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Provar? 

Eu não sinto necessidade de provar nada a anônimos berradores. 

Mesmo porque eu não tenho porque mentir, já passei da idade disso. 

#276

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

capitalismo.

21-04-2012 10:28 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

21-04-2012 10:31

E daí vem pra um forum qualquer e posta 4.500 mensagens? Se você quisesse mesmo se isolar viveria
numa masmorra.
E cara, se você não se interessa por NADA, pq tem ódio das mulheres (não diga que não tem, pq vc
tem)? Pra ter ódio tem que ter um interesse, mesmo que seja pra pesquisar sobre isso que você fala
sobre relacionamentos, pq tenho certeza que não é por experiência própria.

#277

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2006
666
207

Releed 

Membro

 Citando Truman 

As evito o máximo que posso, e sempre fui assim, isolado dos outros.

http://mundialmp3.blogspot.com - Reviews de CDs e bandas
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12 páginas e o OP ainda não encontrou sua menina desejada... 

#278

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Anarcho-capitalism
Feb 2012
1.494
379

capitalismo 

Membro

Supremacia Capitalista - Capitalismo rulez! 
Agnóstico, pró-aborto, anti-comunismo/socialismo
"Money doesn't buy happiness... Sorry, just kidding! "

21-04-2012 10:32

não necessita ou não pode?

não é questão de mentira. você já está aqui a 4 anos na hardmob, mesmo que tenha tido 12 anos quando
entrou, deve ter no mínimo uns 16 agora. 

todos os seus argumentos são baseados em opinião, em experiência pessoal, em evidências anedóticas,
em erros de generalização. é um festival de ignorância argumentativa, um atentado a inteligência humana.
se quer realmente ter algo além de uma opinião, na qual existem 7 bilhões com o mesmo valor da sua, vá
estudar.

#279

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Registro: Jan 1998
Nov 2005
14.161
2272

Magus Mustang 

Membro

 Citando Truman 

Provar? 

Eu não sinto necessidade de provar nada a anônimos berradores. 

Mesmo porque eu não tenho porque mentir, já passei da idade disso. 

PAZ NOS FORUNS

21-04-2012 10:35

Oi eu sou o Truman 

Sou um ser superior e minhas opiniões não podem ser rebatidas 

Se você tentar argumentar, eu vou passar batido. Provavelmente pq não terei respostas com SENTIDO

para o que me perguntar 

Não gosto de mulher. Mas sai de uma. 

#280

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
5.798
1210

Flower Power  

Membro
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Tenho problemas psicológicos sérios, mas não vou me tratar 

Sou assexuado e não admito, e na Hardmob posto que já "peguei" mulher apenas para ter subsídios para

continuar postando meus devaneios 

You are not a beautiful and unique snowflake
You are the same decaying organic matter as everything else
We are all part of the same compost heap
We are the all singing all dancing crap of the world

tomsa2.

21-04-2012 10:37

...E faço chapinha  

#281

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

The Voice 

Membro

tomsa2 e CloneD***.

21-04-2012 10:46

características da esquizofrenia:

delírio: um conjunto de idéias sem conexão com a realidade, com lógica interna preservada mas com
ausência de evidências contextuais. outra característica de um delírio é a insensibilidade a auto-crítica,
mesmo quando não existe nenhuma sustentação material ou argumentativa, o esquizofrênico se mantem
com o delírio intacto. essa característica provavelmente é por uma falha no funcionalmento no córtex
frontal lateral caudal, parte do cérebro capaz de reunir as informações sensoriais e fazer um "julgamento"
contextual. estudos apontam que essa região em esquizofrênicos possui menos neurônios (Organization of
Cognitive Control Within the Lateral Prefrontal Cortex in Schizophrenia Guillaume Barbalat, MSc, MD;
Valerian Chambon, MSc; Nicolas Franck, MD, PhD; Etienne Koechlin, PhD; Chlöe ´ Farrer, PhD. )

paranoia: o esquizofrênico com frequência considerável apresenta sintomas de paranoia, ou seja, de uma
perseguição, de um inimigo invisível ou abstrato. essa dificuldade de percepção entre figuras de perigo e
figuras neutras é associada a um mal funcionamento no córtex da ínsula, responsável dentre outras coisas,
na percepção de emoções (raiva, medo, etc) faciais dos outros. (The role of the insula in schizophrenia
Korey P. Wylie, Jason R. Tregellas)

#282

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Registro: Jan 1998
Nov 2005
14.161
2272

Magus Mustang 

Membro

PAZ NOS FORUNS
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Eu não vou te provar nada, cara. Foda-se se você acredita ou não! 

