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mangesters, mangesters everywhere
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"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."
Mark Twain
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"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld
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hardMOB
Publicidade

17-04-2012 22:15

Perfeito!

Um conhecido meu foi bem parecido.

Mulherada é fogo, a maior parte não gosta do cara como pessoa. Só gosta do que os recursos e a
estabilidade dele podem proporcionar. Quando veêm que o barco está afundando pelo motivo que seja,
pulam fora.

Sad but true....

Enfim, graças a deus existem algumas moças que se importam menos com isso.
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Membro

 Citando XtReMe . 
Acabou o dinheiro = acabou o amor
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Mensagens
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Ele definitivamente sabe do que está falando pois tem uma conta fodona na hardmob!
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Nov 2007
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479

hirano 

Membro

 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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Hmmm, e tu acha que ela não trairá o velho com um cara que a enrabe com viço?

Depender apenas de dinheiro pode até te conseguir umas bocetas, mas nunca vai te conseguir uma
mulher. Pense nisso, jovem gafanhoto.
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vamos ver o que vem por aí, não dá para saber ainda

oompaloompa.
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ManJesters! Do verbo manjar !
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grammarnazijester, grammarnazijesters everywhere!
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ManJesters! Do verbo manjar !
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"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."
Mark Twain
"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld
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ManJesters! Do verbo manjar !

Fortes fortuna adiuvat

Baskiat.
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Manjester é com J, seu jênio.

edit: O cara fez a msm piada acima, que sem graça.

#83

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Só Capim Canela
Nov 2010
11.723
2519

Kardia 

Membro

 Citando Baskiat 
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mangesters, mangesters everywhere

Campeão Cartola Hardmob Temporada 2011 - Wildest Boys - 2697.02 pontos.
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chatos, chatos everywhere
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 Citando Kardia 

Manjester é com J, seu jênio.

edit: O cara fez a msm piada acima, que sem graça.
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"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."
Mark Twain
"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld

honor.
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Amigo qual a parte do mais seletivo vc não entendeu? 

O ponto é o seguinte, mulher se pega na oportunidade, não adianta o cara achar que porque ele tem
dinheiro ele vai pegar as mais gatas que se ele não tiver oportunidade não vai.

Sendo assim o máximo que o dinheiro pode proporcionar é o cara estar em ambientes mais ''caros'' onde
tem as gatas e por conta da oportunidade de estar lá ele pega as ''melhores'' é só isso e nada mais.
Resumindo se ele fosse pobre mas tivesse neste mesmo ambiente ele teria a mesma oportunidade que o
milionário teria para pegar ''a gata''.

#85

Registro:
Mensagens:
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Feb 2001
3.454
43

KingNobil 
Membro

 Citando willywonka 

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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Esse post é pra golfar? 

Com o tempo de relacionamento, a mulher acaba se acomodando; o cara passa realmente a ter uma
mulher, salvo se ele for nojento/insuportável.

Não sei se é bem assim.

As minas gatas (não todas, claro), como querem um cara rico, ''investigam'' o quanto de money o cara
tem. A primeira coisa que reparam é o carro. Se o cara chega todos os dias na academia com carros de
mais de 100 mil reais, essas minas já procuram se aproximar de um cara desse.

Ou seja, por si só, o dinheiro cria a oportunidade.
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Registro:
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Verdinhas:

Colaborador hardMOB
Jun 2009
5.814
239

Autor do tópico

Garth Algar 

Suspenso

 Citando hirano 

Mensagens
28.700
Verdinhas
2109

Ele definitivamente sabe do que está falando pois tem uma conta fodona na hardmob!

 Citando flv 

Hmmm, e tu acha que ela não trairá o velho com um cara que a enrabe com viço?

Depender apenas de dinheiro pode até te conseguir umas bocetas, mas nunca vai te conseguir uma
mulher. Pense nisso, jovem gafanhoto.

 Citando KingNobil 
Amigo qual a parte do mais seletivo vc não entendeu? 

O ponto é o seguinte, mulher se pega na oportunidade, não adianta o cara achar que porque ele tem
dinheiro ele vai pegar as mais gatas que se ele não tiver oportunidade não vai.

