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Ah meu filho. Eu com 70 anos iria querer curtir uma família bem construída. Netos, filhos e etc. Se tiver
uma mulher que me acompanhou durante a jornada da vida, nada mau ter uma companheira de verdade
ao lado não? e sempre tem as puladas com umas novas.

Uma coisa é comer outra é casar. O Temer CASOU e já tinha rolo quando ela bem mais nova. 

Com 70 anos a vida não é só sexo porra, para de pensar como um adolescente no cio.
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kaleidoscopio 

Membro

 Citando ReDGRounD 

Escondida nada.

Se o cara quiser enfiar uma mandioca de metro no cu eu não ligo a mínima, tem que apresentar bons
projetos, votar direito nas propostas e tudo mais, o que faz fora do trabalho não me diz respeito.

é como jogador de futebol, se faz gol pode beber, foda-se.
é como trader de banco, se trouxer a rentabilidade esperada pode se vestir de drag, foda-se.

Não entendo esse papo que esportista, políticos ou qualquer pessoa pública deve ser exemplo, deve ser
nada, exemplo vem de dentro de casa. 

Se eu fosse rico, poderoso e vice preisdente também iria querer uma delicia, se você quer comer uma
dona marisa seja feliz.
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O temer é um adolecente no cio, mas ele pode.

Existem estilos diferentes, se me perguntasse há 1 ano eu falaria que queria uma familia estável e feliz,
mas eu tava namorando. Agora eu to solteiro e acho muito interessante a ideia de ter 70 anos e estorar
umas minas que eu não consigo hoje.

Alias ,você que é mais local, tem alguma referência de onde veio essa mina? As vezes eu acho outra
parecida por lá.. hahahaha
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 Citando kaleidoscopio 

Ah meu filho. Eu com 70 anos iria querer curtir uma família bem construída. Netos, filhos e etc. Se tiver
uma mulher que me acompanhou durante a jornada da vida, nada mau ter uma companheira de verdade
ao lado não? e sempre tem as puladas com umas novas.

Uma coisa é comer outra é casar. O Temer CASOU e já tinha rolo quando ela bem mais nova. 

Com 70 anos a vida não é só sexo porra, para de pensar como um adolescente no cio.

03-01-2011 17:26

close topic, é uma forma mais sofisticada de dizer

QUEM GOSTA DE PICA É BOIOLA, MULHER GOSTA É DE DIMDIM, GRANA, BUFUNFA, CACAU,
CASCAALHO, etc...etc... 

apesar de ter umas mulheres que tão nem ai pro seu dimdim, elas querem (e esperam) é que vc saiba

usar (e bem) a sua piroca... , mas é uma minoria...
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Tevatron 

Membro

 Citando Doutor ? 

http://www.hardmob.com.br/threads/43...=1#post8040232
http://silviokoerich.blogspot.com/20...otenciais.html

Resumindo desses dois links aquilo que é óbvio e só não enxerga quem não quer: toda mulher só vê o
homem como um meio, não um fim... e as que não agem assim são aquelas que não tem nada a perder.
Logo, ter ou conseguir algum status é a única coisa que interessa à mulher da mesma forma que alimentar
seu próprio ego. 

Última edição por Tevatron : 03-01-2011 às 17:28

03-01-2011 18:12

O cara tem poder. Não da pra ignorar.
Isso tem um efeito muito grande nas mulheres, principalmente nas mais novas.
E não dá pra dizer que não é real, mulheres se apaixonam por homens poderosos.
E com a convivência, formação e experiência teve tempo pra aprender a reconhecer o maridão.
Não é toda mulher/homem que corre a vida atrás de sexo/festa/piroca/buc.
Pelo jeito ela foi muito bem instruída e está onde está.
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Não vejo nada de anormal.

Mas o contrário... o contrário é bem difícil...

Mensagens:
Verdinhas:

5.139
143

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

03-01-2011 18:29

So por causa da idade?
Ela ganhou uma vida tranquila e segura e um futuro prospero. Ele ganhou uma compania jovem e bonita.
Se ambos estao felizes pq nao seria saudavel?

Muitas mulheres na idade dela ainda sao dependentes dos pais e ficam trazendo dor de cabeca para a
familia se relacionando com homens metidos a fodao e gravidez inesperada que sobra para os avos da
crianca cuidar e ajudar a sustentar.

