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A női és férfi testbeszéd jelek és udvarlási gesztusok 

 

 
A férfiaknak és a nőknek az ellenkező nemnél elért sikerében döntő befolyással  
bír az a tényező, hogy mennyire képesek a testi vonzódás jeleit megmutatni 
különböző testbeszéd jelekkel, illetve mennyire ismerik fel a feléjük küldött 
testbeszéd gesztusokat.  
 

Általánosságban a testbeszédről: 

A testbeszéd jelek küldése automatikusan és tudat alatt történik.  

A legtöbb ember nincs tudatában a saját testbeszéd jeleinek. 

A nők körülbelül ötször több testbeszéd jelet küldenek, mint a férfiak 

ugyanazon idő alatt.  

A nők sokkal jobban olvassák a testbeszéd jeleket, mint a férfiak.  

A férfiak túlzottan is könnyen elárulják magukat a testbeszédükkel és így a nők 

számára láthatóvá teszik gondolataikat, szándékaikat.  

Az emberek a testbeszéd jeleket igazabbnak tekintik, mint a szóban 
elhangzottakat, vagyis ha a testbeszéd jelek nem tükrözik a szavakat, akkor  az 
ember jobban hisz a testbeszédnek, mint a szónak. 

A testbeszéd jeleken lehet változtatni és lehet rajtuk javítani, ami jelentősen 
megnöveli az ember sikerességét. 
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A női udvarlás gesztusai és jelzései 
 
 
A nők általánosságban véve felfedik a bőrük látványát, lazítanak a ruházatukon 
vagy a hajukat babrálják figyelemfelkeltésül. A női testbeszéd jelek a flörtölés 
során szinte kivétel nélkül szexuális jellegűek, mivel nagyon is tisztában vannak 
azzal, hogy mit akarnak a férfiak. A rejtett üzenet azt sugallja a férfi számára, 
hogy „Én egy egészséges, szexi nő vagyok. Gyere közelebb, nem foglak 
visszautasítani.” Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a nő automatikusan 
zöld utat adott az ágyába. 
 
 
A legelterjedtebb testbeszéd jel, amivel a nők fel akarják vonni magukra a 
férfiak figyelmét a „tollászkodási” gesztus. A nők hasonlóképpen kelletik 
magukat, mint a férfiak, csupán más testbeszéd jelekkel: hajukat hátravetik, 
ajkaikat kirúzsozzák, ruhájukat kisimítják, lábfejüket vagy akár egész testüket a 
férfi felé fordítják, csípőre teszik kezüket, szemeznek a kiszemelt férfival.  
 
Most vegyük sorra ezeket a testbeszéd jeleket. 
 
A fej/haj hátravetése 
 
A nők fejüket megrázva, hajukat a válluk fölé vagy hátrafelé vetik. 
Itt a gesztus arra irányul, hogy szabadon láthatóvá tegyék nyakukat, vállaikat, a 
„csupasz” bőrüket. 
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Oldalra/hátra pillantás: 
 
 

                         
 
 
 
 
A női ajkak 
 
Ez a tollászkodási jel kifejezetten vonzó a férfiak számára. Desmond Morris 
szerint ez nem más, mint a nemi szervek területének idézése tudat alatt. 
Szexuális izgatottság esetén a nő melle, ajka, és nemi szerve vérrel telik meg, és 
így duzzadtabb, vörösebb lesz. A rúzs használata, a felizgatott nő vörössé vált 
nemi szervének utánzását szimbolizálja. 
A nő egy apró ajakharapással, nyelvvel való benedvesítéssel, vagy ajakrúzzsal 
kelti a nedvesség illúzióját, ami szexuális felhívást jelent. Némelyik nő csak egy 
szimpla, apró nyelvérintéssel nedvesíti be az egyik ajkát, míg mások mindkét 
ajkukat körbenyalják. Még egy étel, pl. apró csokoládé vagy gyümölcs, lassan és 
élvezettel való evése is hasonló információkat hordoz magában. Ugyanebbe a 
kategóriába tartozik még a köröm rágása vagy az ajkak apró szétnyitása.  
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A ringó csípő 
 
Az egyik legnagyobb figyelemfelkeltő női gesztus, mivel a férfiak nem tudnak 
így járni.  A nők ezzel a járással fenekükre, csípőjükre irányítják a férfiak 
figyelmét.  
 

                           
 
 
 
A hosszú combok és a keresztbe tett lábak- lábakkal való figyelemfelkeltés 
 
A láb keresztezése figyelemfelkeltés a nőiségre. A férfiak képtelenek erre, mivel 
vékonyabb a csípőjük. A férfiak széttett lábbal, kihangsúlyozva testük alsó 
részét ülnek a leggyakrabban. 
A nők természetüknél fogva defenzívebbek és a keresztbe tett lábakkal való 
üléspózt részesítik előnyben, védelmezve ezzel nemi szervüket.  Továbbá a 
keresztbe tett lábaknál megfeszülnek a láb izmai, ami a férfiak számára 
igencsak vonzó. 
 
