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FAKEZORD total isso ae............ e ainda dao trela...

Nao se fazem mais saopaulinos como antigamente...
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Registro:
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699

Asy 

Membro
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A solução é se inscrever pro vai dar namoro, lá com certeza você arrruma uma namorada
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Membro
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pô agora ta tudo explicado 

o toc e o asperger não estão muito distantes. resta saber o diagnostico do resto dos redmobs lol

#78

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Registro: Jan 1998
Nov 2005
14.176
2278

Magus Mustang 

Membro

 Citando pReD[MENTION=251400
tor;8998638]Eu tenho síndrome de Asperger e um TOC moderado, ambos diagnosticados. 

Inicialmente o Asperger foi confundido com fobia social, mas após algumas consultas o médico concluiu
que não era. Mesmo porque se alguma garota me interessa, eu não tenho "fobia" nenhuma. 

Creio que o post do Scientist na primeira página disse tudo. E esquece essa de puteiro. Se você não
consegue chegar numa menina "normal", nem bêbado, jamais vai conseguir comer puta.

PAZ NOS FORUNS

eyamamoto e Bandura.

13-01-2012 7:44

Pera ai, para tudo, hardmobiano de 24 anos que nunca beijou? Deleta sua conta e vai pro puteiro meu
amigo.

Voce deve ser MUITO foda jogando qualquer jogo online, todo homem virgem eh fodastico em jogos.

#79

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

I dont care if you are white, black or
yellow, be nice to me, I will be nice
to you

Aug 2004
2.420
517

PirocaAssassina  

Membro

BroTip da semana:

Be Cool with as many people as you can, sometimes is not about what you know, but who you know

13-01-2012 9:09

ah não, melhor um bom Whisky...

Mas seja Whisky, Whiskey ou Bourbon, é melhor para relaxar, não para enxugar 1 garrafa e descer o
morro rolando.

#80

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2007
3.350
846

lordmac 

Membro

 Citando Arnaldo Rampado 

compra uma garrafa de whiskey e vai num puteiro... resolvido.
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Lei seca, boates fechando, gasolina caríssima... Estão me obrigando a namorar!! 

Referencias HM

13-01-2012 10:13

Mais um troll sem graça

#81

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2004
5.980
61

miesso 

Membro

13-01-2012 10:53

Diferença entre psiquiatra e psicólogo:

Psiquiatra: (Patológico) Te dá remédios pra vc ficar legal (alguns ainda prestam psicanálise mas não são
especialistas nisso).

Psicólogo: (Subconciente) Trata o subconciente (estre trata a origem do problema mas será preciso muitas
seções pra identificar e tratar).

No seu caso, é muito mais subconciente/emocional do que patológico. Então esquece Psiquiatra e vá pra
um psicólogo.

#82

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2011
520
107

FishOutofWater 

Membro

I need Clean Water ... !!!

13-01-2012 11:16

Saber de um especialista que você tem as fobias não vai te ajudar em nada, você só vai confirmar que
tem algo que já sabe.
Enfrente os seus medos, só você pode fazer algo, nada melhor que enfrentar e vencer um desafio, use sua
força de vontade contra esse sentimento de recusa.

#83

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2002
1.137
100

Blackjack 

Membro

 Citando Etnies 

Meu pai já teve um berne na cabeça, foi tenso tirar, só esperar ele ficar grande mesmo, a parada é doentia,
nojenta, mas na real, eu gostaria de ter um dia.
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Vc fez algum tipo de tratamento pro Asperger, ou só foi diagnosticado e boa?

#84

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.499
817

Todeswunsch 

Membro

 Citando pReD[MENTION=251400
tor;8998638]Inicialmente o Asperger foi confundido com fobia social, mas após algumas consultas o médico
concluiu que não era. Mesmo porque se alguma garota me interessa, eu não tenho "fobia" nenhuma.

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. 

13-01-2012 12:12

- Interpretar as palavras sempre em sentido denotativo - indivíduos com SA têm dificuldade em identificar
o uso de coloquialismos, ironia, gírias, sarcasmo e metáforas.
- Ser considerado grosso, rude e ofensivo - propensos a comportamento egocêntrico, Aspergers não
captam indiretas e sinais de alertas de que seu comportamento é inadequado à situação social.
- Crítica - frequentemente crítica tudo o que vê pela frente, também pode-se fazer uma autocrítica
psíquica, sem dizer o que crítica.
- Lidar com críticas - pessoas com Síndrome de Asperger sentem-se forçosamente compelidas a corrigir
erros, mesmo quando são cometidos por pessoas em posição de autoridade, como um professor ou um
chefe. Por isto, podem parecer imprudentemente ofensivos.

#85

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2006
821
357

cristianoRS 

Membro

 Citando pReD[MENTION=251400
tor;8998638]Eu tenho síndrome de Asperger

13-01-2012 13:12

O maior desafio é encontrar um bom terapeuta e um bom psiquiatra pra te diagnosticar e começar um
tratamento eficiente. 

