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Cortada na diagonal com uma cerveja gelada esperando a carne ficar pronta, sempre vai bem...
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Todeswunsch 

Membro

 Citando Joke 

Normalmente uma toscana...

hardMob: onde 99,8% dos usuários acham que classe social, situação financeira e senso de moda das mulheres é mais
importante do que beleza, inteligência e caráter das mesmas. 

...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 
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Sou feio e pegava várias mulheres gatas quando era solteiro. Rolava uma lábia fudida, não sei como eu
conseguia tanto assunto. Hoje em dia, pqp, nem sombra do que fui antes.

Tem o lance tb de mtas mulheres curtirem status, ou entao serem muito carentes. Então, se vc dá isso a
elas, pouco importa se é feio ou bonito.
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Joke.
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 Citando palhares_RJ 

Tem o lance tb de mtas mulheres curtirem status, ou entao serem muito carentes. Então, se vc dá isso a
elas, pouco importa se é feio ou bonito.
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Ou seja, na primeira, toma uns 3 energéticos e meio viagra. Compra KY que esquenta e a porra toda...
ela nunca mais vai te esquecer 
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 Citando palhares_RJ 

ou entao serem muito carentes. Então, se vc dá isso a elas, pouco importa se é feio ou bonito.

"All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost."

Referências
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Além de tudo o que a galera já falou tem um fato básico que muitas vezes o pessoal ignora...

O cara que é bonito TEM alguma coisa a perder na balada... o feio não.

Tipicamente, quando saio com meus amigos já rola aquele peso de que nós temos que sair acompanhados
- afinal não se admite que um cara bonito e com uma condição financeira estável esteja sozinho por aí
(opinião das próprias mulheres que saem comigo).

Além disso quando seus amigos possuem uma condição semelhante a sua invariavelmente ninguém quer
"perder" pro outro - homens são extremamente competitivos - logo, no meu grupo tem que ser "One shot
one kill" e se levar toco na balada o pessoal já sacaneia horrores. 

Simplesmente, homens bonitos sofrem de medo de rejeição - o que "freia" um pouco - enquanto o cara
feio não tá nem aí, ele sabe que é feio e que nenhuma mulher vai chegar nele, ou seja, ele tem que
arriscar pra não sair sozinho da balada.
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 Citando Avgvstvs 

se eu pago 80 conto pra comer uma linguiça... imagina pra comer teu cu
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fucking genius!
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 Citando joke 

ou seja, na primeira, toma uns 3 energéticos e meio viagra. Compra ky que esquenta e a porra toda... Ela
nunca mais vai te esquecer :d

Notebook: ASUS N53T | A6-3420 QUAD @2.0 | Hybrid Crossfire APU (6520G) + GPU (6750M) | 6GB DDR3 1600mhz |
500GB SATA2 | DVD-RW | Dual Screen @ Fujilink 24 FU24 HDMI & Native 15,6" LED Screen|

Tablet: Genesis 7220S | Cortex A8 1.2GHZ + 400MHZ Mali | 1GB DDR3 | 8GB Flash + 16GB SD Class 10| 7"
Capacitive 5 points multi-touch | Android 4.0 IceCream Sandwich | E precisando de uma atualização de ROM 
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"" Simplesmente, homens bonitos sofrem de medo de rejeição - o que "freia" um pouco - enquanto o cara
feio não tá nem aí, ele sabe que é feio e que nenhuma mulher vai chegar nele, ou seja, ele tem que
arriscar pra não sair sozinho da balada. ""

Contrario, nós bonitos q tamo nem ai, por ter muita facilidade tanto faz se pegamos ou nao.
Em todo lugar nós pegamos, ao contrario do feio q tem q apostar todas suas fichas na balada.
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Membro

To mais por fora que gordo na moda.
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Eu sou feio e posso dizer...... só me fodo.
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I don't have to leave anymore
What I have is right here
Spend my nights and days before
Searching the world for what's right here
The xx
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Só conheço casos em que o cara é rico e consegue comer uma gostosa interesseira. Fora isso acho muito
dificil, uma mulher EXTREMAMENTE bonita ficar com cara feio
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Membro
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Que besteirol, pqp. Eu sou considerado um cara bonito, mas tenho amigos mais feios (inclusive um
gordinho) que pegam GERAL, em qualquer lugar. Confiança é basicamente tudo (ou pelo menos 90%). A
diferença é que caras bonitos e fortes tem algo para basear sua confiança, e por isso geralmente pegam
mais (e é óbvio que é mais provável que algumas mulheres cheguem neles, mas a maioria é barro). A
questão é que há algumas pessoas que simplesmente são confiantes por natureza, não precisam de
nenhuma validação externa ou interna para chegar em mulher, e não tão nem aí.
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 Citando Olokobicho 

