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ahuehuae sobe mais 4 ai que dai vc acerta..

mas mano eu não entendo uma coisa, a mulherada se amarra em mim, digo mulher maior que eu
impressionante, ano passado eu fui numa balada com uma mina, a mina é maravilhosa, não pq sou eu,
mas porque a mina é mesmo, bundao redondo peitao, branquinha cabelo liso ate a cintura, a mina é uma
CAVALA mas não cavala de bombada, mas CAVALA de natural, a mina me coloca aquele salto agulha,
porra a mina ja e alta 1,78 ( isso é alto para mulher ), ai com aquilo ela foi para 1,85 +/-. Mano eu
cheguei a mina parou a balada toda, e ainda mais pois fiquei menor que ela, imagina um cara bonito,
estiloso que se veste bem, anda perfumado, mas baixo ( 1.69 ) e magro. e acompanhado essa cavala. Tu
pensa o que? é RICO. em 2 minutos de balada um mlk do camarote chama ela e entrega 2 pulseiras de
camarote, ai vamos para la, ela dança e eu um pouco tb, ai vou ao banheiro e volto ta um cara la dando
ideia, depois que me viu saiu, ficou tdo tranquilo, ai quando fomos embora, tinha um pessoal lá fora, ai
saiu com ela de mão dadas huaehuhaue, ai eu falei, vou ownar , esse dia fui com o Palio, até ai tudo
bem, mas detalhe era que o Palio estava com a lateral do lado direito totalmente sendo feito a funilaria,
todo pintado de rosa fosco ( para ver se aparecem defeitos quando esta se fazendo a funilaria ). Passei na
frente e so escuto. FILHO DA PUTAAAAAAAAA.. PICA DE OUROOOOOOOO ahuehuaheu. Cara
impressionante não sei mas mulher alta pira em mim. So posso fazer o favor de finalizar.
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 Citando rdgr 
Tá maluco?
Eu tenho mais de 1,65.

ORGULHO DE SER, ENQUANTO EU VIVER, ATÉ DEPOIS DE MORRER !!! CORINTHIANS !!!.
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Tá louco? Minha Área é Sudeste para baixo.
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ahuehuae sobe mais 4 ai que dai vc acerta..

mas mano eu não entendo uma coisa, a mulherada se amarra em mim, digo mulher maior que eu
impressionante, ano passado eu fui numa balada com uma mina, a mina é maravilhosa, não pq sou eu,
mas porque a mina é mesmo, bundao redondo peitao, branquinha cabelo liso ate a cintura, a mina é uma
CAVALA mas não cavala de bombada, mas CAVALA de natural, a mina me coloca aquele salto agulha,
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E tudo é natural, os caras não acreditam...

Você tá com os brothers na balada, os caras numa mesinha tomando vodka e chegando em todo mundo e
tomando toko. Do nada eu chego com 3 minas e apresento. Os caras ficam até sem jeito pensando que é
amiga.. Não é.. Foi só porque eu fui no bar pegar uma cerveja e resolvi conversar 2 minutos com o grupo.

Acontece quase toda balada, além de me servir ainda boto pra quem estiver comigo, só eu comer não tem
graça.. tem que cada um pegar uma do grupo, desde que a mais gata seja minha. Brother que ramela e
me atravessa não ganha mais mulher na mão, simples assim.
É fácil fazer essa parada na D Edge e na Opium (porque o fumódromo é na cobertura e a música é baixa)
e também em qualquer bar. Vila madá é absurdo de fácil pra chegar em grupo de mulher, é só não ficar
olhando pro sapato e gaguejando igual 90% faz.

