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aí que tá, odeio homem bonito demais por isso
homem bonito demais acha que basta, que pode falar qualquer bosta que a mulher vai achar legal, que
pode fazer qualquer coisa da vida que tá bom...

homem nao precisa ser bonito MESMO, e essa é velha já hein... 
homem legal pra mim é quem sabe alguma coisa, quem pode me ensinar alguma coisa, que é engraçado,
criativo, etc.

#126

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2005
2.357
2

Keroleeen 

Membro

 Citando Olokobicho 

Papo furado de feio
Nós bonitos nao precisamos ser seguro ou ter pegada, elas q disputam nós a tapa

Feio tem q correr atras mesmo, anular e perder boa parte da sua vida pra conseguir mulher

Abraço
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Cara faz uma viagem pra outro estado, tipo a mulherada daqui do N/NE gosta de gente de fora.

#127

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2011
230
79

microchip 

Suspenso

 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. 
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30-12-2011 7:48

Por isso a tara em professor.

EDIT: Todas mulheres que eu conheço depois dos 23, 24 anos me falam a mesma coisa. Beleza deixa de
ser o fundamental.

#128

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2004
6.850
131

Ricbacksunday 

Membro

 Citando Keroleeen 

homem legal pra mim é quem sabe alguma coisa, quem pode me ensinar alguma coisa, que é engraçado,
criativo, etc.

Última edição por Ricbacksunday : 30-12-2011 às 7:50

 

30-12-2011 11:04

Quando eu era novinho, tomava toco toda hora porque era feinho...

Hoje tomo toco do mesmo jeito!!!! (não embelezei =/). Mas realmente, depois dos 20, o papo das meninas
é bem esse mesmo: Beleza não importa tanto, o que conta é XXXXX (substituir por pegada, carisma,
inteligência, bom humor, blá blá blá).

Inclusive, pensei só: o homem, biológicamente falando, é um ser muito mais Visual que a mulher.

Ele precisa se reproduzir, e mais ainda, ele tem um papel muito mais ativo que o da mulher, pois ele que
tem que ir atrás, ela só tem que jogar charme e escolher.

Exatamente porque o homem tem de ir atrás, na natureza ele ia atrás de MUITAS, enquanto a mulher só
precisava de uma coisa: boa visibilidade pra mostrar os atributos que ela tinha pra oferecer.

Pro homem, ser bonito nem contaria tanto assim... Melhor ser forte, saudável e mostrar serviço: ter
abrigo, posses e se mostrar capaz de manter a mulher e a cria.

A mulher, por outro lado, tem que ser bonita, pois o homem comum na que abrir as pernas, o Top 10, o
Alfa, vai na que ele achar melhor. Então a mulher TINHA que ser gostosa, porque ser comível, TODAS
eram...

Isso tudo ai em cima é só uma digressão minha... E se baseia no que eu ACHO que deve ter acontecido
na evolução do homem primitivo!!!

Agora reparem só: Hoje em dia, as novinhas que começam a dar banana pra macaquinha querem um cara
bonito, o gatinho da balada, o Alfa da aparência... Mas vai perguntar pra elas como fica essa história
quando vai batendo a maturidade (atenção, me refiro às mulheres MADURAS porem GOSTOSAS, não as
MADURAS E DESESPERADAS - FEIAS). Elas preferem sim o cara que é foda porque ganha bem, trata bem,
é inteligente, esforçado e tem futuro, ao invés do gotozinho que não tem essas qualidades...

Eu tô com preguiça, e por isso vou parar minha Wall of Text aqui.
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May 2009
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ReinaldoBr 

Membro
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Favor continuar o papo

 

30-12-2011 23:56

nao sei pq todo mundo associa pegar mulher com balada

faculdade, trabalho, parque, até livraria cultura pra mim sao lugares mais legais de se pegar mulher do
que uma balada, até pq na balada eu sempre tava bebado e aprontando altas traquinagens

#130

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2003
16.035
725

XtReMe . 
Membro

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!

 

31-12-2011 1:06

Por que estão considerando um encontro na balada = sexo horas depois. Afinal, presume-se que lá mulher
estará mais fácil (lê-se bêbada).

