem atâta intimitate, dar 

suntem liniştiţi.  

 

Acest tip de poliţie funcţionează foarte bine în cartierele mai vechi ale oraşului şi în zonele rurale. 

Dar avem nişte prieteni care locuiesc într-un complex nou de apartamente care se întinde pe trei 

străzi. Poliţia spune că oamenii care locuiesc în acest gen de complex sunt mai puţin cooperanţi. 

Astfel, şansele de a forma organizaţii de prevenire a criminalităţii în cartier sunt mult mai mici. 

Aceste persoane ţin mai mult la intimitatea lor. Fratele meu şi cu mine credem că acest lucru se 

datorează faptului că locuiesc aşa de aproape unii de alţii.  

 

În ce fel sunt diferiţi oamenii care  aparţin culturii tale de japonezi în ceea ce priveşte atitudinea lor faţă 

de poliţie şi intimitate? În ce mod sunt asemănătoare atitudinile lor? 

 

Povestea nr. 2 

Această poveste este despre romii din Europa de Est. Persoanele din povestea noastră trăiesc în 

Albania. Limba vorbită de romi se numeşte romani.  

 

O vizită în Albania 

 

Numele meu este Lena. Sunt de etnie romă şi locuiesc împreună cu familia mea într-un sătuc din 

Albania. Anul trecut am avut un oaspete din Statele Unite. După o zi de la sosirea ei, toată lumea 

ştia că Margaret a venit în vizită la familia noastră.  
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Margaret nu avea voie să iasă singură, pentru că era femeie, pe de o parte, şi pentru că era oaspetele 

nostru, pe de altă parte. Câteodată încerca să iasă pe furiş pentru a se plimba singură. Dar imediat 

apărea lângă ea fratele meu mai mare, Nico, sau o altă persoană.  

 

Nici chiar în casă nu o lăsam singură. Familia noastră nu are nevoie de intimitate sau linişte. Cu cât 

avem în jurul nostru mai mulţi oameni şi cu cât sunt mai zgomotoşi, cu atât mai bine ne simţim. 

Ăsta e modul nostru de viaţă. 

 

Dacă vrei să fii singur, credem că ceva e în neregulă cu tine.  

 

Bineînţeles, dimineaţa e altfel. Toate femeile ignoră toţi bărbaţii o vreme, iar bărbaţii ignoră şi ei 

femeile. Nimeni nu vorbeşte cu un bărbat dimineaţă înainte ca acesta să se spele. Ştim că nu trebuie 

să vedem pe cineva care nu e încă pregătit să fie văzut. Este uşor să pretindem că există pereţi între 

noi.  

 

Branko este cel mai în vârstă în familia noastră. De ceva vreme strânge bani pentru a-şi cumpăra un 

apartement pentru el şi soţia lui. Banii sunt ascunşi. Toată lumea ştie despre acest lucru dar nu 

vorbim despre el.  

 

Într-o seară Branko făcea gălăgie în bucătărie. Era întuneric, dar am încercat să-l urmăresc. A 

ridicat oalele una câte una de pe raft. Când a ajuns la ultima, s-a făcut linişte dintr-o dată.  

 

A pus oala pe scaun şi a luat capacul de pe ea. A băgat mâna în oală şi a scos nişte pacheţele. Erau 

banii pentru apartament. Fiecare pacheţel era legat cu aţă. A băgat şase pacheţele într-un sac de rufe 

murdare. Apoi a luat sacul şi a ieşit pe furiş afară. 

 

În acea seară s-a întors cu actul de vânzare-cumpărare pentru un apartament. Întrega familie şi toţi 

prietenii noştri am organizat o petrecere cu muzică şi dans pentru a sărbători acest lucru.  

 

În ce fel sunt diferiţi oamenii care  aparţin culturii tale de romi în ceea ce priveşte atitudinea lor faţă de 

oamenii care vor să fie singuri? În ce mod sunt asemănătoare atitudinile lor? 
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Povestea nr. 3 

Următoarea poveste a fost adusă de exploratorul danez Knud Rasmussen. În anii 1923 şi 1924 a 

călătorit de-a lungul Arcticului Canadian. A studiat inuiţii încercând să afle lucruri legate de 

cultura Nordului Îndepărtat.  

 

inuiţi: un grup de oameni care locuiesc în nordul Canadei, Groenlanda, Alaska şi în Siberia de Est 

 

O vizită în teritoriile din nordvest în anul 1923 

Adaptare după Observaţii asupra culturii intelectuale a eschimoşilor caribu de Knud Rasmussen, 

pp. 52-4. 

