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Quantos anos você tem?
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2007
5.433
562

tomsa2 

Membro

 Citando Garth Algar 

Acho que essa mania das minas procurarem caras que têm muito dinheiro está maior do que antigamente.

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

17-04-2012 1:34

Tem um causo bom aqui que ilustra bem isso ai!

eu nunca fui rico, mas sempre vivi bem! diferente da maioria aqui que da rolé de eclipse turbo, e ganha
30K em poa e 40K em sp eu vivo feliz com um salario mediano, da pra eu ter um carro, um ap e viver
confortável.

fui numa festa que um amigo me chamou pra ir, mas cheguei meio cedo e nem esse cara e nem meu
outro amigo tinham chegado ainda, eu tava la forever alone, fui pegar um chopp e manjar o movimento
feminino do lugar e acabei puxando papo com um cara que também tava pegando um chopp, conversa
vai, conversa vem chega a namorada do cara, a mulher de rosto não era muito bonita não, era tipo aquele
estilo de mulher que maquiada fica bonita, mas sem maquiagem é um filhote de cruzcredo mas de corpo
meus amigos, a mulher era estilo panicat, ratona de academia, as coxas e o resto do corpo todo da mulher
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era sensacionais! 

Nisso meus dois amigos chegaram, fui la conversar com eles, entrosamo num grupinho de mulher, tamo la
jogando papo pra cima das meninas e eis que o cara passa por nos a caminho da maquina de chopp e
quando ele tava voltando eu chamei ele pra apresentar pros meus amigos, o cara conversou um pouco e
voltou pra perto da mulher dele, um dos meus amigos falou em voz alta o seguinte:
"Esse cara é segurança da agencia do banco tal que eu tenho conta"

geral que tava na "roda" escutou deu nem 30 min depois, tava la a gostosa da cara marromenos
ESCULACHANDO o carinha, falando que ele tinha enganado ela, que ele era um fodido, que era segurança
de banco e bla bla bla, deu mo bate boca os 2, acabou que os dois foram embora logo em seguida.

Mulher gostosa = $$$$$

MINHAS QUALIFICAÇÕES:
HM: Minhas Referencias

Truman, CloneD***, ClapTrap e mais 2.
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Esse cara é traficante?

Olha o que as negas fazem:
"Suellen Fontenele, Dayanne Marques, Natalia Silva, Mariana Bezerra e Mariana Rocha: pessoas que levarei
no peito esquerdo até o fim, pois marcaram seus próprios corpos com tatuagens em minha homenagem !
MARIANA ROCHA"

Spoiler: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150275398801267&set=a.10150275394
131267.327713.640566266&type=3&theater
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Oct 2003
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Kotz 

Membro

 Citando Badass Bas 

I will just leave this here....

http://www.facebook.com/media/albums...0/%3E:bwahaha:

http://twitter.com/kotzmarinho
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Membro

 Citando Badass Bas 

Padrão
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_...Benevides_Neto

é ele.

filho desse: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mauro_Benevides

não é só esse político ou filho de político que ostenta no facebook, tem vários =P

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2011
336
141

I will just leave this here....

http://www.facebook.com/media/albums...0/%3E:bwahaha:

Última edição por markinhou : 17-04-2012 às 2:38

What the FUC****!!
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hahaahha

Acabou o dinheiro = acabou o amor

A taxa de divorcios por casais inadimplentes no Brasil explica bem isso
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Registro:
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Jan 2003
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XtReMe . 
Membro

 Citando oozi 
Tem um causo bom aqui que ilustra bem isso ai!

eu nunca fui rico, mas sempre vivi bem! diferente da maioria aqui que da rolé de eclipse turbo, e ganha
30K em poa e 40K em sp eu vivo feliz com um salario mediano, da pra eu ter um carro, um ap e viver
confortável.

fui numa festa que um amigo me chamou pra ir, mas cheguei meio cedo e nem esse cara e nem meu
outro amigo tinham chegado ainda, eu tava la forever alone, fui pegar um chopp e manjar o movimento
feminino do lugar e acabei puxando papo com um cara que também tava pegando um chopp, conversa vai,
conversa vem chega a namorada do cara, a mulher de rosto não era muito bonita não, era tipo aquele
estilo de mulher que maquiada fica bonita, mas sem maquiagem é um filhote de cruzcredo mas de corpo
meus amigos, a mulher era estilo panicat, ratona de academia, as coxas e o resto do corpo todo da mulher
era sensacionais! 

