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ueh, você é parente do mandrake ?? parece com ele, só que mais velho

#76

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2001
4.011
1072

Skywalker 

Membro

 Citando KodiaK 

....A mulher do pescoço para baixo era um angulo obtuso de mais de 200 graus. Porra se fosse uma
gordinha com chubby tits, mas não. A mulher era gorda com cintura mais larga que seringueira do amazonas
e não tinha peito.

 

27-12-2011 22:12 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

27-12-2011 22:26

Bom, apesar da cara acabada, tenho 32 anos. (se estiver falando de mim... hehe)

Edit:
Foto mais recente...

Spoiler: 

#77

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2004
8.694
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D.O.G. 
Membro

 Citando Skywalker 
ueh, você é parente do mandrake ?? parece com ele, só que mais velho
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27-12-2011 22:34

Cara, vai num psicologo dar uma conversada e uma conferida nas ideias. Vc não é uma pessoa que se
olha e pensa "que filho da puta feio", logo, já é alguma coisa. Seu problema deve ser baixa auto-estima e

ter esquecido como chegar em mulher mesmo, já que foi casado por um bom tempo. E pelo amor da ,
para de falar que vc tá sem pegar ninguem a 18 meses, corre atras do prejuizo aos poucos, primeiro
passo é parar de espalhar isso, o fórum é publico, dois clicks e sabem quem vc é.

#78

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.477
811

Todeswunsch 

Membro

 Citando D.O.G. 
Bom, apesar da cara acabada, tenho 32 anos. (se estiver falando de mim... hehe)

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. 

 

27-12-2011 22:41

Não sei se 'melhorou' com o tempo, mas um sorriso bacana ja dá um bom up na aparência. Só comparar
com a foto do perfil.

No mais, mete o pé pra balada e levanta a auto-estima.

#79

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Through the Looking Glass
Aug 2011
1.978
323

Soul Heaven 

Membro

 Citando D.O.G. 
Bom, apesar da cara acabada, tenho 32 anos. (se estiver falando de mim... hehe)

Edit:
Foto mais recente...

Spoiler: 

 

27-12-2011 22:50

basicamente pq o homem bonito fica esperando a mina chega ou implora pra da umas bitoca, o cara feio

#80

ser humano 

Membro
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corre atras, tem pouco a perder...

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
388
179

PirocaAssassina.

 

27-12-2011 22:56

Depende: tem duas situações : ou o cara feio tem grana e conquista uma pé-rapada ou então ele namora
e casa com aquela bonitinha(mais bonita que o kra feio) que os kras de boa aparência comeram sem
compromisso e sairam fora depois...
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Cara, sinceramente não vejo o 'risco' de alguém descobrir isso. 
Aliás, não vejo o que temer em relação à isso. Não me preocupa em nada. 

#82

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2004
8.694
167

D.O.G. 
Membro

 Citando Todeswunsch 

... E pelo amor da , para de falar que vc tá sem pegar ninguem a 18 meses, corre atras do prejuizo aos
poucos, primeiro passo é parar de espalhar isso, o fórum é publico, dois clicks e sabem quem vc é.

http://i.imgur.com/RzPcz.jpg

 

27-12-2011 23:32

Seus amigos são umas bostas hein, aqui a galera sai na parceria forte, sem ninguém zuar ninguém e todo
mundo na guerra. Quem pegou claro que conta vantagem, mas não fica desmerecendo quem não pegou.
Serve mais como estímulo pro cara se esforçar mais, perder um pouco a vergonha e seguir em frente.

#83

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

O senhor é meu pastor e nada me
faltará!

Mar 2003
18.034
1540

KaZu 

Colaborador
hardMOB

 Citando ghia 

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.

 Citando EduTunning 

Algum oral e outro mas tudo bem, o importante é meter a boca

 

28-12-2011 0:07

Eu penso diferente, porque se fizessem uma piada ou comentarios a respeito do assunto comigo ou pra eu
ouvir, ficaria puto, mas vai de cada um... De qualquer jeito seu problema não é beleza, vai num psicologo
conversar qualquer dia, sem pretensão, explica seus problemas e vê no que dá, as vezes vc passa por
cima de tudo e volta ao normal numa boa, sério...

#84

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.477
811

Todeswunsch 

Membro

 Citando D.O.G. 
Cara, sinceramente não vejo o 'risco' de alguém descobrir isso. 
Aliás, não vejo o que temer em relação à isso. Não me preocupa em nada. 

D.O.G..
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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. 