 

Numele meu este Igjugarjuk şi sunt şaman. Când a venit vremea să devin şaman, unchiul meu mi-a 

devenit instructor. M-a luat cu el în sania sa departe, dincolo de tabăra poporului nostru. Era iarnă 

şi era lună nouă. Nu m-a dus înapoi acasă până când următoarea lună a fost de aceeaşi mărime.  

 

Unchiul meu a construit o colibă mică de zăpadă. Era doar atât de mare cât să intru eu în ea şi să 

stau jos. Am fost închis înăuntru. După cinci zile, unchiul meu mi-a adus apă.  

 

Nu s-a mai întors decât după încă 15 zile, şi atunci a stat doar până mi-a dat apa, după care a plecat. 

Nici chiar vechiul şaman nu avea voie să-mi întrerupă singurătatea.  

 

Unchiul meu îmi spusese să mă gândesc doar la un singur lucru în perioada în care urma să stau în 

colibă. Mi-a spus că ar trebui să-mi doresc doar un singur lucru, acela de a fi şaman. Spre sfârşitul 

celor 30 de zile, un spirit a venit la mine să mă ajute. Acesta era un semn că voi avea puteri şi că 

voi fi şaman.     

 

Când luna nouă a avut aceeaşi mărime ca şi cea care a strălucit pentru noi când am plecat de lângă 

oamenii noştri, unchiul meu a venit din nou cu sania sa şi m-a luat acasă.  

 

Timp de un an a trebuit să am propria mea oală de gătit şi propria mea farfurie de carne. Nimeni nu 

avea voie să mănânce din ceea ce se gătea pentru mine. Mai târziu, când mi-am venit în fire, am 

înţeles că am devenit şamanul satului meu. 
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Vecinii mei sau oameni din alte sate vin la mine pentru a-i vindeca pe bolnavi, sau pentru a 

inspecta un drum pe care urmează să călătorească.  

 

Când se întâmplă acest lucru, plec de acasă pentru a mă retrage în singurătate, departe de locuinţe. 

Dacă trebuie să aflu ceva dificil, singurătatea mea trebuie să dureze trei zile şi două nopţi. Pot să 

aţipesc şi să vizes la ceea ce trebuie să aflu.  

 

În fiecare dimineaţă mă duc acasă şi povestesc ceea ce am aflat până în acel moment. Totuşi, după 

ce termin de spus ceea ce am de spus, mă întorc în locurile unde pot să fiu singur.  

 

Adevărata înţelepciune poate fi găsită doar departe de lume, în singurătate deplină. Nu poate fi 

găsită prin joacă, ci doar prin suferinţă. Singurătatea şi suferinţa deschid mintea umană, iar un 

şaman trebuie să-şi găsească înţelepciunea în ele.  

 

şaman: conducător spiritual care este instruit pentru a putea vindeca boli şi prezice evenimente 

 

singurătate: faptul de a fi singur 

 

În ce fel este asemănătoare sau diferită nevoia ta de intimitate de cea a şamanului din această poveste? 

 

Tabel pentru identificarea modului în care oamenii menţin lucrurile private   

 Japonia Albania Arcticul canadian 

1. Cine doreşte intimitate?    

2. Ce obiecte sau lucruri doreşte persoana 

să menţină private? 

   

3. Faţă de cine doreşte persoana să aibă 

intimitate? 

   

4. Cum acţionează persoana pentru a 

menţine ceva privat? 

   

 

 

Aplicaţii practice 

? Descrie atitudinea şi comportamentul oamenilor din poveste în ceea ce priveşte intimitatea. 

Explică de ce au acţionat cum au făcut-o în ceea ce priveşte intimitatea. 
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? În ce fel credinţele, atitudinile şi acţiunile legate de intimitate ale persoanelor din poveste 

sunt asemănătoare sau diferite de ale tale? 

 

Foloseşte ceea ce ştii...    

1. Fii cercetător. Întreabă-ţi bunicii (sau pe cineva de vârsta lor), părinţii sau tutorii, şi fraţii, 

surorile şi prietenii care este atitudinea şi comportamentul lor în ceea ce priveşte intimitatea. 

Atitudinile şi credinţele lor sunt asemănătoare cu cele ale persoanelor despre care ai citit? 

Spune ce ai aflat şi colegilor tăi de clasă.  

2. Împreună cu un prieten scrieţi o poezie sau un cântec despre părerile voastre legate de 

intimitate.  

 