Nisso meus dois amigos chegaram, fui la conversar com eles, entrosamo num grupinho de mulher, tamo la
jogando papo pra cima das meninas e eis que o cara passa por nos a caminho da maquina de chopp e
quando ele tava voltando eu chamei ele pra apresentar pros meus amigos, o cara conversou um pouco e
voltou pra perto da mulher dele, um dos meus amigos falou em voz alta o seguinte:
"Esse cara é segurança da agencia do banco tal que eu tenho conta"

geral que tava na "roda" escutou deu nem 30 min depois, tava la a gostosa da cara marromenos
ESCULACHANDO o carinha, falando que ele tinha enganado ela, que ele era um fodido, que era
segurança de banco e bla bla bla, deu mo bate boca os 2, acabou que os dois foram embora logo em
seguida.

Mulher gostosa = $$$$$
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Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente.
E quando a mente muda a gente anda pra frente. E quando a gente manda ninguém manda na gente.
Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura!
Na mudança de postura a gente fica mais seguro.
Na mudança do presente a gente molda o futuro!

toledo e Truman.
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...E viado.

#31

Registro:
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2.441
787

Rotpar 

Membro

 Citando Tortinhas10 

Quem gosta de homem é exército...

 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.
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Pq vcs acham q poligamia é proibida? 

kkkkkkk
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Olokobicho 

Membro

Truman.
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para de ir atras de vagabunda, rapa
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Mensagens:
Verdinhas:

1.941
196

"Tu savais que les deux maux de l'humanité sont l'ignorance et l'indifférence? - Non, je savais pas et je m'en fous."

 

17-04-2012 6:59

O problema que o Brasil é o país da hipocrisia, aqui ficam nessas de fingir que classe social não é nada em
relacionamentos, até pode ser SE você for uma jovem ferrada que teve a sorte de nascer linda. 

Mulher sempre vai procurar um carinha com condições melhores que ela, a diferença é que quanto mais
bonita mais alto ela escala na pirâmide.

O que não pode é homem querer caçar uma mulher bonita e/ou gostosa acima do nível dele, só vai tomar
toco atrás de toco.

#34

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2003
6.222
1109

fmenah 

Membro

Última edição por fmenah : 17-04-2012 às 7:02
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nada a ver mulheres são seres angelicais q nao ligam pra classe social, elas nao ligam pra dinheiro.
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Olokobicho 

Membro

Truman.
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Moda Focka 

Membro

 Citando oozi 
Tem um causo bom aqui que ilustra bem isso ai!

eu nunca fui rico, mas sempre vivi bem! diferente da maioria aqui que da rolé de eclipse turbo, e ganha
30K em poa e 40K em sp eu vivo feliz com um salario mediano, da pra eu ter um carro, um ap e viver
confortável.

fui numa festa que um amigo me chamou pra ir, mas cheguei meio cedo e nem esse cara e nem meu
outro amigo tinham chegado ainda, eu tava la forever alone, fui pegar um chopp e manjar o movimento
feminino do lugar e acabei puxando papo com um cara que também tava pegando um chopp, conversa vai,
conversa vem chega a namorada do cara, a mulher de rosto não era muito bonita não, era tipo aquele
estilo de mulher que maquiada fica bonita, mas sem maquiagem é um filhote de cruzcredo mas de corpo
meus amigos, a mulher era estilo panicat, ratona de academia, as coxas e o resto do corpo todo da mulher
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nussa

tenso! haha

mas..

trouxas somos nos homens que aceitamos tudo isso e dexamos a coisa chegar ao nivel que tá hoje

somos mais fortes e mais inteligentes, podiamos muito bem trancar todas mulheres em um lugar apenas
com academia, salao de beleza e com comida que nao engordasse muito, assim cada um teria direito a sua
vadia gostosa, claro que seria um negocio e o mais rico pegaria a mais top, nao totalmente diferente de
hoje, mas pelo menos nao teria todo o mimimi, e elas nao seriam as DEUSAS da sociedade com direito a
cuspir na cara dos homens.

esse negocio de status só existe por causa delas também, se fossem só buracos para alugar/comprar e
meter a rola ninguem se preocuparia em comprar algo pra impressionar, todo mundo gastaria no que
realmente gosta.

ps: daqui a pouco aparecem as mulheres do forum, que obviamente sempre são santas e jamais se
preocupariam com dinheiro, por isso só namoram com garis

era sensacionais! 

