
Dificuldade de encontrar uma menina que tenha bons gostos

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/475953-dificuldade-de-encontrar-menina-que-tenha-bons-gostos-5.html[02/02/2013 12:09:58]

Fórum Cultura hardMOB Boteco hardMOB Dificuldade de encontrar uma menina que tenha bons gostos

  

 Manter conectado
RegistrarAjuda

Home Vídeos Imagens blogMOB Servidores Contato Sobre

FAQ Calendário Comunidade Opções Atalhos Procura Avançada

Tópico Fechado Página 5 de 12 ... 3 4 5 6 7 ...Primeira Última

LinkBack Opções do Tópico Mostrar

296

19-04-2012 14:39

Ah, essa é a Flower Power? Acharia difícil eu ter um relacionamento com alguém tão alienada, ainda mais
que deve ter a xavusca cabeluda.

#101

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2012
875
218

Autor do tópico

Romare Bearden  

Membro

Magus Mustang, SysTray, manjo das compraria e mais 1.

19-04-2012 14:39 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

19-04-2012 14:44 #102

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Old Scotch Whisky
Dec 2011
4.626
1843

johnnie walker 

Membro
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Pra que diabos você quer uma mulher que goste de música clássica cara? Se você gosta, escute você
mesmo

Mulher tem que ser bonita e gostosa, foda-se o gosto dela, vai fazer o que com ele?

Isso quando jovem, quando for pensar em uma mulher pra cuidar da sua cria aí sim preocupe com os
gostos. Até lá:

Última edição por johnnie walker : 19-04-2012 às 14:45

Moda Focka e manjo das compraria.
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Fortes fortuna adiuvat

19-04-2012 14:49

Escolha uma mulher. Já pensaste o que aconteceria se um amante das ciências exatas buscasse somente
mulheres que tivessem interesse por matemática, física ou química? Companheira de verdade independe
de estudo e classe social.

#103

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Doe sangue.
Aug 2004
12.766
817

Darktag 

Membro

Sou doador de sangue. Seja um você também 

Felipe.

19-04-2012 14:59

Nossa, agora botou a mãe no meio.
@Flower Power Eu não deixaria assim em, eu daria o troco.

#104

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2010
5.317
1254

ClapTrap 

Membro

 Citando Romare Bearden 

Ah, essa é a Flower Power? Acharia difícil eu ter um relacionamento com alguém tão alienada, ainda mais
que deve ter a xavusca cabeluda.

 Citando Liev
Stalin, eu virava gay por ele

19-04-2012 15:04

AOHEOe

O cara abre um tópico dizendo que esta difícil de encontrar mulher com bons gostos....

Preciso dizer mais alguma coisa?

#105

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
5.798
1210

Flower Power  

Membro

 Citando _lipemr_ 

Nossa, agora botou a mãe no meio.
@Flower Power Eu não deixaria assim em, eu daria o troco.

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

19-04-2012 15:04

mas é um sem noção(efemismo pra evitar o ban) esse romarem bearden ai... fiz uma brincadeira e o
bobalhão(eufemismo pra o ban não pegar) já veio falando merda.

no mais, acho que a @Flower Power devia postar pics de biquine aqui no topico e falar "nananana tu não
me pega" ahuahuahuahu

#106

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2008
6.133
613

Xi+Yj+Zk 

Membro

Última edição por Xi+Yj+Zk : 19-04-2012 às 15:06

 Citando lucasmendes84 

Sim eu acredito que a revista VEJA seja uma revista justa

19-04-2012 15:05

Tem. Principalmente as feias.

Cara, tu vai ter que começar a ir nos lugares certo. Tem muita mulher que pratica dança clássica/balé e
elas geralmente gostam de musica clássica. Tambem vale a pena ir nos eventos culturais da tua cidade. Eu
me lembro que quando eu ia na OSPA aqui em POA alguns anos atras sempre tinha gente nova, mesmo
que não muitos.

