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se amor de verdade existisse, homem nao torraria tanta grana pra pegar mulher
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Verdinhas:
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E.T. GLUGLU 

Membro

05-09-2011 7:34 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

05-09-2011 11:55

Foda que nunca deixei de ser carinhoso e atencioso.
Nunca dei vacilo, sempre compreendi tudo, sequer pensei em trair e fiz de tudo 95% do tempo sorrindo.

Mas eu digo pela experiencia que eu tive, no final não valeu nada ter sido de jeito nenhum...
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2009
336
50

.gsv. 
Membro

 Citando Pepper. 
Assim como vc só encontra vadia, eu só encontro cafajeste galinha que só quer meter.. o mundo tá uma
bosta mas fazer o que. Talvez se vc mostrar seu lado mais "gay" (carinhoso, atencioso) e se mostrar um
cara adulto, crescido na hora de conhecer uma mulher, pode ser que vc consiga encontrar sua exceção..se
for isso o que vc procura.
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logico que amor existe, o problema é confundir atração sexual e interesse financeiro com amor.
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ChoCo - SlayeR 

Membro

-x-
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Você foi capaacho e teve o azar de encontrar justamente uma vagaba que gosta de ser submetida e
abusada por cafas.
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[Too Long]
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6.630
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LeftHandOfGod 

Membro

 Citando .gsv. 
Foda que nunca deixei de ser carinhoso e atencioso.
Nunca dei vacilo, sempre compreendi tudo, sequer pensei em trair e fiz de tudo 95% do tempo sorrindo.

Mas eu digo pela experiencia que eu tive, no final não valeu nada ter sido de jeito nenhum...

05-09-2011 14:32

Problema é que muita gente só quer a coisa boa no namoro, mas é um processo longo e cansativo da qual
exige de ambas partes.

Numa briga, vai ter momentos que você vai se decepcionar, entristecer, enfurecer e outros adjetivos... No
fim você vai ficar aborrecido, é aí que muita gente resolve trair, sair com amigas, tratar mal e não
resolver nada. Isso a longo prazo torna o namoro cansativo e a relação entre vocês mais afastadas,
começam a surgir pessoas desconhecidas no círculo social ou anônimas(por parte do homem ou mulher) e
há uma traição.

É necessário conversa, muita compreensão. As pessoas são motivadas a fazer alguma coisa, sempre
procure saber a motivação e entender a cabeça desta e compreender, conversa é algo que realmente
melhora e faz a pessoa te valorizar mais, respeito, carinho, amor, sexo em um namoro faz cada vez mais
o cônjugue te respeitar e pensar 2x quando for fazer algo de errado.

Existem mulheres mal-intencionadas da mesma proporção que o homem, também é saber escolher e saber
quais são as reais intenções da mulher.

Já vi namoros que só existe pra servir de status no facebook, já vi namoros que só existe por conta de um
parceiro poder proporcionar materialmente à outra e tem aqueles namoros que a pessoa leva sério, mesmo
em 30 brigas a vontade de estar junto sempre permanece, é aí que os dois devem amadurecer e se
entender, cada vez mais o processo torna sério e assim é realizado o casamento.

Escolher a pessoa certa é dificil... Já escutei uma mulher na rua falando ''hoje to afim de fazer uma

#130

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2009
769
114

Odesempregado 

Membro

http://www.hardmob.com.br/members/choco+-+slayer.html
http://www.hardmob.com.br/members/choco+-+slayer.html
http://www.hardmob.com.br/members/ChoCo%20-%20SlayeR.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/choco+-+slayer.html
http://www.hardmob.com.br/members/lefthandofgod.html
http://www.hardmob.com.br/members/lefthandofgod.html
http://www.hardmob.com.br/members/LeftHandOfGod.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/lefthandofgod.html
http://www.hardmob.com.br/members/Odesempregado.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/odesempregado.html


Você acredita no amor ?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452875-voce-acredita-no-amor-6.html[02/02/2013 00:08:54]

maldade, liguei pra o cara da academia e chamei ele pra sair... Ele rejeitou... ta foda amiga kkkkk, nem
qnd kero fazer uma maldade to conseguindo''.. Detalhe que ela namorava...