 
 



Szeretet Iskolája: Párkapcsolati testbeszéd  6 

 

       
 
 

 
 
 
A nő az egyik lábát lassan átveti a másikon, ezzel üzenve, „Nézd csak milyen 
gyönyörű ezt a test! Miket rejtegetek itt Neked!”  
 
A comb apró felvillantása szintén a nő figyelemfelkeltő jele. Ha a nő még egy 
kicsit meg is simogatja, ezzel jelez a férfinak, hogy az Ő simogatására vágyik.  
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A cipővel való játék 
 
 
A cipővel való játék is tudat alatti gesztus. A láb fallikus üzenete mikor ki-be 
tologatja a nő a cipőjét már szinte azt hordozza magában, hogy „Elfáradtak a 
lábaim, ágyba akarok bújni.” 
 

              
 
 
 
Beszélgetés közben vagy miközben szemez a nő a férfival, a nő a lábával az 
asztal egyik lábát simogatja vagy hozzádörzsöli.  
 
A „lábak párhuzamosan egymás mellett” ülőpozíció 
 

               
 
 
Egy felmérés szerint a férfiak 85%-ának ez az a női ülőhelyzet, ami a legjobban 
tetszik.  Modell iskolákban is gyakran tanítják ezt az ülőpozíciót.  
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A nyak vagy fej/haj megsimogatása 
 
Beszélgetés közben a nő megsimogatja a nyakát vagy a fejét, haját. A gesztus 
közben így az egyik melle felfelé mozdul a feje irányába kihangsúlyozva azt. Ha 
még jobban gyötörni kívánja a férfit, a nő még a csupasz! hónalját is 
megmutatja és ezáltal eljuttatja a női feromonokat a férfi irányába.  (Ettől fogva 
már ne számítson egy nő se értelmes párbeszédre a férfitól.)  
A haj apró birizgálása ujjal való csavargatása is a szimpátia üzenetére utal.  
 

                        
 
 
 
 
Henger alakú tárgyak érintése 
 
A beszélgetés közbeni vékony henger alakú tárgy pl. szívószál, a borospohár 
nyele, egyik kézujj lassú babrálása a tudat alatti kifejeződése annak, hogy ha a 
férfi megfelelően bánik vele, akkor a nő kész zöld utat engedni a féri számára.   
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A kezek és a csukló 
 
A nő megmutatja, szinte felvillantja csuklóját vagy a nyitott tenyerét a férfinak.  
Ez a mozdulatsor a cigarettázó nők esetében elterjedt, mivel könnyen 
kivitelezhető. A csukló szintén egy erogén zóna (mint megannyi másik testrész), 
amit jól látható módon tud megmutatni a nő a férfinak.  
 

         
 
 
 
 

 
 
Az ernyedt csukló vagy ahogy még ismerik a „törött szárny” . A nő úgy tesz, 
mintha sérült volna. Ez a férfiban a védelmező ösztönöket illetve azt az érzést 
gerjeszti, hogy ő a domináns, hiszen a másik sérült.  
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A szemek 
 
A szemmel való üzenet talán az egyik legérthetőbb a férfiak számára. Egy  
mosoly egyértelműen azt jelzi, hogy érdeklődik a nő a férfi iránt vagy ha 
például,  főleg beszélgetés közben – mélyen szemébe néz, miközben  a pupillái 
kitágulnak.  
Ugyanakkor a „rejtettebb” szem gesztusok is szimpátiáról tanúskodnak. Ilyen, 
ha például a nő titkon nézi a férfit, amíg az észre nem veszi, ekkor hirtelen 
elfordítja a tekintetét vagy ha a kelleténél többet pislog a férfira.  
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Egyéb gesztusok 
 
A hirtelen, valahogy oda nem illő testbeszéd jelek is árulkodnak, ha egy nő 

szimpatizál egy férfival. Ilyen lehet például, ha beszélgetés közben vagy 

szemkontaktus közben a nő dörzsölni kezdi a csuklóját vagy miközben elmegy a 

férfi mellette, matatni kezd a táskájában, hirtelen ránéz az órájára.  

 

 

    

 

 

Ha ezek a jelek megnyilvánulnak, - akár csak egy részük is - az azt jelenti, hogy a 

nő fogékony a férfi közeledésére. 
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A következő jelek az érdeklődés jelei a nő szempontjából 

   

Oldalpillantások: 

 

Közelebb engedi magához (személyes tér) a férfit közelebb hajol hozzá: 

 

Néha megnyalja az ajkait: 
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Tollászkodik: 

 

 

Kidomborítja a melleit: 

 

 

Pár pillanatra szemkontaktust teremt: 
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A nő a férfira néz, majd utána földre szegezi a pillantását vagy félrenéz:   

 

Igazgatja a haját, ruházatát:  

        

 

 

 

Megérinti a saját testét: 
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Testét a férfi felé fordítja/közelebb hajol hozzá:   

    

 

 

 

Kicsit félrebillenti a fejét:   
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Szemei csillognak/mosolyog: 

   

 

 

A férfiéhoz hasonló testtartást vesz fel: 

 

A férfi közelébe letett személyes tárgy, pl. retikül az elfogadás jele a férfi felé. 