Isso eh questao de cultura. O Brasil, por mais conservador que seja, comparado com os demais pauses da
america do Sul eh um pais bem liberal. Para vc, por exemplo nao ha nada de errado em separacao. Mas
na Colombia mulheres separadas ainda sao vistas com olhos tortos.

Eh tudo questao de educacao e cultura. Abra a cabeca... 
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C R O I X 

Membro

 Citando TobiasAguiar 
Cara....

Tu ta certo, existe sempre uma TROCA.

Porém existem trocas saudáveis e decentes e existe esses casos de falta de vergonha na cara.

As coisas tem alguns limites né. O vovô temer pegando pra criar uma de 19 anos extrapola um pouco o
sistema de trocas nos relacionamentos né.
Como dizem, nada em excesso faz bem. Trocar um monte de dinheiro por uma guria novinha é soda né.
Tem que equilibrar as coisas né.

Última edição por C R O I X : 03-01-2011 às 18:35

Meu Site: www.marciofaustino.com
Minha fan page: Márcio Faustino Photographer
Minha loja virtual: http://marcio-faustino.artistwebsites.com/

03-01-2011 18:50

Sei não cara.

É soda. A cara dela na foto da primeira página não parece ser de muita felicidade.
Mas vai saber né?

Sei lá se ela não conseguiria um cara também com bom poder aquisitivo só que menos velho.
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Como falaram ali, imagina o filho deles..... Ele com uns 20 anos talvez já esteja orfão de pai.
Soda.

03-01-2011 18:57

Tem no link do 1º post, interior de SP. Também não dá pra ser burro assim e comprar uma interesseira da
capital né.
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Membro

 Citando ReDGRounD 

Alias ,você que é mais local, tem alguma referência de onde veio essa mina? As vezes eu acho outra
parecida por lá.. hahahaha

03-01-2011 19:09

olha a cara de fuck yeah do elemento
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03-01-2011 19:10

Independente do relacionamento, todo mundo q se envolve com outra pessoa é um jogo de interesses.

Vc ta interessado na mulher: Em meter, em ter uma companhia. Ela ta interessada no cara, de ter uma
companhia tb, de ter filhos tb, e meter idem.

Tudo um jogo de interesses. O caso do Temer e da mulher dele eh EXATAMENTE a mesma coisa, soh q
nao entra na cabeça de vcs q ela trocou um cara novinho, sarado e bonito por um velho flácido, mas com
grana pra caralho.

Como eu disse, tudo um jogo de interesses. Independente da pessoa.
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Blogs:
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Apr 2001
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6
2

Hellwings 

Redação
hardMOB

Sim, já tentaram me difamar neste fórum. Leia na íntegra neste link. | Ban Cobra? Veja neste link.
Quer saber como ganhei uma ATI Radeon X850XT Platinum Edition? Clique aqui.
Primórdio da minha tradução do GTA3, veja aqui.
\"If you talk to God, you\'re religious. If God talks to you, you\'re psychotic.\" Dr. Gregory House, House M.D.

03-01-2011 19:24

Claro que dá hell, o que não dá é engolir esse trololo do caralho que provavelmente ela deve falar aos 4
ventos que foi por amor, ninguém aqui é idiota. Se "interessar" por alguém muito mais velho E rico e
alegar que se "apaixonou" é a mesma lenga lenga do cara gigante cheio de estrias debaixo do sovaco,

dizendo pra todo mundo de pe junto que ficou assim tomando whey + malto. 

pelo menos assuma que é vagaba...
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Tevatron 

Membro

 Citando Hellwings 

Tudo um jogo de interesses. O caso do Temer e da mulher dele eh EXATAMENTE a mesma coisa, soh q
nao entra na cabeça de vcs q ela trocou um cara novinho, sarado e bonito por um velho flácido, mas com
grana pra caralho.

