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4 coses que ens fan més atractius i
segurament no t'esperaves

La ciència ha demostrat que hi ha certes característiques de personalitat que ens sedueixen, com
la generositat i el sentit de l'humor. Avui, però, hem decidit centrar-nos en peculiaritats menys
habituals que, segons diversos estudis, també trobem molt atractives. Són aquestes:
[intext1]
[playbuzz](function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=i
d;js.src='https://embed.playbuzz.com/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script',
'playbuzz-sdk'));
[/playbuzz]
Versió sense playbuzz
Els baixos nivells d'estrès
L'hormona de l'estrès, el cortisol, té més a veure amb el nostre atractiu del que ens pensem.
Segons un estudi dut a terme per la Universitat d'Abertay, acostumem a sentir més interès per
les persones amb un nivell de cortisol baix. D'acord amb els resultats de la investigació, la gent
que es mostra calmada i tranquil·la ens transmet confiança i això fa que ens sentim còmodes i ens
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obrim més.
Tenir característiques similars a les del seu/va pare/mare
El psicòleg de la Universitat de St. Andrews, David Perrett, va descobrir que algunes persones
tenen tendència a sentir-se atretes per individus similars al seu pare o a la seva mare (mateix
color d'ulls, alçada...). Aquest fet es podria deure a un fenomen conegut com a "empremta sexual
positiva" el qual és freqüent en algunes espècies animals i fa que busquem en la nostra parella
característiques similars a les de les persones que ens han cuidat, és a dir, els nostres pares.
Saber més d'un idioma
Segons un estudi dut a terme per EliteSingles i Babbel més del 70% de la població ens sentim
atrets per aquelles persones que parlen més d'un idioma. El motiu? Conèixer diverses llengües
denota interès per altres cultures i també intel·ligència: dues característiques que solem buscar a
l'hora de formar una relació.
L'olor corporal
Suar també té coses bones. Un estudi de la Universitat del Sud de Califòrnia va descobrir que
l'olor corporal de les persones ens resulta més atractiva que un simple perfum. Per arribar a
aquesta conclusió, van fer olorar diverses samarretes a homes i a dones i la majoria van
assenyalar que els agradava més l'olor d'aquelles camises que tenien restes de suor.
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