Indrumar pentru convorbirea perechilor

Rumänisch / Roman

Leciunea 1: Constiina “eului” si constiina de “noi”

Evitarea de stereotipii si prejudeci.
In compararea diferitelor culturi, se ntmpin ntotdeauna pericolul, de a atribui de la
nceput oamenilor anumite moduri de via , concepii de valori sau sisteme de credin , numai
pentru c aparin anumitor ri. Oamenii snt ns - chiar si cei din aceeasi cultur - asa de
diferii, nct niciodat nu este posibil s se fac aprecieri anticipate despre o persoan , stiind
despre ea doar faptul c aparine unei anumite culturi.
Fiecare enumerare a caracteristicilor culturale, trebuie considerat nainte de toate ca o
generalizare n mare, si ca o prim orientare. Dup ce ai ascultat o descriere a caracteristicilor
culturale a culturii partenerei ( partenerului) tale ( tu) ntreab- o ( l ) mai nti de toate:


Cele spuse snt valabile n general pentru domeniul tu cultural ?



Din cele aflate, ce se potriveste pentru familia ta ?



Ce se potriveste pentru tine ?



Ct de puternic esti nrdcinat n aceste aspecte ale culturii tale ? In special, care aspecte
?

Conversare n “doi“
Sentimentul adnc ntiprit de “noi ” sau “ eu ” se programeaz mental deja n frageda
copilrie n relaia cu prinii, fraii si surorile, cu rudele. Dup aceea se consolideaz prin scoal
si alte autoriti.
Vorbii mreun cum ai crescut :


Cum a fost relaia fa de tat, mam , frai si surori , rude ?



Pe cine l-ai iubit mai mult ? De cine i-a fost team ? Cu cine ai petrecut mai mult timp?



Care au fost cele mai frumoase amintiri ? Care au fost ntmplrile cele mai triste ?



Cnd te-ai simit singuratic / njosit / vinovat ?



Cum a decurs timpul la grdini / scoal ? De care situaii i amintesti ?



Pe care dintre nvtori l-ai apreciat cel mai mult ? Pe care l-ai urt ?
Cum s-a desfsurat convieuirea cu prietenii / colegii de clas ?
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Ce relaii dorii s avei cu familiile voastre ?


Ct de puternic „ mpletit “ te simi cu familia ta, sau „ independent “ de ea ? Prin
ce se concretizeaz ?



Cum vrem s organizm un eventual ajutor pentru rude ? Ajutorul este necesar n
prezent, din cnd n cnd, sau regulat ? Cum reacionm la o cerere direct ?



Cum ne hotrm privitor cadourilor, care vrem s le facem atunci cnd facem
vizite? Sub ce form ? La ce valoare?



Ct de des si ct timp dorim s vizitm familia ta n stintate ?
Cum ne hotrm n cazul, c ei vor s ne viziteze ?

Leciunea 2: Despre acestea ar trebui s vorbim

Conversare n “doi“
Privii la “ceapa cultural ” si vorbii despre felul cum ai fost formai prin cultura n care ai
trit :


Diferenele n comportament si atitudine.



Norme si valori.



Convingeri si religie.



Concepia despre lumea n care trii.

Pentru formarea constiinei si funcia acesteia.
Comunicai asupra urmtoarelor ntrebri . Cum ai nvat s reacionezi cnd :


esti surprins ntr-o fapt / aciune gresit ?



esti nedreptit sau confruntat cu nedreptate ?



cnd te simi n constiina ta usurat ?
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Leciunea 3: La ce te referi de fapt ?

Conversare n “doi”
Vorbii despre felul vostru diferit de comunicare, datorit influenei culturii n care ai
crescut:


Ct de puternic sntei afectai de o comunicare direct, deschis, n
comparaie cu una indirect, reinut ?



Ce observi tu nsui la felul tu de a comunica ?



Ce observ partenerul tu la tine ?



Spunei unul altuia, ce v place sau ce v irit n stilul vostru de comunicare.



