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 Misterul feminin este o temă care a preocupat îndelung cercetările ştiinţifice, dar şi 

oamenii de rând. Ce anume e în mintea femeilor atunci când îi permit sau nu unui bărbat să le 

seducă? Dar mai ales ce le influenţează în alegerea bărbatului căruia să-i fie partener de viaţă? 

Femeile pot alege între bărbaţi sociabili sau introvertiţi, raţionali sau afectivi, săraci sau 

bogaţi, urâţi sau frumoşi, cu trăsături fizice masculine sau feminine... Se pare că în spatele 

fiecărei astfel de alegeri stă o anumită motivaţie. Ea poate părea iniţial simplă, legată de vreun 

nou trend sau nevoie personală, însă în realitate, un complex de factori mult mai profunzi ne 

fac alegerile şi gusturile „indiscutabile”. „Ce e frumos, e frumos”... şi totuşi alegerile noastre 

atunci când vine vorba de un viitor partener sunt atât de diferite.  

 Cuplul, această inevitabilă formă la care aspiră majoritatea dintre noi, se formează şi 

evoluează în funcţie de tot ce înseamnă persoanele ce îl compun, punctul cel mai important 

fiind tocmai acordul mutual de a se alege unul pe celălalt. Majoritatea studiilor şi teoriilor 

încearcă să contureze care este elixirul fericirii şi longevităţii unui cuplu deja format, 

neglijând de cele mai multe ori ce anume i-a adus împreună, ce i-a determinat să se aleagă 

„unul pe celălalt” şi nu pe „un altul” sau „o alta”. 

Cuplul este definit ca o asociere stabilă de parteneri, rezultat al recunoaşterii şi 

valorizării unei relaţii interumane specifice, pe considerente biologice, psihologice, sociale şi 

cultural-morale.  

În lucrarea sa „Tratat de psihosexologie”, Enăchescu C. (2003) prezintă evoluţia 

cuplului aşa cum s-a constituit el treptat: 

• asocierea indivizilor de sexe diferite pe baza atracţiei interpersonale în scopul procreării 

este prima formă de cuplu întâlnită; durata este limitată la perioada acuplării, naşterii şi 

îngrijirii copiilor. 

• a doua formă este însoţirea, care depăşeşte simpla asociere biologică întrucât are la bază 

considerente emoţional-afective, ceea ce permite menţinerea unei legături profunde şi de 

durată între parteneri. 



• cuplul de parteneri, ca formă socioculturală, reprezintă etapa cea mai evoluată marcând 

începutul umanităţii; această formă dobândeşte un caracter constant devenind instituţie social-

juridică. 

Se poate observa cum de-a lungul timpului ideea, forma şi atitudinea faţă de cuplu s-

au modificat considerabil de mult. Aceste modificări au la baza lor sistemul de valori care este 

atribuit cuplului de către modelul socio-cultural şi moral-religios respectiv. Dincolo de aceste 

considerente, un cuplu de indivizi se caracterizează prin faptul că cei doi partenri îşi unesc 

vieţile în scopul realizării unui destin comun, a unui model de viaţă unic. Aceasta presupune 

participarea unui complex de factori specifici care contribuie la formarea şi menţinerea 

cuplului (Enăchescu C., 2003):  

- interese şi atracţia reciprocă ale celor doi indivizi; 

- recunoaşterea de către fiecare partener a celuilalt ca reprezentând o „persoană 

potrivită” cu şi pentru el; 

- existenţa unui acord între parteneri, care provine din atracţia lor reciprocă şi care 

menţine acest acord şi îl dezvoltă în mod continuu; 

- afecţiune reciprocă între parteneri; 

- completare reciprocă între cei doi parteneri; 

- complementaritatea partenerilor cuplului; 

- identificarea reciprocă în plan interior (sensibilitate, model de gândire, reprezentări 

etc.) a celor doi parteneri; 

- construirea unui ideal comun de viaţă. 

 După constituirea cuplului, se pune problema dobândirii satisfacţiei şi confortului 

maxim. În vederea găsirii unui numitor comun care să explice succesul şi satisfacţia în cuplu, 

o echipă de psihologi au efectuat un studiu pe 2000 de cupluri şi au ajuns la concluzia că 

pentru reuşita unei căsnicii sunt necesare trei elemente: siguranţa economică, idealuri şi valori 

identice şi o vârstă cât mai apropiată între cei doi parteneri. Toate aceste trei elemente intră în 

scenă abia după ce partenerii încep să se cunoască. Nu avem de unde să ştim statutul 

economic sau ce valori împărtăşeşete celălalt în momentul în care decidem să zâmbim sau să 

intrăm în conversaţie cu cineva. Momentul decisiv care ne dă ocazia să alegem pe cineva şi nu 

pe „un altul” este atracţia reciprocă şi recunoaşterea celuilalt ca o posibilă persoană potrivită. 

