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Sei lá cara, eu amo pornografia, meu site inicial é o xvideos hahahaha =P
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pornografia é o que há, a industria de vhs, dvd e a internet cresceu por causa da pornografia
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Foi a pornografia que cresceu por causa da Internet, não o contrário.
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Pobre agora compra DVD original? No Brasil?
Ou o DVD brasileirinhas custa 5 reais ou só vende piratex
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 Citando Garth Algar 
Pobre/pedreiro tem, no máximo, um leitor de DVD CCE em casa, rapá.. Sai um pouco do condomínio aí de
vez em quando....

Às vezes falo coisas interessantes...
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Em parte. A pornografia cresceu por causa da internet, mas varios conceitos que hoje são comuns na
internet, surgiram de forma experimental para a distribuição de conteudo adulto pela internet. O
pagamento por cartão pela internet e a forma como a mídia é distribuída hoje, se não me engano,
surgiram daí. Se nós temos hoje a iTunes Store, Netflix, kindle Store, sites de vendas em geral... devemos
isso aos pioneiros do p0rn virtual.
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 Citando Garth Algar 
Foi a pornografia que cresceu por causa da Internet, não o contrário.

Última edição por Rotpar : 30-10-2012 às 20:41

 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.
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Esse mundo ta perdido, vocês tem que renunciar à pornografia e aos prazeres da carne pra serem felizes.
Sexo só pra procriação e que seja com uma boa moça cristã como essa aqui pra agradar ao senhor:
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Cuidado que masturbação demais dá nisso:
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239

Autor do tópico

Garth Algar 

Suspenso

 Citando Rotpar 

Não é a pornografia na internet que vicia os moleques de 11 anos. A diferença é que os que batiam vendo
revista emprestada ou catalogo da hermes() agora tem um material melhorzinho para a punheta.
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Até minha avó sabe quem é esta mina.

NEXT!
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Garth Algar 

Suspenso

 Citando Vypros 

Esse mundo ta perdido, vocês tem que renunciar à pornografia e aos prazeres da carne pra serem felizes.
Sexo só pra procriação e que seja com uma boa moça cristã como essa aqui pra agradar ao senhor:
http://4.bp.blogspot.com/_RJKfdwNB-w...sha+Grey+4.jpg

E tenho dito 
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essa mulher topa quase tudo, quase uma cicciolina
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 Citando Vypros 

Esse mundo ta perdido, vocês tem que renunciar à pornografia e aos prazeres da carne pra serem felizes.
Sexo só pra procriação e que seja com uma boa moça cristã como essa aqui pra agradar ao senhor:
http://4.bp.blogspot.com/_RJKfdwNB-w...sha+Grey+4.jpg

E tenho dito 

Trust me, I´m a jedi

 

30-10-2012 21:04

Os crente piram!
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 Citando Barack Osama 

...que eu curto jogar banco imobiliario nos sabado a noite com meu pai, que a gente toca punheta junto...
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Depois da internet tudo mudou. As coisas (não só a pornografia) ficaram mais, bem mais, acessíveis. 

Nunca fui viciado em porn, assistia aqui e ali, mas hoje eu vejo bem menos.
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Supremacia Capitalista - Capitalismo rulez! 
Agnóstico, pró-aborto, anti-comunismo/socialismo
"Money doesn't buy happiness... Sorry, just kidding! "
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Eu comia.
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 Citando Vypros 

Esse mundo ta perdido, vocês tem que renunciar à pornografia e aos prazeres da carne pra serem felizes.
Sexo só pra procriação e que seja com uma boa moça cristã como essa aqui pra agradar ao senhor:
http://4.bp.blogspot.com/_RJKfdwNB-w...sha+Grey+4.jpg