Última edição por Tevatron : 03-01-2011 às 19:26
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 Citando OpVistar 

close topic, é uma forma mais sofisticada de dizer

QUEM GOSTA DE PICA É BOIOLA, MULHER GOSTA É DE DIMDIM, GRANA, BUFUNFA, CACAU,
CASCAALHO, etc...etc... 

apesar de ter umas mulheres que tão nem ai pro seu dimdim, elas querem (e esperam) é que vc saiba usar

(e bem) a sua piroca... , mas é uma minoria...
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Mulher não gosta de sexo, além de todas terem a libido baixa, enquanto o homem se satisfaz com uma
mediana, a mulher quando descreve suas fantasias é "querer transar em locais exóticos" ou dar pra quem
tem algum status (mesmo que seja um lixo humano) que desperte alguma "emoção" mais forte nela (ou
que traga alguma vantagem, como essa daí).

As que dão pra qualquer um são as feias e aquelas mães solteiras que querem arrumar um
provedor/otário...

Última edição por Truman : 03-01-2011 às 19:34

03-01-2011 19:33

libido baixa ? 

só tenho encontrado "freaks" então 
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Tevatron 
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 Citando Doutor ? 

Mulher não gosta de sexo, além de todas terem a libido baixa, enquanto o homem se satisfaz com uma
mediana, a mulher quando descreve suas fantasias é "querer transar em locais exóticos" ou dar pra quem
tem algum status que desperte alguma "emoção" mais forte nela (ou vantagem). As que dão pra qualquer
um são as feias e aquelas mães solteiras que querem arrumar um provedor/otário...

Última edição por Tevatron : 03-01-2011 às 19:36

03-01-2011 19:56

Hehehe... Tu anda saindo com que tipo de mulher? O que mais tem é free-whores por ai querendo dar.
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 Citando Doutor ? 

Mulher não gosta de sexo, além de todas terem a libido baixa, enquanto o homem se satisfaz com uma
mediana, a mulher quando descreve suas fantasias é "querer transar em locais exóticos" ou dar pra quem
tem algum status (mesmo que seja um lixo humano) que desperte alguma "emoção" mais forte nela (ou que
traga alguma vantagem, como essa daí).

As que dão pra qualquer um são as feias e aquelas mães solteiras que querem arrumar um
provedor/otário...

"(...) We're the middle children of history, man. No purpose or place. We have no Great War. No Great Depression. Our
Great War's a spiritual war... our Great Depression is our lives. We've all been raised on television to believe that one day
we'd all be millionaires, and movie gods, and rock stars. But we won't. And we're slowly learning that fact. And we're very,
very pissed off." (Tyler Durden)
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Bem lembrado... Deve ser triste isso né. Imagina a situação.
Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Compro namorada
Oct 2001
10.551
245

 Citando Afrin 

Agora lembrem-se de outro detalhe. Quando o menino tiver 20 anos já não deve ter mais pai (sendo
otimista).

03-01-2011 21:11

Mais do que dinheiro, a mulher está atrás de poder, apesar de que, não raro, um vem com o outro. De
qualquer maneira, a mulher pode facilmente amar um cara poderoso, mesmo sendo muito mais velho ou
muito feio. Isso é tão verdade quanto ilógico para nós, homens, que ligamos muito mais para a aparência
do que a mulher, fato que torna isso muito difícil de entendermos.
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Membro

03-01-2011 21:35

Exatamente.
Da mesma forma que vc pode se apaixonar pela aparencia, vc tambem pode se apaixonar por outra
pessoa por causa do intelectuo, do comportamento, de suas origens, de sua fama, de suas
influencias/poder ou de seu dinheiro.

Johnny depp tem varias fans que colecionam fotos dele e dizendo que o Ama. Mas se vc ver a aparencia
de Johnny Depp vc ve que ele tem uma aparencia comum. Nao eh nem bonito e nem feio. E eh muito facil
achar pessoas mais boa pinta do que ele. Mas ele eh famoso, estiloso e tem dinheiro. Se ele fosse alguem
de classe media morando no centro de Sao Paulo poucas mulheres dariam atencao a ele.

Mas eh isso. As pessoas nao se apaixonam apenas pela beleza e corpocomo tambem, quando vc se
apaixona pelo corpo e beleza de alguem vc esta sendo intereceiro (na beleza e corpo da pessoa).

