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foi em um puteiro em joão pessoa.

#76

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2007
8.819
945

eyamamoto 

Membro

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 

Lisergic(2).
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explica porque a primeira palavra eu escrevi certo...
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BR BR HUEHUEHUE
Oct 2003
17.251
746
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Phenon II X4 955 - Sapphire HD 6950 - 2x Samsung 500GB @RAID0 - 4GB Kingston 1333Mhz - Powered by Corsair
CX430
47' LG SL80YD - HT Samsumg C460 - Boxee Box - PS3 Slim OFW - Logitech G25 Wheel
Dell Inspiron 1525
Assinatura nerd é o que há ! 
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na boa, pelos posts que você tinha antigamente eu achava que voce era viado ou coisa do genero! 

bom, cheio de cobrança e trabalho e muitas brigas, mais do que quando estava na adolescencia

#78

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OM-457 LA - DIWA 864.3E
Dec 2007
12.972
693

PALESTRINO 

Membro

 Citando brucinha 

trabalho + casamento + filho... é puxado pra kct.

contra a secção da linha 278A/10, assine a petição!
http://www.peticaopublica.com.br/?pi...source=message
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hahaha as pessoas mudam, o tempo muda, tudo muda! 

#79

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OVER 9000 NG/DL
Feb 2004
19.271
1545

XOTISNEGUER 

Membro

 Citando PALESTRINO 

na boa, pelos posts que você tinha antigamente eu achava que voce era viado ou coisa do genero! 

bom, cheio de cobrança e trabalho e muitas brigas, mais do que quando estava na adolescencia

nhoi tudo bem? 
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Registro:
Mensagens:
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THE END.
May 2008
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510

Truman 

Membro
Mensagem advertida

Última edição por Truman : 07-04-2012 às 23:05

Genetically Mod. Towel.
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07-04-2012 23:04

mudando pra melhor é o que importa!
mas ae, era verdade tudo aquilo mesmo? ou era mais uma trollagem a la hM?

#81

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OM-457 LA - DIWA 864.3E
Dec 2007
12.972
693

PALESTRINO 

Membro

 Citando brucinha 

hahaha as pessoas mudam, o tempo muda, tudo muda! 

contra a secção da linha 278A/10, assine a petição!
http://www.peticaopublica.com.br/?pi...source=message
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Registro: Jan 1998
Nov 2005
14.161
2272

Magus Mustang 

Membro

 Citando Truman 

O ser humano pode até ser encaixado em certos limites mas não são TODOS os que suportam esses
limites. 

Eu não consigo me imaginar como um operário padrão, carteira assinada, católico, eleitor, corinthiano,
eleitor do PT.

Não consigo ser o que querem que eu seja, mesmo que seja "para o meu bem" (mesmo porque ninguém
sabe o que é melhor pros outros). 

Ao mesmo tempo, quem tenta me impor seus padrões e limites, precisa me convencer de que os mesmos
haverão de me fazer algum bem.

Ora, se esse padrão de vida não faz bem NEM A QUEM TENTA ME IMPOR, como é que vai fazer bem

PRA MIM? 

Muita gente termina despirocando e alucinando por não se adaptar aos padrões. Porque o padrão é
essencialmente DITATORIAL e quem sai dele não fica na boa. 

Nem eu fiquei, aliás. 

Só que o cara que está fora dos padrões, o "outsider", tem muito mais LIBERDADE que o cara
padronizado.

Porque o "oustider" quer mudar não o mundo, mas a si próprio. Quer melhorar, no sentido de se aprimorar
e ser livre.

E o padronizado nunca é livre. 

A minha natureza sempre foi a de ser solitário e caseiro em 99% do tempo. Eu nunca fui de baladas,
esquemas, nada disso.

E sabiamente tenho aversão às pessoas. Acho a maioria absoluta delas tudo gente porca, suja e

miserável. 

Mas o que eu tenho um profundo asco mesmo é por tudo o que sai da mente, boca, pinto, boceta e cu dos
brasileiros.

Considero a todos vocês um bando de fodidos, doentes mentais, fracassados e abortos que não deveriam
nem estar respirando.

Portanto, suas neuroses, delírios, demências, aspirações, projetos de vida, conceitos, ideologias, costumes,
moral e demais paranóias são apenas motivos para me fazer cobrir os olhos, olhar para o lado e lamentar
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conta pra gente como foi sair da adolescencia e passa pra fase adulta

semelhante espetáculo. 

PAZ NOS FORUNS
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em breve farei o mesmo! vou pastar muito pra manter tudo, mas só de saber que é tudo meu já paga
todo o trabalho a mais que eu terei 

#83

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OM-457 LA - DIWA 864.3E
Dec 2007
12.972
693

PALESTRINO 

Membro

 Citando eduhunter 

Só me responde uma coisa: já saiu da casa da mamis e do papis? 

