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 Por que homens feios conseguem conquistar mulheres muito mais bonitas do que eles?

Por que homens feios conseguem conquistar mulheres muito mais bonitas do que eles?
Pesquisadores americanos dizem que a autoconfiança faz com que se sintam muito mais atraentes do que
são.

Estudo conduzido por pesquisadores americanos chegou a uma conclusão curiosa para o fato de homens
feios conseguirem conquistar mulheres muito mais bonitas do que eles: eles acreditariam que são mais
atraentes do que são na realidade.

Isso aumentaria a autoconfiança deles e os levaria à ação. 

Essa percepção distorcida dos feios seria um mecanismo evolutivo importante na preservação da espécie
humana. O estudo foi publicado na revista científica Psychological Science.

Artigo original (mais aprofundado, em inglês):
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Why ugly men believe pretty women are interested in them

SOME men can get by on a wink and a smile -- but those with less chiselled features make up for it with
misguided optimism about their own appearance.

The study could help explain the mystery of why so many men think women are interested in them when
they are not, a study claims.

Some men are able to snare a partner far more attractive than them through relentless persistence and
overblown belief in their own sex appeal.

Scientists think this may be down to an evolutionary trait which tricks men into overestimating the value of
their looks to prevent them from missing a mating opportunity.
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Fonte: http://www.herald.ie/lifestyle/why-u...m-2965109.html
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/no...s-3608650.html

This over-confidence causes them to try their luck with a greater number of women because they are less
likely to see them as unattainable.

The study, published in the Psychological Science journal, could help explain the mystery of why so many
men think women are interested in them when in fact they are not, researchers said.

Making moves on a greater number of women, some of whom are better-looking than them, raises the
men's risk of an embarrassing knock-back but also reduces the chance of missing out on a partner.

Only the most attractive men do not have an inflated view of their desirability -- likely because they are so
good looking they do not need to, according to an experiment by US-based Williams College psychologists.

Dr Carin Perilloux, who led the study, said: "There are two ways you can make an error as a man.

"Either you think, 'Oh, wow, that woman's really interested in me' and it turns out she's not. There's some
cost to that, such as embarrassment or a blow to your reputation.

"The other error: she's interested, and he totally misses out. He misses out on a mating opportunity. That's a
huge cost in terms of reproductive success."

Researchers put 96 male and 103 female students through an exercise where participants spent three
minutes talking to each other.

Before the exercise started they were asked to rate their own attractiveness, and after each chat with a
potential partner, they ranked that person's appearance and how sexually interested they believed the
person was.

The experiment showed that men who mistakenly believed they were attractive were more likely to
overestimate how interested women were in them.

The researchers wrote: "Essentially, men who rated themselves high on attractiveness were more likely to
over-perceive women's interest. The more attractive they actually were to women, however, the more likely
they were to under-perceive."

The study also suggested that women underestimate how interested men are in them, possibly to help
deflect unwanted sexual interest or accusations of promiscuity.

• The richest man in the world is not the one who has the most, but the one who needs the least •
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Master of the obvious.
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Campeão Cartola Hardmob Temporada 2011 - Wildest Boys - 2697.02 pontos.
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fsn, Xandelicious, Moda Focka e mais 11.

 Citando XOTISNEGUER 

...eu atocho 5 dedo no meu fiofó e rasgo até sair sangue e fezes...
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Pra mim qualquer mulher é mais bonita que um homem.
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Spoiler: 

Afrin, PirocaAssassina, Dòlggan e mais 7.
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Sabia que iam pra esse lado. Na verdade, achei o artigo interessante porque ele não fala do dinheiro. Não
é o mendigo pegando a socialite gostosa. É aquele cara que, na balada, igual aos outros, num mesmo
patamar de igualdade, apesar de ser beeem mais feio, consegue ir lá e chavecar várias gostosas, e, muitas
vezes, pegá-las, enquanto os bonitões ficam olhando.

É exatamente o que aborda o artigo e a experiência dos pesquisadores: os bonitões acabam se
underestimating, e aí agem menos; enquanto os feiosos - até por esse instinto que eles falam, se
overestimate (acabam criando situações embaraçosas, mas acaba pegando várias gostosas também!).

A parte do dinheiro é Master of the Obvious mesmo, mas a abordagem aqui não é sobre o dinheiro. É
como aquele amigo seu, bem feinho, se dá melhor que o outro boa pinta, num mesmo universo social e
sem diferenças absurdas de $$$.
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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 •
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Sem citar, que normalmente o bonitão é vidrado em academia o que já pode mandar a capacidade
intelectual dele pro espaço em uma conversa com a mina, enquanto o +- lá com um papo legal sobre
tudo, ou até mesmo inteligente, e a mina pode curtir.

Vários fatores.
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Depende do quanto vidrado o cara é. Uma hora ou 1:30 diária de acadêmia não impede ninguém de ler um
livro. 