Abia după acest moment intră în scenă intercunoaşterea şi identificarea în celălalt un potenţial 

partener. Cercetările dovedesc că înclinaţia noastră este de a evalua practic instantaneu fiecare 

sunet, cuvânt, imagine, şi cu atât mai mult, fiecare persoană pe care o întâlnim nemijlocit, 

activând imediat mecanismele percepţiei celuilalt, uneori chiar înainte de a deveni conştienţi 



de faptul că am perceput ceva anume (Bargh, 1995). Astfel, alegerea partenerului este un 

moment cu implicaţii deosebite pentru evoluţia ulterioară a cuplului, fiind o premisă esenţială.   

 Alegerea partenerului este incontastabil legată de o serie de factori sociali care 

influenţează preferinţele indivizilor, dar şi de faptul că există o serie de motivaţii intrinseci ale 

individului, motivaţii ce ţin de personalitatea individului (temperament, caracter, aptitudini, 

creativitate) şi de particularităţile psihice (cognitive, afective, motivaţionale etc). Astfel, 

răspunsurile la întrebările: „Cum decid oamenii cu cine să formeze un cuplu? Care sunt 

motivaţiile conştiente şi inconştiente care explică alegerea partenerului?” s-au încadrat fie pe 

axa teoriilor ce pun accent pe individ şi pe personalitatea acestuia,  fie pe axa teoriilor socio-

culturale.  

 Una dintre cele mai vechi explicaţii care au fost date alegerii partenerului de viaţă este 

teoria psihodinamică a lui Freud, care sugerează că ceea ce îl ghidează pe un individ către un 

altul nu este altceva decât instinctul. Instinctul fiind ereditar şi nu ţine de vreun comportament 

învăţat. Strâns înrudită acestei teorii este cea care susţine că un rol deosebit de important în 

selectarea partenerului îl joacă imaginea părinţilor. Mai precis, această teorie sugerează că 

persoanele tind să se îndrăgostească de o persoană asemănătoare cu părintele de sex opus. 

Acest lucru se întâmplă inconştient şi are la bază conceptul de Complex Oedip. 

 Alegerea partenerului în funcţie de modelul parental poate fi explicată şi prin teoria 

familiarităţii. Un chip familiar declanşează o serie de senetimente pozitive, prin activarea unui 

mecanism intern învăţat social de timpuriu. De-a lungul copilăriei şi până la adolescenţă, în 

mintea noastră se formează un model a ceea ce înseamnă bun şi frumos la persoanele de sex 

opus. Acest model este configurat la fete în funcţie de calitaţile şi trăsăturile tatălui. Astfel o 

persoană atrăgătoare, generatoare de sentimente plăcute, va fi o persoană cât mai familiră cu 

noţiunea noastră de bărbat, mai exact, cât mai asemănătoare cu imaginea tatălui.  

 O altă latură importantă în alegerea partenerului este personalitatea. Plecând de la 

acestă premisă, un rol important l-au jucat teoriile similarităţii şi complementarităţii. 

 Teoria similarităţii consideră că cel mai influent factor care generează atracţia 

interpersonală şi, implicit, alegerea partenerului, îl constituie similaritatea atitudinală a 

celuilalt. Teoria balanţei postulează că atracţia creşte proporţional cu sporirea atitudinilor 

similare. Primul cercetător care a legat evoluţia pozitivă a cuplului de similaritatea structurilor 

psiho-fizice a fost sociologul american Mower, care oferă drept explicaţie la acest fenomen 

existenţa unor interese, idealuri, experienţe şi a unor subiecte de discuţii comune. S-a 

remarcat, de asemenea, importanţa unor factori psihomorfologici care susţin teoria 

similarităţii lui Mower. Astfel, persoanele de aceeaşi talie tind să se căsătorească, în general, 



între ele, aşa cum au arătat şi studiile efectuate de Peatson (1903) şi Girard (1971). Totodată 

se remarcă frecvenţa asemănărilor între soţi, în ceea ce priveşte forma mâinilor, lungimea 

braţului, a degetelor, culoarea ochilor, părului sau pigmentarea pielii (apud. Mitrofan, 1989). 

Cercetările insistă în general asupra factorilor geografici, sociali şi culturali în alegerea 

partenerului de viaţă dar, aceştia fiind în general factori impuşi cumva, Petre Iluţ consideră că 

îi consiferăm mai atractivi pe cei cu care ne asemănăm mai ales în sistemele de valori 

atitudinale şi trăsăturile de personalitate. 