Essas coisas me assustam, mulher quando trai é foda, esconde muito bem, disfarça muito bem.. O dia que
minha namorada me trair vai ser um puta golpe.

Última edição por Odesempregado : 05-09-2011 às 14:34

DVSV.

05-09-2011 14:44

o problema de responder essa pergunta é que sempre tendemos a generalizar quando é tratado o assunto.
Quem já teve más experiência diz que não, o amor não existe. Quem está em um bom relacionamento,
estável e de certa forma feliz vai dizer que, claro, acreditará no amor. 

Eu sinceramente não sei responder a pergunta, tenho 21 anos e nunca passei mais de 3 meses com a
mesma mulher, assumidamente nunca namorei. Sempre fui muito sincero comigo mesmo e com as gatas,
nunca me comprometi com alguma só pra 'dar uma sussegada'. Nunca fiz questão de me esforçar muito
pra algo virar duradouro, mas provavelmente isso se de pelo fato de ainda não ter achado muitas
mulheres que tenham me parecido interessantes e maduras o suficiente pra dar uma investida maior e
qualquer esforço da minha parte seria falso pois nunca senti nenhum grande sentimento por essas.
Aquelas pelas quais me dediquei não foram reciprocas. Conheci uma gatinha esse final de semana que até
onde à conheci seria uma boa pretendente, se não fosse o caso de ela ter dado igual uma cadela no cio a
noite toda, ai ja era irmao.. o investimento agora é pra ela virar fuck friend.

Mas não duvido do amor, sempre fui muito sincero com meus sentimentos e se ele aparecer, estamos aí.
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space junk
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3.810
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Clay Marzo 

Membro

Última edição por Clay Marzo : 05-09-2011 às 14:50

Hardmob, aqui falamos de mulher, bebida e dinheiro.

06-09-2011 0:05

Sou casado e não acredito no amor.

Isso não quer dizer que eu odeie a minha esposa, pelo contrário, gosto muito dela. É a tampa da minha
panela.

Não acredito no "amor" pois acho que esse é um sentimento idealizado, perfeito. E nada é perfeito.

Imaginem um cara que é feio, pobre e meio rabugento. O esperado é que poucas mulheres se interessem
por esse cara. E elas estariam erradas? Seriam todas pistoleiras? Não acho. Como esse cara pode querer
que uma mulher se interesse por ele se ele não se interessa por nenhuma? Digo que esse cara não se
interessa por nenhuma mulher porque se ele se interessasse ele teria que se esforçar para agradar; no
mínimo deixar de ser rabugento, e ainda sim, iria ter que começar de baixo. Pode parecer que estou
defendendo as pistoleiras, mas vocês acham justo uma mulher bonita e bem cuidada se interessar por um
fodido? Isso pra mim é que seria injusto.

#132

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2009
918
107

wax 

Membro

http://www.hardmob.com.br/members/dvsv.html
http://www.hardmob.com.br/members/clay+marzo.html
http://www.hardmob.com.br/members/clay+marzo.html
http://www.hardmob.com.br/members/Clay%20Marzo.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/clay+marzo.html
http://www.hardmob.com.br/members/wax.html
http://www.hardmob.com.br/members/wax.html
http://www.hardmob.com.br/members/wax.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/wax.html


Você acredita no amor ?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452875-voce-acredita-no-amor-6.html[02/02/2013 00:08:54]

Se gostou do que leu, dê uma verdinha.  -------------------------->

06-09-2011 0:25

Has anyone really been far even as decided to use even go want to do look more like?
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vilhelmson 
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 Citando .gsv. 
Mas eu digo pela experiencia que eu tive, no final não valeu nada ter sido de jeito nenhum...

06-09-2011 0:32

Eu acredito em POA pela humildade de ganhar menos que SP.

#134

Registro:
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Verdinhas:

Consistency
Dec 2003
11.553
2098

Joke 

hardMOB Staff - Moderação

"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

06-09-2011 6:47

Então você não é casado. Mas sim está casado.