 

28-12-2011 0:26

Tá de brinks, né champz? Tá faltando auto estima ai. Pegar mulher é consequência da saída, não
obrigação. Se acontecer, ótimo! Se não acontecer, divirta-se.
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Doe sangue.
Aug 2004
12.765
814

Darktag 

Membro

 Citando D.O.G. 
Bom, apesar da cara acabada, tenho 32 anos. (se estiver falando de mim... hehe)

Edit:
Foto mais recente...

Spoiler: 

Sou doador de sangue. Seja um você também 

 

28-12-2011 0:30 #86

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

rdgr 

Suspenso

 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...
=/
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fikpik

Dino.

 

28-12-2011 0:40

idem aqui. fazia isso com 17 18 anos nas baladinhas de colegio, depois crescemos ne hahaja

sobre o nosso amigo DOG, acho que já falaram tudo. pra ele acho que nem adianta essas dicas de pick up
artist, toda essa tática e etc. nao agora. o cara ta há 18 meses sem PEGAR uma mulher. a primeira coisa
que ele tem que fazer é tratar de pegar uma logo, pq aí abre a porteira. parece bobagem, mas acredite:
quando vc pegar uma, vai querer pegar mais, vai saber o que fazer, quando fazer, e sua vida vai
melhorar, vai fluir. a ansiedade vai diminuir, as duvidas, a insegurança. arranje uns parceiros, bota uma
roupa bacana e vá num lugar que curta, que role essa possibilidade. e nao tem problema em tomar
algumas pra ficar no brilho, no clima. conheça O MÁXIMO de mulheres possíveis, seja simpatico, nao
precisa inventar. cara, mulher tem, e pra todos: tem mais mulher que homem! basta achá-las... juro por
deus, falo isso pq fiquei triste com sua situação, sem zoação, torço pro melhor pra ti!!

quem sabe nessa virada de ano vc nao começa com isso, muda a mentalidade! nao faz mal tomar umas a
mais e sair pra curtir uma noite, tem que desenferrujar antes!! e tu nao é um cara com problema, um cara

#87

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Porto Alegre/RS
Nov 2005
4.902
1473

Autor do tópico

Dino 

Membro

 Citando KaZu 

Seus amigos são umas bostas hein, aqui a galera sai na parceria forte, sem ninguém zuar ninguém e todo
mundo na guerra. Quem pegou claro que conta vantagem, mas não fica desmerecendo quem não pegou.
Serve mais como estímulo pro cara se esforçar mais, perder um pouco a vergonha e seguir em frente.
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bizarro.. ja ta excelente!

enfim, a galera do Boteco tá torcendo pra ti! tamo ai pra dar o apoio, afinal somos todos botequeiros
pegadores.

• The richest man in the world is not the one who has the most, but the one who needs the least •

D.O.G. e Arnej.

 

28-12-2011 0:45

Outra dica valiosa é ficar 1 mês sem bater punheta.

Dai vocÊ v ai pra balada e toma 4 doses de whisky.

Pronto, agora é só esperar o seu instinto tomar conta do seu ser e vocÊ vai chegar em todo mundo na
balada.

pelo menos uma gordinha sebosa com aquele frango preso no canino vocÊ pega.
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Registro:
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Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

rdgr 

Suspenso

 

28-12-2011 1:04

1 mês? O cara vai chegar na balada assim:
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Registro:
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Doe sangue.
Aug 2004
12.765
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Darktag 

Membro

 Citando rdgr 
Outra dica valiosa é ficar 1 mês sem bater punheta.

Dai vocÊ v ai pra balada e toma 4 doses de whisky.

Pronto, agora é só esperar o seu instinto tomar conta do seu ser e vocÊ vai chegar em todo mundo na
balada.

pelo menos uma gordinha sebosa com aquele frango preso no canino vocÊ pega.
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Sou doador de sangue. Seja um você também 

PirocaAssassina.
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

rdgr 

Suspenso

 Citando Darktag 

1 mês? O cara vai chegar na balada assim:
http://4.bp.blogspot.com/-i5bpuNyZ2i...TOMELIROLA.jpg
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Já falaram ai, teu problema é mais estima do que qualquer outra coisa, boa sorte ai com as mulheres.

#91

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

My Life In HiDef
Jun 2000
13.159
4
606

Mr.CITIZEN COPE 

Membro

 Citando D.O.G. 
Bom, apesar da cara acabada, tenho 32 anos. (se estiver falando de mim... hehe)

Edit:
Foto mais recente...

Spoiler: 

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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ta de sacanagem ne champz?
procura uma aula de dança de salão pra fazer. assim fará mais amizades, irá ficar desinibido, irá sair com
essa galera, e com certeza vai ter uma gatinha que vai olhar pra ti diferente, fora o tanto e muié que vc
irá dançar e começar a chavecar ali mesmo. vc não faz ideia do tanto muié pé duro tem por ai...
move on man!!!