Nisso meus dois amigos chegaram, fui la conversar com eles, entrosamo num grupinho de mulher, tamo la
jogando papo pra cima das meninas e eis que o cara passa por nos a caminho da maquina de chopp e
quando ele tava voltando eu chamei ele pra apresentar pros meus amigos, o cara conversou um pouco e
voltou pra perto da mulher dele, um dos meus amigos falou em voz alta o seguinte:
"Esse cara é segurança da agencia do banco tal que eu tenho conta"

geral que tava na "roda" escutou deu nem 30 min depois, tava la a gostosa da cara marromenos
ESCULACHANDO o carinha, falando que ele tinha enganado ela, que ele era um fodido, que era
segurança de banco e bla bla bla, deu mo bate boca os 2, acabou que os dois foram embora logo em
seguida.

Mulher gostosa = $$$$$



Mulheres vs. Dinheiro

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/475662-mulheres-vs-dinheiro-2.html[02/02/2013 11:13:46]

You people don't know what it's like to bypass a line of 300 people at the hottest nightclubs in NYC only to have the
doorman lift the velvet rope and let you in. To sip champagne in the VIP area, while models admire your sculpted biceps.
To have the two Justins nod to you from halfway across the club. To feel five pairs of silky hands ravish your pecs on the
floor. Welcome to my world

d.bodhi, cccp, ganondorfan e mais 1.

 

17-04-2012 7:40

uai, use da mesma tática, procure uma velha rica, dê um chá de pica e boa, casa, come de olho fechado e
só esperar o tio satanas chamar pra você poder ficar com a bufunfa da velhota, dinheiro este talvez
adquirido da morte de algum ex marido com o dobro da idade...

#37

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Moderador Boteco
Oct 2000
6.234
544

honor 

Membro

One shoot, one kill!
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Até você iria preferir uma namorada um pouco mais feia mas bem mais rica
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Membro

http://www.hardmob.com.br/members/d.bodhi.html
http://www.hardmob.com.br/members/cccp.html
http://www.hardmob.com.br/members/ganondorfan.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9232363
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9232363
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9232363
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9232363
http://www.hardmob.com.br/members/honor.html
http://www.hardmob.com.br/members/honor.html
http://www.hardmob.com.br/members/honor.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/honor.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9232372
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9232372
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9232372
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9232372
http://www.hardmob.com.br/members/hasgul.html
http://www.hardmob.com.br/members/hasgul.html
http://www.hardmob.com.br/members/hasgul.html


Mulheres vs. Dinheiro

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/475662-mulheres-vs-dinheiro-2.html[02/02/2013 11:13:46]

Verdinhas: 408

.
.

Paz nos foruns.

 

17-04-2012 8:15

Nossa, descobriu uma novidade do planeta!!!

Meu amigo, você pode até conseguir pegar uma mulher gostosa/bonita em uma balada, onde o poder
aquisitivo é mais difícil de ser medido. O problema é que você sempre corre o risco de ser corneado por
um cara com mais grana. Não adianta, competir contra alguém que tenha mais grana é MUITO difícil, pois
os programas serão mais legais, os carros melhores, etc.
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Oct 2004
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Trapt 

Membro

Mimimimi

?•?•?? <== Pedobear

 

17-04-2012 8:25 #40

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2007
2.101
364

KodiaK 

Membro

ferA_, Son of Satan e Truman.
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a minoria das mulheres escolhe um homem exclusivamente pelo dinheiro, o problema é que estamos
acostumados
a ver bastante dessas vagabundas por causa da televisao, jogadores de futebol, cantores e milhonarios
atraem esse tipinho. Por isso a impressão que só tem mulheres assim.

Mas no geral a mulherada só não quer um pé rapado.

#41

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2010
1.240
100

Herói 
Membro

Baskiat e Mr. Anderson.

 Citando Uffa 

Tirou toda a merda do pau com a boca e depois correu para o banheiro vomitar...

 

17-04-2012 9:28

pé rapado é muito relativo

se o cara mora na favela e tem um celta ele tá bem

se estuda numa faculdade de playboy e tem um celta vc é pobre

se é amigo do thor batista e tem um camaro voce é um chinelao/mendigo 

nao adianta.. homem é imbecil demais, escravo de pepeca, apaixonado entao = debil mental

se fossemos mulheres gostosas tambem aproveitariamos o bando de troxa pagando pau e provavelmente
escolheriamos o mais rico em primeiro lugar.