Agora pode ter certeza que encontrar uma mulher com bom gosto que tambem seja bonita e solteira é
bem dificil. Eu só conheço uma, que é uma colega minha, estuda medicina e dança balé.

#107

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2002
18.394
1177

Forfeit 

Membro

 Citando capitalismo 

Você quer uma garota que goste de música clássica nos tempos de hoje? Impossível, meu amigo.

Ausente durante todo ano de 2013, volto em 1 janeiro 2014.

Arnej e Mr. Anderson.

19-04-2012 15:07

Eu mandei mal com a minha resposta, me desculpem pessoal da hardMOB 

Não irei editar porque seria um ato de covardia da minha parte.

#108

Registro:
Mensagens:

Jan 2012
875

Autor do tópico

Romare Bearden  

Membro
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Verdinhas: 218

19-04-2012 15:08

Baaah, chamou de nerd tetudo sem vida, eu não deixaria assim em @Romare Bearden 

#109

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2010
5.317
1254

ClapTrap 

Membro

 Citando Flower Power 

AOHEOe

O cara abre um tópico dizendo que esta difícil de encontrar mulher com bons gostos....

Preciso dizer mais alguma coisa?

 Citando Liev
Stalin, eu virava gay por ele

19-04-2012 15:09

Mas esse aí não pega nem gripe, coitado. 

#110

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
5.798
1210

Flower Power  

Membro

 Citando Xi+Yj+Zk 

mas é um sem noção(efemismo pra evitar o ban) esse romarem bearden ai... fiz uma brincadeira e o
bobalhão(eufemismo pra o ban não pegar) já veio falando merda.

no mais, acho que a @Flower Power devia postar pics de biquine aqui no topico e falar "nananana tu não
me pega" ahuahuahuahu

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

19-04-2012 15:12

ele tem vergonha de falar o que sente por você, dá uma chance pra ele coitado

#111

Registro:
Mensagens:
Blogs:

------------------
Aug 2009
4.507
3

Felipe 

Membro

 Citando Flower Power 

AOHEOe

O cara abre um tópico dizendo que esta difícil de encontrar mulher com bons gostos....

Preciso dizer mais alguma coisa?
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Verdinhas: 1202

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

19-04-2012 15:13 #112

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
5.798
1210

Flower Power  

Membro

 Citando Felipe 

ele tem vergonha de falar o que sente por você, dá uma chance pra ele coitado

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

19-04-2012 15:15

dafuq, vai lá tomar umas brejas, discutir filosofia, fazer uns salgados de carne humana. Vai ser divertido 

#113

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

------------------
Aug 2009
4.507
3
1202

Felipe 

Membro

 Citando Flower Power 

http://shopcreeperslayer.viralprints...0god%20yao.png

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

19-04-2012 15:17

Mas claro que eu posso ser zuado a vontade, eu não ligo, comigo não tem mimimi.

Agora, eu rio muito, que o pessoal nem sequer sabe da minha vida, nem sabe como sou, e vem tirar
conclusões sobre mim. haha

#114

Registro:
Mensagens:

Jan 2012
875

Autor do tópico

Romare Bearden  

Membro
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Verdinhas: 218

19-04-2012 15:30

Que legal, parece que ele é bastante maduro...

O quê?! Perdeu o bom espírito em duas linhas?!

#115

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Daora a vida
Oct 2011
1.358
544

origgin  

Membro

 Citando Romare Bearden 

Mas claro que eu posso ser zuado a vontade, eu não ligo, comigo não tem mimimi.

 Citando Romare Bearden 

Agora, eu rio muito, que o pessoal nem sequer sabe da minha vida, nem sabe como sou, e vem tirar
conclusões sobre mim. haha

19-04-2012 15:32

olha, de tu criar um topico em um forum falando que ta procurando mulher já depoe contra vc.