São coisas totalmente diferentes... E não entendi seu conceito de perfeição com a explicação.
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Mensagens:
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Jun 2004
6.262
105

arquero 

Membro

 Citando wax 

Sou casado e não acredito no amor.

Pérolas hardMOB: contesto, escrevido, falço, ilários, herotico, autruísmo, concertesa, ofenças, exqueço, aquicilas. Limite
atingido... 

07-09-2011 14:34 #136
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Claro que sim, mas não o amor incondicional da Diney.

Agora as mulheres usam a palavra amor de uma forma diferente dos homens, essa é a grande questão.

Pra um homem namorar ele normalmente já sente algo forte, as mulheres normalmente namoram sem ter
esse sentimento já desenvolvido.

Mas o amor acaba, com ou sem a pessoa, eu já amei a Gaby, apesar dela as vezes insistir em dar um
cutucões por aqui, hoje mantenho um carinho por ela, que não é amor e nem nada nesse sentido, mas um
carinho como um amigo que ela pode contar e acho que ela sabe disso.

Enfim o que pra uma pessoa pode ser amor, pra outra pode ser simplesmente "curtir", o mesmo
sentimento, mas apenas com dois nomes diferentes..

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2002
8.722
44

Membro

|A arte sempre Imita a natureza e é na própria natureza que temos as mais belas formas de inspiração|
Referências: Brey, River Contraatack, Razork I Am me - Impulso e mcmagostini

07-09-2011 14:41

Tive um caso de relacionamento parecido
na minha singela opnião
a gente tava transando que nem loucos
ja nao via uma mulher ha 20 anos
quando eu estava prestes a gozar me deu uma vontade de mijar da febre do rato
aproveitei e mijei dentro dela ai ela olho pra mim ainda em cima de mim e perguntou 
se eu tinha mijado nela,bom eu falei que nao
quando ela saiu de cima de mim 
começou a pingar urina dela
(a minha no caso neh)
ai ela retrucou
Voce mijo em mim sim ta vendo...
Ai eu disse 
Como pode ser meu se esta saindo de voce...
depois disso eu resolvi esquece o que é amor..
não vejo mulher ha 10 anos
hoje tenho 30..
tenso

#137

Registro:
Mensagens:
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Aqui só supremacia!!HOHOHO
Nov 2009
224
36

DFCNTE 

Suspenso

Sodoma & Gomorra.

07-09-2011 14:50

Clique aqui para ver a imagem completa.
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EduTunning 
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 Citando wax 

Sou casado e não acredito no amor.
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Verdinhas: 1745

07-09-2011 15:37

Poxa, só vejo as pessoas aqui falando que tá difícil achar alguém, que quer ser feliz, mas cadê os fdp?? Se
eles são maioria, deveria estar postando tb. Acho tudo isso meio relativo, no final todos somos fdp sem
saber, todos destruímos corações e nos fazemos de vítima no final....
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Registro:
Mensagens:
Blogs:
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My Life In HiDef
Jun 2000
13.159
4
606

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

07-09-2011 16:52 #140

Registro: Jan 2009

wax 

Membro

 Citando arquero 

Então você não é casado. Mas sim está casado.

São coisas totalmente diferentes... E não entendi seu conceito de perfeição com a explicação.
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Nesse caso eu tento explicar de outra forma:

Existem muitas definições para o amor e na maioria delas é dito que o amor verdadeiro é incondicional. Eu
apenas tentei provar que as pessoas normalmente colocam limites e condições para todas as suas
relações, o que faria com que a relação das pessoas não seguisse as definições de amor mais comuns.

Uma garota uma vez refutou meu argumento dizendo que o amor pela família é incondicional, que ela
amaria o pai dela em qualquer circunstância e tal. Então eu perguntei: "E se seu pai se tornasse drogado
e começasse a te bater?". Ela desistiu da discussão. =D

Mensagens:
Verdinhas:

918
107

Se gostou do que leu, dê uma verdinha.  -------------------------->

08-09-2011 12:21

hauhauhauhau fazia tempo que eu num via um post tão 

Pelo que me lembro, ela te pegou corneando ela e meteu-lhe um pé na bunda, de onde vc saiu com o
rabo entre as pernas... 