#131

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Doe sangue.
Aug 2004
12.765
814

Darktag 

Membro

 Citando XtReMe . 
nao sei pq todo mundo associa pegar mulher com balada

faculdade, trabalho, parque, até livraria cultura pra mim sao lugares mais legais de se pegar mulher do que
uma balada, até pq na balada eu sempre tava bebado e aprontando altas traquinagens

Sou doador de sangue. Seja um você também 

 

31-12-2011 9:42

Pegar mulher na livraria é beeem dificil, imagina, elas estão concentradas em algo e chega um cara dando
em cima. Sei lá, depois da uns toques ai.

#132

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

My Life In HiDef
Jun 2000
13.159
4
606

Mr.CITIZEN COPE 

Membro

 Citando XtReMe . 
nao sei pq todo mundo associa pegar mulher com balada

faculdade, trabalho, parque, até livraria cultura pra mim sao lugares mais legais de se pegar mulher do que
uma balada, até pq na balada eu sempre tava bebado e aprontando altas traquinagens
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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

[(noel)], EL DIEZ e davesax.

 

31-12-2011 10:04

as do dia dia dao, certeza eahuuheahu

#133

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2010
703
10

davesax 

Membro

 Citando amazongames 

Por exemplo, tem kra que tem grana, milionário e a mulher não dá moral; pq ele n sai por ai dizendo e nem
mostrando que tem dinheiro...o kra anda de carro e roupas simples , as mulheres que dão moral para esse
tipo de kra são as que tbm tem grana...

 

31-12-2011 10:07

o cara ta a 18 meses sem pegar mulher e fala tao naturalmente 

pqp, TENSO!

#134

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2007
15.054
298

xthink 

Membro

 Citando LuisCorinthiano 

1 - Já comi muito mais mulher que você vai comer na sua vida

 

31-12-2011 17:03

parou de postar deve ter tirado o atraso haha

#135

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
388
179

ser humano 

Membro
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01-01-2012 0:34

Eu ri dessa porra. 

Cara, é como perder um ente querido: é uma merda mas uma hora vc se conforma. =/

Não, ainda não.

Edit: cara, não to desesperado não... o que bate é uma frustração, tristeza, sei lá... +/- isso.

#136

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2004
8.694
167

D.O.G. 
Membro

 Citando Mr.CITIZEN COPE 

Pegar mulher na livraria é beeem dificil, imagina, elas estão concentradas em algo e chega um cara dando
em cima. Sei lá, depois da uns toques ai.

 Citando xthink 

o cara ta a 18 meses sem pegar mulher e fala tao naturalmente 

pqp, TENSO!

 Citando Bonhamm 

parou de postar deve ter tirado o atraso haha

Última edição por D.O.G. : 01-01-2012 às 0:40

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

 

01-01-2012 15:21

Verdade, até pq em balada vc gasta uma grana....e em balada fica um pouco dificil de levar uma conversa
de mais conteúdo....balada é grana, roupa, camarote com umas amigas levadas de casa já - pré-seleção,
black label, .....

E no dia-dia fica mais fácil, gasta quase nada de grana, tipo no shopping, na academia,no parque, na
livraria, no cinema, na rua, na lanchonete......fica mais fácil pra jogar um indirect game ( segundo o
mystery method...)

#137

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2011
222
15

amazongames 

Membro

 Citando XtReMe . 
nao sei pq todo mundo associa pegar mulher com balada

faculdade, trabalho, parque, até livraria cultura pra mim sao lugares mais legais de se pegar mulher do que
uma balada, até pq na balada eu sempre tava bebado e aprontando altas traquinagens
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01-01-2012 16:14

Huhauauaa

#138

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2010
3.143
259

EL DIEZ 

Membro

 Citando Mr.CITIZEN COPE 

Pegar mulher na livraria é beeem dificil, imagina, elas estão concentradas em algo e chega um cara dando
em cima. Sei lá, depois da uns toques ai.
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Os mais feinhos não se acham tanto que nem os bonitos... Tratam sempre a mulher como uma princesa, e
fica feliz por ela ficar ao seu lado. Os bonitos acham que podem tudo, então ela é mais uma /ou uma
sortuda que tá com ele.