E tenho dito 

 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.
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Graças a Deus que tá mudando! E digo mais, perfeito vai ser o dia (apesar de ainda estar distante imagino
que chegará) que vai acabar com essa palhaçada de disse me disse, fulano comeu ciclana e beltrana,
fulada fode com todo mundo é maior piranha, etc. Sexo é natural e cada um come e dá pra quem quiser
sem ser feio (a atitude). Quando vejo gente com esse papo de puta, piranha, etc, dá vontade de dar logo
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Eu acho que a pornografia foi se entranhando na sociedade do século XXI de um modo discreto ou
passivo/agressivo, agora se alguém fala boquete não é mais levado numa pira vivo para ser queimado, se
alguém fala que SUA MÃE É A MAIOR VADIA você até pondera sobre o assunto.
Acredito que isso levará a desestruturação da família ocidental, a única saída é nos rendermos e começar
a estocar KY, gag-balls e vibradores tamanho johnson.
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Bacana era aquela emoção que dava ir comprar a primeira playboy, ir alugar o primeiro filme pornô etc.
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vamos ver o que vem por aí, não dá para saber ainda

Sharpe.
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meus pornôs ainda são underground 
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Tudo ficou mais acessível, a pornografia é o de menos.
Músicas, filmes, livros, etc... graças a internet a informação chega muito mais rápido, e nessa onda veio a
pornografia também.
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Algum oral e outro mas tudo bem, o importante é meter a boca
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Aquela velha história de que "hoje isso" e "antes aquilo". Porra, é óbvio que as coisas mudam. Em 1999
eu fui na banca comprar a Playboy da Tiazinha e fiquei rezando pro champz não pedir identidade etc. 

Hoje nego vê o reto da Sasha Grey com dois segundos de Google.
Tudo evolui.
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pReD@ToR 

Membro

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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Orbytts 
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 Citando Truman 

A pornografia, assim como todas as coisas da Matrix (mulheres inclusas), só vicia favelados mentais. 

Só se multiplicou porque a sociedade como conhecemos é uma favela desgraçada cheia de gente

medíocre. 

A melhor coisa que um ser-humano pode fazer na vida é banir toda essa diarréia, todo esse câncer mental
que está aí. 

É uma maravilha quando você se liberta de toda essa bosta.

"Ah, mas a pornografia tem sua utilidade, e mimimi..." 

É legal quando você defende algo que não conhece, não é mesmo? 

E eu sei bem o que as mulheres são.

Eu olhei bem na cara do "Monstro" que reside em cada uma delas e vi qualé que é a parada.
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Acalma-te, Truman. Que a luz do Senhor esteja contigo. Ouvi um Amém? 

Que a mulher possui seu lado obscuro nesta sobrevivência social, ninguém discorda. E às vezes é
demasiadamente severo para com os homens sem motivo justificável. Sabemos disso. Mas potencializar tal
lado, tornando-o a regra geral a todas as condutas, é desconsiderar qualquer outra possibilidade além
disso; é ter uma ideia carregada de muita tristeza, repleta de experiências doloridas que não ti permite
dar o próximo passo, que é saber lidar com elas.

O homem pós-moderno, atual, precisa rever alguns dos seus conceitos sobre relacionamentos. Repetir os
comportamentos e o ideal de tempos idos proporcionará o engessamento da alma masculina. E a
consequência, como sintoma, é certa: melancolia, depressão, tristeza, ódio, etc. A "morte do Ego" nunca
foi tão necessária quanto atualmente, se é a saúde, em sentido amplo, que queremos desfrutar. É preciso
o homem qualificar sua vida com outras coisas. E isso é difícil, sobretudo quando viemos de uma educação
que fomenta a formação familiar sob determinadas estruturas que o mundo de hoje já não proporciona
mais o suporte necessário. Aí, o homem acorda num mundo estranho, num admirável mundo novo, em
que suas ações já não trazem mais os mesmos resultados de outrora, e, pior, começa a perceber coisas
que são incompatíveis com seu ideal, deixando-o cada vez mais confuso e, infelizmente, mais vulnerável,
haja vista que não é a VERDADE que este homem está perdendo, mas as suas CERTEZAS na vida, em que
estão guardadas as suas esperanças, aquilo que dá motivo para ele acordar cedo e suportar as 24 horas
do dia, para depois descansar e repetir o mesmo ciclo. E muito dos homens de hoje estão sem suas
certezas. São homens desbussolados e cansados. 