Esse post pode parecer meio gay, mas faz parte. 

Se eu fosse mulher aqui no Brasil eu me sentira bastante frustrada, porque a quantidade de homens feios,
barrigudos, esquisitos e tetudos é altíssima.
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Sem citar, que normalmente o bonitão é vidrado em academia o que já pode mandar a capacidade
intelectual dele pro espaço em uma conversa com a mina, enquanto o +- lá com um papo legal sobre tudo,
ou até mesmo inteligente, e a mina pode curtir.

Vários fatores.

 Citando Mr. BFHeidern 

Pra mim qualquer mulher é mais bonita que um homem.

Última edição por Arnej : 26-12-2011 às 20:06

The Voice, Dino e ClapTrap.
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É o que eu sempre digo, as mulheres são muito diferentes de nós. A gente fica de pau duro com qualquer
gostosa que passa pela frente, mas elas são muito menos visuais. Um feiosinho extremamente confiante é
geralmente mais atraente que um bonitão inseguro e sem "pegada".
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Tá explicado então. 
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Papo furado de feio
Nós bonitos nao precisamos ser seguro ou ter pegada, elas q disputam nós a tapa

Feio tem q correr atras mesmo, anular e perder boa parte da sua vida pra conseguir mulher

Abraço
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...era o que eu iria escrever
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Pra mim qualquer mulher é mais bonita que um homem.

Por favor,
Não leia este aviso!
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Homem tem que ter atitude. A maioria dos que eu conheço só chega nas feinha bebada, raramente vão
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Olha, dirigindo um desses aqui pela rua sei que fica bem mais fácil pegar mulher, mas tem que andar com

os seguranças junto. 
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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).
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caso não for, tem uma lábia forte

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Alegria, Alegria
May 2003
16.363
721

   

O Amor que eu sinto por você não tem divisão. PALMEIRAS!

É MUITA VIBE !! 

 

26-12-2011 21:45

foda sou eu que sou lindo e consigo pegar mulheres muito mais feias que eu!

#15

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

comer crua a bruschetta!
Oct 2005
7.339
1761

   

oompaloompa 

Membro
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homem feio, assim como mulher, é mais carinhoso

#16

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Apr 2009
10.098
381

   

Lagosta 

Suspenso

 

26-12-2011 21:51

Simples, numa festinha o feio cara de pau se atira em 200 mulheres bonitas, se a chance dele pegar uma
delas é 1%, ele terá catado 2.

Já o feio conformado não chega nem perto das muié bonita, tem 0% de chance, ficará sozinho.

Tipo tem o lance do circulo de amizade tb.

#17

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2011
230
79

   

microchip 

Suspenso

davesax.
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zaaks 

Membro
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Pois é, enquanto isso nós bonitos ficamos de boa. Qualquer coisa, pego o meu porsche e vou dar um
racha por aí. 
Sem problemas.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Suspenso
Dec 2008
6.284
290

   

 Citando Olokobicho 

Papo furado de feio
Nós bonitos nao precisamos ser seguro ou ter pegada, elas q disputam nós a tapa

Feio tem q correr atras mesmo, anular e perder boa parte da sua vida pra conseguir mulher

Abraço

 Citando ChinChan 

normal cara, tambem tomei no cu quando moleque

 

26-12-2011 21:56

Para pegar mulher bonita o cara tem que ter lábia.. 

Ter atitude, postura, se vestir bem..

Detalhe, isso para pegar mulher bonita e gente boa.. Agora pegar essas cocozinhos, só GRANA mesmo..

#19

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2010
355
60

   

of Eli 
Membro

 

26-12-2011 22:06

ah cara, eu parto pelo principio de que, o cara que é feio (como disse o lasgostini) ele tende(thunder) a
ser mais carinhoso com a menina, porque ele sabe que ele possivelmente não vai conseguir conquistar ela
pela beleza (até porque ele não tem) então ele tenta ser o mais gentil com ela, agora os 'bonitões' ai ja
sabem que a mulherada acho o cara bonitão e eles geralmente são os cuzões

#20

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

pra sempre Cocera
Sep 2008
1.611
334

   

ChinChan 

Membro

"Suas bombas não matam nossa fome, mas alimentam nossa desgraça."

regular fit.
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Não concordo tanto assim, geralmente o cara que não tem muita beleza investe de fato na lábia porém
geralmente o cara é insistente, o que acontece é que em geral nem toda mulher bonita/gostosa é tão
queixada como todos imaginam, dai o bonitão quando chega e a mulher quer fazer o famoso cú doce ele
parte logo pra outra enquanto o feio fica la pagando pau pra ela. 

No final das contas a mulher pensa o seguinte: Se o bonitão já vazou e só tem esse aqui não vou ficar
sozinha e dai pega.  