O fato eh que quando vemos uma gata gostosa e novinha tendo relacoes com um velho endinheirado nos
sentimos inferiorizados, pq sabemos que ele conseguiu uma mina gostosa e novinha mesmo sendo um
velho carcomido mas por ter algo que nao temos que eh dinheiro e poder, e queremos soltar nossa raiva
falando mal do velho e da gostosa novinha para sujar a imagem deles como vinganca, ja que nossa
juventude e beleza nao atrai mulher desse naipe sem o dinheiro e o poder.

Tao ai falando de amor mas estao doidos para apitar os peitoes dela e botar ela de quatro para dar umas
pauladinhas, seus invejosos... "Joguem eles na fogueira!!!" rsrrs
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Membro

 Citando Procurador 
Mais do que dinheiro, a mulher está atrás de poder, apesar de que, não raro, um vem com o outro. De
qualquer maneira, a mulher pode facilmente amar um cara poderoso, mesmo sendo muito mais velho ou
muito feio. Isso é tão verdade quanto ilógico para nós, homens, que ligamos muito mais para a aparência
do que a mulher, fato que torna isso muito difícil de entendermos.
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Última edição por C R O I X : 03-01-2011 às 21:45

Meu Site: www.marciofaustino.com
Minha fan page: Márcio Faustino Photographer
Minha loja virtual: http://marcio-faustino.artistwebsites.com/

03-01-2011 21:36

Voce ta delirando bicho hahaha

Acho que vc ta levando as trollagens do blog do silvio (que posta aqui tambem e fala coisas
completamente diferentes do que escreve la) muito a sério.
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 Citando Doutor ? 

Mulher não gosta de sexo, além de todas terem a libido baixa, enquanto o homem se satisfaz com uma
mediana, a mulher quando descreve suas fantasias é "querer transar em locais exóticos" ou dar pra quem
tem algum status (mesmo que seja um lixo humano) que desperte alguma "emoção" mais forte nela (ou que
traga alguma vantagem, como essa daí).

As que dão pra qualquer um são as feias e aquelas mães solteiras que querem arrumar um
provedor/otário...

03-01-2011 21:45

Já que ninguém disse, eu digo...

Comia e recomia a Sra. Temer e depois saia gritando por ai Fuuuck Yeahhhhh :  
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Membro

 Citando P@nt@neiro 

vc foi suspenso por escrever idiotices pelo fórum, ou seja, punido pelo que fez com os dedos. O que
vc faz com sua bunda é problema seu.

03-01-2011 21:55

Já repararam que a dona Temer sempre tenta se passar por mais madura, digo, na maquiagem carregada
mais pra relações sociais, tipo, sei lá, sou macho, não entendo destas porras. As roupas eu nem cito, já
que é uma ocasião formal, mas tudo no visual dela é para uma mulher de 30+.

Se ele tivesse um corte de cabelo mais moderno e uma maquiagem mais leve, ficaria ainda mais com cara
de filha dele.
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Verdinhas: 577

 Citando Kardia 

Que achou sobre a qualidade da cueca da tommy? Poderia dissertar sobre o tamanho? Seu e da cueca.
Obrigado

03-01-2011 22:28

Não é trollagem...

Spoiler: 

Testosterona é um hormônio esteróide produzida tanto nos homens quanto nas mulheres. Nos
homens pelos testículos (os quais também produzem espermatozóides e uma série de outros
hormônios que controlam o desenvolvimento normal e funcionamento), nos indivíduos do sexo
feminino, pelos ovários, e, em pequena quantidade em ambos, também pelas glândulas supra-
renais. Vale ressaltar que a síntese da testosterona é estimulada pela ação do LH (hormônio
luteinizante), que por sua vez é produzido pela pituitária anterior (adenohipófise ou simplesmente
hipófise).

A testosterona é responsável pelo desenvolvimento e manutenção das características masculinas
normais, sendo também importante para a função sexual normal e o desempenho sexual. 

Apesar de ser encontrada em ambos os sexos, em média, o organismo de um adulto do sexo
masculino produz cerca de vinte a trinta vezes mais a quantidade de testosterona que o organismo
de um adulto do sexo feminino, tendo assim um papel determinante na diferenciação dos sexos na
espécie humana.