Ce dorii s schimbai, pentru a preveni nenelegeri si iritaii ?

Leciunea 4: Ce nseamn aici dragoste ?

Conversare n “doi”
Comunicai ntre voi, cum a fost n familiile voastre:


Cum s-au cunoscut si cstorit bunicii / prinii ti ?



Cum s-a ntmplat aceasta la fraii / surorile tale si la rude ?



Exist n familia ta divoruri ?



Ce prere ai auzind propoziia urmtoare: “Nu exist dragoste nainte de
ncheierea cstoriei, ci numai dup ncheierea acesteia ?”

Conversare n “doi”
Pentru parteneri din culturi diferite, puterea sexualitii joac un rol important n concepia
culturii din care vine.


Care snt regulile sociale referitor la comportarea sexual naintea csniciei (si
n csnicie),n familia mea, n societate, n religie si n legile rii mele ?
Referitor la aceasta, ce este altfel n cultura ta ?



Care snt regulile sociale n ara, n care trim actualmente, respectiv n care
vom tri ?



Cum am perceput eu n copilrie si n adolescen sexualitatea n sentimentele
si n gndirea mea ? Ce rol a jucat sexualitatea la tine n aceste faze ale vieii ?
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Pn la ce grani am voie s merg eu cu dorinele mele/ ale tale ? Cum vreau/vrei tu s
exprimm nclinatia sexual ?
Cum s ne artm unul altuia, c ne dorim si c ne iubim ?
Cum doresti, ca partenerul tu s-si exprime fa de tine sentimentele sale de nclinatie si de
dragoste ? F o cruciuli n urmtoarea list. Sau f un “minus” n cerculeul din faa
ntrebrii, dac pentru tine nu are asa mare importan. Compar lista ta cu cea a partenerului
tu si discutai asupra ei:
O Contact prin privire, zmbet.
O Atingeri, masaj.
O Cuvinte, nume dezmierdtor.
O Ascultare cu atenie, cnd partenerul vorbeste.
O Cadouri
O Laud, cuvinte ncurajatoare, scrisori de dragoste, poezii.
O Mult apropiere unul de cellalt, aciuni fcute mpreun.
O Ajutor reciproc, preluarea anumitor lucrri.
O Iesire la restaurant.
O Altele…………………………………………………………..

Leciunea 5: Cine hotreste ce ?

Conversare n “doi”
Cum ai crescut si cum te-a influenat cultura si familia din care te tragi:


Care snt asteptrile privind rolul brbatului / femeii n cultura ta ?



Cum te-a influenat tatl tu / mama ta ? Care dintre ei a fost mai dominant ?



Cum s-au hotrt printii ti, n ceea ce trebuia fcut n familie ,in gospodrie
?



Care a fost influena buniciilor ti ?



Care a fost poziia frailor ti / surorilor tale ? A fost preferat vreunul din ei ?



Cum trebuie s se comporte o femeie n societatea rii tale ? Ce este tipic
pentru o femeie ?



Cum trebuie s se comporte un brbat n societatea rii tale ? Ce este tipic
pentru un brbat ?
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Cum vrem s trim noi doi mpreun si cum s ne mprim lucrrile ?


Care snt asteptrile privitor la rolul brbatului / femeii n cultura n care trim
n momentul de fa / n cultura n care v-om tri?



Cu care model, privind rolul brbatului / femeii te simi mai bine: hierarhic sau
modelul de partener ? Ce nseamn aceasta practic pentru tine ?