 Similaritatea socio-economică, socio-culturală, precum şi a structurilor psihice şi fizice 

ale indivizilor explică în mare măsură şansa alegerii partenerului de cuplu, dar nu justifică în 

totalitate actul decizional. Principiul alegerii şi mai ales al convieţuirii maritale pare să fie în 

opinia multor autori, cel al complementarităţii celor două personalităţi care-şi desfăşoară 

relaţia în cadrul mai larg al unei similarităţi socio-culturale.  

 Teoria complementarităţii  a fost elaborată de Robert Winch în 1958 şi are la bază 

principiul conform căruia ceea ce ne atrage la celălalt nu sunt elementele identităţii sale ce se 

aseamănă cu ale noastre, ci cele care satisfac nevoile noastre profunde, fie ele şi 

autodistructive. Winch defineşte două tipuri de complementaritate (P.Iluţ, 1995):  

- complementaritatea care implică satisfacerea aceluiaşi tip de nevoi, dar la nivele 

total diferite (apare atunci când o femeie supusă cu o foarte slabă dorinţă de 

dominare îşi alege un bărbat cu oputernică nevoie de dominare); 

- complementaritatea care implică satisfacerea a două nevoi diferite dar la acelaşi 

nivel şi numai împreună (o femeie cu o mare nevoie de dependenţă va alege un 

bărbat cu o mare nevoie de a fi îngrijit). 

 Referindu-se la teoria complementarităţii, S. Chelcea observa în 1983 că progresul 

social pune sub semnul întrebării teoria complementarităţii, susţinând că aceasta era valabilă 

mai ales în cadrul familiei tradiţionale unde exista o clară diferenţiere a rolurilor familiale şi o 

inegalitate socio-economică vădită a partenerilor, ceea ce făcea ca longevitatea cuplului să fie, 

într-adevăr, condiţionată de nevoia de complementaritate. Astăzi însă, în familia modernă, 

odată cu dispariţia inegalităţilor de orice fel dintre parteneri, a scăzut şi verificarea în practică 

a teoriei complementarităţii (A.Chelcea, S.Chelcea, 1983). 

Evoluţia familiilor de la tradiţionalitate la modernitate ar putea avea un rol important 

în alegerea partenerului. În zilele noastre există o libertate mult mai mare în exprimarea liberă 

a personalităţii, astfel, femeile pot să iasă de sub tiparul „personalităţilor supuse”, iar bărbaţii 

pot să îşi dezvolte tot mai mult latura afectivă, ieşind de sub masca raţională şi dominatoare.  



În familia tradiţională structura de autoritate şi putere era foarte clară; ea se baza în 

primul rând pe putere şi anume puterea concretă, care se referă la capacitatea individului de a 

produce o serie de  rezultate. Datorită stadiului de dezvoltare în care se afla sociatetea, în 

cadrul familiei bărbatul avea rolul principal, iar femeia trebuia să se supună acestui fapt fără a 

avea prea mult spaţiu de mişcare. Aşadar bărbatul avea autoritate asupra femeii şi nu numai: 

familia patriarhală avea foarte bine înrădăcinată în mentaliate autoritatea ce decurge din 

funcţia “pater familias” (Ciupercă C., 2000). Putem spune deci că în familia tradiţională 

raporturile de inegalitate erau foarte mari, femeia fiind cea supusă. W. Stekel, 1927 (apud 

Ciupercă C., 2000) consideră că există două forţe polare care orientează existenţa omului: 

dorinţa de putere şi dorinţa de supunere. În familia tradiţională dorinţa de supunere învinge 

dorinţa de putere; femeia nu avea o personalitate puternică, ea avea doar drepturi şi obligaţii. 

În contrast cu aceasta bărbatul era persoana dominantă în familie, el fiind centrat pe aducerea 

veniturilor. Această ierarhie clară era întotdeauna respectată, fapt ce permitea menţinerea 

echilibrului. Foarte accentuată era socializarea în funcţie de sex; băieţii erau crescuţi astfel 

încât să devină ostili, agresivi, activi, în timp ce fetelor li se cerea să fie submisive şi 

politicoase. Socializarea era realizată prin procese de învăţare “procese ce întăreau 

sentimentul apartenenţei la un sex” (Ciupercă C., 2000). Aceste procese erau: imitaţia 

diferenţială (copii imită modelele de acelaşi sex), identificarea, auto-socializarea (după 

procesul de identificare copilul caută informaţii care să-i întărască aceste norme interiorizate). 

