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as mulheres tipo panicat procuram um cara rico, engravidam e vivem a esperança de ter uma boa pensão.
e precisam fazer isso logo pq sabem que dps dos 25 anos as chances dela diminuem drasticamente.

as mulheres normais, aquelas que casam-se conosco, procuram um cara capaz de manter a prole, como
foi dito.
essas mulheres estudam, sonham com um emprego numa multinacional ou no serviço público, almejam
uma casa, um filho, uma tucson e um labrador amarelo.

resumindo, as top gostosas arrumam um cara rico, as normais casam-se com hardmobianos médios
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Everything I like is either: illegal, immoral, fattening, addictive, expensive, or impossible!
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Você tem percebido isso? Caramba, quanta perspicácia!
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kicking squealing Gucci little piggy
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esse assunto me deprime.
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Ajude a encontrar animais desaparecidos Clique aqui
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Não é a grana..

É a experiência de vida proporcionada.

É possível proporcionar uma boa vida, agitada e interessante para a mulher mesmo sem ter muito
dinheiro.

Pare de esperar as coisas caírem do ceu e mude o seu estilo de vida, vai começar a pegar mais e melhor.
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KingNobil,  oompaloompa, hirano e mais 1.
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Hardmobers : generalizando e criando estereótipos desde 1999.
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Eu acho que tem mulher de todo tipo, já conheci muita mina vagabunda que dá pro chefe para subir em
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empresa, que procura um cara rico para se garantir, assim como já conheci muita mina foda, que é
melhor que qualquer homem que na mesma função, acho que vai muito da criação, famílias
destruturadas, má educação, pais que falharam em transmitir valores para suas filhas, a mídia e a
influência dos amigos acabam gerando essa horda de vagabundas, para mim não serve nem para meter.
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Acho sensacionais estes tópicos na hardmob! 

Sempre rolam exposições de teorias mirabolantes, conformistas, haters, e o Truman. 

Sério.

O Truman poderia escrever uma coluna semana aqui na HM sobre comportamento feminino, explorando as
novas tendências, criticando acontecimentos, e, de praxe, arrebentando esse mundo sujo e vulgar que jaz
além de vossos monitores.
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huahuahuahuahuahu

cheio de pobre frustrado nesse tópico
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Fortes fortuna adiuvat
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corrigi pra vc grato abs
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burk 
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 Citando johnnie-walker 

huahuahuahuahuahu

cheio de truman nesse tópico

http://24.media.tumblr.com/tumblr_lv...5coao1_500.gif
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Acho muito interessante aquela propaganda que mostra as gerações de mulheres reclamando...
"a casa deles tem pscina", "o jardim deles é maior", "eles possuem uma caverna"... mas a questão não é
simplesmente o interesse da mulher e sim o interesse do ser humano... todos procuramos as vantagens de
estarmos em um relacionamento senão o negócio não faz sentido.

Agora generalizar que tudo se resume em dinheiro é pq é mto looser mimimi...
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Elas atrás de dinheiro, eu atrás de bunda. Acho uma troca válida.
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Caralho, que enxurrada de tópico sobre mulher. Parece que o hardmobiano não a conhece e necessita abir
um tópico a todo instante sobre elas.
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"No mundo há riqueza suficiente para satisfazer as necessidades de todos. Mas não para aumentar a ganância de cada
um. "
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Quem gosta de pinto é viado, mulher curte dinheiro.
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Só Capim Canela
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Kardia 

Membro

Campeão Cartola Hardmob Temporada 2011 - Wildest Boys - 2697.02 pontos.

Truman.
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Cara é aquela coisa
Quanto menos vc tem uma coisa, mais vc quer ela

No caso a coisa seria uma mulher
E o sujeito o hardmobiano médio
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Jan 2003
16.035
726

XtReMe . 
Membro

 Citando Tuvan 

Caralho, que enxurrada de tópico sobre mulher. Parece que o hardmobiano não a conhece e necessita abir
um tópico a todo instante sobre elas.

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!
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Arnej 
Membro

 Citando XtReMe . 
Cara é aquela coisa
Quanto menos vc tem uma coisa, mais vc quer ela
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aham, faz sentido. Ficam criando teses mirabolantes, classificando e medindo o comportamento delas
como se fosse um objeto de estudo oriundo de um planeta com vida inteligente. Aí cria aquela imagem
mística de ser complexo e de díficil interação.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

You Win or You Die
Dec 2011
1.532
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No caso a coisa seria uma mulher
E o sujeito o hardmobiano médio

"No mundo há riqueza suficiente para satisfazer as necessidades de todos. Mas não para aumentar a ganância de cada
um. "
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Cara já cheguei a quase passar fome, hoje tenho uma condição financeira bastante estável eu diria.

O fato que continuo comendo tanto mulher quanto antes, hoje sou mais seletivo claro, mas essa história
de ter dinheiro pra pegar mulher é coisa de inrrustido tetudo. Alias hj estou mais seletivo pois falta tempo
exatamente para poder manter o ''dinheiro''. 

Agora falar que um cara bem social, simpatico, pega muita mulher ai sim ta a diferença, não é o dinheiro é
saber chegar, conversar se mostrar... 