Pl.: „Fogd meg légy szíves a táskámat.” 
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A következő jelek a semlegesség illetve az unszimpátia jelei a nő 

szempontjából 

   

Nem keresi a férfi tekintetét, csak néhányszor néz a férfira: 

 

 

Nem tollászkodik. 

Elnéz a férfi mellett.   

 A szemei normálisak, kissé unottak. 

Testtartása változatlan marad.   

Ajkai csukottak maradnak. 

Nem igazgatja a ruháját.   

Testét más irányba fordítja.   
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Melleit nem domborítja ki. 

Fejét nem billenti félre.   

Semleges, udvarias arckifejezés.   

 

Miközben hallgatja a férfit keresztbe teszi a karjait ( a változást figyeljük, lehet, 

hogy csak egy téma érinti kellemetlenül, de ha túl sokáig van ebben a pózban, 

az nem a vonzódás jele.) 

 

A legtöbb ember félelemmel - és persze némi izgalommal - viseltetik olyan 

helyzetekben, amikor társas kapcsolatot kell létesíteni teljesen idegenekkel. 

Vagyis ritkán vesznek fel nyitott testhelyzetet a beszélgetés elején. De ha már 

belemerült a beszélgetésbe, akkor észre lehet venni, ahogy egyre jobban nyit az 

egyik a másik felé - abban az esetben, ha az illető szimpatikus. A másik fontos 

dolog: minél jobban nyitott vagy te magad, annál többet várhatsz el 

beszélgetőpartneredtől.  
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A férfi testbeszéd  

                             

 

Akárcsak a nőknél, a férfiaknál is a figyelemfelkeltés az elsődleges cél a 

testbeszéddel.  Mivel természetüknél fogva dominánsabbak a férfiak, ez a 

testbeszéd jeleikben is megmutatkozik. A férfi testbeszéd jeleket könnyebben 

olvassák a nők, mint a férfiak a női gesztusokat.  A férfiak testbeszéd jelei a 

legtöbbször direktebbek és sokkal kevésbé kifinomultabbak, mint a nőké.  Bár a 

férfiak is előszeretettel „tollászkodnak”, mikor a figyelemfelkeltés a cél.  
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A szemek 

Ez egy egyértelmű udvarlási gesztus, amivel konkrétan jelzi a férfi a nőnek, 

hogy „tetszel, jól nézel ki”. (Nem biztos, hogy ezeket a szavakat gondolja, de a 

lényeg hasonló). Egyben ez a testbeszéd jel az, amivel a nők figyelmét a 

legjobban fel is kelti egy férfi.  Ha a tekintet egy mosollyal is párosul a flörtölés 

nem lehetne nyilvánvalóbb.  Talán nincs is olyan másik testbeszéd gesztus, 

amivel jobban le lehetne venni egy nőt a lábáról az elején, mint egy 

„szemezéssel”. (Nem bámulásról van szó, mert ezt nem szeretik a nők, hanem 

szemezésről vagyis, ha a nő is a férfi szemébe néz.) 
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A személyes tér/birtoklás 

A férfiak itt is a dominanciát kívánják kifejezni azzal, hogy minél nagyobb helyet 

foglalnak le/el beszélgetés közben. Ez jelentkezhet egyszerűen abban, hogy 

„terpeszállásban” beszélgetnek vagy pl. nekitámaszkodnak valaminek.  
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Kezek a csípőn 

Ezzel a gesztussal a férfiak – sokszor tudat alatt – nagyobbnak próbálják 

magukat tettetni.  Így a versenytársakat szeretnék elrettenteni és egyben 

felhívni magukra a nők figyelmét. (Gondoljuk csak az állatvilágban látottakra.) 

               

 

Kezek a zsebben 

Szintén klasszikus férfi testbeszéd gesztus, mikor a férfi a zsebébe teszi a kezét 

úgy, hogy az ujjaival vagy csak a mutató ujjával a nemi szervére mutat. (Érdekes 

ez a gesztus, mivel a nők előszeretettel pillantanak a férfi nemi szervére, így a 

férfi még utal is a péniszére, hogy „Figyelj csak, itt van a lényeg.”) 
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A testhelyzet 

Gyakrabban változtatják a testhelyzetüket, mint a nők. Ez egy bizonyos 

mértékben összefügg a területfoglalással, de sok esetben ez a nyugtalanság, 

bizonytalanságnak a jele is lehet. 