Un aspect tradiţional care se menţine chiar şi în zilele noastre se referă la faptul că 

valoarea femeilor pe „piaţa maritală” tinde să scadă odată cu vârsta datorită faptului că deşi au 

mai mulţi bani, putere şi statut social ridicat, atractivitatea lor tinde să scadă. În acelaşi timp, 

valoarea bărbaţilor tinde să crească odată cu vârsta datorită câştigurilor materiale, statutului 

social şi a puterii pe care o deţin (Zalduondo, Bernard, 1995 apud. Philaretou, 2001). 

Instaurarea modernităţii în cadrul instituţiei familiei aduce cu sine o puternică 

flexibilitate a structurii de autoritate şi putere. Asistăm, de această dată, la apariţia 

reciprocităţii acestora în familie; putem vorbi de un egalitarism nu doar afirmat ci chiar pus în 

practică. Există deci egalitate însă se păstrează diferenţele specifice fiecărui sex, în sensul 

complementarităţii rolurilor şi comportamentelor. Dacă în trecut fetele erau îndemnate să-şi 

desfăşoare activitatea în spaţiul gospodăriei şi băieţii erau orientaţi spre a fi mereu activi şi a-

şi desfăşura activitatea în afara casei, în familia modernă lucrurile s-au schimbat. Femeia nu 

mai acţioneaza doar în spaţiul privat ci şi în cel public, ea este acum activă, este educată şi 

dispune de autonomie. În ceea ce priveşte educarea băieţilor lucrurile nu s-au prea schimbat; 

s-a observat totuşi că ei încep să pună mai mult accent pe latura afectiv - emoţională şi nu 



doar pe cea raţională aşa cum făceau în trecut. Se încearcă o socializare a băiatului astfel încât 

“să accepte că va deveni dependent de femeie, pentru că ea tinde să devină autonomă iar acest 

lucru implică o dependenţă reciprocă” (Ciupercă C., 2000). 

Deşi modernitatea încearcă restructurarea relaţiilor şi introducerea reciprocităţii, unele 

cercetări mai recente susţin o rigiditate pe care o manifestă atât bărbaţii cât şi femeile în 

schimbarea imaginii pe care o avem cu privire la rolurile sexelor. Există o tendinţă de păstrare 

a unei imagini autoritare şi puternice a sexului masculin şi păstrarea sexului feminin pe o 

poziţie secundară însă destul de dificilă deoarece femeile, practic „supervizează” şi se asigură 

de formarea masculinităţii fiilor lor. B ărbaţii îşi alocă meritele pentru starea bună a familiei şi 

protejarea acesteia pentru binele copiilor şi soţiilor lor când de fapt, ei reuşesc exact 

contrariul, şi anume, dominarea şi subordonarea femeii precum şi deposedarea copiilor de 

puterea legitimă (conformă cu vârsta lor). Întreaga societate contribuie la formarea acestui rol 

pe care îl are bărbatul prin amendarea posibilelor deviaţii de către profesori, consilieri, mediu 

familial etc (Kimmel, 1996 apud. Philaretou, 2001). Comportamente ca sentimente excesive, 

emoţii, plânsul, atitudine pasivă, dependentă sunt desemnate ca fiind feminine şi nu sunt 

tolerate atunci când ele apar la băieţi. A nu fi bărbat înseamnă a te reduce la statutul de 

femeie, sau mai rău, să fii „poponar” (Heise, 1995 apud. Philaretou, 2001).  

În zilele noastre, în special adolescentele, decid să ignore prescripţiile esenţiale cu 

privire la rolul de gen, bazat în special pe o încărcare emoţională şi au foarte multe relaţii 

sexuale în care îşi doresc să devină dezinhibate şi autoritare, dar sfârşesc prin a resimţi 

sentimente considerabile de vină, anxietate, depresie şi senzaţie de goliciune după escapadele 

sexuale. În acelaşi timp, bărbaţii care nu îşi asumă rolul masculin şi nu fac faţă expectaţiilor 

care decurg din acesta devin absorbiţi de o stare de anxietate care poate sau nu să aibă 

consecinţe clinice. Ei pot să aibă trăiri de inadecvare sexuală, lipsa satisfacţiei sau chiar 

impotenţă. 

Trecerea în revistă a acestor aspecte ne determină să ne punem întrebarea dacă ar 

exista o complementaritate sau similaritate în alegerea partenerului în ceea ce priveşte 

anumite aspecte ale personalităţii (dominare-supunere, expansivitate, timiditate-îndrăzneală, 

raţionalitate-afectivitate, dependenţă-independenţă), cu atât mai mult cu cât ele devin tot mai 

mult scoase de sub amprenta societăţii tradiţionale. Astfel, o femeie cu o structură de 

personalitate caracterizată prin îndrăzneală, extarversie, dominare, raţionalitate etc, ar putea fi 

tentată, conform teoriei complementarităţii, să aleagă ca partener un bărbat cu trăsături mai 

feminine, expresie a supunerii, timidităţii, afectivităţii etc.  