O pedreiro da esquina sabe dar uma cantada que as vezes vc não sabe, ai que mora a diferença...
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2001
3.454
43

KingNobil 
Membro
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exato, a mãe da ex minha ex sempre falou que o homem que tem que pagar, resultado = eu tinha que
pagar tudo quando saiamos, e num sobrava grana pra mim mesmo no final das contas 
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sadness Happens :/
Oct 2001
1.952
279

Felipão >:( 

Membro

 Citando Garth Algar 
Sinceramente, eu não conheço.

Acho que essa mania das minas procurarem caras que têm muito dinheiro está maior do que antigamente.
Acho até que elas são orientadas pelas próprias mães e pais para fazer isso.

"Pros erros há perdão; Pros fracassos, chance, pros amores impossíveis, tempo....
Não deixe que a saudade sufoque, que a rotina acomode, que o medo impeça de tentar.
Desconfie do destino e confie em você. Gaste mais horas realizando que sonhando, fazendo que planejando,
vivendo que esperando, porque embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu."
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Uma foto pra animar a galera:
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You Win or You Die
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Arnej 
Membro

"No mundo há riqueza suficiente para satisfazer as necessidades de todos. Mas não para aumentar a ganância de cada
um. "

Moda Focka e oompaloompa.
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Regis MITO!

#69
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comer crua a bruschetta!
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 Citando Tuvan 

Uma foto pra animar a galera:

http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._1427679_n.jpg
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amigo, aqui não se discute quantidade...óbvio que pedreiro pega mulher, quero ver pegar as gatas!

Seria o mesmo que comparar as mulheres que os médios pegam com as que os milionários por aí pegam.
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 Citando KingNobil 
Cara já cheguei a quase passar fome, hoje tenho uma condição financeira bastante estável eu diria.

O fato que continuo comendo tanto mulher quanto antes, hoje sou mais seletivo claro, mas essa história de
ter dinheiro pra pegar mulher é coisa de inrrustido tetudo. Alias hj estou mais seletivo pois falta tempo
exatamente para poder manter o ''dinheiro''. 

Agora falar que um cara bem social, simpatico, pega muita mulher ai sim ta a diferença, não é o dinheiro é
saber chegar, conversar se mostrar... 

O pedreiro da esquina sabe dar uma cantada que as vezes vc não sabe, ai que mora a diferença...
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um ex-sócio do meu avô eh bem esse tipo, soh que o contrario..

ele tem uns 62 anos hoje (na epoca disso acho que ele tinha 56), ele era podre de rixo e começou a
namorar uma mina novinha aki em tupa. Ele pego e deu uma casa e carro pra ela e pago a faculdade
dela, quandl ela se formou, deu um pé na bunda dele.

e nao foi a primeira q fez isso com ele
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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 = $$$$$

"Pros erros há perdão; Pros fracassos, chance, pros amores impossíveis, tempo....
Não deixe que a saudade sufoque, que a rotina acomode, que o medo impeça de tentar.
Desconfie do destino e confie em você. Gaste mais horas realizando que sonhando, fazendo que planejando,
vivendo que esperando, porque embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu."
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Exato, nego acha que é só ter um monte de dinheiro que as mulheres vão pular no pescoço. Tem uns
nerds aqui que nem cheio das milhas se daria bem...
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 Citando rdgr 
Não é a grana..

É a experiência de vida proporcionada.

É possível proporcionar uma boa vida, agitada e interessante para a mulher mesmo sem ter muito dinheiro.

Pare de esperar as coisas caírem do ceu e mude o seu estilo de vida, vai começar a pegar mais e melhor.
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São essas minas ultra gatas e pobres que não namoram/casam-se com caras pobres.

Homens não têm estômago forte (como as mulheres interesseiras) para aguentar um tribufu desse por
dinheiro..

Noooooo.....

Boa.. já conhecia..

Isso que eu iria falar.. 
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Garth Algar 

Suspenso

 Citando fmenah 

até pode ser SE você for uma jovem ferrada que teve a sorte de nascer linda

 Citando honor 
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...

 Citando Hasgul 
Até você iria preferir uma namorada um pouco mais feia mas bem mais rica

 Citando KodiaK 

 Citando Moda Focka 

escravo de pepeca

 Citando Tevatron 

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
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« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Oh, incrível! É como se eu estivesse me vendo nesse seu post! 

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..
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ele teve o que quis, ela também. Agora é só partir pra próxima novinha...
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 Citando Felipão >:( 
um ex-sócio do meu avô eh bem esse tipo, soh que o contrario..

ele tem uns 62 anos hoje (na epoca disso acho que ele tinha 56), ele era podre de rixo e começou a
namorar uma mina novinha aki em tupa. Ele pego e deu uma casa e carro pra ela e pago a faculdade dela,
quandl ela se formou, deu um pé na bunda dele.

e nao foi a primeira q fez isso com ele
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Mulher quer conforto e segurança pra vida. Dinheiro trás conforto e segurança. 
Ter dinheiro não significa ser milionário. Pode ser uma pessoa estavel. Simples assim.

E que mi mi mi depressivo.
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