#116

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2008
6.133
613

Xi+Yj+Zk 

Membro

 Citando lucasmendes84 

Sim eu acredito que a revista VEJA seja uma revista justa

19-04-2012 15:57 #117

Greko 
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2004
2.772
714

Membro

 Citando Romare Bearden 

Mas claro que eu posso ser zuado a vontade, eu não ligo, comigo não tem mimimi.

Agora, eu rio muito, que o pessoal nem sequer sabe da minha vida, nem sabe como sou, e vem tirar
conclusões sobre mim. haha

19-04-2012 16:09

Ué, só falei algo que ocorre hehe. Nem sequer falei mal de ninguém...

É óbvio que estou procurando mulher. Anormal seria eu estar solteiro e não estar procurando. Se bem que
alguns procuram homens né... Eu só quis dividir algo que não tenho com quem dividir. Mas ao mesmo
tempo não expus minha vida pessoal nem nada assim.

#118

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2012
875
218

Autor do tópico

Romare Bearden  

Membro

 Citando origgin 

O quê?! Perdeu o bom espírito em duas linhas?!

 Citando Xi+Yj+Zk 

olha, de tu criar um topico em um forum falando que ta procurando mulher já depoe contra vc.

19-04-2012 16:11

Opa, ela é solteira? Apresenta pro nosso amigo Romare! 

#119

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Anarcho-capitalism
Feb 2012
1.494
379

capitalismo 

Membro

 Citando Forfeit 
Agora pode ter certeza que encontrar uma mulher com bom gosto que tambem seja bonita e solteira é bem
dificil. Eu só conheço uma, que é uma colega minha, estuda medicina e dança balé.

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

19-04-2012 16:15 #120

Truman 
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As mulheres tem medo de crescer, tem medo de amadurecer, tem medo de enfrentar os horrores da vida

e o pesadelo sem fim que é a Existência Humana. 

Por isso elas adoram tomar partido em coisas nas quais não tem o menor interesse e não apreciam ou
entendem minimamente, pois são, todas elas, reflexos da sua própria carência afetiva e infantilidade
crônica mal resolvida.

Todas elas só se interessam por coisas das quais podem tirar proveito próprio. Não há qualquer ambição
genuína por conhecimento, assim como outras coisas que necessitem de um esforço maior. 

E gostar de Mozart ou qualquer coisa que seja repassada adiante ou tida como valorosa é fácil, pra
alguém que se deixa moldar ou influenciar pelos outros e é incapaz de ter opinião ou mesmo identidade
própria (é o caso das mulheres, que não alcançam a maturidade porque os seus gostos e atividades são
baseadas também no que os outros irão achar).

Difícil seria justificar ou mesmo exercer tal gosto no dia-a-dia, longe dos holofotes e ouvidos surdos
alheios. Pra começar, a melhor maneira de descrever uma mulher seria, como eu já apontei aqui, que ela

é a "personificação da ilusão". 

É uma criatura que mente e manipula tão bem (o próprio mundo em que vive já é construído pelas suas
mentiras), que finge tão bem interesse, dedicação e entendimento de qualquer coisa (incluindo
sentimentos, que são sempre teatrais ou exagerados pra que essa "ênfase" se traduza em veracidade) que
faz isso até com si própria.

Já lembrava o Schopenhauer:

"Princípios abstratos de pensamento", "considerações pelo passado e futuro, ou pelo que está ausente ou
distante"?

Brilhante! 

Nenhuma mulher consegue pensar assim. A elas só importam os imediatismos e suas necessidades
primitivas, materialistas. 

Se uma mulher fingir interesse em algo, ela está ganhando em cima disso.

E a Arte nos leva do Abstrato ao tangível.

Registro:
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THE END.
May 2008
4.826
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Membro

Não é, de qualquer maneira, uma má idéia consultar as mulheres em assuntos de dificuldade, como os
germanos costumavam fazer na antiguidade; já que sua maneira de olhar as coisas é bem diferente da
nossa, principalmente porque elas preferem tomar o caminho mais curto para atingir seus objetivos, e,
geralmente, conseguem fixar seus olhares naquilo que está próximo à elas; enquanto que nós,
normalmente, vemos aquilo que está bem mais distante, justamente por estar na frente, e não abaixo, dos
nossos narizes. Em casos como este, precisamos voltar ao ponto de origem, para que possamos observar
de maneira mais próxima e simples.