             C. Enăchescu (2000) consideră că alegerea partenerului este, în primul rând, rezultatul 

unei afinităţi sau unei atracţii emoţional-afective care pune în mişcare atracţia sau dorinţa 

erotico-sexuală.  Nevoile sexuale, preocupările sexuale şi felul în care noi ne evaluăm propria 

sexualitate are un impact foarte mare asupra algerii viitorului partener. Conştient sau 

inconştient, suntem tentaţi să alegem acel partener care ne-ar putea satisface nevoile sexuale, 

fie ele erotico-sexuale, fie predominant emoţional-afective. Anumite trăsături fizice ale 

indivizilor, conform teoriilor somato-psihice, pot să indice felul în care persoana respectivă se 

comportă sau se raportează la o relaţie de cuplu şi, specific, la o relaţie sexuală. Astfel un tip 

constituţional bine dezvoltate, cu masă musculară predominantă, cu maxilare proeminente şi 

pilozitate abundentă, poate să indice o personalitate pasională, agresivă, temperamentală, cu 

un apetit sexual mai crescut. În contrast, un tip constituţional cu dezvoltare musculară mai 

firavă, cu trăsături finuţe, nu foarte proeminente, poate să indice o personalitate melancolică, 

timidă, mai puţin pasională şi orientat predominant spre împărtăşirea afectivităţii. Fiecare 

femeie este determinată să aleagă un partener care să-i corespundă atât nevoilor şi pulsiunilor 

sexuale profunde (inconştient), cât şi modelului, idealului pe care ea ş-i l-a format despre felul 

în care „ar trebui”, sau „şi-ar dori” să se desfăşoare partea sexuală a relaţiei ei (conştient). 

 Bărbaţii cu dizabilităţi fizice sunt consideraţi asexuali datorită faptului că ei nu se 

suprapun peste imaginea standard a masculinităţii care trebuie să fie dominatoare şi capabilă 

de agresivitate. Ei şi-au pierdut abilitatea de a satisface şi a controla femeia în timpul actului 

sexual. Un astfel de bărbat trebuie să îşi asume dependenţa de partenera de viaţă, 

caracteristică a rolului feminin (Pleck, 1992, apud Philaretou, 2001). 

 Bipolaritatea mecanismelor psihice este prezentă şi în psihogenza orgasmului 

(Enăchescu, 2003): sunt femei ce nu au orgasm decât în cazul relaţiei cu bărbaţi viguroşi, 

puternici, faţă de care se simt mici. Altele au orgasm numai dacă în relaţia cu bărbatul se simt 

mai puternice, mai mari. În acest caz, bărbatul nu le va poseda niciodată, ci ele îl vor poseda 

pe el. Acesta este tipul de femeie dominante, iar senzaţia de putere, posesiune şi dominare 

este mijlocul prin care se poate realiza orgasmul. Condiţia esenţială, în acest caz, este ca 

femeia să aibă impresia fermă că este superioară bărbatului. În general femeile dominate 

manifestă o teamă faţă de partenerul lor sexual (S.Freud, W. Stekel), ca urmare a unor traume 

din copilărie. Ele vor prefera ca parteneri sexuali adolescenţi, bărbaţi mult mai tineri, bolnavi, 

infirmi etc.  

 Identitatea sexuală se bazează pe identitatea partenerilor sau a genitorilor. Ea poate fi 

definită ca reprezentând o înclinaţie fie către masculinitate, fie către feminitate. Impresia de 

lipsă de masculinitate sau feminitate este influenţată de mai mulţi factori, printre care cei 



hormonali, constituţionali, intrapsihici, de ambianţă şi familiali. Din punct de vedere 

hormonal, un rol important îl au androgenii, care dacă sunt prezenţi determină 

comportamentul masculin, iar dacă sunt absenţi, determină comportamentul feminin.  

 Femeia, din punct de vedere al tipologie sexuale, prezintă mişcări cu caracter de 

eleganţă căutată, cultivată, în scopul de a atrage atenţie, de a se face plăcută şi admirată. 

Mersul este suplu, ondulat. Mimica este mult mai mobilă şi mai nuanţată. Expresia 

emoţională e dominată de cochetărie şi instinctul de seducţie.  

 Bărbatul, are mişcări energice, ferme, cu caracter voluntar, se impune prin forţa fizică. 

Mersul său este hotărât, sigur, voluntar. Mimica sa fermă, exprimă hotărâre în acţiune şi 

siguranţă de sine. Privirea pătrunzătoare caută şi comandă. Dominant emoţional, bărbatul este 

posesiv şi agresiv. El se impune prin vocea sa groasă (Enăchescu, 2003). 