porra a mina ja e alta 1,78 ( isso é alto para mulher ), ai com aquilo ela foi para 1,85 +/-. Mano eu cheguei
a mina parou a balada toda, e ainda mais pois fiquei menor que ela, imagina um cara bonito, estiloso que
se veste bem, anda perfumado, mas baixo ( 1.69 ) e magro. e acompanhado essa cavala. Tu pensa o
que? é RICO. em 2 minutos de balada um mlk do camarote chama ela e entrega 2 pulseiras de camarote,
ai vamos para la, ela dança e eu um pouco tb, ai vou ao banheiro e volto ta um cara la dando ideia,
depois que me viu saiu, ficou tdo tranquilo, ai quando fomos embora, tinha um pessoal lá fora, ai saiu com
ela de mão dadas huaehuhaue, ai eu falei, vou ownar , esse dia fui com o Palio, até ai tudo bem, mas
detalhe era que o Palio estava com a lateral do lado direito totalmente sendo feito a funilaria, todo pintado
de rosa fosco ( para ver se aparecem defeitos quando esta se fazendo a funilaria ). Passei na frente e so
escuto. FILHO DA PUTAAAAAAAAA.. PICA DE OUROOOOOOOO ahuehuaheu. Cara impressionante não
sei mas mulher alta pira em mim. So posso fazer o favor de finalizar.
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Fiz numa festa isso. Mas festa bem lixo, uns 10 caras de um lado e do outro umas 20 minas. Fui lá nas
minas em 5 minutos já estava todo mundo cruzando e sai dali com 2 irmãs, 2 japas bi.
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putz, mina de 1,78 tá perfeito (ainda mais gostosa). bota um saltinho, uma beca em mim, e sai da
frente...

agora, mulherada pagando pau pra baixinho eu nunca vi, mas se tu diz! pica de ouro mesmo
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• 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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redhat é baixinho assim mas tem voz de locutor, começa a falar é igual o flautista, mulherada perde o
controle.

Além do que o cara é um puta de um mentiroso sem vergonha. Olha esse avatar do cidadão.. O cara dirige

um pálio todo batido e fodido e quer pagar de camaro? Não alcança nem o pedal do acelerador 
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Dica de mulher que deu uma olhada geral no tópico para os "feinhos inseguros da HM" :

Passem reto, parem de pedir conselhos na HM. Só tem "pica das galaxias" nesse fórum tentando mostrar
a vocês como "se faz" sendo que muito provavelmente nem eles mesmos fazem tudo o que dizem. Pode
até existir manual para pegar piriguete, mas o foco tem que ser em você, não nelas! 

ps: RedGround de Hitch é foda ! HIOAheioahe
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You are not a beautiful and unique snowflake
You are the same decaying organic matter as everything else
We are all part of the same compost heap
We are the all singing all dancing crap of the world

Lixe.
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i see wat u did here haiohioeohiaehiohioeihoaeoeah
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Não alcança nem o pedal do acelerador 

You are not a beautiful and unique snowflake
You are the same decaying organic matter as everything else
We are all part of the same compost heap
We are the all singing all dancing crap of the world
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 Citando Flower Power 

Dica de mulher que deu uma olhada geral no tópico para os "feinhos inseguros da HM" :

Passem reto, parem de pedir conselhos na HM. Só tem "pica das galaxias" nesse fórum tentando mostrar a
vocês como "se faz" sendo que muito provavelmente nem eles mesmos fazem tudo o que dizem. Pode até
existir manual para pegar piriguete, mas o foco tem que ser em você, não nelas! 

ps: RedGround de Hitch é foda ! HIOAheioahe
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Nao brinca?
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Fica de boa ae, senão eu coloco a foto do Dodge Challenger 
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 Citando rdgr 
redhat é baixinho assim mas tem voz de locutor, começa a falar é igual o flautista, mulherada perde o
controle.

Além do que o cara é um puta de um mentiroso sem vergonha. Olha esse avatar do cidadão.. O cara

dirige um pálio todo batido e fodido e quer pagar de camaro? Não alcança nem o pedal do acelerador 

ORGULHO DE SER, ENQUANTO EU VIVER, ATÉ DEPOIS DE MORRER !!! CORINTHIANS !!!.
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Abcedário da Xuxa é muito mais produtivo que seus conselhos amorosos 
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You are not a beautiful and unique snowflake
You are the same decaying organic matter as everything else
We are all part of the same compost heap
We are the all singing all dancing crap of the world

Lixe e Lixe.
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Fica de boa ae, senão eu coloco a foto do Dodge Challenger 
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Eu não dou conselho amoroso nenhum.

Eu ensino gordo gammer a pegar mulher.