#139

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2010
226
158

rbc10 

Membro

 

01-01-2012 16:31

PRONTO!
Chegaram os botequeiros que pegam as mulheres no shopping e na rua.
Mandei as mulheres da minha família não apareceram mais em público, que os metelões estão a solta.

#140

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

The Voice 

Membro

Macaco feroz.

 

01-01-2012 16:35

"Pegar" mulher é fácil: Vá para a academia, tente se destacar em tudo que você faz (sem ser
egocêntrico), cuide de sua aparência, viaje, ajude os outros, tente ser amigo das pessoas e tenha algumas
amigas que você encontre em alguns locais e que saibam dessas coisas que eu citei acima.
Vai chover mulher. O negócio é se preocupar mais contigo do que com as mulheres, tente melhorar que já
era...parece auto-ajuda mas é verdade.
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Registro:
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Jan 2011
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_Wyler_ 

Membro

http://www.hardmob.com.br/members/el+diez.html
http://www.hardmob.com.br/members/el+diez.html
http://www.hardmob.com.br/members/EL%20DIEZ.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/el+diez.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8970804
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8970804
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8970804
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8970804
http://www.hardmob.com.br/members/rbc10.html
http://www.hardmob.com.br/members/rbc10.html
http://www.hardmob.com.br/members/rbc10.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/rbc10.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8970818
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8970818
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8970818
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8970818
http://www.hardmob.com.br/members/the+voice.html
http://www.hardmob.com.br/members/the+voice.html
http://www.hardmob.com.br/members/The%20Voice.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/the+voice.html
http://www.hardmob.com.br/members/macaco+feroz.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8970828
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8970828
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8970828
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8970828
http://www.hardmob.com.br/members/_wyler_.html
http://www.hardmob.com.br/members/_wyler_.html
http://www.hardmob.com.br/members/_Wyler_.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/_wyler_.html


Por que homens feios conseguem conquistar mulheres muito mais bonitas do que eles?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/462706-que-homens-feios-conseguem-conquistar-mulheres-bonitas-do-que-6.html[01/02/2013 23:39:03]

Depois escolha uma, namore, case tenha filhos e acabe com sua vida...pelo menos você vai lembrar que
um dia você foi um cara que malhava, viajava era bom no que fazia e tinha várias garotas afim de você...

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 

 

02-01-2012 12:32

A grande verdade é que pra pegar mulher, conhecer gente, transar e se divertir é preciso sair de casa. O
máximo possível.

Ser sedentário, gammer, vagabundo e punheteiro não vai trazer nenhuma pepeca pra dentro de casa, dá
trabalho ter 10-15 nomes na agenda para ligar e transar quando quiser, não dá para conquistar isso
sentado na hardmob.

Experimenta isso: Sair 5 vezes por semana todas as semanas durante 2 meses. Escolhendo sempre
lugares mais baratos (não dá pra gastar 200 conto por noite nessa pegada né?) e vai com quem der pra
ir. Se for amigo é amigo, se for amiga é amiga, se for colega é colega ou mete um luco e vai sozinho.
Pode ser shopping, pode ser bar, pode ser passear na rua... E dai dá uma de louco e fala com todo mundo
que você tiver vontade de falar, sendo em são paulo dá pra fazer tranquilamente, pois é certeza que você
nunca mais vai ver ninguém mesmo.

E pronto, é assim que funciona. É assim que você consegue uma bela coleção de bocetas disponíveis para
quando você precisar de uma companhia, se você for um cara interessante ainda vai conseguir botar todas
as minas na friend zone pra trocar uma ideia(sempre faz bem isso) e se vocÊ for um cara interessante
mesmo, como eu sou, além de comer a mina ela ainda vai jogar umas amigas dela na sua mão, mas dai é
para muito poucos esse talento todo.
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 Citando rdgr 
A grande verdade é que pra pegar mulher, conhecer gente, transar e se divertir é preciso sair de casa. O
máximo possível.

Ser sedentário, gammer, vagabundo e punheteiro não vai trazer nenhuma pepeca pra dentro de casa, dá
trabalho ter 10-15 nomes na agenda para ligar e transar quando quiser, não dá para conquistar isso
sentado na hardmob.