 C.G. Jung sublinia că nici o personalitate nu este absolut masculină sau feminină. În 

fiecare personalitate, în fiecare individ coexistă atât principii masculine, de tipul Animus, cât 

şi principii feminine, de tipul Anima, dar în proporţii diferite.  

 În adolescenţă se activează în bărbat Anima, imaginea femeii interioare, care iniţiază 

căutarea partenerei şi desprinderea de părinţi. Anima este cea care inspiră bărbatului intuiţie, 

nevoia de a fi iubit şi de a iubi, de a fi apreciat şi ocrotit. Este cea care îl face capabil de 

toleranţă, acceptare şi compasiune. Reprimarea feminităţii interioare împinge bărbatul la 

răceală, respingere, apăsare, iar pervertirea relaţiei cu Anima îl duce la dependenţă şi 

supunere. Bărbaţii care îşi neagă nevoile relaţionale şi care se identifică cu raţiunea lor sunt 

stăpâniţi din timp în timp de sensibilitatea rămasă inconştientă.  

 Animus este imaginea bărbatului în fiecare femeie. Activat, acest arhetip al vieţii 

obligă fetiţa să devină femeie şi determină adolescenta să devină autonomă şi să se 

maturizeze. Bărbatul interior inspiră femeii capacitatea de a avea iniţiativă, curaj, fermitate, 

spiritualitate. Dacă femeia rămâne surdă la vocea Animus-ului interior, pierde capacitatea de a 

nunaţa relaţiile cu viaţa şi lumea, ajunge să susţină cu tărie păreri impersonale, imposibil de 

argumentat raţional. Dacă relaţia cu masculinitatea interioară este negată, reprimată, femeia 

pune în joc slăbiciune, lipsă de vigoare, autodistrugere. 

 Pe măsură ce bărbatul şi femeia se maturizează, reprezentăriel lor interioare asupra 

feminităţii şi masculinităţii se transformă. Dacă pentru majoritatea adolescenţilor, atributele 

fizice sunt hotărâtoare în alegerea partenerului, la adult contează tot mai mult calităţile fizice 

şi spirituale. Se întâmplă astfel deoarece Anima şi Animus au mai multe stadii de dezvoltare. 

Primul dintre acestea este primitiv, definit de atributele fizice. Anima este iniţial o „Evă” care 

seduce cu corpul său, iar Animus un „macho” atrăgător prin forţa sa musculară şi vitalitate. În 



etapele urmatoare, Animei i se adaugă romantism, devotament spiritual, înţelepciune şi 

puritate, iar lui Animus i se adaugă strategie, devotament, fermitate spirituală şi deschdere 

spre idei inovatoare. 

Tabloidul britanic „The Daily Mail” a publicat un studiu care demonstrează că bărbaţii 

cu trăsături feminine (buze pline, ochi mari, sprâncene subţiri) sunt consideraţi a fi mai fideli, 

mai buni, mai dispuşi la relaţii de lungă durată şi mai romantici decât cei cu trăsături tipic 

masculine (nas, pomeţi şi bărbie proeminentă). 

 Un studiu realizat de psihologii de la Durham University şi St. Andrews University din 

Marea Britanie, au evidenţiat că femeile văd bărbaţii cu trăsături masculine ca nefiind potriviţi 

pentru rolul de parteneri de durată si invers, barbaţii cu trăsături mai feminine sunt percepuţi 

ca fiind mai fideli decât ceilalţi. Studiul, a fost realizat pe baza răspunsurilor oferite de 400 de 

subiecţi, cărora li s-a cerut să spună ce impresie le provoacă imaginile unor chipuri de bărbaţi 

manipulate pe calculator, care erau făcute să pară mai masculine sau mai feminine. 

Participanţilor li s-a cerut să determine trăsăturile de personalitate inclusiv comportamentul 

sexual si abilităţile parentale pe baza imaginilor infăţişate. Bărbaţii cu feţe masculine sau mai 

dure, cu trăsături cum ar fi o bărbie pătrată, un nas mare si ochi mici, au fost catalogaţi ca 

fiind dominanţi, mai puţin fideli, mai puţin buni de parinţi si mai puţin afectuoşi faţă de cei cu 

trsături mai feminine, care aveau trăsături faciale fine, buze pline, ochi mari, sprâncene mai 

curbate. Rezultatele studiului se coroborează cu cercetări anterioare asupra masculinităţii si 

percepţiei personalităţii şi oferă indicii preţioase asupra trăsăturilor pe care le caută oamenii 

atunci cand îşi aleg partenerii.  

