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A féltékenység evolúció- 
biológiája
Egyes elméletek szerint a féltékenységnek fontos szerepe van a társmeg-
tartó viselkedési formák kialakításában. A Journal of Social and Personal 
Relationships nevű folyóiratban megjelent kutatás szerint van olyan fél-
tékenység, amelynél valamilyen jutalmat kötünk az irántunk való elköte-
leződéshez, hogy partnerünket a kapcsolatban tartsuk. Ilyen lehet a túlzó 
gondoskodás, ajándékozás. Ennek ellentéte, amikor valamilyen kockáza-
tos, fenyegető következményt társítunk az elhagyáshoz, esetleg igyek-
szünk mások előtt kevésbé vonzónak feltüntetni társunkat. A kutatásban 
a résztvevőket három csoportba osztották domináns társmegtartó visel-
kedésük szerint: elkötelezetlen, jóindulatú és kimerítő stratégiát folytatók. 
Az elkötelezetlenek között alig volt jellemző akár a jutalmazó, akár a bün-
tető stratégia. A jóindulatúak a pozitív viselkedéssel próbálták befolyásolni 
társukat, míg a kimerítő csoport tagjai mind az alacsony kockázatú, pozitív 
eszközöket, mind a rizikósabb, negatív eszközöket bevetették a kapcsolat 
megtartása érdekében. 
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Titokzatos testi tüneteink
Az, hogy lelkiállapotunk, mentális hogylétünk hat a testünkre, már jó ideje nem ördögtől 

való gondolat. Abban viszont nagy a tájékozatlanság, hogy milyen lelki tényezőkről, és ezek-
kel összefüggésben milyen fizikai következményekről van szó.

Titokzatos testi tüneteink címmel e gondolat mentén próbál rendet vágni a káoszban dr. Kökönyei 
Gyöngyi könyve. A Mindennapi Pszichológia Kiskönyvtárának második része többek 

között arra ad választ, miként hatnak régi traumáink szervezetünk működésé-
re, miért hatásos módszer a relaxáció, mi történik velünk stressz hatására, 

vagy éppen mit tegyünk, ha gyakran fáj egy bizonyos testrészünk. 

Több mint 70 téma kérdés-felelet formájában, amely áttekinti a pszi-
choszomatikus betegségek fajtáit és persze azt is, milyen, a háttér-
ben meghúzódó lelki jelenségek válthatják ki azokat. Többek között 
az is kiderül, vannak-e szomatizációra különösen hajlamos embe-
rek. A kötet az érdekes elméleti felvetések és ismeretek mellett 

hasznos gyakorlati tanácsokat is ad, így előfordulhat, hogy az ol-
vasó ennek segítségével szabadul meg régóta gondot okozó ízü-

leti problémáitól vagy éppen makacs felfájásától. 
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