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Eltűnődtél már azon, vajon miért vonzódsz bizonyos
pasikhoz, és miért nem vált ki belőled heves
érzelmeket akár egy jóképű másik? Mit tud a kémia,
és hogyan változtatja meg párválasztási döntéseinket
anélkül, hogy feltétlenül tudnánk róla?
Dienes Angéla írása

Sok mindent „örököltünk” az állatvilágtól, köztük azt is, ahogyan szó szerint az orrunknál fogva vezetnek minket az illatok. És itt nem azokról az
esetekről beszélünk, amikor elolvadsz
egy pasi sportos vagy éppen vadul fűszeres parfümjétől, miután beszállsz
mellé a liftbe. Ennél többről van szó!
A férfi testének szaganyagai ugyanis
úgy játszanak hormonjaiddal, hogy az
talán nem is tudatosul benned. Ráadásul nem is a szexi ing alá fújt dezodor, vagy a nyakára tett érzéki permet
indít be, hanem saját testének egyébként szagtalan, orrunk által mégis érzékelhető kémiai vegyületei. – Az úgynevezett fermonoknak fontos szerep
jutott az evolúció során. Segítségükkel
jelölik ki az állatok saját territóriumukat, és ezeket vetik be udvarlási rituáléik során is. Persze nem afféle praktikaként használják a vegyületeket!
Ösztönös jelzésként szolgálnak szexuális érdeklődésük kimutatására, később pedig párjuk azonosítására, így
közvetve az utódok biztosítására is.
Gondoltad volna például, hogy a tengeri sünök is udvarolnak? Amikor feromonokat engednek ki a környező vizekbe, a kolónia többi tagjának üzennek, hogy eljött a szaporodás ideje.
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Miért szexi, aki izzadt?
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Persze ránk is hatnak a fermonok,
amikor kiszemeljük a megfelelő „áldozatot”. Amerikai kutatói rájöttek, hogy
a férfiak izzadsága fiziológiai és pszichológiai hatással is van a nőkre. Feldobja a hangulatunkat, csökkenti a feszültséget, segít a nyugodt, önfeledt
állapot elérésében, és serkenti a luteinizáló hormon kiválasztását, ami a

menstruációs ciklus szabályozásában
játszik szerepet. Szintje számottevően
megemelkedik közvetlenül az ovuláció
előtt, vagyis akkor szökik magasabbra, amikor termékeny állapotban
vagyunk. Úgy tűnik, többek között
ezeken a vegyületeken üzeni testünk
a férfiaknak, készen állunk közeledésükre.

Csapda hatástalanítva
A modern kor lázas törekvései arra,
hogy eltüntessünk testünkről lehető-

lyek eredményei egyértelműen arra
utalnak, hogy a férfitest által is termelt androsztenon vonzó lehet a nők
számára. Szívesen közelítik meg
ugyanis azokat a helyeket, amelyeket
előzőleg androsztenonnal »illatosítottak«” – meséli. A szakember elárulja,
hogy nemcsak szaglórendszerünk érzékeli a csábító szagokat, azok a társas és az érzelmi folyamatokért felelős agyi központokra is hatnak. Nem
véletlen, hogy egyes keleti kultúrákban még mindig őriznek olyan szokásokat, melyek a test illatanyagait mint
kommunikációs eszközt használják.
Az araboknál például a kerítőnő
vagy házasságszervező megszagolja
a menyasszonyt és ha nem tetszik
természetes illata, akár javasolhatja is
a vőlegénynek, hogy álljon el
a házasságtól.

Amerikai kutatói rájöttek, hogy
a férfiak izzadsága fiziológiai és pszichológiai
hatással is van a nőkre. Feldobja
a hangulatunkat, csökkenti a feszültséget,
segít a nyugodt, önfeledt állapot elérésében.
leg minden szőrszálat, elfeledtetik, mi
is lehetett egykor a még borotválatlan
területek funkciója. Persze ez nem valami burkolt tanács, hogy dobd ki a
gyantázó szettet, ám érdekes tudni,
mitől is maradtunk az evolúció során
itt-ott szőrösek. „A hónaljban és az
intim testtájakon elterülő pamacsok
szagcsapdaként működnek, és fontos
szerepet játszanak a párválasztásban.
Jelzéseket, információkat hordoznak
egy adott szag viselőjéről, annak nemi
izgalmának és érettségének mértékéről, szexuális hozzáférhetőségének
fokáról” – mondja dr. Meskó Norbert
evolúciós pszichológus. Hozzáteszi,
bizonyos feromonok termelődése serdülőkorban jelentősen megemelkedik,
nőknél a menopauza után pedig csökken. „Vannak olyan vizsgálatok, me-