 În alegerea partenerului un rol important îl are şi felul în care creierul nostru preia şi 

prelucrează informaţia primei impresii. Creierul nostru îşi formează o primă impresie prin 

crearea unui amalgam pe baza tuturor semnalelor emise de o nouă experienţă. Cât sunt de 

adecvate aceste impresii pentru emiterea unor judecăţi pertinente asupra oamenilor depinde 

atât de cel care observă, cât şi de cel care este supus oservaţiei. Întâlnirile iniţiale reprezintă 

evenimente cu o mare încărcătură emoţională, care ne pot copleşi. Luăm distanţă de ele 

formându-ne o primă impresie care este asemenea unei fotografii, o imagine luată din cap 

până în picioare, care se dezvoltă rapid şi nu se estompează niciodată. Creierul îşi formează o 

astfel de imagine prin crearea unui conglomerat eteroclit al tuturor semnalelor lansate de o 

experienţă inedită cu care se confruntă. Pentru creierul nostru sunt suficiente 3 secunde pentru 

a trage o concluzie la noile cunoştinţe. Anumite trăsăturile fizice ne influenţează în mod 

semnificativ creierul în direcţia formării unor prime impresii instantanee prin acţionarea unui 

filtru distorsionant. Oamneii care au „o faţă de copil”, cu trăsături fine, ochi mari, nas şi 



bărbie mici, lasă impresia că sunt demni de încredere şi naivi, ceea ce reprezintă în ansamblu 

o prezumţie falsă. Totuşi cercetări mai recente (Zabrowitz) arată faptul că mulţi adulţi cu feţe 

de copil, mai ales bărbaţii tineri, contracarează eventualele percepţii negative din exterior prin 

cultivarea unei personalităţi de o duritate peste medie, asta din dorinţa de a ţine la distanţă 

atitudinile de cocoloşire sau tendinţele de protecţie din partea celorlalţi.  

 Creierul nostru intervine în alegerea partenerului nu doar prin faptul că ne ajută să 

interpretăm rapid prima impresie (chiar dacă uneori greşit), ci şi prin baza neurofiziologică pe 

care o oferă dorinţei sexuale. Există anumiţi centrii care sunt capabili să declanşeze plăcerea 

şi dorinţa activităţii sexuale. Un rol deosebit în acest sens îl au structurile limbice şi 

hipotalamusul. 

 Emisfericitatea este o noţiune introdusă de biologi pentru a desemna specificitatea 

funcţională a unei emisfere. În funcţie de împrejurări, una din emisfere lucrează mai mult 

decât cealaltă. Emisfericitatea fiinţei umane nu  înseamnă independenţă a celor două emisfere, 

ele se informează reciproc permanent, astfel este posibilă o acţiune coordonată în totalitate 

(Roco, 2001). Activitatea unei emisfere este dominantă pentru realizarea anumitor funcţii 

integrative. La majoritatea indivizilor, pe baza unui determinism genetic, emisfera stângă 

apare dominantă în integrarea unor funcţii asociative, psihice, specific umane (perceperea şi 

înţelegerea vorbirii auzite şi scrise, exprimarea verbală orală sau în scris). Emisfera dreaptă, 

emisfera minoră la majoritatea indivizilor, cuprinde arii asociative, ale căror activităţi sunt 

deosebit de importante pentru integrarea schemei corporale, recunoaşterea spaţială şi pentru 

ideaţia neverbală. Datorită specializării şi funcţionării lor s-a demonstrat că există numeroase 

diferenţe între cele două emisfere. Astfel, după Chalvin şi Harpax emisfera stângă este 

responsabilă de ceea ce spunem, iar cea dreaptă de modalitatea în care spunem. Persoanele 

care au dominantă dreaptă sunt vizuale, iar cele care au dominantă stângă sunt auditive 

(Chalvin, 1992, apud.Roco, 2001). Emisfera dreaptă este responsabilă de gândirea video-

spaţială şi capacitatea de reprezentare. Datorită emisferei drepte omul poate recunoaşte figura 

(chipul) celorlalţi, ceea ce înseamnă că are un rol hotărâtor în prima impresie în alegerea 

partenerului. Emisfera dreaptă răspunde de: sfera non-verbală, procesele de sinteză, analogie, 

spaţialitate, intuiţie, descifrarea sensului aspectelor artistic-muzicale, domeniul imaginativ, 

creativ, relaţional. Emisfera stângă răspunde de: domeniul verbal, analitic, simbolic, abstract, 

raţional, numeric, logic, ideaşional, analiza detaliilor, obiectiv. 