 

 

A testtartás 

A férfi automatikusan kihúzza magát és kidomborítja a mellkasát, ha 

érdeklődést tanúsít egy nővel kapcsolatban. Ez szintén annak tudható be, hogy 

minél nagyobbnak akar látszani, hisz így a nő szemében jobban megfelel a 

védelmező típusnak.  

       

 



Szeretet Iskolája: Párkapcsolati testbeszéd  24 

 

A lábfej 

Akárcsak a nőknél, a férfiaknál is árulkodó a test, lábfej iránya. Ha a nő felé 

mutat a férfi lábfeje, akkor vonzónak találja az adott nőt. Az ellenkezője is igaz, 

ebben az esetben tudat alatt üzen a férfi, hogy nem mutat érdeklődést a nő 

iránt.  
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A férfi izeg-mozog 

A nyakkendő (vagy valami más ruhadarab) megigazítása.  

Egy klasszikus férfi testbeszéd jel, amivel a férfi „tollászkodik” és megmutatja 

magát. Ha nincs rajta nyakkendő, akkor megigazítja az ingét, gallérját, lesöpri a 

nem létező porszemet az ingéről, csak megpróbál minél jobb színben feltűnni.  
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Mit néznek meg először a férfiak a nőn? 

A fenék 
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A mellek 

 

 

Már fiatal korban elkezdődik. 

 

 

 

Folytatódik a felnőtt korban… 
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…és soha nem ér véget. 

 

Hogyan hívják fel magukra a figyelmet a nők? 

 

Hogyan hívja fel magára a figyelmet egy nő, ha már „kiszemelt” egy férfit? 

Ezt úgy tudja elérni, hogy tipikus női testbeszéd jeleket küldi szét a teremben, 

hogy a férfi(ak) észrevegyék és felmérjék őt. A férfiak alaptermészetében van a 

vadászat és a legfőbb dolog, ami felkelti a figyelmüket az a mozgás. Fontos, 

hogy női eleganciával mozogjon egy nő, legyen büszke arra, hogy nő! 

A szexi járás 
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A testbeszéd gesztusok, akkor lesznek hatásosak, ha lágyak, nőiesek és 

kecsesek. Mikor lassan és magabiztosan mozog egy nő, megigazítja a ruháját, a 

haját, a mozgásával, mozdulataival eléri, hogy az ott lévő férfiak mind őt 

nézzék. Amennyiben egy nő aktív és mozgásban marad, azzal kivívja magának 

azt, hogy nem lesz olyan, aki ne venné észre a jelenlétét, feltéve hogy női 

eleganciával, bájosan mozog.  

Minden egyes testbeszéd jelével üzenje azt, hogy Ő egy szexi, egészséges nő, 

aki büszke arra, hogy nőnek született! 

Ez tudat alatt is felkelti a férfiak figyelmét. Innentől már figyelemmel kísérik a 

nő testbeszédét és úgy általánosságban és „végigmérik”. Ez még akkor is így 

van, ha éppen egy másik nővel vannak. Ez szintén a vadászattal kapcsolatos 

ösztönöknek köszönhető.  

 

 

Szemezés, mosoly 

Ahogy a férfi körbenéz és szemléli a „felhozatalt” érdemes a férfi szemébe 

nézni. Amikor a férfi és a nő összenéznek, érdemes a nőnek a férfira 

mosolyogni és megtartani a szemkontaktust egy rövid ideig. Legyen ez egy 

olyan szemkontaktus, hogy lássa a férfi, hogy a nő érdeklődik iránta, de nincs  

kétségbeesve.  
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Nyitott testtartás 

 

 

 

 

 

 

Nyitott testtartással és nyugodtan várja meg a nő, míg a férfi odamegy hozzá. 

(Vagy, ha elég bátor a nő, ő is odamehet a férfihoz.) 

Miközben várja a nő a férfit, hogy odamenjen hozzá, húzza ki magát (főleg, ha 

ül), testével forduljon a férfi felé és legyen nyitott a testtartása. (Nincs 

keresztbe tett kéz és láb.)  

Mikor a nő kihúzza magát és testével a férfi felé fordul, a melleit is a férfi felé 

fordítja. Ez egy ősi női figyelemfelkeltő gesztus, amivel a nő kihangsúlyozza, 

hogy ő egy NŐ! Az ellenkezője is igaz, amikor egy nő eltakarja a melleit vagy 

elfordul testével a férfitól.  
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Beszélgetés, tükrözés. 

 

Mikor két ember szimpatizál egymással, akkor nyitott testtartásban fognak 

beszélgetni egymással, egymás felé fordulva vagy tudat alatt úgymond tükrözni 

fogják egymást. 

