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A não mano.

Vc fez um fake pra me fazer essa pergunta? Pode perguntar com a conta original, de boa.
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 Citando TablaturaDeViolao 

E qual é o segredo pra ser um cara interessante igual você champs?

 

03-01-2012 9:42 # Publicidade

hardMOB
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03-01-2012 13:38

Na real, nem é fake. Já tive umas 2 ou 3 contas aqui mas todas com pouquíssimos posts, então sempre
que dava logout esquecia a senha delas e tenho que criar outra. 

Mas se não quiser mostrar o ouro pra galera ai blz, te pergunto por mp se quiser.
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Quem explica?
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Clique aqui para ver a imagem completa.
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Última edição por Mameluco : 03-01-2012 às 13:55
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O cara é cantor velho, e muito bom ainda por cima.

Aparência não é tudo, pessoas se apaixonam por características, e nesse caso o dom do cara é altamente
atrativo.
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Eu por exemplo pegaria a Adele facilmente, e ela nem é gata, além de ser meio gordinha, mas só pelo
dom da mina, isso já se torna um atrativo violento.
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Campeão Cartola Hardmob Temporada 2011 - Wildest Boys - 2697.02 pontos.

SPIDER-MAN.
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Vc trabalha com peão de obra né?

Dá pra ver o naipe da mina.
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Kardia 

Membro

 Citando redhat 
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.

Campeão Cartola Hardmob Temporada 2011 - Wildest Boys - 2697.02 pontos.

 

03-01-2012 16:34

boa, eu tb... raramente pego alguma mina que presta em balada. Normalmente entro meio bebado e la
dentro piora o estrago, ai só pego as média (feia nao pego pq meus amigo falam "NAO VAI NESSA FILA
DA PULTA!!!!11")
mas as gata rolam sempre em pubzinho, trabalho, facul...
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DeDz 
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 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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Empatia, simplesmente não mostre interesse mas seja um cara legal ao mesmo tempo. Basicamente isso
gera na mulher um pensamento de "puta merda, como assim ele não me quer? ele tem que me querer,
olha como eu sou gostosa e produzida, vou dar em cima pra ver se ele tá fingindo", dai você ignora mais
um pouco e quando vai perceber fez uma amiga, quando quiser pegar, é só apertar um pouco.

Até em situações cotidianas, não tem problema conversar com a mulher, ela vai conversar de boa. Mas ela
vai conversar se você chegar querendo conversar e não com um papinho rola bunda que na verdade só
serve para perguntar o telefone dela. Tipo... "que horas são?... hmm legal,.... qual o seu número?" Não
funciona. Funciona, numa livraria, vamos supor, "você não tem cara de quem gosta desse tipo de livro"
apontando para o livro que ela está folhando. Iniciou um assunto sobre literatura, você só tem que
manobrar a conversa para assuntos que façam ela se interessar por você.

A gente sabe de tudo isso, mas raramente aplica no dia-a-dia porque a gente sempre faz tudo como
pessoas desesperadas por um grelo, se fizer com calma dá pra conseguir.

Se nada disso der certo siga essa bibliografia (na ordem apontada)

The Game
The Mystery Method
Magic Bullets

Se você falar miseravelmente com essas receitas de bolo dai você precisa partir para algo mais pesado:

The Stylelife Challenge

Se nada disso der certo, ganhe na mega sena. 
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E qual é o segredo pra ser um cara interessante igual você champs?
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Cara... Essa mulher dele é modelo das TOPS e deve ganhar tanto ou MAIS dinheiro que ele, só pra
constar.
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 Citando Mameluco 

Quem explica?
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Última edição por The Voice : 03-01-2012 às 19:15
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deve ter um pau do tamanho de um litrão de 2,5L 
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ClapTrap 

Membro

 Citando The Voice 

Cara... Essa mulher dele é modelo das TOPS e deve ganhar tanto ou MAIS dinheiro que ele, só pra
constar.

