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Do jeito que você é exigente, pode começar com o museu Louvre em Paris.

Mas se você arrumar uma mulher que não venha com a flauta mágica de fábrica já esta bom.

#176

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Go away noob
Jul 2011
2.271
1116

SysTray 

Membro

 Citando Romare Bearden 

Aonde eu preciso procurar?

19-04-2012 22:19 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

19-04-2012 22:22

perai pagina 7 e nada de picas do autor do topico, da comunista flower cuh que gosta de mozart... niente?
nada? no pics no tits? tits or gtfo?

e o truman meu caralho, nao existe igual eu tenho certeza que o truman É O MILTÃO O GUARDIÃO DO
UNIVERSO!

#177

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OVER 9000 NG/DL
Feb 2004
19.272
1545

XOTISNEGUER 

Membro

nhoi tudo bem? 

Magus Mustang.
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19-04-2012 22:36

vai pro parperfeito.com.br .....

#178

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2000
3.983
62

wingman 

Membro

19-04-2012 22:59

nos encontros com ela vai tomar chazinho levantando o mindinho?

stalkeei uma mina que fez um curso comigo esses dias, ela curtia esse tipo de coisa aí
e tinha uma bunda gostosa

#179

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

:3
Jan 2005
9.873
54

corvin  

Membro

:3
:3
:3

19-04-2012 23:01

@Romare Bearden 
Ah que não é ter bom gosto, gosto é que nem cúh amigo, cada um tem o seu.
O seu problema é encontrar alguém com gostos compativeis com o seu. É muito dificil isso amigo, minha
namorada gosta de BBB/Fazenda e já foi até dançarina de Axé em uma vida distante (não conhecia ela
ainda), hoje parece que seus gostos amadureceram um pouco, não estão nem de perto compativeis com
os meus, mas tudo bem.

Estamos a mais de 6 anos juntos e nenhuma das brigas ou intrigas teve como estopim gostos musicais ou
artisticos de maneira geral. É até legal compartilhar gostos e hobbies, mas isso não muda muita coisa não.
O importante é respeitar os gostos do outro, e se precisar se "sacrificar" pra fazer algo que não gosta, não
custa fazer uma vez ou outra, para ambas as partes. Eu vou ver filmes que nunca por vontade própria eu
iria (Titanic 3D), a lugares, festas de criança que odeio e minha namorada adora, e ela também faz coisas
só por que eu gosto, assistir futebol (reclamando mas assiste). Outra coisa bacana é não querer forçar a
outra pessoa a curtir e participar das coisas que você gosta.

#180

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2011
1.084
256

Gelano21 

Membro

ferA_, CloneD*** e Mr. Anderson.

19-04-2012 23:18 #181

The Voice 

Membro

 Citando gelano 
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EITA PORRA
EIIIIIIIIIIIIIIIITA PORRAAAAAAAAAA

Coloca umas fotos dela aí descendo na boquinha da garrafa

WOW MEU DEUS KI BELEZA

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

minha namorada gosta de BBB/Fazenda e já foi até dançarina de Axé em uma vida distante (não conhecia
ela ainda),

oompaloompa e fonedeouvido.

19-04-2012 23:26

Procurando bom gosto na pepeca? Pega uma limpinha e boas....

#182

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2007
5.433
562

tomsa2 

Membro

---------------------------------------------------------------------------
Política é isso. Deal with it. by Predator

20-04-2012 0:06

"Procurar mulher" já é de um mau gosto enorme, mulheres com bom gosto não gostam disso.

#183

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2006
5.329
449

Bernerd 

Colaborador
hardMOB

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

Flower Power, oompaloompa, LadyA e mais 2.