 

    

 

 

Nem mellesleg a tükrözés egy olyan eszköz, de nevezhetjük trükknek is, amivel 
szimpátiát kelthetnek a férfiak a nőkben vagy fordítva a nők a férfiakban. 
Általában, ha hasonlít valaki saját magunkra az szimpátiát vált ki. Azok az 
emberek, akik élvezik egymás társaságát, gyakran utánozzák egymás 
mozdulatait. Ennek a magyarázata az, hogy azonos hullámhosszon vannak, 
kötődést éreznek egymás iránt.  

   

Vagyis a tükrözés, ha valaki szándékosan csinálja egyfajta kötődést, 

hasonlóságot alakít ki a másikban tudat alatt. A férfiban vagy a nőben olyan 

érzés fog keletkezni, hogy jó a nővel/férfival lenni, mert biztonságban érzi 

magát. Egyszerűen csupán figyelni kell a nő/férfi mozdulatait és utánozni.  

A párbeszéd első szakaszában az utánzás egy kellemes érzést kelt majd a 

nőben/férfiban. Itt nincs más dolga a nőnek/férfinak, mint pusztán lemásolni a 

nő/férfi mozdulatait. Nem kell agyalni rajta, hogy ez tiszta „hülyeség”, biztosan 

észre fogja venni. Nem fogja, egyszerűen utánozza a nő/férfi a nő/férfi 
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mozdulatait, persze diszkréten és ne egyből mindent ugyanúgy csináljon, mint a 

másik. Majd egy kis idő elteltével a férfi is át tudja venni a kezdeményezést – 

elsőnek tesz meg bizonyos testbeszéd jeleket, mint pl. megérinti a saját arcát, 

megvakarja a kezét – és ekkor a nő fogja utánozni a férfit.  

Fontos, hogy a tükrözés során a férfi a párbeszédre (is) figyeljen, mert különben 

„szét fog esni a művelet”.  

 

 

 

Ez a „tükrözés” beszélgetés közben tudat alatt is folytatódni fog. Egyszóval, ha 

az egyik megváltoztatja a testhelyzetét, a másik utánozni fogja. Ezt bárki 

„letesztelheti”. Pl.: változtass egy picit a testhelyzeteden és nézd meg, hogy a 

férfi utánozni fog e téged. Persze, ha nem tesz úgy, ahogy te, akkor sincs túl 

nagy baj, csak még nem érzi magát teljesen kényelmesen veled, de ahogy telik 

az idő ez az utánzó testbeszéd jelentkezni fog.  

A párbeszéd jól folyik. A kölcsönös vonzalom egyre csak nő. Mit lehet ilyenkor 

tenni, hogy még egy lépést haladjon előre a beszélgetés? 

 

 

Érintés 

Ebben a fázisban az első fizikai kontaktusra fog sor kerülni. (Ha még nem 

történt meg a beszélgetés közben.)  A nő megérinti a férfit. Egy apró, finom 

mozdulatról lesz szó, inkább szinte véletlennek fog tűnni, semmint 

szándékosnak. Miután valami vidám sztorit mesél a férfi vagy tetszik valami, 

amit mondott a férfi a nőnek, a nő érintse meg őt (ha asztalnál ülnek egymással 

szemben, akkor a nő várja meg majd a megfelelő pillanatot, amikor ezt 

megteheti) a karján vagy csak úgy oldalba böki. A lényeg a fizikai érintés! Bár az 

egész véletlennek tűnhet, ezzel a nő azt üzeni neki, hogy „tetszel nekem, 

biztonságban érzem magam veled és közelebb szeretnék kerülni hozzád.”  

 



Szeretet Iskolája: Párkapcsolati testbeszéd  33 

 

 

             

  

 

 

A férfi úgy értelmezi a helyzetet, hogy a nő lejjebb eresztette a védőbástyáit és 

vágyik a férfi érintésére. A nő nézze meg a férfi arcát, a testét, hogyan reagált 

az érintésre. Általában egy pár percen belül viszonozni fogja a férfi a nő 

érintését, amivel ő is kinyilvánítja a fizikai és érzelmi közelítését a nő felé.  

 

 



Szeretet Iskolája: Párkapcsolati testbeszéd  34 

 

Mit néz meg először a nő a férfin? 

Bár itt meglehetősen eltérőek a nők válaszai, egy néhány dolog azért nagy 

százalékban fordul elő a megkérdezetteknél. Ezek a testtartás, szemek, kezek-

körmök, fenék, pénisz és még gyakran megemlítik a cipőt is, bár ez 

természetesen nem egy testbeszéd jel.  
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Milyen testbeszéd jelekkel tudják felkelteni magukra a 

figyelmet a férfiak?  

A férfiaknál is a figyelemfelkeltés a cél, csakúgy, mint a hímeknél az 

állatvilágban.  
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Általánosan elfogadott nézet, hogy a férfiak domináns testbeszéd jelekkel 

tudják felkelteni a nők érdeklődését.  

