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FORRÁS 6.1

Globális üdvözlési formák

INDIA
A ‘namaste’. Érintsd egymáshoz a két tenyered a mellkasod előtt, és enyhén  
hajolj meg.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
Fogj kezet az illetővel és eközben tartsd vele a szemkontaktust. 

KÖZEL-KELET
A ‘salaam’. Tedd a jobb kezed a szívedre, és mondd az ehhez tartozó kifejezést: 
“salaam alaikoum”, amely arabul annyit tesz: béke legyen veled.

MALAJZIA
Tartsd előre mindkét kezed, és az ujjhegyeiddel érintsd meg a veled 
szembenálló ujjhegyeit. Ezután tedd a kezeidet a szívedre. Ezt azt jelenti 
“üdvözöllek”. Ezt az üdvözlési formát a férfiak csak férfiakkal, nők pedig csak 
nőkkel szemben alkalmazzák.  

POLINÉZIA
Gyengéden adj puszit a másik arcára, eközben simogasd a hátát. (Ez az 
üdvözlési forma csak férfiakra vonatkozik)

ALASZKAI ESZKIMÓK
Gyengéden érintsd az orrodat a veled szembenálló orrához. 

NÉHÁNY ÉSZAK-AFRIKAI TÖRZS
Köpj a veled szembenálló lábfejére. (Nem szükséges valóban köpni, elég 
eljátszani azt) 

NÉHÁNY TIBETI TÖRZS
Nyújtsd ki a nyelved a veled szembenálló felé.

JAPÁN
Hajolj meg derékból 15 fokos szögben. Ez egy informális üdvözlési forma, 
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bármikor bármilyen helyzetben alkalmazható.

OROSZORSZÁG
Erélyesen rázz kezet a másikkal, majd szorosan öleld meg, és adj neki 1-2 
puszit az arcának mindkét oldalára.  

LATIN-AMERIKA
Öleld át a másikat, (ezt úgy nevezik, hogy “abrazo”) majd barátságosan 
veregesd meg a hátát háromszor. 

KENYA EGYES RÉSZEI 
Pacsizzatok össze mindkét kezettekkel, majd ne engedjétek el, hanem 
fonjátok össze az ujjaitokat.   

THAIFÖLD
A “wai”. Tedd össze a két tenyered a mellkasod előtt a “namaste”-hoz hasonló 
módon, és hajolj enyhén előre. Minél magasabban tartod az összetett 
kezeidet a mellkasod előtt, annál nagyobb tiszteletet mutatsz a másik iránt, 
de vigyázz, ha a kezeid a fejed fölött vannak, az sértő a másik számára.  

DÉL-EURÓPA, KÖZÉP- ÉS DÉL-AMERIKA 
Szívélyesen rázz kezet a másikkal, és tartsd a kézfogást hosszabb ideig, mint 
ami az északi területeken szokásos. Érintsd meg eközben a másik alkarját, 
vagy a kabátjuk/felsőjük vállrészét. 

TÖRÖKORSZÁG
Rázd meg a másik mindkét kezét, vagy öleld meg, és adj neki puszit szintén 
mindkét arcára (ezt a gesztust általában barátok alkalmazzák egymással 
szemben, de a feladat részeként mindenkivel használhatod, ha ez nem okoz 
az illetőnek problémát). 

HOLLANDIA
Három puszi az illető arcára, a puszik közt oldalt váltva.

IZRAEL
Mondd “shalom”, és rázd meg a másik kezét, vagy öleld meg, attól függően, 
hogy mennyire ismeritek egymást, illetve milyen a viszonyotok. 