Testosterona: libido e agressividade

Altas taxas de testosterona tendem a aumentar o seu no comportamento agressivo. Além disso,
estudos feitos por Richard Udry com adolescentes mostraram que um alto nível do hormônio
aumenta a predisposição a ter relações sexuais. O mesmo acontece com adultos. Só que entre
esses, o maior nível de testosterona costuma acarretar problemas no casamento. 

James Dabbs e Alan Booth analisaram as relações amorosas de 4.462 militares entre 30 e 40 anos
e perceberam que os homens com testosterona alta eram menos propensos a se casar e se
divorciavam mais facilmente. Além disso, os homens com níveis mais elevados de testosterona
tinham o dobro de chances de ter relações extraconjugais do que os que apresentavam níveis mais
baixos.

Já num estudo da Faculdade de Medicina de Yale, cientistas observaram que altos níveis
testosterona, ainda que por períodos curtos de seis a doze horas, causaram morte em culturas de
neurônios.

A testosterona também é responsável pelo maior desenvolvimento da massa muscular nos
homens, em relação às mulheres.

Hormônio masculino melhora desempenho sexual de mulheres
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 Citando Mornion 

Voce ta delirando bicho hahaha

Acho que vc ta levando as trollagens do blog do silvio (que posta aqui tambem e fala coisas completamente
diferentes do que escreve la) muito a sério.
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Mulheres com pouca libido mostraram melhora na função sexual após utilizarem um adesivo com o
hormônio masculino testosterona.

O estudo foi feito com mulheres na pós-menopausa, das quais muitas costumam ter atividade
sexual para manter a harmonia doméstica, mesmo com alto nível de insatisfação, de acordo do a
Dra. Susan R. Davis, da Universidade Monash, na Austrália.

Ainda são necessários mais estudos para descobrir se a técnica é segura, já que a testosterona
pode alterar os níveis de lipídeos (gordura) e glicose (açúcar) no sangue, o metabolismo e o tecido
da mama.

Dois grupos com mais de 250 mulheres cada participaram dos testes clínicos. Um dos grupos
recebeu adesivo com testosterona e o outro apenas placebo. As voluntárias não sabiam o que
tinham recebido.

As mulheres que receberam a maior dose de testosterona por dia tiveram um aumento
significativo de sexo satisfatório comparado com as mulheres que receberam menores doses ou
placebos. Mas todas que receberam testosterona tiveram aumento no desejo sexual e menos
agonia pessoal.

O efeito colateral comum nas mulheres com as doses maiores foi o crescimento de pelos
indesejados. Não houve mudanças nos níveis de glicose e lipídeos do sangue ou nas funções
metabólicas e hepáticas.

Uma preocupação foram os quatro diagnósticos de câncer de mama no grupo das mulheres que
tomavam testosterona. Uma já estava com sintomas antes do estudo. Outra foi diagnosticada 4
meses depois de começar a tomar o hormônio e as outras com 52 e 104 semanas de tratamento.

Os pesquisadores concluíram no estudo, publicado na edição de 6 de novembro de 2008 da revista
científica The New England Journal of Medicine, que serão necessárias mais pesquisas para
determinar a segurança de tratamentos de testosterona de longo prazo para mulheres.

http://hypescience.com/testosterona-libido-mulher/

Em tempo:

 

http://hypescience.com/testosterona-libido-mulher/
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03-01-2011 22:43

Voce disse que TODAS as mulheres tem libido baixa (não só as em idade pós-menopausa) e não gostam
de sexo (lol), e a pesquisa diz que homens produzem mais testosterona que mulheres, o que é obvio
ululante. Verdade, não é trolagem, é falta de vida msm.

No mais, fui trollado, e respondi ainda...

#96

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2005
21.198
26

mornion 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Doutor ? 

Não é trollagem...

Spoiler: 

Em tempo:

 

Última edição por mornion : 03-01-2011 às 22:52

03-01-2011 23:27

A mulher não só tem desejo sexual mais baixo, ela usa o sexo como meio, não fim. Nenhuma gosta do ato
sexual em si, e sim de de fantasiar em dar pra famosos, se sentir puta, desejada, enfim. Se fosse só
desejo sexual sonhariam em dar pra qualquer homem com pau imenso. 