Há, hoje, aquilo que tio Freud já apontava: o tal mal estar na Civilização. A confusão é generalizada.
Homens e mulheres, ninguém escapa. Talvez a mulher seja a que demonstre menos, haja vista que é mais
orgulhosa da sua imagem, e não deseja evidenciar sua incompetência sentimental às rivais de que ela
tanto ama, "hihihi". Ela sorri durante o dia, desfila com seus modelitos da moda, faz dieta, é ativa nas
redes sociais, etc., mas é aquela que não quer perder para as outras nessa competitividade social, e ao
mesmo tempo queria e gostaria de parar um pouco pra viver aquilo que ela tanto quer mas não está
conseguindo. Há uma forte pressão para que ela siga as outras, suas rivais, tendo que ser "prafentex" em
tudo, com bom emprego e sempre bonita. Algumas se adaptam a esses novos moldes, e até
masculinizam-se um pouco com isso. Geralmente são estas que dizem que já não existem mais homens
no "mercado". Só que a verdade é: a subida, ou o sucesso, é solitário. Quanto mais você sobe, menos
você enxerga. E ela, assim como a totalidade do gênero feminino, busca num homem sempre algo de
distante, de um além, ou de uma certa "superioridade", envolvida em mistério. No entanto, para essa
mulher, em termos humanos, o seu desejo não pode ser concretizado, haja vista que esse super homem
ideal dela não existe. O que existe é alguém na altura dela, mas não acima. Então, só vindo algo de fora,
um extraterrestre, para sanar essa necessidade. Um anjo já acho difícil, porque anjo não tem sexo
determinado, logo...é neutro, não é bi, é neutro.

Portanto, minha filosofia é: nenhuma mulher é minha extensão ou razão da minha vida. Não posso segurar
ou ancorar nenhuma mulher. As mulheres na vida de um homem vem e vão, e quanto mais segurá-las,
mais elas fugiram do relacionamento, e devo sempre praticar o desapego. Converso com a mulher e tento
ser o mais claro possível, não dando margem a outras interpretações, pois o objetivo é evitar a
contaminação desse veneno da competitividade entre os gêneros que está minando os relacionamentos de
hoje, a tal guerra dos sexos. Não vou mudar mulher nenhuma. Há mulheres que você consegue conversar
e transar, e há outras que só transar. A minha carência de mãe simbólica (ou de alma feminina)eu não

Na minha opinião ali não tem um ser-humano. E sim uma máquina, exterminadora de almas. Uma coisa
medonha.

Mas reparem se os consumidores da putaria se ligam nisso.

Eles não vêem!

Pra mim é tudo imbecil, nunca que o discurso dessa gente já fez algum sentido.

Quando você defende cegamente uma situação, ou mesmo alguém, você se vendeu pra ela, e a sua alma
junto.

A pornografia serve apenas pra preencher um vazio na vida.

É uma deficiência psicológica. 
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devo repassar para os peitos de minha namorada, pois 99% não quer esse fardo, perdendo o tesão pelo
homem, pois vê como fraqueza masculina. Ao me relacionar com a mulher, tenho que determinar o que
quero com ela, deixando a vaidade de lado, e não incorporar papéis de autoridade, pois eles são
repelentes à maioria delas; e a mulher, hoje, não abre mão da sua independência, mas ainda necessita de
uma boa companhia, e esta não pode se parecer com a figura do seu pai. A dominância sexual, coisa do
macho, só no ato sexual.

A diplomacia é o imperativo nos relacionamentos de hoje. E é preciso muito bom humor para encará-los,
porque o ambiente em torno não é e nem está muito favorável. Isto por que relacionamento requer
paciência, cultivo, dedicação, etc. Tudo o que o mundo de hoje dispensa. Hoje, tudo precisa ser prático
(não dar muito trabalho), rápido e ter novidades. Então, eu sei que as mulheres tem lá seu ladinho
bandido. Mas eu posso tentar me adaptar a isso tudo, negociando com elas, ou virar homosexual. Só que
tem um porém: se eu virar um gay, em seguida começarei a reclamar dos homens, que estão muito
bandidos, que não possuem sentimentos, etc., e passarei a competir com as mulheres no quesito estética,
já que serão minhas rivais. Prefiro proteger minha toba, negociando com elas.