No mais, ele vai indicar varias coisas que estão falando aqui. Passe a cuidar de você mesmo pelo bem da
sua autoestima, pode ser praticando esportes, frequentando a academia, algum trabalho manual, qualquer
coisa. Mas esse é um dos pontos chaves.

Na maneira mais simplista e ver a coisa, ter um(a) terapeuta não é muito diferente de ir ao bordel. Na
pior das hipoteses é um "amigo de aluguel" com quem você pode confessar tudo e ele nunca vai contar
pra ninguem. E só poder falar sobre os nossos medos com alguem já proporciona um alivio tremendo.
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Feb 2005
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Airoh 

Membro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2011
1.654
867

Bandura 

Membro

 Citando FishOutofWater 
Diferença entre psiquiatra e psicólogo:

Psiquiatra: (Patológico) Te dá remédios pra vc ficar legal (alguns ainda prestam psicanálise mas não são
especialistas nisso).

Psicólogo: (Subconciente) Trata o subconciente (estre trata a origem do problema mas será preciso muitas
seções pra identificar e tratar).

No seu caso, é muito mais subconciente/emocional do que patológico. Então esquece Psiquiatra e vá pra
um psicólogo.

Eike Batista.

13-01-2012 14:33

Ah, a Fabiana, vou contar pra vocês a história da Fabiana...
Imagina uma mulher de mais ou menos uns 50 anos, ela vivia na merda e era minha vizinha no prédio,
vivia pitando na escada e ficava pra lá e pra cá reclamando da vida.
Tentou se matar umas duas vezes, uma tomando randap e a outra tentou fazer uma "batida de aspirina",
não deu certo, afirmação, queria aparecer apenas.
O apartamento dela era uma bagunça, sem empregada havia sujeira em todos os cantos, o asco tomava
conta de tudo, era tudo engordurado, tudo nojento, ela não limpava porque dizia estar com depressão,
vivia em depressão, a vida dela se resumia à depressão.
Minha mãe como vizinha segurava as pontas, chamava ela aqui em casa pra conversar, mas era só papo
destrutivo, foi então que minha mãe deu a deixa: "Vai num psicólogo".
"Ah, eu não sou louca, isso é coisa de gente louca"!
E continuou depressiva, fumando como um avião da esquadrilha da fumaça nas escadarias do prédio.
Cada época era um problema, primeiro ela reclamava do marido, um sujeito com uma formação acadêmica
exemplar! Engenheiro com doutorado no exterior, trabalhou durante anos numa mineradora aqui perto que
quebrou e ele foi colocado na rua, com pouco dinheiro e pouca reserva, arrumou uma filha com ela, a filha
gastava pelos cotovelos, filha única. Não era difícil ouvir daqui de casa os gritos da garota com a mãe em
brigas e mais brigas.
Uma coisa puxava a outra, a mulher não tinha o que arrumar mais pra reclamar e começou a questionar
que estava gorda, começou a gastar os fundos e mundos em shakes da Luciana Gimenes, ai era o fim de
carreira. Que vidinha de merda...nisso ela aceitou o conselho da minha mãe e começou a ir em um
psicólogo, que passava pra ela remedinhos sapecas, era muito comum ver ela aqui em casa conversando
com a minha mãe e logo a frente da mesinha umas três caixinhas com faixa preta, mesmo com aquelas
pílulas mágicas ela continuava reclamando da "vida de merda" dela.

O marido dela então foi parar numa mineradora longe daqui, ficava dias fora, semanas, as vezes meses,
ainda assim trabalhando muito e com dificuldade para manter a mulher e a filha aqui, haja remédio pra
mãe e carro zero pra filha, foi quando alguns meses depois minha mãe chegou pra mim:
"Sabe o João? Marido da Fabiana? O patrão dele se matou, se matou, parece que ele vai pegar o posto
dele..."

Sim amigos, os meses seguintes foram fantasticamente legais, o com cara assumido como gran vizier do
tal buraco de pedra pome, começaram a pipocar fotos da filha dele em locais incríveis, como Londres,
Grécia, Atenas, Disney...
Tempos depois o entra e sai de decoradores era constante no prédio, quebra de cá e de lá e bingo, o
apartamento dela virou um country club completo, isso porque ele veio a se tornar UM dos doze
apartamentos que o tal do João havia comprado.

#88

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2002
17.180
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Móveis Coloniais de Acajú

Membro
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Carros, muitos, muitos mesmo!
Bem, e a Fabiana? Nunca vi sorrindo tanto, nunca mesmo, alegre, feliz da vida, saltitando pelos halls do
prédio, dando bom dia pra cachorro sempre com um enorme sorriso no rosto.
Ah, antes que eu me esqueça...os remedinhos sumiram e as consultas com psiquiatras cessaram.

SEMANA BUFALOS 4X4 MELHORES QUE VEÍLCULOS 2011, EU PARTICIPEI
de 24 a 30 de Julho de 2011

--------------------
SEMANA EIKE BATISTA HARDMOB 2010, EU PARTICIPEI

de 12 a 18 de Setembro de 2010

eyamamoto.