O estimulo pro ato sexual no homem é puramente físico; o homem pode bater uma na fila de
supermercado, gozar, fechar a calça e ir pro caixa. O da mulher é emocional, ela se interessa pelo homem
que é "destacado" de alguma maneira, nenhuma se excita só vendo homens sarados por serem sarados
em si, nem com a imagem de um pau, e sim com a idéia por trás dessas figuras.

A mente da mulher lida muito mais com o imaginário do que a mente dos homens. A mulher vive
mergulhada em sonhos, suposições, achismos, sofismas, delírios e fantasias.
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 Citando C R O I X  

Exatamente.
Da mesma forma que vc pode se apaixonar pela aparencia, vc tambem pode se apaixonar por outra pessoa
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A minha teoria pra esse tipo de mulher ser assim (apelar sempre pro vitimismo, nunca achar que está
errada, agir de maneira irracional) é que tudo começa no relacionamento com o pai, bem cedo.

Ou o pai "mimou" muito pouco ou não deu atenção suficiente o que causou um ressentimento posterior
com os homens, ou no melhor cenário faz com que elas formem expectativas deles que não sejam
realistas.

Aí depois da puberdade se tornam o centro da atenção e são constantemente paparicadas, aí algo de
negativo acontece e se tornam o centro da atenção de novo (e tudo isso alimenta o ego, ou elas não
sabem como lidar e piram). E esses caras que ficam babando por mulher são aqueles que querem só
comer, então um monte delas já estão acostumadas a não serem confrontadas honestamente sobre as
coisas.

Quando isso acontece o cara que é o imbecil, especialmente quando elas agem de maneira estúpida (pelo
menos as mais jovens), já que se convenceram (talvez não de maneira consciente) que podem se safar
com qualquer merda feita e são vítimas na vida. Esse tipo de comportamento não é modificado se não
for contestado abertamente.

Quem tem um relacionamento com uma dessas mulheres, se tem alguma briga, o homem é que é
irracional, na cabeça dela, ela nunca está errada. E se na cabeça dela você é que está tratando ela mal (e
já que qualquer mulher pode ter um relacionamento), você se torna substituível pelo próximo cara da fila
(ou ela trai com o primeiro que encontrar e depois volta). De qualquer forma, a culpa é sempre do
homem...

Homem que fica alucinado pra namorar aquela b*cetuda deliciosa, toda tesuda, toda linda, chupeteira, que
nossos amigos se acabam de inveja...

Mas depois que come legal, quando se relaciona de verdade com a pessoa, quando ela abre a boca... É só
decepção.

Porque fomos manipulados pela mídia. A TV e a propaganda nos disse qual é a melhor mulher pra gente.
Qual a que devemos ir atrás, qual a que nos fará felizes.

Com a mulherada é pior ainda porque elas não tem esse "freio" masculino, que é o sexo, como eu
expliquei.

A gente separa (mal e porcamente) quando queremos b*ceta e quando queremos carinho.

A mulher é mais burra porque ela nem se liga que está sendo manipulada, que está sendo comprada por
ideais (principalmente de beleza) completamente ridículos, completamente absurdos e irreais.

O homem também vai por aí, mas o homem é mais macaco. São raros os homens que confundem sexo
com amor... E a maioria nem sabe o que é isso, só pensa em termos de boceta e foda-se.

Já a mulherada acha que vai ser feliz com as imagens criadas pela mídia. Ela cai na conversa desses
estelionatários da imagem e acham que tá tudo certo, que estão pensando de maneira independente.

Não estão. Nunca estão.

Eu tenho mesmo é muita pena das mulheres. Elas tem o direito de votar mas não tiveram ainda o direito
de pensar por si mesmas.

por causa do intelectuo, do comportamento, de suas origens, de sua fama, de suas influencias/poder ou de
seu dinheiro.

Última edição por Truman : 03-01-2011 às 23:33
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03-01-2011 23:54

Eu não li. Mas só pelo fato de você parar de pontuar com emoticons e ter parágrafos com mais de uma
frase eu acho que merece 4.5/10, ao invés dos 2-3 que merecia em outras épocas.
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 Citando Doutor ? 

A mulher não só tem desejo sexual mais baixo, ela usa o sexo como meio, não fim. Nenhuma gosta do ato
sexual em si, e sim de de fantasiar em dar pra famosos, se sentir puta, desejada, enfim. Se fosse só desejo
sexual sonhariam em dar pra qualquer homem com pau imenso. 