Alapjában véve a férfiak testbeszédükkel - anélkül, hogy ennek tudatában 

lennének - egészségi állapotukról, társadalmi helyzetükről árulnak el 

információkat. A nők, akik kitűnőek a testbeszéd jelek olvasásában, pedig 

világosan megértik ezeket a gesztusokat.   

 

A domináns férfi testbeszéd jelek és egyéb gesztusok a következők:  

Az egyik legvonzóbb jel a magabiztosság, ami a testbeszédben is 

megmutatkozik. 

 

           

A két képen látható férfiak között egyértelmű a testbeszédben lévő különbség. 

 

A domináns testbeszédjelek a következőek: 

- Magabiztos, tisztában van saját magával.  

- Megérint másokat a környezetében. 

- Mellkasát kidomborítja. 
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Mekkora a különbség a két férfi testbeszéde között? Egy nő melyiküket találja 

férfiasabbnak? (Nyílt vagy zárt testhelyzetet?) 

 

 

   

- Próbál úgy helyezkedni, hogy magasabban legyen, nagyobbnak tűnjön, mint a 

többiek (csípőre tett kéz, magasabb ülőpozíció). 

 

- Sokat beszél egy társaságban. 
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- Nem szorul pátyolgatásra. 

- Sokat kérdez másokról, magát mindig jó fényben tünteti fel. Mesél 

hőstetteiről.  

 

 

 

- Szemezésnél nem ő lesz az, aki elsőnek fog elfordulni a tekintetével.  
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- Egyenes a tartása.             (Leszegett fej, nem-domináns testtartás.) 

 

 

- Zsebre dugott kéz, összes ujj a zsebben. Zárkózás, zárt testtartás. 

A domináns testbeszéd jel imponál a nőnek, hiszen így tudja kiválasztani azt a 

„hímet a falkából”, aki a legmegfelelőbb az utódok nemzésére. Ugyanakkor 

nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a nők (főleg a tapasztaltabbak, 

érettebbek) felismerik a színlelt domináns viselkedést és ezt inkább a férfi 

gyengeségének fogják betudni. A nők szemében az ilyen férfi az érzelmi 

bizonytalanságát próbálja leplezni.  Viszont kétségtelen, hogy bizonyos 

egyszerű testbeszéd jelek, mint pl. az egyenes tartás, nem leszegett fej, nyitott 

testpozíció alapvetően fontosak egy „egészséges” férfi testbeszédhez.  
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Az érintés fontossága  

A nők sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az érintésnek, mint a férfiak. 

Éppen ezért az egyik leghatásosabb módszer, hogy a férfi mélyebb benyomást 

keltsen a nőben az, ha megérinti a nőt. Természetesen nem fenyegető módon, 

hanem spontán és persze nem intim helyen. Az érintés miatt a találkozás a 

férfival sokkal jobban elraktározódik a nőkben, mintha az érintés nem történt 

volna meg. A lényeg, hogy legyen a férfi természetes!  

Az érintés lehet egyszerű is, mint a nő hajának megérintése, hogy milyen szép a 

haja vagy mintha valami szöszt szedne le róla a férfi. Beszélgetés közben a férfi 

pl. megérintheti a nőt, ha csak simán közelebb hajol hozzá, azzal az „ürüggyel” , 

hogy nem hallja, amit mond a nő.   

   

 

Az érintés közben figyelje meg a férfi a nőt, hogyan reagál az érintésére! Ha 

nem húzza el a testét, akkor jó esélye van. Persze mindez nem azt jelenti, hogy 

zöld utat kapott, csak egyszerűen szimpatikus a nőnek.  
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Általános párkapcsoltai testbeszéd jelek 

Most pedig vegyünk sorra néhány híres pár testbeszédjeleit. Természetesen a 

hírességek bemutatásával nem az ő lejáratásuk volt a cél, csupán rá szeretnénk 

mutatni arra, hogy még a jó színészek, celebek – akik egyébként számtalanszor 

állnak kamerák elé - sem tudják elrejteni valódi érzelmeiket.  

 

Egy pár. A férfi van elöl, a nő jóval mögötte. Mit mutat ez? (Jesse James és 

Sandra Bullock) 

 

 

A férj maga fölé tartja az ernyőt, nem a párja fölé. 
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A férfi jellegzetes domináns pozíciót mutat. A teste nem fordul a párja felé, a 

lábfeje sem, de kimutatja, hogy tetszik neki a párja. A nő kétségkívül odavan a 

férfiért, lábfej a férfi felé mutat, teste szintén, még a fej is félredöntve a férfi 

felé és eközben rámosolyog.  

 

 

A férfi magabiztosan tartja a nőt, a nő a férfi felé billenti a testét, lábfej szintén 

a férfi felé mutat és összezár, kimutatván az alázatos (szubmisszív) szerepet. 
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Vajon ki hordja a nadrágot? ( A válasz zárójelben.) 

 

Justin kézfeje elöl van, vezeti a párját. ( A férfi.) 