20-04-2012 0:39 #184

Gelano21 

Membro
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Tenho uma foto só dela dançando Axé, arquivo pessoal, sacumé.
@Topic 

Se esse esquema de parperfeito funciona, seria legal voce tentar OP, vai que você encontra alguém com
essas "qualidades" e que ainda é meio xarope pra querer você.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2011
1.084
256

 Citando The Voice 

EITA PORRA
EIIIIIIIIIIIIIIIITA PORRAAAAAAAAAA

Coloca umas fotos dela aí descendo na boquinha da garrafa

WOW MEU DEUS KI BELEZA

20-04-2012 0:45

Tu deve ser um pé no saco. Nem homem ia te querer. Frustrado pra cacete

#185

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2009
2.715
846

CloneD*** 

Membro

 Citando KodiaK 

Faço parte do grupo de alunos que caiu dentro do tanque de esgoto primário da estação de tratamento de
esgoto da CEDAE na Pavuna.

20-04-2012 1:17

Se escondendo atrás de características impossíveis?
Caráter, educação, alegria e boa companhia é muito mais do que você precisa.

#186

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2000
5.138
143

dreadful 
Membro

Última edição por dreadful : 20-04-2012 às 1:18

"se contemplas o abismo, a ti o abismo também contempla"

Overhaulin',  LadyA e CloneD***.

20-04-2012 2:37 #187
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AUHAUHHAHUAHAHAUHAUAHA poutaquiparil, chorei rindo! kkkkkkkkkkk

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
3.322
26

BlooD-_- 

Membro

 Citando RuiNC 

Então procura homens

Advogado é um profissional formado para resolver todo tipo de problema que não haveria se ele não existisse.

20-04-2012 3:12

O @Truman tá caindo da misoginia pra misantropia. Alerta laranja.

Fazer isso é mais ou menos como traçar uma estratégia para uma guerra e esperar que tudo siga de
acordo com o plano. Mas obviamente não é assim, pois há um intelecto do outro lado, com outros planos
e tomando outras ações, criando toda uma nova situação.

No plano da abstração parece tudo muito simples pensar em uma pessoa perfeita. É quase como criar um
personagem de RPG, colocando todos os atributos que você gosta, usando o seu exemplo, ser uma
apreciadora de música clássica. Seria esse atributo algo isolado, ou o "gostar de música clássica" estaria
associado a outros traços de personalidade, como se vestir de tal modo, gostar de frequentar tal lugar?
Pense nisso, desconstrua essas idéias que você tem, desmonte essa máquina e analize-a sob outra
perspectiva, questione e reveja conceitos. Talvez as coisas não sejam aquilo que você dava como certo.

Sobre a dificuldade de achar alguém, veja friamente. Estatisticamente é muito mais difícil quanto mais
exigente for a pessoa (e acho que essa "maior exigência" tende a surgir naturalmente em pessoas mais
pensantes, mais estudadas, mais complexas mentalmente), pois há mais parâmetros a serem preenchidos,
e a chance cai exponencialmente, lol.

Agora aplique esse pensamento na sua vida e nos seus círculos sociais, isso envolve conhecer gente, se
envolver com diferentes vivências e linhas de pensamento. É uma jornada longa, ao longo dela muito
acontece, e quando você atingir seu objetivo, talvez nem seja o mesmo que era no início. Raciocínio é
fundamental, isso é simplesmente uma resolução de problema qualquer, semelhante a um 2+2 (só que
infinitamente complexo), a diferença é que você vai ter o subconsciente e suas emoções te jogando pra
baixo. Agora, para de viadagem e sai pro mundo. You rage, you lose. 

#188

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2002
3.058
69

Muama 

Membro

 Citando dupotter 
Sobre o tópico, muito arriscado este lance de se criar um esteriótipo do futuro parceiro(a). Primeiro, que ao
encontrar tal mulher, nada te garante que ela irá se encantar pelo senhor, segundo, nada te garante que o
senhor irá mesmo gostar da pessoa.

Sério, é meio sem noção definir uma namorada baseado em gostos pessoais seus!

Última edição por Muama : 20-04-2012 às 3:14

dupotter.