#92

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Banido
Jun 2003
4.807
520

DeadFish 

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...
=/

 Citando Andressinha 

Fumo junto com meu namorado. Não todos os dias, óbvio, mas Sexta, Sábado e Domingo, sim.
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amazongames 

Membro

 Citando D.O.G. 
Bom, apesar da cara acabada, tenho 32 anos. (se estiver falando de mim... hehe)
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Tem várias opções para sair da seca:

1 grupo ( opções onerosas - que gastam dinheiro)

1- Contratar uma GP em caso de emergência- só ir no www.gpguia.com.br tem de todas cidades do brasil
2- Ou pode contratar uma GP só para passear com ela pela cidade( tipo ir no local de trabalho, no cinema,
no shopping, em casa ou no condominio), então as mulheres que conhecem vc podem te ver com uma
mulher e então elas vão ficar atraidas(e as chances de pegar elas vai ser de 99%), pois a pré-seleção de
uma outra mulher é o botão de atração número 1( segundo o Mystery Method, qualquer coisa só baixar o
livro no 4shared.com)
3 - Vc pode comprar uma Land Rover( pode ser um discovery) ou outro carro caro ou uma kawasaki ou
harley daeyvissom(n lembro como escreve ehehe) , que aí é só estalar os dedos...
4- Vc pode comprar um apartamentinho no Leblon, Copacabana ou na Barra da Tijuca, que o resultado é o
mesmo

Opções gratuitas

1- vc pode se matricular em um cursinho pré-vestibular e pegar as ninfetas de 18 anos....very easy
2- vc pode ser professor de cursinho pré-vestibular ou de faculdade
3- passar em algum concurso público e pegar as servidoras públicas de cargos subalternos...
4- Baixar os livros de sedução ( Bad Boy, Mystery Method e swing cat) e estudar

Bom essas foram as dicas infáliveis que lembrei.

Boa sorte.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2011
222
15

Edit:
Foto mais recente...

Spoiler: 

 

28-12-2011 16:47

Eu faço isso, normalmente só me divirto kkkkkkkkkkkkkkk mas faz parte.

#94

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2005
5.419
3

morphews  

Membro

 Citando Darktag 

Tá de brinks, né champz? Tá faltando auto estima ai. Pegar mulher é consequência da saída, não
obrigação. Se acontecer, ótimo! Se não acontecer, divirta-se.
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caralho olha esse livro cara, 450 paginas.............. nem fudendo, literalmente. prefiro ir na raça, cada caso
é um caso, erros e acertos... da uns arrependimentos mas é natural.
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ser humano 

Membro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
388
179

 

28-12-2011 18:08

Como já foi falado, o 'segredo' tá na auto-estima mesmo. Além de ser, tem de parecer confiante. Não
existe fórmula, existe circunstância. Também depende do seu objetivo, em balada é pegação mesmo.
Normalmente, funciona você não querer ser o príncipe encantado, mas o cara bacana que tava ali quando
ela ficou afim.

#96

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

The Matrix has you.
Dec 2011
1.004
587

Mr. Anderson 

Membro
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Autoconfiança de merda é vaso, pouuuurra!
O negócio é ter verdinhas.

#97

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2009
533
2

[(noel)]  

Membro

Não chores por um mundo que luta, lute por um mundo que chora
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O foda é que essa frase título do tópico não é necessariamente correspondente aos fatos. Pelo menos não
é isso que eu vejo.

#98

Registro:
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Verdinhas:

Jan 2004
6.850
131

Ricbacksunday 

Membro
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-- Tema claro
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não seria se o título fosse "Por que TODOS os homens feios conseguem pegar...". mas o título é
simplesmente "Por que (alguns) homens feios conseguem pegar...". e isso existe, eu vejo direto!! homens
feios (e nao ricos) com minas muito boas!

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Porto Alegre/RS
Nov 2005
4.902
1473

Autor do tópico

Membro

 Citando Ricbacksunday 

O foda é que essa frase título do tópico não é necessariamente correspondente aos fatos. Pelo menos não
é isso que eu vejo.

• 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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saca só, homem feio consegue mulher mais bonita que ele porque a disponibilidade de mulher mais bonita
que homem feio é grande, agora homem bonito pra encontrar mulher mais bonita que ele é mais difícil e
consequentemente vai cair na teoria dos 3 vetores, sendo então chata e burra...

#100

Registro:
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Nov 2004
14.770
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dsldr 

Membro
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