Evidências do que eu digo existem aos montes, mas elas não são relevantes pra quem gosta mesmo é de

plantar a semente da dúvida. 

Você sabia que entre os soldados alemães haviam negros e mesmo judeus?

Cuidado com a propaganda oficial! 

Você está num país do terceiro mundo que mente desde o hino nacional a até o Tiradentes! 

Não embarque na fé cega que você só se fode! 

#283

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

Última edição por Truman : 21-04-2012 às 10:53

21-04-2012 11:04

não... se ele fosse assexuado não ia ficar tanto tempo escrevendo sobre mulher... ia só dizer "mulher é
uma merda, não preciso disso ai" e deu.

tinha um amigo, que era meio truman assim... ele ficava totalmente retardado com mulher e não fazia
nada, ai começou a ficar hater assim e falava "affe só esperar até uns 40 anos que os hormonios
diminuiem e eu paro de ficar assim" e dava as classicas de "mulher só quer saber de cartão de credito e
ter filho"

mas ele ta melhor na engenharia que eu, bem melhor, então presumo que profissionalmente e

financeiramente ele não vai ficar na merda... já ta melhor que o truman . E vai saber, de repente ele
acha uma guria que agarra ele quando ele ficar retardado por causa dela...

o truman deve ter começado por ai...

#284

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2008
6.133
613

Xi+Yj+Zk 

Membro

 Citando Flower Power 

Sou assexuado e não admito, e na Hardmob posto que já "peguei" mulher apenas para ter subsídios para

continuar postando meus devaneios 

Última edição por Xi+Yj+Zk : 21-04-2012 às 11:16

Flower Power.

 Citando lucasmendes84 

Sim eu acredito que a revista VEJA seja uma revista justa
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claro que não vai

não acredite em tudo que te dizem

e é claro, não precisa provar

o rei está nú, sua mascara já caiu, junte as migalhas de dignidade e pare de se auto enganar. 

exatamente por isso que pessoas inteligentes não acreditam em qualquer bobagem que um rapagote
frustrado que aprendeu a ter um discurso inflamatório. pessoas inteligentes não se baseiam em opiniões,
mas em argumentações, estudos, evidências, etc. pode até levar em consideração uma opinião, mas de
alguém que tenha uma bagagem sobre o assunto. sua bagagem sobre as mulheres é boa? rs

exato

#285

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Registro: Jan 1998
Nov 2005
14.161
2272

Magus Mustang 

Membro

 Citando Truman 

Eu não vou te provar nada

 Citando Truman 

Foda-se se você acredita ou não!

 Citando Truman 

Evidências do que eu digo existem aos montes, mas elas não são relevantes pra quem gosta mesmo é de
plantar a semente da dúvida.

 Citando Truman 

Você sabia que entre os soldados alemães haviam negros e mesmo judeus?

 Citando Truman 

Cuidado com a propaganda oficial! 

Você está num país do terceiro mundo que mente desde o hino nacional a até o Tiradentes!

 Citando Truman 

Não embarque na fé cega que você só se fode!

PAZ NOS FORUNS

21-04-2012 11:57

Curioso que tenho uma visão muito ao contrário.

#286

Registro: Nov 1999

Thor 

Membro
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Namoro há alguns anos e o que mais vejo na minha frente são "minas que valem a pena", digo, que eu
invistiria pesado se não tivesse namorando... acho que é uma certa falta de visão de quem não vê as
minas que valem a pena passarem na sua vida...

Mensagens:
Verdinhas:

1.987
27

21-04-2012 11:59

tinha quotado uma caralhada de mensagem mas deixa pra la;
ill just leave this here

Spoiler: 

http://www.hardmob.com.br/boteco-har...ml#post9148502

Percebam senhores no olhar fechado, causado pela sensibilidade a luz desenvolvida pela vida
reclusa em sua caverna.

ps. truman ja está beirando os 30 anos.

@
OP, meu bom, eu espero que vc encontre sua femea. mas como muitos avisaram, qndo encontra-la vai se
frustrar, criou muita expectativa amigão.