Então, Truman, posso lhe dizer: até minha mãe, mulher correta e casada há 32 anos, tem lá seu ladinho
obscuro, pois eu mesmo já constatei algum número deles. Mas algumas delas possuem esse ladinho mais
acanhado, e quando agem com a obscuridade é algo mais instintivo, igual a todas as outras. O lado
obscuro é o que confere identidade a todas as mulheres. A manifestação desse lado é quase sempre uma
espécie de ação de uma "entidade", porque seria impossível que TODAS as mulheres repetissem
igualmente sempre os mesmos comportamentos, sem ao menos terem combinado e organizado, ou então
haveria uma conspiração aí, hehe. EU fiquei um bom tempo com a raivinha circulando em minhas veias
em razão dessa tua perpectiva de ver as coisas. Já fui um pouquinho assim. Mas sabe o que consegui:
muita punheta no xvideos, muita cultura da punhetagem, ódio, tristeza e um senso crítico que fazia todo
mundo sair de perto de mim, inclusive meus amigos. E eu, no final das contas, que queria ser tão M A C H
O, era visto como homosexual. hehehe E cá entre nós: comportamento genuinamente masculino não é
prendado nessas artes dos sentimentos. E quando o somos e externamos isso, ficamos pouco másculos.
Por que homem, mesmo, é simples, meio burrão e tapado nesse assunto, e se tiver uma b*ceta pra ele já
está bom.

Pronto. Chega. Gozei de tanto escrever. 

Última edição por Orbytts : 31-10-2012 às 1:03
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Ou liberaram o gerador de lero lero ou o pessoal se empolga escrevendo sobre porn.
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"eu sou mt mais a favor de nos ceder nossas esposas aos reis, do que ver meus filhos maconheiros"
"financiar o quartel de drogas"
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Escrevi tanto que no final tive um orgasmo. E tu chegaste tarde para introduzir a palavra. E agora já está
escrito. 
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Ou liberaram o gerador de lero lero ou o pessoal se empolga escrevendo sobre porn.

Última edição por Orbytts : 31-10-2012 às 1:04
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Acredito que a pornografia vai ajudar a quebrar o tabu que existe sobre o sexo, não nesta geração mas na
próxima.
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16/07/2003 - 00h00 
Masturbação frequente reduz risco de câncer de próstata 

da Folha Online 

A masturbação frequente, particularmente aos 20 anos, ajudaria os homens a prevenir o câncer de
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Pornografia Contra o Crime.

Dados científicos sugerem que toda vez que o uso da pornografia por uma determinada sociedade
aumenta, a taxa de criminalidade diminui. Seria a pornografia então boa para a sociedade? Deixe seus
preconceitos de lado e leia este texto para tirar suas próprias conclusões.

Um pequeno wall:

Spoiler: 

http://g1.globo.com/platb/espiral/20...ontra-o-crime/
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próstata, de acordo com um estudo publicado na revista "New Scientist" (www.newscientist.com). 

Segundo cientistas australianos, quanto mais os homens se masturbam entre os 20 e os 50 anos, menos
chances há de um tumor se desenvolver. Eles suspeitam que a ejaculação frequente preveniria a formação
de carcinógenos na glândula, pois o sêmen é rico em substâncias como potássio, zinco, frutose e ácido
cítrico. 

O pesquisador Graham Giles, do Conselho de Câncer Victoria, em Melbourne, analisou 1.079 pacientes com
câncer e 1.259 homens saudáveis. Giles descobriu que as pessoas que ejaculavam mais de cinco vezes por
semana aos 20 anos tinham três vezes menos chance de apresentar uma versão agressiva da doença. 

A descoberta contradiz estudos anteriores, os quais sugerem que uma vida sexual ativa aumentaria o risco.
Para Giles, essas pesquisas seriam concentradas na relação --que aumentaria o número de infecções--,
enquanto sua análise foca a masturbação. 

Com Reuters
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um dia eu leio... quem sabe o Truman leia...
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Escrevi tanto que no final tive um orgasmo. E tu chegaste tarde para introduzir a palavra. E agora já está
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Dòlggan.
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Esse tópico devia ter sido criado há uns 10 anos atrás.
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You're pretty when I'm drunk.
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