                                                  

Az ellenkezője, a nő kézfeje                                Az ellenkezője, Courtney Cox  nyúl 

van elöl. (A nő.)                                                       hátra és vezeti a párját. (A nő.) 
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Egyenlő kéztartás. 

 

Will Smith a felesége felé dől, kimutatva ezzel összetartozásukat és hogy  a nő a 

támasza.  (A nő.) 
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Az ölelés 

 

           

 

Az ölelés során a legárulkodóbb jelek a két test (intim részek) közötti távolság, a 

lábfejek iránya és hogy ki hol öleli át a másikat.  

A fenti képeken jól látható, hogy a lábfejek nem néznek egymással szembe, ami 

(különösen öleléskor) egyértelmű jele, hogy nem vonzódnak már (mivel itt 

meglévő a párkapcsolat) egymáshoz.  A csípőjük (nemi szervek) távol vannak  

egymástól és el vannak fordítva. A nő kezében lévő táska beszorítva kettőjük 

közé, mint jelképes akadály kettőjük között.   

A nő csípőből előredől, hogy még inkább távol tartsa a férfit magától (a saját 

nemi szervétől). 

Végezetül pedig a férfi szeme becsukva, a nőé nyitva van. A csukott szemek 

mélyebb érzésekről árulkodnak.  
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Tom Cruise és Cameron Diaz ölelése. Szemmel látható a különbség, hogy ki örül 

jobban a másiknak. Tom Cruise arcán nem látszik a túl nagy boldogság, pedig ő 

általában mosolyog.  

 

Kiről szól a fotózás? (Itt friss párról van szó!) A férfi a kamerába néz, miközben a 

nő a férfival van jobban elfoglalva. 
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A férfi karja a nő nyaka körül: a férfi nagy egójáról és birtoklásáról tanúskodik.  

A nő elfogadó. 

 

 

 

Ugyanez Britney Spears-el. A férfi üzenete: nézzétek mim van. De ez nem 

tetszik Britney-nek. 
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A férfi elhúzza a fejét. + Az arcán is egyértelmű a kifejezés. 

 

 

 

 

A férfi vajon hogyan érzi magát? A nő (Cameron Diaz) túlságosan is uralkodó?  

(A férfi kezei a nemi szerve előtt összekulcsolva.) 
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Ha egy „szerelmes” pár egymás vállait öleli át, az inkább barátságról szól és 

nem szerelemről. 

 

 

Itt hivatalosan csak barátságról van szó. (Ugyanaz a nő van a két képen!) 
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Alvás az ágyban 

 

                    

 

A fenti képeken látható pozíció általában a házasság első pár évében jellemző. 

Ahogy egyre előrehaladottabb a viszony és már több éve szilárd a kapcsolat úgy 

engednek meg egymásnak nagyobb személyes teret a kapcsolatban lévők, de 

ilyenkor is a meghittségre, összetartozásra utal a végtagok vagy pl. a fenék 

érintkezése, ahogy ezt az alábbi 3 kép illusztrálja. 

    

 

 

                  

http://3.bp.blogspot.com/_h6jkiaFXPkY/RutFdTNcLBI/AAAAAAAAAhI/zHu7b5DrOU4/s1600-h/sleeping1.jpg
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Amennyiben az egyik vagy mindkét fél az ágy szélére húzódik, érdemes 

megkérdezni a másikat és elbeszélgetni vele, hogy ennek mi az oka. Nem kell 

feltétlenül rosszra gondolni, lehet, hogy csak több személyes térre van szüksége  

a partnernek vagy éppen egy stresszesebb időszakon megy keresztül. 

 

Az autóban 

 

 

Kutatások bizonyítják, hogy a párok gyakrabban vitatkoznak az autóban, mint 

bárhol másutt. (www. newslite.tv- 3,000 párt kérdeztek meg.)  (Talán a szűkebb 

személyes tér miatt is?) A legtöbbször apró-cseprő dolgok verik ki a 

biztosítékot. (44%-nál a téma az, hogy „eltévedtünk”, 37%-nál az, hogy „hol 

parkoljunk”, 34% esetében a „gyors tempó” a vitatéma. 52% bevallotta, hogy 

ilyenkor a hátralévő vezetés során csöndben maradnak, míg 20%-a megáll és 

addig nem hajlandó továbbmenni, míg a partner nem száll ki a kocsiból).  
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A stressz jelei a kocsiban: 

- a vezető túl erősen markolja a kormányt 

   

- valamelyik fél igazgatja a tükröt, törölgeti az ablakot, „pótcselekszik”, babrál 

valamivel. Ennek az üzenete: – Most ne szólj hozzám, el vagyok foglalva.  

 

- egy másik elég nyilvánvaló jel, ha a nő/férfi látványosan eltávolodik a 

másiktól.  
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Együtt bevásárlóközpontban 

A bevásárlás során is sok minden kiderül egy partnerkapcsolatról.  Elég csak 

bemenni egy bevásárlóközpontba és már is lehet látni a feszültséget párok 

között.  