#287

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
388
179

ser humano 

Membro

21-04-2012 12:10

Todo meu conhecimento foi adquirido da mesma maneira que todo mundo. Analisando áreas como

psicologia, evolução/sociologia, e comportamento humano e animal em geral. 

Mas a maior parte do que eu sei não aprendi de ninguém, e sim através das minhas observações. É
possível aprender muita coisa sem ser necessariamente ensinado ou influenciado. Gênio mesmo é aquele
que percebeu tudo isso bem antes, sem alguém precisar explicar nada!

Exerça mais sua genialidade. 

As experiências também ajudam você a extrair conclusões, mas evidentemente é muito difícil compreender
qualquer coisa se você constantemente se envolve diretamente com ela e não tem qualquer
distanciamento. 

#288

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando Magus Mustang 

exatamente por isso que pessoas inteligentes não acreditam em qualquer bobagem que um rapagote
frustrado que aprendeu a ter um discurso inflamatório. pessoas inteligentes não se baseiam em opiniões,
mas em argumentações, estudos, evidências, etc. pode até levar em consideração uma opinião, mas de
alguém que tenha uma bagagem sobre o assunto. sua bagagem sobre as mulheres é boa? rs

 Citando Magus Mustang 

sua bagagem sobre as mulheres é boa?
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21-04-2012 12:24

o cara acha q vai encontrar a mulher ideal só pq ela teria os mesmos gostos q ele e por isso seria "bons
gostros"?

oq seria bons gostos?

meus bons gostos são diferentes dos seus
gosto de pop rock, minha namorada gosta de clássicas e antigas. gosto de filmes de ação, ela de
românticos e antigos
e daí? fazemos as coisas juntos porque fazemos felizes um ao outro.

esquece essa de bons gostos. os bons gostos pra vc podem ser merda para outros e isso não os
desqualifica.

#289

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2011
1.014
390

dudu_phiberoptik 

Membro

21-04-2012 12:27

ótimo, ponha fonte quando fizer uma afirmação, dai a gente vai achar que suas afirmações são baseadas
em algo além da sua opinião. mas algo que me diz que você não adquiriu conhecimento da mesma
maneira que todo mundo, você não estudou psicologia, sociologia ou o que quer que seja, se quer estudou
o ciclo básico de um ensino fundamental e médio. 

existe uma brutal diferença entre estudar em uma escola/universidade e estudar por conta própria
assistindo vídeos de conspirações no youtube. em uma universidade você da a cara a tapa, em um estudo
científico de verdade você tem que provar e discutir com os pares as conclusões. sua postura já mostra
claramente como você não sabe disso, " não tenho que provar nada" e coisas do tipo. tem uma noção
muito vaga e embrionária do que seja ciência, filosofia e até mesmo uma argumentação. todas as suas
afirmações são baseadas em persuasão, conclusões baseadas na sua experiência pessoal (que diga-se de
passagem é bem pequena já que você se isola do mundo). me de uma razão pra levar a sua opinião como
mais relevante que das outras 7 bilhões de pessoas no mundo, só repetir, por emoticons e a ter um
discurso inflamatório e preconceituoso não adianta.

não, não é. você aprendeu sozinho igual um bebê aprendeu sozinho e um capiau do sertão aprendeu. todo
mundo tem essa capacidade, você continua sendo um dos 7 bilhões, diga-se de passagem muito abaixo da
média deles.

#290

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Registro: Jan 1998
Nov 2005
14.161
2272

Magus Mustang 

Membro

 Citando Truman 

Todo meu conhecimento foi adquirido da mesma maneira que todo mundo. Analisando áreas como
psicologia, evolução/sociologia, e comportamento humano e animal em geral.

 Citando Truman 

Mas a maior parte do que eu sei não aprendi de ninguém, e sim através das minhas observações. É
possível aprender muita coisa sem ser necessariamente ensinado ou influenciado. Gênio mesmo é aquele
que percebeu tudo isso bem antes, sem alguém precisar explicar nada!

 Citando Truman 

As experiências também ajudam você a extrair conclusões, mas evidentemente é muito difícil compreender
qualquer coisa se você constantemente se envolve diretamente com ela e não tem qualquer
distanciamento.
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se você tivesse tido uma formação, saberia a limitação do senso comum e da experienciação, relatos e
afins

PAZ NOS FORUNS

KingNobil,  oompaloompa, tomsa2 e mais 2.