Experimenta isso: Sair 5 vezes por semana todas as semanas durante 2 meses. Escolhendo sempre
lugares mais baratos (não dá pra gastar 200 conto por noite nessa pegada né?) e vai com quem der pra ir.
Se for amigo é amigo, se for amiga é amiga, se for colega é colega ou mete um luco e vai sozinho. Pode
ser shopping, pode ser bar, pode ser passear na rua... E dai dá uma de louco e fala com todo mundo que
você tiver vontade de falar, sendo em são paulo dá pra fazer tranquilamente, pois é certeza que você nunca
mais vai ver ninguém mesmo.

E pronto, é assim que funciona. É assim que você consegue uma bela coleção de bocetas disponíveis para
quando você precisar de uma companhia, se você for um cara interessante ainda vai conseguir botar todas
as minas na friend zone pra trocar uma ideia(sempre faz bem isso) e se vocÊ for um cara interessante
mesmo, como eu sou, além de comer a mina ela ainda vai jogar umas amigas dela na sua mão, mas dai é
para muito poucos esse talento todo.
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Redhat, é você?

Sou doador de sangue. Seja um você também 
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Pois é, você não se sente sozinho de vez em quando? 
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 Citando rdgr 
Ser sedentário, gammer, vagabundo e punheteiro não vai trazer nenhuma pepeca pra dentro de casa, dá
trabalho ter 10-15 nomes na agenda para ligar e transar quando quiser, não dá para conquistar isso
sentado na hardmob.

"...nenhuma sociedade suportaria os efeitos de um tal sistema de GROSSEIRAS FICÇÕES, mesmo por um período muito
curto."

Karl Polanyi - sobre a economia de mercado. Era um gênio, o livro é de 1944.
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 Citando Darktag 

Redhat, é você?

 Citando SDF 

Pois é, você não se sente sozinho de vez em quando? 
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redigraudi, o michê paulistano em terras candangas...
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 Citando rdgr 
http://www.gemind.com.br/wp-content/...gonna-hate.jpg

Sou doador de sangue. Seja um você também 
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Pq tem atitude e se comporta como macho.
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Última edição por Chris Rock : 03-01-2012 às 3:52

 Citando Soro 

É importante que o boteco seja divertido. Isso é muito importante, senão muda o nome de boteco pra UTI ou
qualquer outra coisa que não nos iluda quanto a intenção e as regras.
Vocês estão ficando velhos. Cuidado pra esquecer como era ser vocês mesmos.
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E qual é o segredo pra ser um cara interessante igual você champs?
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A grande verdade é que pra pegar mulher, conhecer gente, transar e se divertir é preciso sair de casa. O
máximo possível.

Ser sedentário, gammer, vagabundo e punheteiro não vai trazer nenhuma pepeca pra dentro de casa, dá
trabalho ter 10-15 nomes na agenda para ligar e transar quando quiser, não dá para conquistar isso
sentado na hardmob.

Experimenta isso: Sair 5 vezes por semana todas as semanas durante 2 meses. Escolhendo sempre
lugares mais baratos (não dá pra gastar 200 conto por noite nessa pegada né?) e vai com quem der pra ir.
Se for amigo é amigo, se for amiga é amiga, se for colega é colega ou mete um luco e vai sozinho. Pode
ser shopping, pode ser bar, pode ser passear na rua... E dai dá uma de louco e fala com todo mundo que
você tiver vontade de falar, sendo em são paulo dá pra fazer tranquilamente, pois é certeza que você nunca
mais vai ver ninguém mesmo.

E pronto, é assim que funciona. É assim que você consegue uma bela coleção de bocetas disponíveis para
quando você precisar de uma companhia, se você for um cara interessante ainda vai conseguir botar todas
as minas na friend zone pra trocar uma ideia(sempre faz bem isso) e se vocÊ for um cara interessante
mesmo, como eu sou, além de comer a mina ela ainda vai jogar umas amigas dela na sua mão, mas dai é
para muito poucos esse talento todo.

Última edição por TablaturaDeViolao : 03-01-2012 às 7:02
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Mano eu ja peguei mulher que foi fazer entrevista de emprego. Não tem local e hora para dar ideia,
apareceu e chamou a atenção. joga o anzol.
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ORGULHO DE SER, ENQUANTO EU VIVER, ATÉ DEPOIS DE MORRER !!! CORINTHIANS !!!.
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