A siker illata
Mi az igazán vonzó pasi titka? A tudósok szerint még a kockás hasat és
az igéző szemeket is felülmúlhatja a
férfi testének fermonszintje! A nők
szája és orra közötti területre androsztadienont juttatva, a nők vonzóbbnak ítélték azokat a férfiakat,
akikkel a vegyület aromaanyagainak
hatása alatt találkoztak. „Testünk illata jelentősen befolyásolhatja vonzerőnket. Ha olyan parfümöt viselünk,
amit kellemesnek tartunk, az már önmagában javítja önértékelésünket és
saját csáberőnk megítélését. Egy
vizsgálatban állásinterjún résztvevő
nők viselkedését figyelték olyan parfüm hatására, amelyet korábban jó illatúnak ítéltek. Az értékelők néma videofelvételen látták az egyes interjúwellness
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Léteznek már olyan
testpermetek, amelyek
illatukat tekintve
semmiben sem
különböznek más
készítményektől,
ám összetételükben
annál inkább!
Szintetikus fermonokat
tartalmaznak, a gyártók
szerint nőstényvadászatra sarkallva
a férfiakat.
Kevesebbszer igazították meg például a hajukat vagy érintették meg az
orrukat, ritkábban változtattak testhelyzetükön a forgószékben. Az értékelők a parfümhasználók csoportját mindemellett magabiztosabbnak
is látták” – számol be egy érdekes illatkísérletről dr. Meskó Norbert. A
feromonok a parfümgyártók fantáziáját is megmozgatták. Léteznek már
olyan testpermetek, amelyek illatukat tekintve semmiben sem különböznek más készítményektől, ám
összetételükben annál inkább! Szintetikus fermonokat tartalmaznak, a
hirdetők szerint nőstényvadászatra
sarkallva a férfiakat. Működésük lényege pontosan az, ami saját, természetes feromonjaidnak is: ellenállhatatlanná tesznek az ellenkező nem
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számára. Ezek azonban egyáltalán
nem bizonyított ígéretek, úgyhogy
jobban jársz, ha egyszerűen egy saját magadnak tetsző illatfelhőbe burkolod magad!

Kémiai aláírások
Mindannyian egyedi testillattal büszkélkedhetünk, tehát mondhatni, saját
„kémiai aláírásunk” van. „Ez egyrészt
genetikailag öröklött, másrészt külső
hatások is befolyásolják, például az,
hogy mit eszünk. Illetve természetesen más-más jellegzetességeket mutat a férfiak és a nők illata. Érdekesség, hogy a genetikai tényezőnek köszönhetően, látatlanul is felismerjük
szüleink és gyerekeink illatát. Sőt, a
parfümöket egyáltalán nem aktuális
testillatunk elfedésére használjuk, hanem annak egyfajta támogatására és
kiterjesztésére. Abból ugyanis a másik nem még bizonyos genetikailag
kódolt jellemvonásainkra is következ-

Tudtad?
A feromon görög eredetű szó,
a phero (viselkedés) és a hormon
összeolvadásával született, tehát
jelentése: viselkedésre ható hormon. Egyik típusa az androsztenon, mely férfiak és nők szervezetében is megtalálható. Egy másik az androsztedion nevű vegyület, ezt kizárólag a férfiak teste
termeli, akaratuktól függetlenül
működik, és bizonyíthatóan vonzza a nőket.
tet – persze nem tudatosan. Egyes
tanulmányok szerint azokat a partnereket részesítjük előnyben, akiknek
genetikai kódja minél inkább különbözik a sajátunkétól, ez biztosítja az emberi faj sokszínűségét” – avat be az
evolúciós pszichológus.

Olvass tovább!

szepsegkutatas.blog.hu
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kat, és az volt a feladatuk, hogy lejegyezzék aaz alanyok gesztusait ésegyéb, nem verbális kommunikációs
jelzéseit. Arról azonban nem volt tudomásuk, hogy a nők egy része az
interjú közepénél magára szórt a
kedvenc parfüméből. Az interjúelemzések megmutatták, hogy azok
a nők, akik parfümöt használtak, lényegesen csökkentették idegességük, zavaruk nonverbális jelzéseit,
amitől megnyerőbb megnyomást
keltettek.

fókuszban az egészség

wellness
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