Você só vira adulto quando sai da casa da mãe e do pai, não tem definição melhor quanto a isso..
atualmente tenho minha casa própria com a mulher, carro próprio quitado e tendo que enfrentar todas as
contas e a merda do governo comendo meu suado $$$ todo fim do mês..

Essa vida é foda mas to amando.. nada melhor do que ter seu próprio espaço..

contra a secção da linha 278A/10, assine a petição!
http://www.peticaopublica.com.br/?pi...source=message
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aquilo o que? LOL QUE? lol wut?

edit: nem por um caralho eu leio as mensagens eternas e infinitas do truman.

#84

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OVER 9000 NG/DL
Feb 2004
19.271
1545

XOTISNEGUER 

Membro

 Citando PALESTRINO 

mudando pra melhor é o que importa!
mas ae, era verdade tudo aquilo mesmo? ou era mais uma trollagem a la hM?

nhoi tudo bem? 
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eduhunter 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Truman 

... Considero a todos vocês um bando de fodidos, doentes mentais, fracassados e abortos que não
deveriam nem estar respirando...
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Beleza champs, além de não ter respondido a PORRA DA MINHA PERGUNTA (É SEMPRE ASSIM, SE
ESCONDENDO ATRÁS DUM MONITOR), ainda faz xingamentos.. cansei..

Reportado.

É isso ae Nathanzinho!  Só pra você saber, saí de casa e agora moro em Itanhaem com a patroa.. se
um dia quiser colar aqui, tá convidado 

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Shooting rockets!
Sep 2004
8.355
534

 Citando PALESTRINO 

em breve farei o mesmo! vou pastar muito pra manter tudo, mas só de saber que é tudo meu já paga todo
o trabalho a mais que eu terei 

Última edição por eduhunter : 07-04-2012 às 23:08

Tá na dúvida? Veja minhas referências!  | TAMALOC!
Precisando de um site? Acesse e peça um orçamento: EWT Soluções

PALESTRINO.

 

07-04-2012 23:12

Bicho, pode tentar o quanto quiser mas esse maldito não interage, ele apenas solta frases desconexas com
a realidade, voltadas ao mundinho dele.. eu to quase colocando na ignore list pqp..

#86

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Shooting rockets!
Sep 2004
8.355
534

eduhunter 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Magus Mustang 

conta pra gente como foi sair da adolescencia e passa pra fase adulta

Tá na dúvida? Veja minhas referências!  | TAMALOC!
Precisando de um site? Acesse e peça um orçamento: EWT Soluções

 

07-04-2012 23:15

coisas eroticamente pesadas e gays que vc postava... deve ter sido fase mesmo rsrs

#87

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OM-457 LA - DIWA 864.3E
Dec 2007
12.972
693

PALESTRINO 

Membro

 Citando brucinha 

aquilo o que? LOL QUE? lol wut?

edit: nem por um caralho eu leio as mensagens eternas e infinitas do truman.

 Citando eduhunter 

Beleza champs, além de não ter respondido a PORRA DA MINHA PERGUNTA (É SEMPRE ASSIM, SE
ESCONDENDO ATRÁS DUM MONITOR), ainda faz xingamentos.. cansei..

Reportado.
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opa vlww Eduardo Wagner! tenho alguns amigos que visito na cidade! quando eu for ai aviso!
e quando eu tiver minha casa propria tambem esta convidado! 

É isso ae Nathanzinho!  Só pra você saber, saí de casa e agora moro em Itanhaem com a patroa.. se
um dia quiser colar aqui, tá convidado 

contra a secção da linha 278A/10, assine a petição!
http://www.peticaopublica.com.br/?pi...source=message
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tomou cha de cogumelo paraguaio mano? kkkk
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Registro:
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693

PALESTRINO 

Membro

 Citando Truman 

O ser humano pode até ser encaixado em certos limites mas não são TODOS os que suportam esses
limites. 

Eu não consigo me imaginar como um operário padrão, carteira assinada, católico, eleitor, corinthiano,
eleitor do PT.

Não consigo ser o que querem que eu seja, mesmo que seja "para o meu bem" (mesmo porque ninguém
sabe o que é melhor pros outros). 

Ao mesmo tempo, quem tenta me impor seus padrões e limites, precisa me convencer de que os mesmos
haverão de me fazer algum bem.

Ora, se esse padrão de vida não faz bem NEM A QUEM TENTA ME IMPOR, como é que vai fazer bem

PRA MIM? 

Muita gente termina despirocando e alucinando por não se adaptar aos padrões. Porque o padrão é
essencialmente DITATORIAL e quem sai dele não fica na boa. 

Nem eu fiquei, aliás. 

Só que o cara que está fora dos padrões, o "outsider", tem muito mais LIBERDADE que o cara
padronizado.