13-01-2012 16:45

Pra mim, sempre o psiquiatra é a melhor solução, pois ele pode receitar remédios, além de tb fazer a
psicoterapia.

#89

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Colaborador hardMOB
Jun 2009
5.814
239

Garth Algar 

Suspenso

 Citando FishOutofWater 
Diferença entre psiquiatra e psicólogo:

Psiquiatra: (Patológico) Te dá remédios pra vc ficar legal (alguns ainda prestam psicanálise mas não são
especialistas nisso).

Psicólogo: (Subconciente) Trata o subconciente (estre trata a origem do problema mas será preciso muitas
seções pra identificar e tratar).

No seu caso, é muito mais subconciente/emocional do que patológico. Então esquece Psiquiatra e vá pra
um psicólogo.

13-01-2012 17:25

Ja tento beijar homens... talvez esteja ai o seu problema...

#90

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2003
4.468
27

thiago_floripa 

Membro

13-01-2012 17:30

Suas opções:

1) Nasce de novo (melhor opção pra vc)

#91

johnnie walker 

Membro
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2) Gaste seu dinheiro com psicólogos e psiquiatras e entre num ciclo interminável de medicamentos e
dependência química onde sua mente está condicionada à indústria farmacêutica e você não passará de um
drogado
3) Vire homem, tome iniciativas e riscos
4)

+

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Old Scotch Whisky
Dec 2011
4.653
1855

Fortes fortuna adiuvat

13-01-2012 17:47 #92

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando Elias Maluco 

Pra mim, sempre o psiquiatra é a melhor solução, pois ele pode receitar remédios
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13-01-2012 19:47

Agradeço todos que me ajudaram , me surpreendi aqui. 
miesso, realmente não é pra ter graça, não estou trollando.

#93

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
137
38

Autor do tópico

ateísmoemfoco 

Membro

13-01-2012 19:54

galerinha que acha que um caso desses é um fake simplesmente por ser "extremo" não tem noção das
coisas bizarras que tem por ai 

com 2 minutos ja deu pra sacar o conteudo. uma bosta, das bem mentirosas. existem trilhoes de estudos
sobre todas essas doenças faladas. sabia que existe mais estudo sobre transtorno de deficit de atenção e
hiperatividade do que diabetes? do que malaria?

esse papo conspiratorio de industria farmaceutica da no saco

#94

Registro:
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Registro: Jan 1998
Nov 2005
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Magus Mustang 

Membro

 Citando Truman 
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PAZ NOS FORUNS

DVSV e ateísmoemfoco.

13-01-2012 19:58 #95
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Oct 2007
8.825
947

eyamamoto 

Membro

 Citando thiago_floripa 

Ja tento beijar homens...

Tristeza antiga, perigo eterno. Os anos levam a beleza e o poder.
Apenas os sonhos permanecem. Trocam contos na estrada dos ventos, eternamente jovens.

Rip Calvin 

13-01-2012 20:58

E o que você decidiu fazer?
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Registro:
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"The truth is so much more
remarkable."

Oct 2001
5.831
412

The Scientist 

Membro

 Citando ateísmoemfoco 

Agradeço todos que me ajudaram , me surpreendi aqui. 
miesso, realmente não é pra ter graça, não estou trollando.
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 Citando Flamengo 

eu só acho que o intelligent design é muito mais factual do que as mutações aleatórias e seleção natural.

13-01-2012 21:10

Procurarei um psiquiatra mesmo, vejo que a maioria resolveu com um.

#97

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
137
38

Autor do tópico

ateísmoemfoco 

Membro

 Citando The Scientist 
E o que você decidiu fazer?

13-01-2012 21:29

Comigo funcionou. 

Sempre que eu aparecia na frente de um espelho tinha um cara igualzinho a mim por lá!
E ele me imitava! Que raiva daquele troll...

Com a terapia o filha-da-puta sumiu e hoje eu sou uma pessoa mais feliz.

#98

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2008
585
107

TakoBH 

Membro

..::|| Referências ||::..
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Psicólogo não receita remédio pois não é médico. Você quis dizer médico psiquiatra 
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Registro:
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Verdinhas:

Oct 2002
1.875
1439

Jon 

Membro

 Citando Móveis Coloniais de Acajú 

nisso ela aceitou o conselho da minha mãe e começou a ir em um psicólogo, que passava pra ela
remedinhos sapecas, era muito comum ver ela aqui em casa conversando com a minha mãe e logo a
frente da mesinha umas três caixinhas com faixa preta, mesmo com aquelas pílulas mágicas ela
continuava reclamando da "vida de merda" dela.

De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer as injustiças, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos
maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. - Rui Barbosa.

Lema do boas compras: Botinador de verdade é aquele que paga uma conta de energia elétrica que encontrou no chão só
porque ela estava com 20% de desconto.
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Não faço tratamento.
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Estou certo ou não estou errado?
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pReD@ToR 

Membro

 Citando Todeswunsch 

Vc fez algum tipo de tratamento pro Asperger, ou só foi diagnosticado e boa?

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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