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 Corno Mob - Mulher bonita ou que se acham, trai mais diz pesquisa.

Estudo liga infidelidade em mulheres a hormônio
Estudo nos EUA relaciona presença maior de hormônio de reprodução à autoestima.
Da BBC

Mulheres com uma concentração mais elevada de um hormônio ligado à autoestima que as faz se
considerarem atraentes têm mais chances de ter casos extraconjugais e de trocar de parceiros com
freqüência, segundo estudo realizado nos Estados Unidos.

A pesquisa da Universidade do Texas em Austin relaciona o nível de autoestima com a quantidade do
hormônio estradiol - as mulheres com mais desses hormônios tendem a se considerar mais bonitas e a
serem consideradas mais atraentes por outras pessoas. Os cientistas afirmam que essas mulheres têm a
tendência a se sentir menos satisfeitas com seus parceiros e menos comprometidas com eles, em um
comportamento que os autores do estudo chamam de "monogamia oportunista em série". Segundo eles,
isso se deve a um "instinto" de buscar parceiros com mais qualidades.

Bons parceiros
"Na natureza, é difícil conseguir um parceiro que seja ao mesmo tempo um bom provedor de estabilidade
para a família e que tenha bons genes para procriar. Por isso, muitas mulheres alternam um
relacionamento mais duradouro com aventuras com homens mais atraentes", explica a psicóloga Kristina
Durante, a principal autora da pesquisa, publicada na revista "Biology Letters", da Royal Society. "Já as
mulheres mais bonitas demandam mais os dois tipos de recursos por parte do parceiro e procuram um
padrão de qualidade que às vezes é difícil de conseguir."

Segundo Durante, é por isso que muitas mulheres não se sentem obrigadas a se comprometer com um
parceiro se outro com possíveis melhores qualidades se torna disponível.

O hormônio estradiol está ligado à fertilidade e à saúde reprodutiva da mulher. Estudos realizados no
passado mostram que o estradiol alimenta o desejo de poder em mulheres solteiras. Segundo essas
pesquisas, aquelas mulheres que não tomam pílulas anticoncepcionais estão ainda mais vulneráveis ao
hormônio.

Duradouro
Para o estudo da Universidade do Texas, os pesquisadores analisaram os hormônios presentes na saliva de
52 universitárias com idades entre 17 e 30 anos, em dois estágios de seu ciclo menstrual. As voluntárias
também falaram sobre sua história sexual e avaliaram sua própria aparência. A seguir elas receberam
notas no mesmo quesito de outros jovens estudantes de ambos os sexos.
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"As voluntárias com maior nível de estradiol tinham mais histórias de paqueras e de casos com outros
homens além de seu parceiro fixo", disse Kristina Durante. Mas elas também se mostraram mais
envolvidas em relacionamentos duradouros do que em romances passageiros ou "ficadas".

"Essas mulheres parecem adotar uma estratégia de 'monogamia serial', em que buscariam sempre um
parceiro melhor para a reprodução", explica a psicóloga. "Não é o sexo casual que as interessa."

Eu particularmente sempre achei que mulher muito bonita que chama muita atenção para mim não servia,
sempre gostei daquelas que tem uma beleza que vc tem que para para ver. 

Essas que todo mundo ficam babando encima pode esperar que o chifre não é muito tardio, por melhor
que vc seja. Tipo parece que ta no instinto animal da mulher. Claro que temos exceções, pouquíssimas
mas deve ter 
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Mas é lógico. Como se alguém quisesse comer mulher feia... hahaha
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Mais uma pesquisa com um grau elevadissimo de sabedoria!
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Sonhem que o pequenino fluminense passará por nós.. podemos entrar com o time B e com o Marcio
Resende em campo, não adianta, time pequeno é time pequeno e libertadores e outra história

25-07-2011 18:28

e num é logico? melancia grande e mulher gostosa d+, ninguém come sozinho... seu avô ja sabia disso!
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Galera, está rolando o concurso HardMOB de fotografia!  Votem em sua preferida de cada uma das 3 categorias!!! 
 Natureza - Urbanismo - Pessoas 
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Bem por aí. Sempre achei que existe mulher pra namorar e mulher pra pegar, por isso nunca namoraria
uma Panicat da vida.
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Não julgue.
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Mulher bonita vai ter mais machos cruzadores a cortejando. E aquelas que se acham, embora não bonitas,
tem a auto estima elevada o que indiretamente faz com que aparecam as oportunidades e não se
prendam ao relacionamento por medo de perder o atual macho.
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È isso aí galera, se alguém quiser ver o seu cucuruto livre de chifres é mais do que recomendável pegar só
os bujões. 
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Se bem o que tem de demônio q se acha bagarai não tá na conta....

25-07-2011 18:32

Ah e daqui a pouco vem o truman com seus posts carregados de misoginia.
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aeueahuaeuaehuhaeuaegaeyaehae

As pesquisas aqui são foda. Parece de propósito.
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Mas é lógico. Como se alguém quisesse comer mulher feia... hahaha

25-07-2011 18:42

@Overhaulin' , passa a régua que esse aqui vai desandar igual o outro.
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Eu acho que se achar influencia mais no chifre que ser bonita... Na verdade acho que só se achar
influencia...
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Não vejo porque, nem também entendi o fechamento do outro, acho que o forum serve exatamente para
expressar opiniões, tem nego esquentadinho que as vezes altera porque um fala mais bosta do que o
normal (inclusive eu faço muito isso) e a modereração prefere muitas vezes fechar o tópico por simples
preguiça de controlar o flamme.