Sendo assim o máximo que o dinheiro pode proporcionar é o cara estar em ambientes mais ''caros'' onde
tem as gatas e por conta da oportunidade de estar lá ele pega as ''melhores'' é só isso e nada mais.
Resumindo se ele fosse pobre mas tivesse neste mesmo ambiente ele teria a mesma oportunidade que o
milionário teria para pegar ''a gata''.
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Mas o ponto da oportunidade é exatamente esse, tipo não acredito muito nessa história de investigar o
cara, até mesmo porque ele tendo lábia e sendo simpático ele vai conseguir atrair a atenção tendo
dinheiro ou não.
O fato do cara chegar na academia todo dia com um carro diferente não faz dele popular com as mulheres
como todos pensam, o que faz ele popular é todo dia ir pra academia, falar com todas, brincar, conversar
isso é que faz.

A oportunidade surgir mais fácil com o dinheiro isso não é discutido é fato, mas o que digo é que se o cara
quiser fazer a oportunidade mesmo sem tanta grana ele faz. Isso depende de cada um como citei,
simpatia é uma das virtudes que elas mais gostam... 

Meu ponto é que a grana pode dar fácil acesso aos lugares com lindas mulheres mas não faz o cara
ganhar nada se ele não souber aproveitar a oportunidade. E se ele souber aproveitar ele faz com ou sem
grana.

Verdinhas: 43 Não sei se é bem assim.

As minas gatas (não todas, claro), como querem um cara rico, ''investigam'' o quanto de money o cara tem.
A primeira coisa que reparam é o carro. Se o cara chega todos os dias na academia com carros de mais
de 100 mil reais, essas minas já procuram se aproximar de um cara desse.

Ou seja, por si só, o dinheiro cria a oportunidade.

-x-

Mr. Anderson.
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De fato, tem muita mulher que pensa só no dinheiro. Mas isso não é fator determinante pra 'pegar mais e
melhor'. Como já foi falado, vai da postura do cara, lábia e oportunidade. O que eu tenho observado é que
grande parte da mulherada tem dado muita atenção ao status do sujeito. Elas gostam de estar com
alguém supostamente importante, pseudo-famoso ou com bons contatos. 

No mais, como também já disseram, é claro que a chance das 'melhores' estarem nos lugares onde rola
mais grana, pois se cuidam mais, etc. O negócio é saber separar as que tem algo mais a oferecer além da
bunda, as interesseiras contribuem pra dificuldade disso, mas essa tarefa por si só já é desafiante.
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Cês vivem na bolha, trutaria?!

O mano aí de cima reparou que "...a mulherada tem dado muita atenção a caras populares" -> traduzindo:
"só agora elas começaram a fazer isso".

E o criador do tópico percebeu depois de 25 anos que as mulheres gatas gostam de caras ricos.

Hardmob, que que é isso? Já fomos melhores.
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Mulher bem nascida e bem educada dificilmente vai ficar atrás de homem por dinheiro. Geralmente, essas,
são as que tiveram oportunidade de estudo, tem bons empregos, uma vida razoável e procuram só alguém
como elas. O que existe muito por aí, como um usuário acima descreveu, é mulher atrás de STATUS.
Naturalmente, status = dinheiro, mas em alguns casos, a mulher se auto sustenta e tem uma vida boa,
mas procura estar entre a nata e portanto, alguém que a coloque neste círculo. Às vezes o cara nem é dos
mais ricos, mas está inseridos nas "boas" panelas. 

As que correm atrás de um casamento com homem rico a todo custo, são as que não tem nenhuma outra
perspectiva de vida melhor além desta. Geralmente são pobretonas metidas tentando emergir num mundo
que não as pertence e que geralmente cultuam o corpo e a beleza para facilitar o processo. 
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Mulher procura um cara que seja imponente e independente mas como nossa sociedade é uma merda e
todo mundo procura simplesmente a riqueza material sem se aperfeiçoar mentalmente esse cara acaba
sendo aquele mais rico e fantasiado. Em uma roda de homens e mulheres é aquele cara que chama a
atenção para si, não por vaidade e também sem fazer esforço, mas simplesmente por sua articulação, sua
desenvoltura com as palavras e as idéias, bom humor nos momentos certos sem fazer palhaçada e sempre
deixando transparecer certa gravidade. Tudo isso sem afetação e pedantismo, tudo naturalmente e fluído.
Esse é o cara que vai ficar na cabeça das mulheres. Não precisa ficar se esfregando com o dinheiro,
pedindo as bebidas mais caras e nem usar roupas que tem a marca estampada em letras gigantes.
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