Íme pár jel, ami sokatmondó. 

A tudatalatti párbeszéd már akkor elkezdődik, ahogy a pár belép a boltba. Ki az, 

aki a bevásárlókocsit tolja (ő az irányító). A partnere lemaradva követi őt vagy 

vele együtt van legtöbbször? Előfordul-e olyan, hogy az egyikük – mérgében- 

megpróbálja átvenni a bevásárlókocsi feletti uralmat? Akik már összeszoktak, 

azok vagy nem csinálnak ügyet ebből (nem próbálják átvenni az irányítást) vagy 

felválta tolják a kocsit.  

 

 

Ha valaki túl erősen markolja a bevásárlókocsit és csak azokhoz a termékekhez 

megy oda, amiket ő szeretne, akkor lehet ideje elgondolkodni azon-főleg a 

párkapcsolat elején, hogy akarunk-e ilyen partnert, aki nem figyelmes.  
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A pénztárnál csúcsosodik ki a végkifejlete az együtt eltöltött időnek a 

bevásárlás során. Hogyan pakol(nak) ki a pultra? Pl. az egyikük elmegy, mintha 

dolga volna és éppen csak akkor megy vissza mikor már a másik kipakolt a 

pultra. Ha együtt vannak a pénztárnál, akkor ki az, aki a „munka” nagy részét 

végzi? Segítenek egymásnak a ki-és bepakolásnál vagy csak az egyikük pakol? 

(Sokszor lehet látni, hogy a nő pakol és a férfi fizet, mintha ezzel megosztanák a 

munkát látszólag.) Mi látható a pár arcán ilyenkor a pénztárnál? Milyen a 

testhelyzetük, türelmetlenek, idegesek, nyugodtak?   
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Veszekedés  

        

Sokszor még veszekedés közben is jelét adja egy pár, hogy szeretik egymást. 

Ilyenkor gyakran egymás szemébe néznek, testük egymás felé fordul üzenve, 

hogy szeretjük egymást, de ezt most oldjuk meg.  

Figyelmeztető jel, ha valamelyik fél dühösen a másik mellkasa felé „döfköd” 

még ha nem is érinti meg. Szintén figyelmeztető jel, ha a férfi és a nő 

elfordulnak egymástól és nem hallgatják meg a másikat. A mindenféle emóció 

hiánya is rosszakat sejtet, ilyenkor az egyik fél számára teljesen mindegy már, 

hogy mit mond a másik.  

 

TV nézés 

         

Nem muszáj egymás mellett szorosan ülni, még ha a kanapé ellentétes oldalán 

is ül vagy fekszik a pár, a szemkontaktus, az oda-oda pillantgatás az egységet 

jelenti. 
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Együtt társaságban 

 

Egy pár egymáshoz való viszonya szintén árulkodó, mikor együtt vannak egy 

társaságban. A nő és férfi közötti fizikai távolság, egymás érintése, a mosolygás, 

mind-mind a kapcsolat milyenségéről üzen. 

 

A pár állítja, hogy rendben van a kapcsolatuk, de mit mond a testbeszéd? 

 

A pár között a nagy fizikai távolság + a férfi arca árulkodik, hogy valami nincs 

rendben. Kényszerű shownak tűnik az egész.  
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A nagy fizikai távolság sosem jelent jót egy párkapcsolatban. 

 

 

 

Itt szorosan egymás mellett ülnek. (Igaz, friss párról van szó.) 
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A csók mindent elmond 

 

Ahogy a híres Cher számban is hallható „If you want to know if he loves you so 

it’s in his kiss, that’s where it is.” Valóban, ha tudni akarod, hogy szeret-e a 

férfi, azt meg tudod mondani a csókjáról és persze ez igaz a nőkről és a 

férfiakról egyaránt. 

 

 

 

 

Összezárt ajkak + a kéz a nő hátán, ujjak összehúzva. A férfi arca szinte 

rezzenéstelen. 
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Ha egy esküvői csók ilyen, akkor mekkora szenvedély és szerelem lehet a 

kapcsolatban? (Albert, Monaco hercege és Charlene Wittstock esküvője.) 

 

 

Hasonlítsuk össze ezzel: William herceg és Kate Middleton esküvője: 

   

 

Összegzés 

Reméljük sok érdekes információval tudtunk szolgálni még a hölgyeknek is a 

párkapcsolati testbeszéd jeleket illetően. Emlékezzünk rá, hogy testünk belső 

érzelmeinket mutatja meg egy-egy testbeszéd jelen keresztül.  

 

További érdekességekről, programjainkról hírlevelünkön keresztül lehet értesülni. Feliratkozás 

hírleveleinkre a www.szeretetiskolaja.hu oldalon lehetséges.  

http://www.szeretetiskolaja.hu/