 Alegerea partenerului de viaţă poate fi influenţată şi de tipul de iubire ce ne 

caracterizează în mod predominant.  Relevant în caest sens sunt cele şase tipuri de iubire 

evidenţiate de S. Hendrick şi C. Hendrick: eros, storge, ludus, mania, pragma, agape. Eros 



reprezintă dragostea pasională, caracterizată prin atracţia fizică intensă între parteneri şi 

presupune mai ales ideea de contopire, unificare, fuziune cu fiinţa iubită, dar şi dorinţa de a o 

poseda total: fizic, mintal şi spiritual. Are un caracter schimbător, tranzitor, definind 

momentele de vârf, de plinătate şi satisfacţie intensă pe care partenerii le oferă. Eroticul este 

un romantic ce caută un partener ideal cu care intră în relaţie fidel şi foarte implicat având o 

capacitate de a se îndrăgosti mereu proaspăt, susţinut de o curiozitate şi un entuziasm viu. 

Storge se referă la dragostea prietenească caracterizată prin dezvoltarea progresivă a relaţiei, 

absenţa unor emoţii copleşitoare şi e întemeiată pe afecţiune. Acest tip de iubire se bazează pe 

loialitatea mutuală, se manifestă în relaţiile dintre soţi, părinţi, fraţi, realizând senimentul de 

apartenenţă la un grup unit. Storgicul este un partener afectiv care se desoperă pe sine treptat, 

prin intermediul dragostei. El crede în permanenţa relaţiei şi îşi tratează partenerul ca un 

prieten de neînlocuit. Ludus este dragostea ca joacă caracterizată prin absenţa angajamentului 

emoţional, individul fiind predispus să întreţină simultan relaţii cu mai mulţi parteneri. 

Ludicul este un partener infidel cu libido flotant, ce are o imagine de sine pozitivă şi 

argumentată emoţional de contactele multiple cu ceilalţi. Mania este dragostea posesivă 

caracterizată prin faptul că se întemeiază pe teama continuă şi obsesivă de a-l pierde pe 

partener, fiind foarte susceptibil şi gelos. Maniacul este o persoană foarte dependentă 

emoţional şi extrem de geloasă. Experimentează dragostea la o mare intensitate, ceea ce îl 

face rezistent şi la separarea fizică de partener fără a-şi diminua intensitatea trăirilor. În astfel 

de situaţii dezvoltă nelinişte, suspiciune, are o imagine de sine scăzută, săracă şi minimă 

apreciere. Pragma este dragostea practică, dragostea logică, în care individul îl caută pe acel 

partener care reuneşte criteriile pragmatice de dezirabilitate socială. Pragmaticul este o 

persoană care preia toate bunurile iubitului, dragostea continuând atâta timp cât relaţia îi 

satisface interesul. Nu prezintă niciodată o atracţie sau un interes pentru o persoană care nu 

reprezintă şi o valoare materială pentru dragostea lor. Pragmaticul are ca dominantă nevoia de 

putere economică, iubirea fiind un instrument de obţinere, dar şi un efect al satisfacerii acestei 

nevoi. Agape este dragostea altruistă individul fiind generos, dorind să ofere mereu mai mult 

decât primeşte. Agapicul este cel mai puţin posesiv şi cel mai iertător dintre toate cele şase 

tipuri. Este extrem de răbdător, acceptă şi tolerează aproape orice. Deşi nu se îndrăgosteşte, 

întotdeauna îşi oferă dragostea pe măsura dorinţelor şi preferinţelor celuilalt. Când relaţia se 

sfârşeşte, agapicul permite partenerului să îl abandoneze. 

 În viaţă, indiferent de preocupările sau personalitatea pe care o avem, aspectele ce ţin 

de sfera afectivităţii, a sexualităţii şi a evitării singurătăţii ocupă un loc primordial. Cuplul, 

iubirea şi alegerea unui partener sunt teme de un mare interes de cercetare încă de la 



începuturile psihologiei, ele rămân totuşi şi în zilele noastre enigmatice, contradictorii, 

lacunare şi nu în ultimul rând, într-o continuă schimbare. Dacă în mare parte ne este clar că 

femeile tind să aibe preferinţe diferenţiate în privinţa masculinităţii sau feminităţii 

(efeminării) bărbaţilor, cercetările sunt destul de sărace în explicarea factorilor care stau la 

baza unei astfel de alegeri. Odată elucidat acest lucru, vom fi capabili să înţelegem mai uşor 

cuplurile şi dinamica lor de formare, fiind un veritabil sprijin în consilierea de cuplu şi 

familie. Totodată, în funcţie de trendul adoptat de bărbaţi, se pot face constatări asupra 

tendinţelor în societate cu privire la elementele ce se valorizează în formarea unui cuplu.  
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