Esse monte de merda que eu falo, por incrível que pareça, funciona. Mas só serve pra epgar a mina, 1h
depois o sujeito tá sozinho, por sua conta e risco.. dai que aparece esse monte de tópico de nego pedindo
ajuda com namoro e eu sempre falo a mesma coisa "acaba essa porra e vai fumar um malrborão", que na
verdade é a solução para 90% dos problemas da vida, esquecer o problema e fumar um cigarro.
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Abcedário da Xuxa é muito mais produtivo que seus conselhos amorosos 
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hahaha eu que fiz essa! lembro quando postei lá no tópico de imagens 
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• 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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 Citando rdgr 
Eu não dou conselho amoroso nenhum.

Eu ensino gordo gammer a pegar mulher.

Esse monte de merda que eu falo, por incrível que pareça, funciona. Mas só serve pra epgar a mina, 1h
depois o sujeito tá sozinho, por sua conta e risco.. dai que aparece esse monte de tópico de nego pedindo
ajuda com namoro e eu sempre falo a mesma coisa "acaba essa porra e vai fumar um malrborão", que na
verdade é a solução para 90% dos problemas da vida, esquecer o problema e fumar um cigarro.
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You are not a beautiful and unique snowflake
You are the same decaying organic matter as everything else
We are all part of the same compost heap
We are the all singing all dancing crap of the world

oompaloompa.
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essas dicas do red são de quebrar o peão. Não sei quem é pior, redigraudi 'o inovador' que conversa com
as desconhecidas, ou redhat 'o playmobil' que pega as tops de palio arregaçado...
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Moda Focka e The Voice.
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Com certeza são os troxas que ficam lendo esse monte de mentira (será?) e julgando o que é pior.

E não se esqueça do @Dino dando conselho que usar maquiagem ajuda a pegar mulher.
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essas dicas do red são de quebrar o peão. Não sei quem é pior, redigraudi 'o inovador' que conversa com
as desconhecidas, ou redhat 'o playmobil' que pega as tops de palio arregaçado...
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@trouxas:realmente tá foda ler isso aqui, mas vício é foda...

Dino é tenso...mais 10 minutos de parto e nasce menina...
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Com certeza são os troxas que ficam lendo esse monte de mentira (será?) e julgando o que é pior.

E não se esqueça do @Dino dando conselho que usar maquiagem ajuda a pegar mulher.
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o red simplesmente dá dicas dos pick up artists, Mystery etc... só ver o seriado aquele que tu aprende
tudo.

realmente tem posturas e atitudes que ajudam e muito, mas tem mais coisa envolvida...

eu acho que pego mais mina pela aparencia e conversa direta com ela do que pelo que eu faço etc

e nao é maquiagem, mas estar bem vestido, presença, etc, isso ajuda claro
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• 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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e nada mais que isso.

Mas os caras são escrotos, tem um livro do Style que ele manda o cara escrever histórias e decorar para
contar na balada, e repetir no espelho para deixar o melhor possível. Isso é coisa de doente mental, não
dá pra levar a sério.

mas dai você olha o before e o after:
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o red simplesmente dá dicas dos pick up artists, Mystery etc... só ver o seriado aquele que tu aprende tudo.
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e pensa que pode mesmo dar certo esse monte de coisa.

Mas você jamais vai me ver em qualquer lugar da vida indo assim pra balada:
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e nada mais que isso.

Mas os caras são escrotos, tem um livro do Style que ele manda o cara escrever histórias e decorar para
contar na balada, e repetir no espelho para deixar o melhor possível. Isso é coisa de doente mental, não dá
pra levar a sério.
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« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

tá maluco? Quem são esses caras?? QUE PORRA DE ROUPA É ESSA? 
Esses são os autores dos seus livros prediletos? Mermão, esses comédias não pegam mulher nem
fudendo...IUHEAHAUIEHAUI

mas dai você olha o before e o after:

http://www.curtainrising.com/gallery/neil-strauss-.jpg

e pensa que pode mesmo dar certo esse monte de coisa.

Mas você jamais vai me ver em qualquer lugar da vida indo assim pra balada:

http://www.datingskillsreview.com/im...1279690436.jpg
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Bizarro né? Bom, outro país, outros tempos.

PS: Olha pro chapeu e para o oclus do cara e olha para o seu avatar.
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tá maluco? Quem são esses caras?? QUE PORRA DE ROUPA É ESSA? 
Esses são os autores dos seus livros prediletos? Mermão, esses comédias não pegam mulher nem
fudendo...IUHEAHAUIEHAUI
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PS: Olha pro chapeu e para o oclus do cara e olha para o seu avatar.
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