ŐSI PÁRVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK
Két dolog van a világon, amit a legnehezebbnek tartok, és szinte mindenkit érint. Ez a
párválasztás, és a gyermeknevelés. Alig vannak olyanok, akik ezt a gondot elkerülik.
Nekik ugyanis főleg az a problémájuk, hogy ebből a feladatból és nehézségből – nekik
nem jutott. Tehát ők is szembekerültek vele.
Meg vagyok győződve arról, hogy az emberek (a világ bármely táján) három fő szempont
szerint választják ki a párjukat:
- Az aura alapján, ami sohasem tudatos.
- Ízlelés alapján (a döntő első csók hatalma).
- Szaglás alapján (ami ősi emlékeink szerint működik).
Természetesen ezek a szempontok nem tudatosan kerülnek előtérbe, hanem ösztönösen
alkalmazzuk. (Bárki elgondolkozhat eddigi párválasztásain, hárításain, és meglepő
eredményre fog jutni a megállapítás igazságát illetően.)
Az aura alapján
Leginkább ezt úgy reagáljuk le, hogy valaki mellett – érthetetlen és megmagyarázhatatlan
módon – jól érezzük magunkat, sőt vágyjuk a jelenlétét, míg más személyeknek már a
közelsége is irritáló, s erre semmi logikus magyarázatot nem találunk. Azaz szimpatikus, vagy
antipatikus számunkra az illető. Persze az első benyomásunk ésszel valamennyire
befolyásolható, de alapvetően meg nem változtatható. Ezért nem érti sokszor a környezet,
hogy „egyébként” külsőleg abszolút összeillő párok miért is nem képesek tartós párrá
rendeződni, vagy egyesek miért ismerkednek könnyebben, mások pedig a legnagyobb
erőfeszítések ellenére sem képesek erre.
A manapság egyre népszerűbbé váló aurafotózás sokat segíthet ennek a megértésében,
értelmezésében, sőt a leheletnyi változásokat is láthatóvá teszi.
Ízlelés alapján
Ismerjük az érzést, hogy valaki tetszik nekünk, vágyunk rá, majd megismerkedünk és
elcsattan az első csók. És ettől néha szertefoszlik az álom!... Ugyanis ez a csók jókora
csalódást is okozhat. És itt nem a szájhigiénére gondolok elsősorban, hanem arra a
megmagyarázhatatlanul szimpatikus vagy antipatikus ízre, amivel a partner rendelkezik. S
bizony ezen is megdőlhet egy bimbózó kapcsolat.
Szaglás alapján
Már rég elveszítettük ősi szaglási képességünket (amit már csak a kutyák őriznek remekül),
mégis választunk szagra (bocsánat: illatra!). Ugyanis egy ember természetes testszaga is lehet
vonzó vagy taszító. Nem a mesterséges illatokról beszélünk, hanem a sajátos enzim
összetételű párolgásra, ami emlékeztethet minket az apukánkra vagy anyukánkra (nagyon
fontos szempont), vagy olyan, a múltunkban rejtetten létező illat mintákra, akiket valaha
szeretettel elfogadtunk.
S ha ez a három dolog nem stimmel, ősi ösztöneinket nem hagyjuk érvényesülni, csalódások
sorozatát vállaljuk fel a párkapcsolatban.
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