Comparaia nelegerii privind rolul brbatului / femeii
Noteaz pe o parte a tabelului prerea ta ,si pe partea opus , ce crezi c partenerul tu ar
hotr. Comunicai asupra rezultatelor notate. Reflectai n al doilea rnd, de unde se trage
prerea voastr : amprenta cultural, casa printeasc, prieteni, religie, medii, prere proprie etc.
Evaloarea: 1= n orice caz ……….5= n nici un caz
Ea
1 2 3 4 5

Enun
Brbatul este capul familiei.
Femeia s nu aib alt preocupaie n afara casei.
Soul s ajute regulat n gospodrie.
Femeia poart responsabilitate mai mare pentru
copii.
Banii pe care-i cstig femeia, i aparin ei nsisi.
Brbatul s aib cel puin o sear pe sptmn,
pentru a o petrece cu prietenii si.
Odat pe sptmn brbatul s ngrijeasc
seara copiii, pentru ca femeia s aib timp pentru
a se relaxa,.
Responsabilitatea brbatului este serviciul lui, cea
a femeii, gospodria si copii.
Banii se administreaz cel mai bine printr-un
cont comun.
Csnicia este o chestiune de 50% / 50%.
In hotrrile importante, soul are ultimul
cuvnt, dac e nevoie.
Numai femeia s fie aceia, care gteste.
O pereche cstorit s-si petreac timpul liber
totdeauna mpreun.
Femeia s dea tot att de des impulsul la prtsia
sexual, ca si brbatul.
Femeia mpreun cu brbatul s administreze
bugetul financiar.
Nici unul din ei s nu cumpere ceva, ceea ce
cost mai mult de 50 €, nainte de a-l ntreba pe
cellalt.
Tatl este responsabil n privina disciplinrii
copiilor.
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El
1 2 3 4 5

Si soia s fac carier.
Este misiunea femeii, s in casa n ordine si s
fac curenie.
Cel puin o dat pe lun,brbatul s mearg cu
soia sa la plimbare.
Brbatul ar trebui s resolve anumite lucrri
practice n cas.
Este misiunea mamei s transmit copiilor valori.
Femeile au mai multe sentimente ca brbaii.
Brbatul hotreste pentru care din lucrri este
responsabil fiecare dintre soi.
Brbatul d impulsul pentru rugciunea comun.

Leciunea 6: A dezvolta mpreun o identitate proprie de csnicie.
Conversare n “doi”
Reflectai asupra urmtoarelor ntrebri si comparai diferenele voastre.
Cunoasterea propriei identiti culturale.

Cercetarea identitii culturale ale
partenerului.



Care este esena culturii mele ?



Care este esena culturii tale
?



Cum am ajuns eu, s fiu ce
snt ?



Cum ai ajuns tu, s fi ce esti
?



Care snt nevoile mele de baz
?



Care snt nevoile tale de
baz ?



Ce-mi este mie important ?



Ce este important pentru
tine ?

Prioritile mele referitor la nevoile de baz .
1. …………………………………………………….
2. …………………………………………………….
3. …………………………………………………….
4. …………………………………………………….
5. …………………………………………………….
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A dezvolta identitatea proprie.
Ca pereche intercultural sntei ceva deosebit. Deosebirile voastre personale si culturale
snt bune si corecte. Ele trebuie s fie tolerate si binevenite. Prin ele viaa este captivant si
emotionant. De aceea, serbai diferenele voastre, cci ele au fost acelea, care v-au atras unul de
cellalt.
Noteaz unele din deosebirile marcante care snt semnificative pentru relaia
voastr,ele o mbogeste si-i d valoare.
Conversare n “doi ”
Dup ce i-ai conturat propria identitate cultural si cea a partenerului tu si cunoastei
marcantele deosebiri, urmtorul pas const n faptul, de a hotr, care din elementele culturii si
identitii tale:


Vrei s le pstrezi neaprat ?



Care din ele, vrei s abandonezi partial sau de tot ?



Care snt punctele, n care ajungei la un compromis ?



Sau dorii s mergei ci cu totul noi si proprii ?

Trecei nc o dat prin mapa de lecii cu diferitele teme, impulsuri spre conversaie si
notiele voastre, punndu-v urmtoarele ntrebri:
Care din teme au atins direct situaia
voastr ?


Care snt hotrrile, pe care acuma le vei lua ?



Urmtoarele teme le vom aborda mai trziu:

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
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