"" Simplesmente, homens bonitos sofrem de medo de rejeição - o que "freia" um pouco - enquanto o cara
feio não tá nem aí, ele sabe que é feio e que nenhuma mulher vai chegar nele, ou seja, ele tem que
arriscar pra não sair sozinho da balada. ""

Contrario, nós bonitos q tamo nem ai, por ter muita facilidade tanto faz se pegamos ou nao.
Em todo lugar nós pegamos, ao contrario do feio q tem q apostar todas suas fichas na balada.

Dino e Releed.
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Dia 25 fiz 18 meses que não pego NENHUMA. E olha que já recebi elogios dizendo q sou bonito e tal...
mas acho que é só pra me dar uma força, pq pelo menos sou gente boa e faço amizades com facilidade...
=/
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tá de sacangem né? enche a cara e vai pra noite... ou, se for realmente desesperador, junta uns trocados
e paga uma. 18 meses bicho!!!!
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Dino 

Membro

 Citando D.O.G. 
Dia 25 fiz 18 meses que não pego NENHUMA. E olha que já recebi elogios dizendo q sou bonito e tal...
mas acho que é só pra me dar uma força, pq pelo menos sou gente boa e faço amizades com facilidade...
=/

• The richest man in the world is not the one who has the most, but the one who needs the least •
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Numa sexta-feira, após meu aniversário, chamei uma galera pra ir na Rio Scenarium. Resultado? Não
apareceu ninguém... aí resolvi pedir umas caipivodkas.... chapei e não consegui pegar ninguém. 

Cara, eu devo ser MUITO feio. não é possível.
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 Citando Dino 

tá de sacangem né? enche a cara e vai pra noite... ou, se for realmente desesperador, junta uns trocados e
paga uma. 18 meses bicho!!!!

http://i.imgur.com/RzPcz.jpg
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Feio e gordinho q pega geral, claro q sim....
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To mais por fora que gordo na moda.
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Posta uma foto ai que a gente te diz se tu eh feio ou nao.
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 Citando D.O.G. 
Numa sexta-feira, após meu aniversário, chamei uma galera pra ir na Rio Scenarium. Resultado? Não
apareceu ninguém... aí resolvi pedir umas caipivodkas.... chapei e não consegui pegar ninguém. 

Cara, eu devo ser MUITO feio. não é possível.

 

27-12-2011 21:09

Faltou vc andar com @Dino ou @rdgr ... just it! 
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 Citando D.O.G. 
Numa sexta-feira, após meu aniversário, chamei uma galera pra ir na Rio Scenarium. Resultado? Não
apareceu ninguém... aí resolvi pedir umas caipivodkas.... chapei e não consegui pegar ninguém. 

Cara, eu devo ser MUITO feio. não é possível.
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ta no profile.

#67

Registro:
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Verdinhas:

Sep 2004
8.694
167

D.O.G. 
Membro

 Citando Mr.CITIZEN COPE 

Posta uma foto ai que a gente te diz se tu eh feio ou nao.

http://i.imgur.com/RzPcz.jpg
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To no celular, eh um inferno navegar nisso, rs da um help ai, posta direto.

#68

Registro:
My Life In HiDef
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Mr.CITIZEN COPE 

Membro

 Citando D.O.G. 
ta no profile.
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Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

13.159
4
606

 

27-12-2011 21:20

cara, você é muito feio...porém o próprio tópico é sobre como caras feios conseguem pegar mulheres
gatas. Comece pelas feias e vá subindo o nível...só cuidado pra não gostar das feias e não largar!

#69

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

comer crua a bruschetta!
Oct 2005
7.339
1761

oompaloompa 

Membro

 Citando D.O.G. 
Numa sexta-feira, após meu aniversário, chamei uma galera pra ir na Rio Scenarium. Resultado? Não
apareceu ninguém... aí resolvi pedir umas caipivodkas.... chapei e não consegui pegar ninguém. 

Cara, eu devo ser MUITO feio. não é possível.