 Citando Google
procure um odontologista.

http://www.hardmob.com.br/members/BlooD-_-.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/blood-_-.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/475953-dificuldade-de-encontrar-menina-que-tenha-bons-gostos-post9238549.html#post9238549
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/475953-dificuldade-de-encontrar-menina-que-tenha-bons-gostos-post9238549.html#post9238549
http://www.hardmob.com.br/members/truman.html
http://www.hardmob.com.br/members/muama.html
http://www.hardmob.com.br/members/muama.html
http://www.hardmob.com.br/members/Muama.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/muama.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/475953-dificuldade-de-encontrar-menina-que-tenha-bons-gostos-post9239539.html#post9239539
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/475953-dificuldade-de-encontrar-menina-que-tenha-bons-gostos-post9239539.html#post9239539
http://www.hardmob.com.br/members/dupotter.html


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-8.html[02/02/2013 12:10:28]

sem zueira. visao é uma coisa mto importante.

20-04-2012 6:54

Não existe meninas de bom gosto, a sociedade ja foi corrompida, se acostume-se com isso meu jovem.

#189

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2009
351
60

Stende 

Membro

20-04-2012 7:00

ah não fala assim da flor @Power Flower 

no fundo ela não é comuna... no fundo mesmo ela é um amor de garota! ela se faz de esquerda só pra
chamar atenção mesmo 

#190

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

el gato negro
Dec 1999
18.410
2661

RaPhoK 

Membro

 Citando brucinha 

perai pagina 7 e nada de picas do autor do topico, da comunista flower cuh que gosta de mozart... niente?
nada? no pics no tits? tits or gtfo?

e o truman meu caralho, nao existe igual eu tenho certeza que o truman É O MILTÃO O GUARDIÃO DO
UNIVERSO!

Última edição por RaPhoK : 20-04-2012 às 7:11

Código:
                                ___       ___  __       __ __
                               / _ \____ / _ \/ / ___  / /´_/
                              / _  / _ // ___/  \/ _ \/ _ <
                             /_/ \_\_,_|_/  /_/_/\___/_/ \_\   

20-04-2012 7:05

pensei q era só eu q não lia nada do q ele escrevia

O pessoal tá meio estressado aqui hein

uma clássica pra alegrar o dia

#191

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

el gato negro
Dec 1999
18.410
2661

RaPhoK 

Membro

 Citando Forfeit 
Eu pego as duas ao mesmo tempo.

Cara, Truman é o único usuário que eu faço questão de não ler nada do que ele escreve. Como eu
raramente vejo quem escreve o post eu começo a ler, vejo que é um monte de besteira, olho pra esquerda,
vejo que é do Truman e simplesmente pulo pro próximo post.
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Última edição por RaPhoK : 20-04-2012 às 7:14

Código:
                                ___       ___  __       __ __
                               / _ \____ / _ \/ / ___  / /´_/
                              / _  / _ // ___/  \/ _ \/ _ <
                             /_/ \_\_,_|_/  /_/_/\___/_/ \_\   

20-04-2012 7:22

Até pode ser fácil achar uma gostosa com esses gostos, o problema é que ela não vai querer nada com
ele ;P

Imagina como ele deve ser pessoalmente, cheio de frescuras, estilo Sheldon Cooper.

#192

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
569
102

Walter White 

Membro

 Citando Overhaulin' 
É, a coisa não vai ser fácil.

 Citando RaPhoK 

É como falaram aí, quando dois idiotas se juntam, o mais tonto é que se fode.

20-04-2012 7:48

O OP está parecendo o Truman, enrola, enrola e discretamente foge das perguntas!

Ele não disse nem sua condição financeira, pqp, quer namorar esse tipo de mulher tem que ter bala na
agulha, não é do tipo que encontra na praça de alimentação do shopping, "janta" no McDonalds, depois
um cineminha, no final dá uns malhos ali mesmo e cada um volta para casa de coletivo. Essas são do tipo
que gostam de boa mesa e entrar nos lugares selecionados, vai ver quanto custa um bom lugar numa
ópera ou musical, vai ver quanto custa SÓ o valet de um restaurante top, só isso paga uma noitada
manola no shopping, quanto mais uma refeição completa.