Eu já deixei de pegar muita gata por apenas não querer ficar se humilhando exatamente por saber que
existe tantas outras mas cada um tem um pensamento...

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2001
3.454
43

   

KingNobil 
Membro

-x-

Diego - Evil.

 

27-12-2011 0:42

feio - rambo
bonito - sniper

simples assim, hahaah

#22

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2004
1.454
12

   

brunowzZ - SPFC 

Membro

.......*.....

... ****.... ... TOP ONE ...

...[SPFC]....

honor, Airoh, Dino e mais 8.
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 Por que homens feios conseguem conquistar mulheres muito mais bonitas do que eles?

A conquista no caso se dá pelos seguintes fatores:

Dada a sua desvantagem física, acabam por compensar no trato com a mulher - mais carinho e
atenção

Não é regra, mas costumam ser menos 'travados' na prosa, sabem desenvolver um bom diálogo

Ademais, fêmea bem tratada e comida nunca reclama.

#23

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Through the Looking Glass
Aug 2011
1.978
323

   

Soul Heaven 

Membro
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« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

O que é invariável é o fato que tem que ter dinheiro pra pagar bebida, pagar carro, pagar
motel/apartamento. Por mais "modernas" que sejam, se você não pagar um jantar, um almoço, pelo
menos nos primeiros encontros, já era, ninguém vai te dar moral.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2002
19.249
506

   

Spidey 

hardMOB Staff - Moderação

GA-G31M-S2L/C2D E8400/4GB DDR2 800MHz/HD4850
Minhas Referências - http://forum.hardmob.com.br/showthre...53#post4034953
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O esquema então é partir praquela auto-hipnose no banheiro:

"nossa como eu sou um gato!"

"Cara, VOCÊ ai no espelho... Manda bem demais!!!"

"Hoje na baladeeeenha eu vou catar geral, com esse meu sorriso Colgate (ou Kolinos, se for tiozinho)""

Isso ai em cima x500 todos os dias, faz o nego comer a Luana Piovani e ainda ganhar um biz...

Pior que é isso mesmo...

Outro dia, conversando com umas meninas que estudaram comigo, todas falavam de independencia, de
mulher que manda e escolhe. Mas todas (TODAS MESMO) achavam que o homem tem que pagar o jantar,
o presentinho, uma falou até que NUNCA pagou o quarto de motel.

É literalmente uma transação comercial. Prove que você pode me bancar e eu dou pra você"

#25

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2009
275
162

   

ReinaldoBr 

Membro

 Citando Spidey 

O que é invariável é o fato que tem que ter dinheiro pra pagar bebida, pagar carro, pagar
motel/apartamento. Por mais "modernas" que sejam, se você não pagar um jantar, um almoço, pelo menos
nos primeiros encontros, já era, ninguém vai te dar moral.

Última edição por ReinaldoBr : 27-12-2011 às 1:46

 

Ir para o Fórum
+ Responder Tópico

Página 1 de 13 1 2 3 11 ... Última

Assuntos do tópico

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/462706-que-homens-feios-conseguem-conquistar-mulheres-bonitas-do-que-prev-thread.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/462706-que-homens-feios-conseguem-conquistar-mulheres-bonitas-do-que-next-thread.html
http://www.hardmob.com.br/members/spidey.html
http://www.hardmob.com.br/members/spidey.html
http://www.hardmob.com.br/members/Spidey.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/spidey.html
http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?p=4034953#post4034953
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8959236
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8959236
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8959236
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8959236
http://www.hardmob.com.br/members/reinaldobr.html
http://www.hardmob.com.br/members/reinaldobr.html
http://www.hardmob.com.br/members/ReinaldoBr.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/reinaldobr.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8959241
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8959241
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8959241
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8959241
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=8959241&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=8959241&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=8959241&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/462706-que-homens-feios-conseguem-conquistar-mulheres-bonitas-do-que-2.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/462706-que-homens-feios-conseguem-conquistar-mulheres-bonitas-do-que-3.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/462706-que-homens-feios-conseguem-conquistar-mulheres-bonitas-do-que-11.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/462706-que-homens-feios-conseguem-conquistar-mulheres-bonitas-do-que-2.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/462706-que-homens-feios-conseguem-conquistar-mulheres-bonitas-do-que-13.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/462706-que-homens-feios-conseguem-conquistar-mulheres-bonitas-do-que-13.html

	www.hardmob.com.br
	Por que homens feios conseguem conquistar mulheres muito mais bonitas do que eles?


	1ib25pdGFzLWRvLXF1ZS5odG1sAA==: 
	form3: 
	vb_login_username: Usuário
	vb_login_password_hint: Senha
	input9: 
	cookieuser: 1


	1ib25pdGFzLWRvLXF1ZS5odG1sAA==: 
	form1: 
	q: 
	sa: 


	1ib25pdGFzLWRvLXF1ZS5odG1sAA==: 
	input2: 