Mas isso não vem ao caso, o fato é que estamos tendo um tópico sadio cujo os usúarios estão opinando. 
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@Overhaulin' , passa a régua que esse aqui vai desandar igual o outro.

Última edição por InsanU : 25-07-2011 às 19:21
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Nota 10 pra conjugação verbal.
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Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário.
Those who mind don't matter, and those who matter don't mind.

Can't stop, won't stop.
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Carater, honestidade e vergonha na cara não tem ligação com beleza e nem auto-estima.
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hardMob: onde 99,8% dos usuários acham que classe social, situação financeira e senso de moda das mulheres é mais
importante do que beleza, inteligência e caráter das mesmas. 

...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 
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Gastaram dinheiro financiando essa merda que todo mundo já sabe?
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Two tampons pass you on the street. Which one stops to say hello?

Neither, they're both stuck up cunts

25-07-2011 19:27

mais uma da série "cientistas suecos afirmam que pessoas que comem mais brócolis tendem a ter menos
cachorros durante a vida"

relevância 10
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• The richest man in the world is not the one who has the most, but the one who needs the least •

25-07-2011 19:33

Mais uma da serie :
"Agora conta a novidade"
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Discutir na internet é igual às olimpíadas da APAE, mesmo vencendo você continua sendo um retardado.
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Quando esse tipo de perda de tempo é postado, o autor deveria ser penalizado.
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Referências

25-07-2011 19:41

O hormônio estradiol, além da função de "fazer com que a mulher se ache mais bonita e autoconfiante",
também está ligado a fertilidade e ao desejo sexual. É o hormônio que está no auge na fase fértil do ciclo,
é o equivalente ao "cio".

Então a manchete poderia ser "mulheres que tem mais libido traem mais", ou seja, Kung-Fu-Shotokan-
Supersayajin-Master-of-the-Obvious.
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Já sei. A próxima pesquisa vai constatar que mulheres mais bonitas tem mais possíveis pretendentes,
homens mais ricos atraem mais mulheres e que a pobreza não atrai ninguém.
Viram como sou inteligente?
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Há vários anos atrás... (uns 15 +/-), estava eu, de pé em um ônibus lotado voltando pra Vl dos Buracos e
escuto um trecho da conversa de duas pessoas:
O cara : "Só vou pegar mulher feia, assim não serei corno"
A "amiga" dele: "Além de corno, será burro, pois acha que as feias tb não poderão lhe trair?"

Reflitam sobre.
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Há vários anos atrás... (uns 15 +/-), estava eu, de pé em um ônibus lotado voltando pra Vl dos Buracos e
escuto um trecho da conversa de duas pessoas:
O cara : "Só vou pegar mulher feia, assim não serei corno"
A "amiga" dele: "Além de corno, será burro, pois acha que as feias tb não poderão lhe trair?"

http://www.hardmob.com.br/referencias-vendas-usados/296521-referencias-guto-etnies.html
http://www.hardmob.com.br/members/hirano.html
http://www.hardmob.com.br/members/hirano.html
http://www.hardmob.com.br/members/hirano.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/hirano.html
http://www.hardmob.com.br/members/zaaks.html
http://www.hardmob.com.br/members/zaaks.html
http://www.hardmob.com.br/members/zaaks.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/zaaks.html
http://www.hardmob.com.br/members/a+marcos.html
http://www.hardmob.com.br/members/a+marcos.html
http://www.hardmob.com.br/members/A%20Marcos.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/a+marcos.html
http://www.hardmob.com.br/members/the+voice.html
http://www.hardmob.com.br/members/the+voice.html
http://www.hardmob.com.br/members/the+voice.html


Corno Mob - Mulher bonita ou que se acham, trai mais diz pesquisa.

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/450102-corno-mob-mulher-bonita-que-se-acham-trai-pesquisa.html[03/02/2013 21:17:05]

Nada é impossível neste mundo.
Mas com certeza uma feia (não-vagaba) trair, é 50x mais dificil.
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aheuieahuieah a raça é foda. A pesquisa não é tão óbvia, porque ligaram uma substancia química e não
apenas blablabla. Teoricamente, esse hormonio aí poderia ser utilizado para aumentar a estima, fazer
tratamentos psiquiatricos, sei lá.
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O senhor é meu pastor e nada me
faltará!
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 Citando EduTunning 

Algum oral e outro mas tudo bem, o importante é meter a boca

25-07-2011 23:42

Ouvi dizer que as que vão a baladas sem os namorados são mais propensas a trair tb... 

Essa aí é igual a dizer que os homens que bebem mais cerveja tem mais chances de ficarem bêbados
durante a noite. 
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Axl-Luke 
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 Citando Allan 

Tu não merece ter um pênis. Tomara que tu sejas estéril e não propague esses genes pq no código genético
deles só tem fracasso (até os teus espermatozóides devem ser imbecis).

25-07-2011 23:48 #25
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Ouvi dizer que as que vão a baladas sem os namorados são mais propensas a trair tb... 

Essa aí é igual a dizer que os homens que bebem mais cerveja tem mais chances de ficarem bêbados
durante a noite
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