#42

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Brazilian Zyzz
Aug 2002
4.326
351

Moda Focka 

Membro

 Citando Herói 
a minoria das mulheres escolhe um homem exclusivamente pelo dinheiro, o problema é que estamos
acostumados
a ver bastante dessas vagabundas por causa da televisao, jogadores de futebol, cantores e milhonarios
atraem esse tipinho. Por isso a impressão que só tem mulheres assim.

Mas no geral a mulherada só não quer um pé rapado.

You people don't know what it's like to bypass a line of 300 people at the hottest nightclubs in NYC only to have the
doorman lift the velvet rope and let you in. To sip champagne in the VIP area, while models admire your sculpted biceps.
To have the two Justins nod to you from halfway across the club. To feel five pairs of silky hands ravish your pecs on the
floor. Welcome to my world
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Mirizinzice do post a níveis altíssimos.

O que eu tenho percebido é que vc manja picas de mulher, se tua visão sobre o universo feminino se
resume a esse pensamento. Pois sua concepção sobre mulher é binaria, mulher se resume a ser bonita ou
ser feia. E ser muito bonita, todas as outras qualidade subjetivas dessa mulher somem, sendo ultra-gata,
que importa né...

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

To nem ai...
Aug 2010
3.612
899

Tevatron 

Membro

 Citando Garth Algar 
O que eu tenho percebido é que as minas MUITO bonitas (as ultra gatas) só querem os caras que têm

muito dinheiro.

Elas, como sabem que podem ter qq tipo de cara, esperam que um bacana endinheirado dê em cima dela..

Mas se não encontram um bacana com money, namoram/se casam com qq veão/pedreiro que tenha muito
$$.

Na academia que eu malho, uma das minas mais bonitas (e gostosa) de lá se casou com um véio
frankenstein..

É muita vontade de ter dinheiro que uma mina dessa tem pra aguentar acordar todo dia do lado de um
frankenstein e ainda ter filhos dele..

 

17-04-2012 9:37

Muito pelo contrário... pra ter algo carnal basta se vestir bem, ter um papo bacana e ser minimamente
cara de pau, agora poucas mulheres querem amarrar seu burro com um cara sem grana...

Pra ter um relacionamento e proteger a prole (esse instinto é real) a mulher prefere um cara com mais
grana porque é método mais seguro pra tal fim...

[]s

#44

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2000
3.363
157

raid.dudu 

Membro

 Citando * sticky* 
Eu pensava assim, mas vi que não é tanto.

Em geral, mulheres = dinheiro se vc quiser o carnal. O algo a mais, dinheiro nenhum sozinho sustenta...

Athlon 700 Slot | Mobo Biostar | 256mb SDRAM | Viper II z200 32mb
Já negociou comigo!? por favor de seu testemunho no meu topico de referencias

d.bodhi.
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porque uma mulher assim perderia tempo com um cara feio e pobre? pra elas usar os atributos é uma
forma de subir na vida. Ás vezes nem precisa ser tão bonita. Tenho uma colega q não é bonita tem 23
anos e se casou com um coroa de uns 49 anos. Ele tem grana e ela já teve um filho dele, tá garantida o
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resto da vida. Ele pagou os estudos dela, e vai bancar tudo para sempre. Se ela tivesse ficado com um
cara pobre, nem a pensão ia conseguir.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2012
72
15

Última edição por katsura : 17-04-2012 às 10:02
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existem 2 vertentes citadas aí e no tópico ficou tudo misturado, pois realmente no fundo tudo é interesse
por parte da ala feminina, porém mudam os níveis e isso faz diferença.

o op falou das cavala-panicat que vivem em função de achar um sr. rico que as sustente. engravidam, e
caso seja ruim de conviver, separa e com a grana do divorcio passam a viver a vida de verdade,
aproveitando-a.

outro caso é falar de garotas comuns, que tb são interesseiras em sua maioria (umas mais outras menos)
mas não tem como não dar razão a elas: vão escolher um cara apertado de vida, que só vai reclama do
chefe e de não consegui paga a prestação do gol 1000 quando poderiam tá com um cara realizado na
carreira, bem de grana, podendo ir viajar pelo mundo, enfim.. são casos extremos claro mas apenas para
ilustrar.