Porque o "outsider" quer mudar não o mundo, mas a si mesmo. Quer melhorar, no sentido de se aprimorar
e ser livre.

E o padronizado nunca é livre. 

A minha natureza sempre foi a de ser solitário e caseiro em 99% do tempo. Eu nunca fui de baladas,
esquemas, nada disso.

E sabiamente tenho aversão às pessoas. Acho a maioria absoluta delas tudo gente porca, suja e

miserável. 

Mas o que eu tenho um profundo asco mesmo é por tudo o que sai da mente, boca, pinto, boceta e cu dos
brasileiros.

Considero a todos vocês um bando de fodidos, doentes mentais, fracassados e abortos que não deveriam
nem estar respirando.

Portanto, suas neuroses, delírios, demências, aspirações, projetos de vida, conceitos, ideologias, costumes,
moral e demais paranóias são apenas motivos para me fazer cobrir os olhos, olhar para o lado e lamentar

semelhante espetáculo. 
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contra a secção da linha 278A/10, assine a petição!
http://www.peticaopublica.com.br/?pi...source=message
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véio a bruxinha não é um cara (pelo menos eu acho que não LOL)
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 Citando PALESTRINO 

na boa, pelos posts que você tinha antigamente eu achava que voce era viado ou coisa do genero! 

bom, cheio de cobrança e trabalho e muitas brigas, mais do que quando estava na adolescencia

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante
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entao deve ser as duas coisas! é um cara pois ele se chamava Zildo aqui no forum, uns tempos atras

#90

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OM-457 LA - DIWA 864.3E
Dec 2007
12.972
693

PALESTRINO 

Membro

 Citando Felipe 

véio a bruxinha não é um cara (pelo menos eu acho que não LOL)

contra a secção da linha 278A/10, assine a petição!
http://www.peticaopublica.com.br/?pi...source=message
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Até agora não houve muita transição e acho que nem vai ter tão cedo. Pretendo fazer mestrado e
doutorado... Provavelmente vou viver na casa dos pais até bem tarde.. Que pobreza.. Eterna estudante.
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sim, EH um cara

vc fica faltando aos treinamentos da nisso
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Membro

 Citando Felipe 

véio a bruxinha não é um cara (pelo menos eu acho que não LOL)

"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."
Mark Twain
"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld
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A transição não foi fácil.

Meu pai teve que se mudar pra NY (e eu fui junto) e depois de um tempo lá assassinaram ele. 

Eu fiquei sozinho e sabe como é né? Ou vc vai à luta ou se entrega. 

Eu fui à luta, me mudei pra um buraco/esgoto dividindo aluguel com mais 4 irmãos lesados. 

No começo foi foda, nego era muito inocente, tive que ensinar várias coisas pra eles. 
Mas pelo menos eles eram obedientes e pagavam a pizza, não demorou muito e já estavam me chamando
de mestre.

Consegui convencer eles a matarem o assassino do meu pai e COWABUNGA!
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Já visitou o TeamSpeak da hardMOB?. TS gratuito e aberto à comunidade.
"A liberdade é modelada na bigorna da discussão, divergência e debate."
"Falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos."
“Não sou jovem o suficiente para saber tudo".(Oscar Wilde)
Instant AHHHHHH LELEK LEK LEK LEK LEK LEK

Baskiat e Afrin.
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Matheusoc 

Membro

 Citando eduhunter 

Bicho, pode tentar o quanto quiser mas esse maldito não interage, ele apenas solta frases desconexas com
a realidade, voltadas ao mundinho dele.. eu to quase colocando na ignore list pqp..
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Phenon II X4 955 - Sapphire HD 6950 - 2x Samsung 500GB @RAID0 - 4GB Kingston 1333Mhz - Powered by Corsair
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47' LG SL80YD - HT Samsumg C460 - Boxee Box - PS3 Slim OFW - Logitech G25 Wheel
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Assinatura nerd é o que há ! 
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é um tremendo dum bonholão então
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 Citando PALESTRINO 

entao deve ser as duas coisas! é um cara pois ele se chamava Zildo aqui no forum, uns tempos atras

 Citando Baskiat 
sim, EH um cara

vc fica faltando aos treinamentos da nisso

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante
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é triste, mas o Truman n passa dum esquizofrenico com um tiquinho de sanidade e consciencia ainda (o
proprio nick dele demonstra isso, uma paranoia extrema)

ou é um excelente troll 

o q n muda mto as coisas 
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Baskiat 

Membro

 Citando eduhunter 

Bicho, pode tentar o quanto quiser mas esse maldito não interage, ele apenas solta frases desconexas com
a realidade, voltadas ao mundinho dele.. eu to quase colocando na ignore list pqp..