#193

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2003
6.222
1110

fmenah 

Membro
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Se não tem café no bule é melhor repensar a vida, namorar com uma moça normal e daí começar a dar
cultura e vê como evolui, só não fique surpreso de no final te trocar por outro com muito mais grana
porque são disputadas a tapa.

marcelo242 e Forfeit.

20-04-2012 8:07

O problema de você não pegar mulheres de bom gosto pode ser exatamente esse: Elas terem bom gosto.

#194

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2002
4.268
30

Neo Hunter 

Membro

Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente...

oompaloompa.

20-04-2012 9:40

o peidatroll eu sempre imaginei que fosse aqueles hippies maconheiros barbudos pior que mendigo na
beira da sargeta cheio de dread no cabelo, bigode e barba, pele queimada do sol, encardida e encalacrada
de sujeira, à lá morador de rua. dai nas fotos e videos do peidatroll é um cara normal em que pelos
discursos comunistazinhos dele, nunca imaginei que fosse rsrsrsrs.

as vezes as aparencias enganam, ou voce constrói uma imagem mental da pessoa que nada condiz com a
realidade da pessoa.

ja vi muitas fotos da flower power, nao é a gisele bidchen, mas nao é a preta gil. também é "normal"...
@pReD@ToR e flower cuh sao "comíveis" digamos assim.

#195

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OVER 9000 NG/DL
Feb 2004
19.272
1545

XOTISNEGUER 

Membro

 Citando RaPhoK 

ah não fala assim da flor @Power Flower 

no fundo ela não é comuna... no fundo mesmo ela é um amor de garota! ela se faz de esquerda só pra
chamar atenção mesmo 

nhoi tudo bem? 

20-04-2012 9:44 #196

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

 Citando Sr. Chow 

Até pode ser fácil achar uma gostosa com esses gostos, o problema é que ela não vai querer nada com ele
;P
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Olha, fácil não deve ser. Mas impossível também não.

Aí sim 

 Citando Sr. Chow 

o problema é que ela não vai querer nada com ele ;P

20-04-2012 9:49

Chamar a atenção?

Poxa Raphok, quando uma linha de raciocínio destoa da sua isso é querer chamar a atenção?

#197

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
5.798
1210

Flower Power  

Membro

 Citando RaPhoK 

ah não fala assim da flor @Power Flower 

no fundo ela não é comuna... no fundo mesmo ela é um amor de garota! ela se faz de esquerda só pra
chamar atenção mesmo 

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

20-04-2012 9:57

é.

se ainda têm alguma dúvida, mande MP pro @Truman que ele vai te explicar

#198

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

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

Felipe 

Membro

 Citando Flower Power 

Chamar a atenção?

Poxa Raphok, quando uma linha de raciocínio destoa da sua isso é querer chamar a atenção?

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

20-04-2012 9:57 #199

LadyA 

Membro
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-- Tema claro
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O OP já disse a idade que tem? 

Quanta besteira! Selecionar mulher por gosto musical. hahahaha Geralmente estes acabam sozinhos ou
pegam no final de tudo uma fã do Luan Santana. Pode até ser que você, por sorte, encontre alguém com
os quesitos que procura, mas é como encontrar uma agulha no palheiro. Tentei me lembrar de alguma
amiga, mas só consegui recordar a mãe de uma delas, com seus cinquenta e poucos anos. Um detalhe
interessante é que depois de divorciada, nunca mais namorou ninguém e certamente pelo mesmo motivo
que você. Ela procura um homem maduro que leia bons livros, ouça boa música, frequente bons
restaurantes e lugares, tenha dinheiro e seja também divorciado, além de boa pinta e conservado. Vai
morrer sozinha!

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Andressinha OE
Jun 2008
5.064
1579

Última edição por LadyA : 20-04-2012 às 10:04

20-04-2012 9:59

Pelo visto ele formou discípulos. 

#200

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
5.798
1210

Flower Power  

Membro

 Citando Felipe 

é.

se ainda têm alguma dúvida, mande MP pro @Truman que ele vai te explicar

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
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