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MITURI DESPRE BĂRBAŢI
ŞI FEMEI
1.
Bărbatul trebuie să aducă bani în casă,
iar femeia trebuie să fie casnică şi să se
ocupe de treburile gospodăreşti.
Acest lucru se întâmpla în trecut, special la
ţară, dar încă mai sunt familii care se conduc
după acest principiu. Sunt demodaţi,
oricum!
2. Femeia este responsabilă de educaţia
copilului.
Încă mai sunt oameni care consideră că
mamele trebuie să-şi ajute copiii la teme.
Încă e o tradiţie. Ele au mai multă răbdareşi sunt mai dispuse să-şi asume
responsabilităţi.
3. Bărbatul care face treabă în casă e un pămpălău.
MIT DĂRÂMAT! Sunt bărbaţi cărora le place să gătească, să facă curăţenie sau să le
pregătească pacheţelul copiilor. Să nu uităm că bărbaţii sunt cei mai buni bucătari. Nu e o
ruşine ca ei să facă treburi prin casă. E un real ajutor pentru femei.
4. Bărbaţii care plâng sunt nişte persoane slabe.
MIT DĂRÂMAT! Şi bărbaţii plâng câteodată; au şi ei trăiri şi emoţii. Sunt şi ei oameni, la
urma urmei!
5. Bărbatul care nu bea sau fumează, nu e bărbat!
Aşa se spune uneori, dar BRAVO! acelor BĂRBAŢI care nu beau, nici nu fumează!
6. Blondele nu sunt prea
inteligente.
MIT DĂRÂMAT! Sunt atâtea
blonde care au reuşit să aibă
o carieră (în politică sau în
afaceri).
7. Femeile nu sunt buni şefi.
MIT DĂRÂMAT! Sunt multe
femei manageri de companii,
firme sau şcoli.
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MYTHS ABOUT MEN
AND WOMEN
1.
A man must bring money at home and a
woman must be a housewife.
This used to happen in the past, especially in
the countryside but there are still some
families based on this principle. They are old
fashioned, however!
2. The woman is responsible for the
children's education.
People still believe that mothers must help
their children with their homework. It's still
a tradition to do this. They are more patient
and more open to take in responsibility.
3. A man who does housework is a dull.
BUSTED! There are men who like cooking, cleaning up or preparing the lunch box for
their children. Don't forget that men are the best cooks! It's not a shame to do housework,
it's a real help for women.
4. Men who cry are weak people.
BUSTED! Men cry sometimes; they have feelings and emotions. They are human beings,
after all!
5. A man who doesn't drink or smoke is not a man.
Some peolpe say this but good for those
MEN who don't drink or smoke!
6. Blonde women are not inteligent.
BUSTED! There are blonde women who
succeded to have a career (in politics or in
business).
7. Women are not good managers.
BUSTED! A lot of women are managers of
companies, firms or schools.
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