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B | R BAT U L C O S M O P O L I T

CUM S| O SALU}I PE REGIN|
Cum trebuie s\ te por]i `n prezen]a reginei?
• ~n caz c\ stai jos când regina intr\ `n `nc\pere, ridic\-te
`n picioare.
• R\mâi `n picioare atât timp cât [i regina e `n picioare.

• ~nclin\-]i capul `n chip de respect. Regina trebuie s\-]i
`ntind\ prima mâna.
• Adreseaz\-i-te reginei mai `ntâi cu Your Majesty. Apoi
spune-i Ma’am.
• Vorbe[te-i `n propozi]ii scurte.
• Cea mai frecvent\ gre[eal\: Nu i te adresa niciodat\ reginei cu titlul Your Royal Highness. Acesta le este rezervat celorlal]i membri ai familiei regale.

CUM S| SALU}I UN MASAI
~n caz c\ femeia sau b\rbatul masai e mai `n vârst\ decât
tine, n ar fi de mirare s\ te scuipe. Scuip\ [i tu.

CUM S| SALU}I UN JAPONEZ
Spune konichiwa! Apleac\-te, ]inându-]i spatele drept.
}ine-]i mâinile pe coapse. Când te `nclini, trebuie s\ ]ii
seama de statutul social. Dac\ al t\u este inferior, atunci
trebuie s\ te apleci mai mult.
Evit\ contactul vizual direct. E considerat o form\ de
impolite]e.
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CUM S| SALU}I UN ENGLEZ
F\r\ strângere de mân\. Un simplu How are you? e suficient pentru salut. Dac\ `]i este adresat\ `ntrebarea How
are you?, nu trebuie s\ te sim]i obligat s\ dai un r\spuns
sincer; un Fine, thank you! merge `ntotdeauna.

CUM S| SALU}I UN ITALIAN
Informal: Ciao! Formal: Buongiorno! O strângere de mân\
puternic\. Dup\ a doua `ntâlnire, se practic\ [i `ntre b\rba]i s\rutatul pe obraji.

)

)

)
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CUM S| SALU}I UN FRANCEZ
Informal: Salut! Ça va? Formal: Bonjour! Salutul prin strângere de mân\ este obligatoriu `ntre b\rba]i. Important:
~ntr-un grup, fiecare persoan\ trebuie salutat\ `n parte.
Un salut scurt, adresat `ntregii adun\ri, e considerat
nepoliticos. Femeile sunt salutate cu un s\rut pe obraz
(la bise). Alo! este doar un mesaj de `ntâmpinare la telefon
[i niciodat\ o form\ de salut.

CUM S| SALU}I UN CHINEZ
Se spune: Ni hao! F\r\ strângeri de mân\. Se obi[nuie[te [i o aplecare scurt\ a capului, cu o reveren]\ doar
sugerat\. Dac\ te `nclini prea mult, s-ar putea s\ se confunde cu ritualul de salut japonez, ceea ce `n China nu
este recomandat.

CUM S| SALU}I UN INDIAN
Se zice: Namaste! Lipe[ti palmele una de cealalt\, ]inându-le cam la `n\l]imea pieptului, [i dai scurt din cap.
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Dac\ te adresezi unei persoane cu rang mai `nalt, ridici
palmele mai mult. {i `n Tibet se practic\ salutul:
Namaste! ~n Thailanda, salutul este Wai!, valabil [i pentru mul]umiri.

CUM S| SALU}I UN ESCHIMOS
Se `nclin\ capul [i se apropie nasul de nasul persoanei
salutate, apoi se atinge u[or. A[a-zisul s\rut de eschimos
nu este tocmai un s\rut, ci un soi de pup\tur\ nazal\
care se obi[nuie[te `n ]inuturile arctice [i `n anumite p\r]i
ale Asiei.

CUM S| SALU}I UN POLINEZIAN
Las\-l s\-]i ia mâna ca s\-[i ating\ fa]a cu ea. Polinezienii sunt cunoscu]i pentru felul foarte direct `n care `[i
exprim\ sentimentele.

CUM S| SALU}I UN BRAZILIAN
De dorit ar fi o strângere puternic\ [i `ndelung\ a mâinii
drepte. Stânga e petrecut\ `n spatele mâinii celui salutat.
Dac\ v\ cunoa[te]i mai bine, e de preferat o `mbr\]i[are
u[oar\. Femeile se salut\, de regul\, printr-un s\rut pe
obraz mimat `n aer.

CUM S| SALU}I UN ARGENTINIAN
Strângere clasic\ de mân\. Ca semn de bun\voin]\,
b\rbatul mai `n vârst\ `l poate bate pe um\r pe cel mai
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tân\r. Dar nu invers. Dac\ cel din fa]a ta e de acela[i
rang cu tine, v\ pute]i bate reciproc pe um\r. Imediat
ce se cunosc mai bine, [i b\rba]ii obi[nuiesc s\ se s\rute
pe obraz.

CUM S| SALU}I UN AMERICAN
Salutul e mai degrab\ formal. Cel mai adesea, un Hi! e
suficient. La foarte r\spânditul How are you?, r\spunzi cu
Fine! Strângerea de mân\ se obi[nuie[te doar la prilejuri
oficiale. Trebuie s\ fie scurt\ [i ferm\, iar cele dou\ persoane se privesc `n ochi.