 

27-12-2011 21:25

Eu sou a prova de que essa teoria do tópico é furada!!!! kkkkk

#70

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2004
8.694
167

D.O.G. 
Membro

 Citando willywonka 

cara, você é muito feio...porém o próprio tópico é sobre como caras feios conseguem pegar mulheres
gatas. Comece pelas feias e vá subindo o nível...só cuidado pra não gostar das feias e não largar!

http://i.imgur.com/RzPcz.jpg
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porra bicho, simplesmente saia despreocupado, sair com 'obrigação' de pegar mulher não existe...converse
normalmente com mulheres (de preferência inebriadas), uma hora acerta não é possível.

#71
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comer crua a bruschetta!
Oct 2005
7.339
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oompaloompa 

Membro

 Citando D.O.G. 
Eu sou a prova de que essa teoria do tópico é furada!!!! kkkkk
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veio, tudo bem tu não é bonito etc. mas o topico fala disso. nao é que todos os feios peguem mulher gata,
nao é isso que diz a pesquisa. diz que muitos caras feios pegam mulheres mt gatas!! e isso eu vejo.

é tudo questão de papo. tenta da uma melhorada, da um up no visual. mulher média é o que mais tem,
vai pruma balada, toma uns drinks e vai FALAR com varias minas. nao tem como nao sair da seca. faça
isso algumas vezes!! tua vida vai melhorar demais

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Porto Alegre/RS
Nov 2005
4.902
1473

Autor do tópico

 Citando D.O.G. 
Numa sexta-feira, após meu aniversário, chamei uma galera pra ir na Rio Scenarium. Resultado? Não
apareceu ninguém... aí resolvi pedir umas caipivodkas.... chapei e não consegui pegar ninguém. 

Cara, eu devo ser MUITO feio. não é possível.

 Citando D.O.G. 
Eu sou a prova de que essa teoria do tópico é furada!!!! kkkkk

• The richest man in the world is not the one who has the most, but the one who needs the least •
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exato, se ficar plantado ou podre de bêbado não vai pegar ninguém...claro que não é pra sair no modo
micareta berserk que também não vai funcionar. Tente procurar rocks mais tranquilos tipo pub, sei lá,
onde é mais fácil conversar...barzinho já acho mais complicado na sua atual situação.

#73

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

comer crua a bruschetta!
Oct 2005
7.339
1761

oompaloompa 

Membro

 Citando Dino 

veio, tudo bem tu não é bonito etc. mas o topico fala disso. nao é que todos os feios peguem mulher gata,
nao é isso que diz a pesquisa. diz que muitos caras feios pegam mulheres mt gatas!! e isso eu vejo.

é tudo questão de papo. tenta da uma melhorada, da um up no visual. mulher média é o que mais tem, vai
pruma balada, toma uns drinks e vai FALAR com varias minas. nao tem como nao sair da seca. faça isso
algumas vezes!! tua vida vai melhorar demais

 

27-12-2011 22:03

Não é feio não. Não é lindo, mas não é feio. Cara, você está no grupo da maioria das pessoas, ou seja,
pessoas normais, que não são o esteriótipo de feio nem o modelo de beleza adotado pela sociedade. Minha
sugestão? Liga o foda-se, beba, vá para a balada e arrisque tudo. Terminei um namoro de 5 anos faz 1
ano. Quando terminei estava pesando 100kg, aproximadamente. Minha autoestima estava no buraco.
Vergonha até de sair de casa. Comecei um regime, perdi uns 5kg e criei coragem para sair de casa. Fui
numas festas, peguei umas minas feias, mas isso me motivou. Hoje estou pesando 75, ligeiramente
gostoso, pegando muito mulher linda e comendo algumas da hora. Então, caia no mundo meu velho.
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Do You Feel Lucky, Punk?
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Ganimedes 

Membro

Dino.
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-- Tema claro

« Tópico Anterior | Próximo Tópico »
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Content Relevant URLs by vBSEO

Tabs System by vbSoporte - vBulletin en Español

Digital Point modules: Sphinx-based search
United-Forum: CSS-Sprites

 Citando Gente fina 

Fumei maconha uma vez e...posso dizer: é perigosa!...dei algumas tragadas e... comecei a ver os postes se
movimentarem. Logo após...comecei a observar que aquilo se transformou em um elefante rosado... Quando
minha mãe perguntou o motivo daquele cheiro...eu...desferi um soco no peito dela.
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po, mas vc tem 8 mil posts!

#75

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2006
1.725
26

okkk 

Membro

 Citando D.O.G. 
Eu sou a prova de que essa teoria do tópico é furada!!!! kkkkk

D.O.G., davesax, microchip e mais 1.
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