21-04-2012 12:38

olha a conversa que esse rumo tomou.

#291

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2009
293
11

morumbeer 

Membro

21-04-2012 12:40

Não sei em que sociologia esse tapado se baseia para falar essas barbaridades...

#292

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
5.798
1210

Flower Power  

Membro

You are not a beautiful and unique snowflake
You are the same decaying organic matter as everything else
We are all part of the same compost heap
We are the all singing all dancing crap of the world

Magus Mustang.

21-04-2012 12:43

Não duvido que determinado usuário num futuro não muito distante invada uma escola e saia atirando nas
alunas.
Ou é uma trollagem muito bem feita ou é uma pessoa muito recalcada, jesus.

#293

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Estou certo ou não estou errado?
Jul 2003
41.741
4059

pReD@ToR 

Membro
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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.

oompaloompa, tomsa2 e dupotter.

21-04-2012 12:44

Na verdade, gosto se discute. Se gosto é o que agrada, bom gosto é o que agrada mais. E quem gosta de
jazz sente mais prazer ouvindo jazz do que uma pessoa que gosta de axé ouvindo axé. A mesma coisa
com vinho, comida, livros. O refinamento dos sentidos leva a níveis maiores de prazer.
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Bernerd 

Colaborador
hardMOB

 Citando dudu_phiberoptik 

o cara acha q vai encontrar a mulher ideal só pq ela teria os mesmos gostos q ele e por isso seria "bons
gostros"?

oq seria bons gostos?

meus bons gostos são diferentes dos seus
gosto de pop rock, minha namorada gosta de clássicas e antigas. gosto de filmes de ação, ela de
românticos e antigos
e daí? fazemos as coisas juntos porque fazemos felizes um ao outro.

esquece essa de bons gostos. os bons gostos pra vc podem ser merda para outros e isso não os
desqualifica.

Última edição por Bernerd : 21-04-2012 às 12:45

Membro do partido comuno-gayzista e da igreja satanista do fórum.

palhares_RJ.

21-04-2012 12:55

Eu não preciso citar fontes o tempo todo pra validar minhas opiniões. 

E não é como se a maioria das pessoas se interessasse em discutir a fundo nenhum desses assuntos
"filosóficos", pois o incômodo de se cogitar a possibilidade que eu esteja remotamente certo impede que

isso aconteça. 

E pra quem diz ter estudado psicologia, você comete o erro primário de descartar que as pessoas por si só
já são interessantes.

As pessoas já são as maiores (e melhores) fontes que um pesquisador sério pode querer! 

A mim importa mais aprender analisando todas elas, ouvindo o que tem a dizer ou conhecendo seus
dramas, do que ter que arrotar um suposto "conhecimento" adquirido somente por meio de autores
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 Citando Magus Mustang 

ótimo, ponha fonte quando fizer uma afirmação
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nanicos e delirantes.

E o seu próprio discurso comprova a minha tese supracitada. De que a menos que as suas opiniões sejam

referendadas por alguém, ou algum diploma, elas não tem nenhum valor. 

Vocês sempre precisam que alguém ou algo mais valide as suas próprias vidas.

Mas eu não preciso que ninguém valide nada pra mim, cara. 

Quem tem que saber se o que você diz presta ou não, não é apenas o seu leitor.

É você. 

21-04-2012 13:25

pra si próprio não, pros outros sim.

todo mundo lê seus posts e tira a mesma conclusão. se quer continuar com isso boa sorte, se quer
realmente aprender algo, se realmente quer ter uma opinião EMBASADA, ai é outra história.

meus posts foram só pra talvez, tomara, quem sabe, você ter uma pequena noção da insignificância da
sua opinião (que você define como genial, fenômeno da natureza, indomável e afins). eu sei que alguns
transtornos mentais praticamente inviabilizam a percepção dos próprios sintomas, mas se você for um
caso mais light talvez perceba e passe a ter uma vida mais saudável. 

flws e aloha
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Magus Mustang 
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 Citando Truman 

Eu não preciso citar fontes o tempo todo pra validar minhas opiniões.

 Citando Truman 

Quem tem que saber se o que você diz presta ou não, não é apenas o seu leitor.