CUM S| SALU}I UN ROMÂN
Informal: „Salut!“ sau „Bun\!“ Formal: „Bun\ ziua!“ (sau,
dup\ caz, „Bun\ diminea]a!“ „Bun\ seara!“). B\rba]ii se
salut\ printr-o strângere ferm\ a mâinii. Nu `ntinde niciodat\ mâna `nm\nu[at\ – e nepoliticos. ~ntotdeauna,
o doamn\ `ntinde prima mâna.

)

)
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S|RUTUL PE OBRAZ
De dou\ sau de trei ori?
De la stânga sau de la dreapta?
La ce ar trebui s\ fii atent?

• ~n Germania, Italia, Spania, Brazilia [i Argentina se
obi[nuiesc dou\ s\ruturi pe obraz.
• Trei s\ruturi `n Fran]a (`n unele regiuni, chiar [i patru!),
Elve]ia, Olanda sau Belgia.
• S\rutul este doar mimat `n aer; de cele mai multe ori,
nici m\car obrajii nu se ating. Mâinile ating umerii. Se
`ncepe din partea stâng\.
• ~n ]\ri precum India, Dubai sau Iran, se pot aplica
pedepse cu `nchisoarea pentru un s\rut pe obraz. ~n
Orientul ~ndep\rtat (Japonia, China), s\rutul pe obraz
are o conota]ie sexual\.
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CUM COMUNICI PRIN GESTURI
Gesturile sunt un teren minat al comunic\rii. Semnul care,
`ntr-o ]ar\, ]ine loc de urare de bine poate `nsemna, `n alt\
zon\, o provocare la lupt\. {i folosirea degetelor mijlocii are
semnifica]ii diferite de la o ]ar\ la alta. Iat\ o scurt\ fresc\ a
celor mai importante gesturi.
Gestul
Mâna-smochin\

Ce ar putea `nsemna
~n Germania: }i-am f\cut-o!
~n Brazilia: Zgârcitule!
~n Rusia: Nu cape]i nimic!
~n Fran]a, Germania, Turcia,
universal valabil: Fuck you!
~n România: Ciuciu!

Degetul mare ridicat Germania: Super!
Orientul Apropiat, anumite zone ale
Africii, Australia: S\ m\ pupi…!
Turcia: Aten]ie când face]i autostopul!
Are conota]ii homosexuale!
~n România: OK.
Cercul

Germania: G\ozarule!
Fran]a: Foarte gustos!
Japonia: Semn pentru bani
La scufund\ri: Totul e OK!

Coarnele dracului

Germania, România: Fan de
heavy-metal!
~n Spania, Italia: Te `n[al\ nevasta!
La baseball: Dou\ auturi

)

)

)
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Semnul de pace
inversat

~n Germania: ~nc\ dou\ beri!
~n Anglia, Australia, Irlanda, Noua
Zeeland\, Africa de Sud:
Dispari! Sau: S\ m\ pupi…!

Vârfurile degetelor
`mpreunate

~n Italia: Ce vrei de la mine?!
~n Egipt: A[teapt\ o clip\!

Palmele frecate una
de cealalt\

~n Germania: Ah, ce frig e! Sau:
Sunt ner\bd\tor!
America de Sud: Sugestie de lesbi.

CUM S| DAI BAC{I{ ~N LUME
Un b\rbat nu se cade s\ fie zgârcit.
Cui s\ dai bac[i[? Cum [i cât?
Frizerului: Cel mult 5 euro. ~n niciun caz nu uita de fata
cu [amponul (1 sau 2 euro).
Taximetristului: La o c\l\torie de pân\ `n 10 euro e suficient dac\ rotunje[ti suma `n sus. ~n cazul drumurilor
mai lungi, trebuie s\ hot\r\[ti singur dac\ mai la[i 1 sau
2 euro. {oferul a fost politicos [i simpatic? {i nu a ales
cel mai lung traseu?
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Agentului de la livr\ri: De regul\, 10% din pre]. Locuie[ti la etajul patru [i n-ai lift? Po]i lini[tit s\ mai
pui 1 euro.
Menajerei: ~n func]ie de durata [ederii. Regula de aur:
1 euro pe zi, respectiv 5 euro pe s\pt\mân\, oferi]i
personal, `n ziua plec\rii (excep]ii: vezi Particularit\]i interna]ionale).
Hamalului: 1 euro pentru fiecare bagaj.
La restaurant: Cu 10% din nota de plat\ e[ti mai mereu
`n regul\.
Particularit\]i interna]ionale
SUA, reduta bac[i[ului. ~n special, la restaurant, bac[i[ul
este de 15–20% din valoarea notei de plat\. {i e de preferat s\ ai mereu prin buzunar câteva bancnote de 1 dolar.
~n Marea Britanie, la pub nu se las\ bac[i[. La restaurant,
fii atent dac\ nu cumva pe nota de plat\ e deja trecut
„Service Charge“.
~n Fran]a, nu-i da personal bac[i[ul menajerei. E suficient
dac\-l la[i pe noptier\.
~n urm\toarele ]\ri nu se las\ bac[i[: Japonia, Coreea de
Sud, Taiwan, China, Danemarca, Norvegia.
~n Fran]a, Spania [i Turcia, bac[i[ul se las\ `n farfurioara
pe care este adus\ nota.
~n Elve]ia, bac[i[ul e inclus `n nota de plat\.
~n Rusia, tarifele de taxi se negociaz\ individual. Bac[i[ul
nu mai e necesar.
~n România, `n mod obi[nuit, pentru servicii se las\ bac[i[
10% din suma de pe nota de plat\.
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