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DRAGOSTEA 
 
Dragostea a fost abordată nu numai în literatură, artă, filozofie, sociologie și psihologie, ci și 
în multe alte discipline științifice. Dragostea este un subiect extrem de complex și fiecare dintre 
noi face o corelație directă între propriile experiențe și acest sentiment intens. Dragostea 
include subiecte precum: sexualitate, prietenie, Eros, familie, relație și multe altele. Însă, ce 
este dragostea?  

Plan de discuție: Dragostea pe Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercițiu: Dragostea 

o “Este ceea ce este, spune dragostea" este refrenul unei poezii semnate de poetul 
Erich Fried (1921-1988).  

o Scrieți ce părere aveți despre această poezie.  

o Ce credeți că dorește să spună Erich Fried despre dragoste?  

o Ce vă spune această poezie? 

Erich Fried - “Ceea ce este” 
 

Este o nebunie 
spune mintea 

Este ceea ce este 
spune dragostea 

Este nenoroc 
spune precauția 

Nu este altceva decât durere 
spune frica 

Este fără perspectivă 
spune experienţa 
Este ceea ce este 
spune dragostea 

 

o De ce ar trebui să fiți atenți pe internet? 

o Ce părere aveți despre întâlnirile online? 

o De ce ar trebui să fiți vigilenți?  

o Cât de probabil este să vă găsiți adevărata dragoste pe Internet?  

o Întâlnirile, sexul și relațiile pe net – ce părere aveți? 

o Schimbă Internetul percepția dvs. despre dragoste? 

o Cum diferă dragostea din spațiul virtual față de cea din lumea reală? 

	



	

	 17	

Este derizoriu  
spune mândria 

Este frivol 
spune gândirea 
Este imposibil 

spune experienţa 
Este ceea ce este 
spune dragostea.” 	

 
Fried, Erich. Este ceea ce este. I. In: Este ceea ce este. Poezii de dragoste – poezii de 
teamă – poezii de supărare. Klaus Wagenbach publishing house 1996. 
 
Activitate: Percepția dvs. față de dragoste  

o – Scrieți câteva rânduri privind percepția dvs. față de dragoste. Ce înțelegeți prin 
dragoste?  

SAU 
o – Prezentați cartonul dvs.: Dragostea este......... 

 
Plan de discuție: Dragostea pe Internet 

• Din ce în ce mai multe persoane apelează la întâlnirile online pentru a găsi dragostea. 
În prezent, tot mai mulți dintre noi ajungem să ne cunoaștem în chat room-uri, în 
comunități virtuale sau pe forumuri. Unii ajungem să ne îndrăgostim pe internet. Însă 
internetul este periculos. Nu poți fi niciodată sigur că persoana cu care intri in contact 
este exact cine sau ceea ce pretinde că este. Unii dintre noi fac chiar schimbări de 
păreri sexuale cu partenerii de chat. 

• La ce trebuie să acordați o atenție deosebită?  

• De ce ar trebui să fiți vigilenți?  

• Cât de probabil este să vă găsiți dragostea pe Internet?  

• Întâlnirile, sexul și relațiile pe net – ce părere aveți? 

• Schimbă oare Internetul dragostea? 
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