 Citando Liev
Stalin, eu virava gay por ele
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Tenho uma teoria: Quanto mais bonito e bombado, mais bixa e veado.
Já tinha lido esse estudo a algum tempo e é verdade mesmo. Eu tiro por mim que sou meio cansado, mas
nunca peguei mina zoada, pelo menos abaixo que eu na escala da blz proporcionalmente falando rsrs...
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Rardgi 
Membro

 

03-01-2012 19:46

Tbm tem essa ladainha de que o cara é um rendido. Antes da mina se apaixonar pela piroca dele, ela
precisa ter visto e sentido... Aí é que está a questão: Como que um cara feio desse (ou qualquer cara
cansadinho de cara) conseguiu levar uma beldade desse nipe para a cama? 
Essa é a questão.
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 Citando _lipemr_ 

deve ter um pau do tamanho de um litrão de 2,5L 
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bom, ela pode ter imaginado isso desde o início hahaha, vai ver alguma amiga falou, sei lá 
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 Citando Rardgi 
Tbm tem essa ladainha de que o cara é um rendido. Antes da mina se apaixonar pela piroca dele, ela
precisa ter visto e sentido... Aí é que está a questão: Como que um cara feio desse (ou qualquer cara
cansadinho de cara) conseguiu levar uma beldade desse nipe para a cama? 
Essa é a questão.

 Citando Liev
Stalin, eu virava gay por ele
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Sério, já q homem feio tá com tudo, então por que os homens atuais procuram cada vez mais tratamentos
estéticos !?.
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Porra mano, o Seal é um cara que canta bem e fala de amor de forma única (uiii), ele poe sentimento no
que faz e faz muito bem e a esposa dele, que não precisa de dinheiro, valoriza isso. Além do mais, ele
pode ser bem simpático e engraçado, coisas que as mulheres adoram. E por fim, normalmente loiras
gostam de negros.

Porra, nem sempre é por causa da rola do cara, que por ser muito grande, causa certo desconforto (eu
acho).
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Mr.CITIZEN COPE 

Membro

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

 

03-01-2012 20:08 #165

rdgr 

http://www.hardmob.com.br/members/claptrap.html
http://www.hardmob.com.br/members/claptrap.html
http://www.hardmob.com.br/members/ClapTrap.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/claptrap.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8975912
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8975912
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8975912
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8975912
http://www.hardmob.com.br/members/arnej.html
http://www.hardmob.com.br/members/arnej.html
http://www.hardmob.com.br/members/Arnej.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/arnej.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8975914
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8975914
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8975914
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8975914
http://www.hardmob.com.br/members/mr.citizen+cope.html
http://www.hardmob.com.br/members/mr.citizen+cope.html
http://www.hardmob.com.br/blogs/161677/
http://www.hardmob.com.br/members/Mr.CITIZEN%20COPE.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/mr.citizen+cope.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8975921
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8975921
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8975921
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=8975921
http://www.hardmob.com.br/members/rdgr.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-7.html[01/02/2013 23:39:23]

Algumas sentem sim, mas dai eu vou com mais calma.
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 Citando Mr.CITIZEN COPE 

Porra, nem sempre é por causa da rola do cara, que por ser muito grande, causa certo desconforto (eu
acho).
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 Citando rdgr 
Algumas sentem sim, mas dai eu vou com mais calma.
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Quase, eu coordeno obras. Eng. Civil

Mina que eu cato, vc só fica na punheta, por 2 fatores simples. Tu é feio e totalmente estranho.

#167

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
36.039
270

redhat 
Membro

 Citando Kardia 

Vc trabalha com peão de obra né?

Dá pra ver o naipe da mina.

Macaco feroz.

ORGULHO DE SER, ENQUANTO EU VIVER, ATÉ DEPOIS DE MORRER !!! CORINTHIANS !!!.
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03-01-2012 22:16

para de ler essas merdas, tão te fazendo mal...

#168

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

comer crua a bruschetta!
Oct 2005
7.339
1761

oompaloompa 

Membro

 Citando rdgr 

Se nada disso der certo siga essa bibliografia (na ordem apontada)

The Game
The Mystery Method
Magic Bullets

Se você falar miseravelmente com essas receitas de bolo dai você precisa partir para algo mais pesado:

The Stylelife Challenge

Se nada disso der certo, ganhe na mega sena. 

 

04-01-2012 9:14

Parei de ler faz uns 2 meses, daqui a pouco eu acho outro dos bons e leio. Mas só serve pra pegar
vagabunda desmiolada, pra pegar uma mulher precisa de muito mais que isso.

#169

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

rdgr 

Suspenso

 Citando willywonka 

para de ler essas merdas, tão te fazendo mal...

 

04-01-2012 9:37

tem que ter muito tempo livre pra ler essas merdas...oh wait!