O estimulo pro ato sexual no homem é puramente físico; o homem pode bater uma na fila de
supermercado, gozar, fechar a calça e ir pro caixa. O da mulher é emocional, ela se interessa pelo homem
que é "destacado" de alguma maneira, nenhuma se excita só vendo homens sarados por serem sarados
em si, nem com a imagem de um pau, e sim com a idéia por trás dessas figuras.

A mente da mulher lida muito mais com o imaginário do que a mente dos homens. A mulher vive
mergulhada em sonhos, suposições, achismos, sofismas, delírios e fantasias.

A minha teoria pra esse tipo de mulher ser assim (apelar sempre pro vitimismo, nunca achar que está
errada, agir de maneira irracional) é que tudo começa no relacionamento com o pai, bem cedo.

Ou o pai "mimou" muito pouco ou não deu atenção suficiente o que causou um ressentimento posterior
com os homens, ou no melhor cenário faz com que elas formem expectativas deles que não sejam
realistas.

Aí depois da puberdade se tornam o centro da atenção e são constantemente paparicadas, aí algo de
negativo acontece e se tornam o centro da atenção de novo (e tudo isso alimenta o ego, ou elas não
sabem como lidar e piram). E esses caras que ficam babando por mulher são aqueles que querem só
comer, então um monte delas já estão acostumadas a não serem confrontadas honestamente sobre as
coisas.

Quando isso acontece o cara que é o imbecil, especialmente quando elas agem de maneira estúpida (pelo
menos as mais jovens), já que se convenceram (talvez não de maneira consciente) que podem se safar
com qualquer merda feita e são vítimas na vida. Esse tipo de comportamento não é modificado se não
for contestado abertamente.

Quem tem um relacionamento com uma dessas mulheres, se tem alguma briga, o homem é que é
irracional, na cabeça dela, ela nunca está errada. E se na cabeça dela você é que está tratando ela mal (e
já que qualquer mulher pode ter um relacionamento), você se torna substituível pelo próximo cara da fila
(ou ela trai com o primeiro que encontrar e depois volta). De qualquer forma, a culpa é sempre do
homem...

Homem que fica alucinado pra namorar aquela b*cetuda deliciosa, toda tesuda, toda linda, chupeteira, que
nossos amigos se acabam de inveja...

Mas depois que come legal, quando se relaciona de verdade com a pessoa, quando ela abre a boca... É só
decepção.

Porque fomos manipulados pela mídia. A TV e a propaganda nos disse qual é a melhor mulher pra gente.
Qual a que devemos ir atrás, qual a que nos fará felizes.

Com a mulherada é pior ainda porque elas não tem esse "freio" masculino, que é o sexo, como eu
expliquei.

A gente separa (mal e porcamente) quando queremos b*ceta e quando queremos carinho.

A mulher é mais burra porque ela nem se liga que está sendo manipulada, que está sendo comprada por
ideais (principalmente de beleza) completamente ridículos, completamente absurdos e irreais.

O homem também vai por aí, mas o homem é mais macaco. São raros os homens que confundem sexo
com amor... E a maioria nem sabe o que é isso, só pensa em termos de boceta e foda-se.

Já a mulherada acha que vai ser feliz com as imagens criadas pela mídia. Ela cai na conversa desses
estelionatários da imagem e acham que tá tudo certo, que estão pensando de maneira independente.

Não estão. Nunca estão.

Eu tenho mesmo é muita pena das mulheres. Elas tem o direito de votar mas não tiveram ainda o direito de
pensar por si mesmas.
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-- Tema claro

« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Fale Conosco hardMOB Arquivo Início

04-01-2011 0:06

Afrin ta muito loko.

Quota e responde ele mesmo.
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 Citando Afrin 

Bem lembrado... Deve ser triste isso né. Imagina a situação.

The Arm-Lock Member

www.myspace.com/bandaincerto

04-01-2011 0:08

Afrin ta muito loko.

Quota e responde ele mesmo.
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 Citando Afrin 

Bem lembrado... Deve ser triste isso né. Imagina a situação.

The Arm-Lock Member

www.myspace.com/bandaincerto
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