em resumo, não vejo QUALQUER garota comum (bonita, gata, de familia) namorando com QUALQUER cara
rico, mas sim vejo que o dinheiro ta ali nos top3 motivos, porém sem os outros não rola (motivos variam
para cada, pode ser visual, carreira, papo).. moro no RS, talvez em outros lugares seja diferente, enfim

#46

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2007
956
1133

ltb 

Membro

Última edição por ltb : 17-04-2012 às 10:59
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Teve um programa que fez uma enquente. Agora não lembro qual. Perguntava o seguinte para as
mulheres: Você prefere homem
- Rico
- Bonito
- Bem dotado

Todas responderam: Rico e bem dotado.

#47

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2007
2.101
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KodiaK 

Membro

 

17-04-2012 11:37

É de extrema importancia também se a mulher conseguir um cara com grana, fazê-lo passar algo sólido
para seu nome.
Seja um apartamento, carro, propriedades.. quem lembra o que aconteceu com a Sthephany Brito? nao
fez isso saiu de mãos abanando do casamento com Alexandre Pato.
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Verdinhas: 15

 

17-04-2012 11:42

Oq é um salário mediano pra vc?

Tem q ver qual é conceito de rico das pessoas

A verdade é q nao importa o qto vc tem de dinheiro e sim a comparaçao do qto vc tem com qto a MULHER
tem

Se vc ganha 10 mil por mes e ela ganha 20 pra ela vc nao serve

Mas vc serve pra uma q ganha 5 por exemplo

#49

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2012
53
4

DJ Nando 

Membro

 Citando oozi 
Tem um causo bom aqui que ilustra bem isso ai!

eu nunca fui rico, mas sempre vivi bem! diferente da maioria aqui que da rolé de eclipse turbo, e ganha
30K em poa e 40K em sp eu vivo feliz com um salario mediano, da pra eu ter um carro, um ap e viver
confortável.

fui numa festa que um amigo me chamou pra ir, mas cheguei meio cedo e nem esse cara e nem meu
outro amigo tinham chegado ainda, eu tava la forever alone, fui pegar um chopp e manjar o movimento
feminino do lugar e acabei puxando papo com um cara que também tava pegando um chopp, conversa vai,
conversa vem chega a namorada do cara, a mulher de rosto não era muito bonita não, era tipo aquele
estilo de mulher que maquiada fica bonita, mas sem maquiagem é um filhote de cruzcredo mas de corpo
meus amigos, a mulher era estilo panicat, ratona de academia, as coxas e o resto do corpo todo da mulher
era sensacionais! 

Nisso meus dois amigos chegaram, fui la conversar com eles, entrosamo num grupinho de mulher, tamo la
jogando papo pra cima das meninas e eis que o cara passa por nos a caminho da maquina de chopp e
quando ele tava voltando eu chamei ele pra apresentar pros meus amigos, o cara conversou um pouco e
voltou pra perto da mulher dele, um dos meus amigos falou em voz alta o seguinte:
"Esse cara é segurança da agencia do banco tal que eu tenho conta"

geral que tava na "roda" escutou deu nem 30 min depois, tava la a gostosa da cara marromenos
ESCULACHANDO o carinha, falando que ele tinha enganado ela, que ele era um fodido, que era
segurança de banco e bla bla bla, deu mo bate boca os 2, acabou que os dois foram embora logo em
seguida.

Mulher gostosa = $$$$$
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
21.951
101

* sticky* 

Membro

 Citando raid.dudu 

Muito pelo contrário... pra ter algo carnal basta se vestir bem, ter um papo bacana e ser minimamente cara
de pau, agora poucas mulheres querem amarrar seu burro com um cara sem grana...

Pra ter um relacionamento e proteger a prole (esse instinto é real) a mulher prefere um cara com mais
grana porque é método mais seguro pra tal fim...
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-- Tema claro
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Vc pegou pelo lado da mulher, eu falei do lado do homem. O homem, com $$, tem a mulher que quer,
mas sustenta ó seu desejo carnal. Se a mulher não tiver nada mais além disso, ele nunca estará saciado
no seu interior.

E realmente vai de pessoa pra pessoa, eu realmente conheço mulheres que não são do estilo "vou casar
com cara rico pra poder ter uma boa ninhada". Vivencio e já vi vivenciarem o amor.

Tonare forever!!!
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