E, novamente, se observa que as mulheres são mais sóbrias em seus julgamentos do que os homens são,
pois não são capazes de ver nas coisas nada mais do que de fato esteja nelas; enquanto que, se nossas
paixões forem excitadas, somos aptos a ver as coisas de maneira exagerada, ou imaginar aquilo que não
exista.

A sua fraca habilidade de raciocínio também explica porque as mulheres demonstram maior simpatia pelos
desafortunados do que os homens, e daí os tratam com mais ternura e interesse; e o motivo de, pelo
contrário, serem inferiores aos homens em questões de justiça, e menos honradas e conscientes. 

Justamente devido à fraqueza de sua razão que as circunstâncias presentes as mantém ocupadas, e as
concretas, que se encontram diretamente à frente de seus olhos, exercem uma influência que é raramente
contestada de qualquer maneira por princípios abstratos de pensamento, por regras fixas de conduta,
resoluções firmes, ou, no geral, por considerações pelo passado e futuro, ou pelo que está ausente ou
distante. Certamente elas possuem os elementos mais básicos e primários que definem a virtude de um
caráter, mas são deficientes nas qualidades secundárias que são em todos os casos consideradas
intrumentos necessários para a formação dele.

http://www.hardmob.com.br/members/Truman.html?tab=likes_received
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Já o materialismo nos leva do tangível ao Abstrato.

Ou seja, a Arte tem um começo amplo mas um fim estabelecido. O materialismo não tem fim porque ele

NUNCA haverá de nos satisfazer. 

A Arte liberta, o materialismo aprisiona. 

E quem não tem uma mente sã e perfeitamente funcional, que é o caso das mulheres, jamais irá se
satisfazer com nada e irá inventar todo tipo de esquema, manipulação (e empulhação) para justificar essa
eterna "insatisfação".

Enfim, mulher é isso, um bicho burro que não sabe o que é nada de nada, e acha que vai ser livre sendo
prisioneira.

Mas o homem também é burro, porque se esforça arduamente pra isso, sendo um escravo de ilusões.
Acreditando ou vendendo a mentira de que as mulheres são iguais a ele, nunca desistindo de encontrar

uma que seja a "exceção". 

Ou seja, é tudo a mesma merda. Só muda o sexo, mas a prisão é igual. 

Tudo gente burra! 

Última edição por Truman : 19-04-2012 às 16:16

Muama, Moda Focka, ferA_ e mais 3.

19-04-2012 16:18

tava demorando.
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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, Overhaulin',  Xi+Yj+Zk e mais 1.

19-04-2012 16:22 #122

Xi+Yj+Zk 

Membro

 Citando Flower Power 

tava demorando.
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ahuhauuahuahhau ficou muito engraçado o bla bla bla maluco do trumam e depois tu falando "tava
demorando"

O cara meia hora escrevendo tudo aquilo e só de tu botar na sequencia "tava demorando" já acabou com
tudo que ele escreveu.
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 Citando lucasmendes84 

Sim eu acredito que a revista VEJA seja uma revista justa

19-04-2012 16:24 #123
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suck my butthole, moron!
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SLOTER 

Membro

 Citando Truman 

As mulheres tem medo de crescer, tem medo de amadurecer, tem medo de enfrentar os horrores da vida e

o pesadelo sem fim que é a Existência Humana. 

Por isso elas adoram tomar partido em coisas nas quais não tem o menor interesse e não apreciam ou
entendem minimamente, pois são, todas elas, reflexos da sua própria carência afetiva e infantilidade crônica
mal resolvida.