#170

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

comer crua a bruschetta!
Oct 2005
7.339
1761

oompaloompa 

Membro

 Citando rdgr 
Parei de ler faz uns 2 meses, daqui a pouco eu acho outro dos bons e leio. Mas só serve pra pegar
vagabunda desmiolada, pra pegar uma mulher precisa de muito mais que isso.

 

04-01-2012 9:53 #171

rdgr 
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é um livro como qualquer outro, ao invés de ler Rabbit Paul as vezes eu leio essas porra. Mas de fato, logo
que eu termino um livro eu fico cheio de merda na cabeça e sempre me fodo em balada, mas pra bar
funciona que é uma beleza.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

Suspenso

 Citando willywonka 

tem que ter muito tempo livre pra ler essas merdas...oh wait!

 

04-01-2012 10:07

Punheta virtual não deixa as mulheres com dores, redigraund

#172

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

The Voice 

Membro

 Citando rdgr 
Algumas sentem sim, mas dai eu vou com mais calma.

 

04-01-2012 10:13

No ano novo foi osso.
Tava num condomínio no litoral e dentro tava tento uma festa muito boa, cheia de patricinha gostosa,
mas pra mijar eu ia pra praia e mijava no mar (iqual qualquer pessoa faria, embora pareça nojento). E
tava tendo uma festa paralela, o pessoal dos bairros em volta tavam na praia escutado a música da festa
na orelhada. Uma dessas vezes uma baiana (sim, nascida lá) de 38 anos, bem inteirinha, me agarrou e
em 20 minutos a gente tava no canto da praia fazendo um snu snu muito bom.

Então veja bem isso, uma mulher relativamente feia, mas bem conservada, conseguiu pegar um garotão
roludo simplesmente porque ofereceu para ele o que ele queria, ou seja, sexo fácil no ano novo. Para
pegar muklher você precisa dar o que ela quer e isso não é sexo fácil, elas querem outras coisas,
compreende?

Depois da velha ainda peguei mais 2 patricinhas na festa, uma japinha de 1,70 com umas coxonas e uma
outra de 18 aninhos, uma gracinha morena com uma cinturinha fininha e um belo par de seios. Ambas
mais bonitas que eu, proporcionalmente. Digamos que eu seja um cara nota 7,5. A japa era umas nota 8
e a baixinha nota 8,5. 

E desde então não consegui mais sair, cheguei em casa naquele dia 10 da manha e acho que só recuperei
o sono atrasado de ontem pra hoje.

#173

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

rdgr 

Suspenso

 Citando The Voice 

Punheta virtual não deixa as mulheres com dores, redigraund
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

The Voice 

Membro

 Citando rdgr 
No ano novo foi osso.
Tava num condomínio no litoral e dentro tava tento uma festa muito boa, cheia de patricinha gostosa, mas
pra mijar eu ia pra praia e mijava no mar (iqual qualquer pessoa faria, embora pareça nojento). E tava
tendo uma festa paralela, o pessoal dos bairros em volta tavam na praia escutado a música da festa na
orelhada. Uma dessas vezes uma baiana (sim, nascida lá) de 38 anos, bem inteirinha, me agarrou e em 20
minutos a gente tava no canto da praia fazendo um snu snu muito bom.

Então veja bem isso, uma mulher relativamente feia, mas bem conservada, conseguiu pegar um garotão
roludo simplesmente porque ofereceu para ele o que ele queria, ou seja, sexo fácil no ano novo. Para
pegar muklher você precisa dar o que ela quer e isso não é sexo fácil, elas querem outras coisas,
compreende?

Depois da velha ainda peguei mais 2 patricinhas na festa, uma japinha de 1,70 com umas coxonas e uma
outra de 18 aninhos, uma gracinha morena com uma cinturinha fininha e um belo par de seios. Ambas
mais bonitas que eu, proporcionalmente. Digamos que eu seja um cara nota 7,5. A japa era umas nota 8 e
a baixinha nota 8,5. 

E desde então não consegui mais sair, cheguei em casa naquele dia 10 da manha e acho que só recuperei
o sono atrasado de ontem pra hoje.

 

04-01-2012 10:21

Tá maluco?
Eu tenho mais de 1,65.

#175

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

rdgr 

Suspenso

 Citando The Voice 

http://64.209.21.118/575/4/4/1/11217...432890_300.jpg
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