É você.

PAZ NOS FORUNS
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Overhaulin' 
Membro

 Citando Truman 

O autor do tópico deveria já ter percebido que toda mulher diz que aprecia alguma coisa pra parecer mais
intelectual, inteligente e interessante do que realmente é.

Um dia ele irá constatar que elas não são capazes de apreciar e entender nada (ou nada que seja
complexo (não-literal) e toque no fundo da alma). 

Não apreciam coisa alguma que tenha qualquer valor e seja melhor do que lixo.

Pra começar, as mulheres são infantis emocionalmente. Os relacionamentos com elas são cheio de
oscilações, uma hora te amam, na outra te odeiam. Ou senão, fingem interesse em você quando aparecem
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Sabe Truman, eu já tentei dialogar numa boa com vc em outras ocasiões e vc fez o mesmo que fez agora.
Por isso que geralmente não tenho vontade de discutir com vc. Não é nem tanto pelo fato de vc usar
trocentos milhões de smiles ou posts quilométricos. O que fode é que vc dá tantas voltas que acaba se
perdendo e cansando com essa verborragia toda. E depois vc acha que eu te persigo...

Se quiser, fique a vontade pra fazer o que eu te sugeri: abra um tópico pra expor tuas ideias, teus
posicionamentos, desabafar, se tiver vontade. O espaço aqui também serve pra isso. Mas para com essa
mania de mudar o rumo da prosa toda vez que dá o ar da graça.

Acho bacana que alguns tenham te dado conselhos e conversado amistosamente aqui, mas realmente o
foco do tópico desvirtuou completamente. Peço desculpas a todos e ao OP, mas vou ter que fechar.

E aos que não gostarem, cobrem do Truman pra ele criar um blogmob ao invés de me xingarem. 

outras mulheres na jogada, mas apenas como maneira de massagear o próprio ego.

As mulheres são guiadas pela vaidade, fazendo escolhas baseadas no que vai trazer mais status perante
as amigas ou sociedade, e não no que realmente é melhor. 

Os homens não ligam tanto para o que os outros pensam e com isso tem mais clareza sobre o que
querem. 

As mulheres se importam muito com o que o mundo ao redor está falando delas, são extremamente
voláteis porque estão sempre mudando pra se adaptar ao que os outros lhe ditam (certamente nenhuma
tomou decisões próprias na vida, e somente fizeram o que os outros (ou a família) lhes pediu pra
fazer/SER) e por isso perdem a capacidade de pensar por si próprias, que é o principal elemento da
maturidade.

Por que diabos uma mulher iria participar de um seminário de filosofia, por exemplo? Ou assistir um vídeo
do Olavo de Carvalho comentando qualquer bosta? 

Porque ela liga pra qualquer assunto discutido?

Porque querem participar ativamente daquilo, contribuir de qualquer maneira? 

Não.

E sim porque onde existem pessoas existe a possibilidade de interação social, e sempre alguém com algum
"status" pra fazer o que elas querem. Neguinho acha que é só em balada que tem gente.

Eu não vejo mulheres comentando nem em assuntos cotidianos. Mas em tópicos de fotos, encontros, e
fofocas (somente quando outras mulheres se reunem) e outros que sirvam pra se projetar elas estão lá.

E inteligência seria mostrar os peitos ou o rabo pra uma câmera e postar no Youtube pra ganhar
pageviews?

Reparem por exemplo nesse comentário postado por uma mulher que eu achei uma vez num blog:

Spoiler: 

Um bandido por exemplo pode ser um cara "interessante" aos olhos delas, já que as "intriga" e deixa
curiosas, além de poderem emular as características que elas dizem procurar, como oferecer "segurança".

Mas o caráter, boa índole e moral JAMAIS (JAMAIS mesmo) são citados em qualquer descrição, sendo
desprezados enquanto elas enaltecem o "gosta de coisas legais" (leia-se Big Brother, Fazenda, funk,
futilidades e merdas modernas), "estilo de vida" (olha ali PORRA, e logo na frente do "inteligência", que
deve ser a "emocional") (estilo de vida = sinal de grana e comportamento de bando). 

Quem não conhece essas figuras, que as compre... agora não digam que não foram avisados que tudo que
elas dizem gostar é mero pretexto pra que espalhem suas loucuras por aí.
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