"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."
Mark Twain
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"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld
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mas como você pode falar que ele é louco?
se todos de louco 
tem um pouco 
vai enlouquecer 

perder a sanidade 

por tão pouco? 
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é triste, mas o Truman n passa dum esquizofrenico com um tiquinho de sanidade e consciencia ainda (o
proprio nick dele demonstra isso, uma paranoia extrema)

ou é um excelente troll 

o q n muda mto as coisas 

Lisergic(2) e Magus Mustang.

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante
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n confunda louco com xapado 
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mas como você pode falar que ele é louco?
se todos de louco 
tem um pouco 
vai enlouquecer 

perder a sanidade 

por tão pouco? 

"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."
Mark Twain
"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld
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« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

08-04-2012 2:11

@Truman 
Eu até que gosto dele aqui sabe, é tipo um icone folclórico, quase uma lenda. Nem tudo que ele escreve é
pra ser lido e muito menos levado a sério. Tenho certeza que ele concorda comigo. O cara usa as drogas
dele e vêm aqui comentar nos tópicos, tá certo que nem sempre há coerencia ou mesmo nexo nos seus
posts, mas é isso mesmo galera, o que fazer se a unica mente suficientemente avançada da Hardmob para
entender seus posts é a dele mesmo? Ignorar, e quando nos atrevermos a ler, ignorar.

@tópico
Minha transição está ainda em processo, já tenho plena responsabilidade pela minha vida, pago minhas
contas e não peço absolutamente nada a ninguem, tenho total controle das minhas finanças, e tomo as
decisões importantes baseadas unicamente na minha opinião, aceito conselhos apenas da minha mãe. 
Mas ainda não sai de casa, apesar de praticamente morar sozinho, minha coroa passa a maior parte do
tempo na casa do namorado, e quase nunca aparece por aqui. Vou comprar meu imóvel próprio ainda
esse ano, e ai o bicho vai pegar.
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Cara, não tenho  Apenas modero a área de Quake 
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 Citando Matheusoc 

vc nao tem o botao  aí não ?

Tá na dúvida? Veja minhas referências!  | TAMALOC!
Precisando de um site? Acesse e peça um orçamento: EWT Soluções

 

Ir para o Fórum
+ Responder Tópico

Página 4 de 7 ... 2 3 4 5 6 ...Primeira Última

Assuntos do tópico

adulta | sua | transição | vida |
Mais assuntos

 Facebook

 Twitter

Compartilhar Permissões

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474350-sua-transicao-a-vida-adulta-prev-thread.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474350-sua-transicao-a-vida-adulta-next-thread.html
http://www.hardmob.com.br/members/truman.html
http://www.hardmob.com.br/members/gelano21.html
http://www.hardmob.com.br/members/gelano21.html
http://www.hardmob.com.br/members/Gelano21.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/gelano21.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9206682
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9206682
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9206682
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9206682
http://www.hardmob.com.br/members/eduhunter.html
http://www.hardmob.com.br/members/eduhunter.html
http://www.hardmob.com.br/members/eduhunter.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/eduhunter.html
http://www.hardmob.com.br/threads/338851-refer%C3%AAncias-eduhunter
http://www.ewtsolucoes.com.br/
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9206683
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9206683
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9206683
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9206683
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=9206683&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=9206683&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=9206683&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474350-sua-transicao-a-vida-adulta-2.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474350-sua-transicao-a-vida-adulta-3.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474350-sua-transicao-a-vida-adulta-5.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474350-sua-transicao-a-vida-adulta-6.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474350-sua-transicao-a-vida-adulta.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474350-sua-transicao-a-vida-adulta.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474350-sua-transicao-a-vida-adulta-3.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474350-sua-transicao-a-vida-adulta-5.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474350-sua-transicao-a-vida-adulta-7.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474350-sua-transicao-a-vida-adulta-7.html
http://www.hardmob.com.br/tags/0202020-20.html?adulta=
http://www.hardmob.com.br/tags/0202020-20.html?sua=
http://www.hardmob.com.br/tags/0202020-20.html?transi%E7%E3o=
http://www.hardmob.com.br/tags/0202020-20.html?vida=
http://www.hardmob.com.br/tags/
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F474350-sua-transicao-a-vida-adulta.html
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F474350-sua-transicao-a-vida-adulta.html
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F474350-sua-transicao-a-vida-adulta.html
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F474350-sua-transicao-a-vida-adulta.html

	www.hardmob.com.br
	como foi sua transição para a vida adulta?


	1hLXZpZGEtYWR1bHRhLTQuaHRtbAA=: 
	form3: 
	vb_login_username: Usuário
	vb_login_password_hint: Senha
	input9: 
	cookieuser: 1


	1hLXZpZGEtYWR1bHRhLTQuaHRtbAA=: 
	form1: 
	q: 
	sa: 