Todas elas só se interessam por coisas das quais podem tirar proveito próprio. Não há qualquer ambição
genuína por conhecimento, assim como outras coisas que necessitem de um esforço maior. 

E gostar de Mozart ou qualquer coisa que seja repassada adiante ou tida como valorosa é fácil, pra alguém
que se deixa moldar ou influenciar pelos outros e é incapaz de ter opinião ou mesmo identidade própria (é
o caso das mulheres, que não alcançam a maturidade porque os seus gostos e atividades são baseadas
também no que os outros irão achar).

Difícil seria justificar ou mesmo exercer tal gosto no dia-a-dia, longe dos holofotes e ouvidos surdos alheios.
Pra começar, a melhor maneira de descrever uma mulher seria, como eu já apontei aqui, que ela é a

"personificação da ilusão". 

É uma criatura que mente e manipula tão bem (o próprio mundo em que vive já é construído pelas suas
mentiras), que finge tão bem interesse, dedicação e entendimento de qualquer coisa (incluindo sentimentos,
que são sempre teatrais ou exagerados pra que essa "ênfase" se traduza em veracidade) que faz isso até
com si própria.

Já lembrava o Schopenhauer:

"Princípios abstratos de pensamento", "considerações pelo passado e futuro, ou pelo que está ausente ou
distante"?

Brilhante! 

Nenhuma mulher consegue pensar assim. A elas só importam os imediatismos e suas necessidades
primitivas, materialistas. 

Se uma mulher fingir interesse em algo, ela está ganhando em cima disso.

E a Arte nos leva do Abstrato ao tangível.

Já o materialismo nos leva do tangível ao Abstrato.

Ou seja, a Arte tem um começo amplo mas um fim estabelecido. O materialismo não tem fim porque ele

NUNCA haverá de nos satisfazer. 
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@Truman , na moral, você trepa? Se sim, com mulheres?

A Arte liberta, o materialismo aprisiona. 

E quem não tem uma mente sã e perfeitamente funcional, que é o caso das mulheres, jamais irá se
satisfazer com nada e irá inventar todo tipo de esquema, manipulação (e empulhação) para justificar essa
eterna "insatisfação".

Enfim, mulher é isso, um bicho burro que não sabe o que é nada de nada, e acha que vai ser livre sendo
prisioneira.

Mas o homem também é burro, porque se esforça arduamente pra isso, sendo um escravo de ilusões.
Acreditando ou vendendo a mentira de que as mulheres são iguais a ele, nunca desistindo de encontrar

uma que seja a "exceção". 

Ou seja, é tudo a mesma merda. Só muda o sexo, mas a prisão é igual. 

Tudo gente burra! 

mateusc e Feijoeiro.

 Citando markinhou 

Eu tenho certeza que sou imune a AIDS. Ja transei com mais de 300 prostitutas e mendigas (pelo menos 5
mendigas me deram certeza absoluta que eram portadoras do virus),fazendo sexo anal e antes do ato me
auto flagelando no penis c/ várias feridas para maior facilidade de contrair qualquer doença. Nunca peguei

19-04-2012 16:25

Ah, você tem razão na parte que fale que não adianta procurar cara. Eu na verdade estou me iludindo, e
se continuar nessa, irei me prejudicar muito na vida. É bom acabar com esses desejos praticamente
inatingíveis meus.

E é o que eu falei no começo do tópico, mulher que bota que gosta de Mozart no facebook tá cheio, mas
uma que ouça quando ninguém está vendo? Difícil... Como música no facebook eu coloco AC/DC e Deep
Purple, nada de querer dar uma de cult hehe.
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Autor do tópico

Romare Bearden  

Membro

 Citando Truman 

As mulheres tem medo de crescer

Última edição por Romare Bearden : 19-04-2012 às 16:30

Truman e capitalismo.

19-04-2012 16:27

Acorde desse pesadelo. Acredite, é bem simples e indolor

#125

johnnie walker 

Membro

 Citando Truman 

o pesadelo sem fim que é a Existência Humana.
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