é isso que vc faz com uma pessoa que vc diz amar?
é cada um, pqp...

Vai la ver o amigo e carinho q vc pode contar da parte dela vai!

#141

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Moderatroll
Sep 2007
6.259
613

Rampado 

Colaborador
hardMOB

 Citando InfraRed 

eu já amei a Gaby, apesar dela as vezes insistir em dar um cutucões por aqui, hoje mantenho um carinho
por ela, que não é amor e nem nada nesse sentido, mas um carinho como um amigo que ela pode contar e
acho que ela sabe disso.

Galera, está rolando o concurso HardMOB de fotografia!  Votem em sua preferida de cada uma das 3 categorias!!! 
 Natureza - Urbanismo - Pessoas 

08-09-2011 12:27 #142
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Membro
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tava demorando o Infrafag vir responder a gaby...UAHEUIHAEIAUHEA
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comer crua a bruschetta!
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7.339
1761

08-09-2011 12:29

É fácil colocar o dedo na ferida alheia né.
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Vous avez!
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 Citando Arnaldo Rampado 

hauhauhauhau fazia tempo que eu num via um post tão 

http://1.bp.blogspot.com/-_3z8lVGWl_...y2vibelive.JPG

Pelo que me lembro, ela te pegou corneando ela e meteu-lhe um pé na bunda, de onde vc saiu com o
rabo entre as pernas... 

é isso que vc faz com uma pessoa que vc diz amar?
é cada um, pqp...

Vai la ver o amigo e carinho q vc pode contar da parte dela vai!

http://semradar.com.br/wp-content/up.../07/alone2.jpg

Ajude a encontrar animais desaparecidos Clique aqui

08-09-2011 12:30

Trollaram o infraNERD
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Felipe 
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 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

08-09-2011 13:38

Na verdade nem tem muito o que falar... o Arnaldo é meu amigo, me ajudou a descobrir que fui traída
com a 'ajuda' de uma garota da hardmob e apesar da diferença de opinião, o Infrared tem direito de falar
o que ele pensa, bem como o Arnaldo tem direito de falar o que pensa.
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http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452875-voce-acredita-no-amor-6.html[02/02/2013 00:08:54]

Agora, MINHA opinião é a seguinte: por mais que eu tenha ficado 5 anos da minha vida com ele, não o
considero como amigo, pq amigo pra mim é aquela pessoa que você pode confiar, e amigo de verdade,
são poucos, quem mente não é amigo - simplesmente por isso não o considero meu amigo. Não faço a
mínima questão de manter contato com uma pessoa que por mais bacana que seja, mentiu pra mim e me
traiu. 

Óbvio que se um dia ele precisar da minha ajuda pra alguma coisa, sendo ética, posso ajudar. Mas eu sou
uma boa pessoa de coração enorme, então, qqer pessoa que me pedir ajuda, eu posso me esforçar... 

O que aconteceu é passado, e pra mim, está morto, enterrado sem considerações. 

Todos sabem que crescemos muito com os erros da vida, esse foi apenas um dos...

Registro:
Mensagens:
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Mar 2011
247
45

Última edição por Gabyzinhaaa : 08-09-2011 às 13:40

08-09-2011 13:42

Ah por favor, panelinhaMOB é no tópico de fotos.
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146
55

Piruzão 

Membro

08-09-2011 14:09

Poxa, entao, fico meio sem jeito de pedir, mas assim, to com um problema ai na área sexual sab... sem
parceira né... da pra vc me ajudar ai? Uma vez soh. Sem compromisso... 

E nem vai precisar se esforçar... só ficar paradinha q eu faço tudo...
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Nov 1999
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Baskiat 

Membro

 Citando Gabyzinhaaa 

Óbvio que se um dia ele precisar da minha ajuda pra alguma coisa, sendo ética, posso ajudar. Mas eu sou
uma boa pessoa de coração enorme, então, qqer pessoa que me pedir ajuda, eu posso me esforçar...

Última edição por Baskiat : 08-09-2011 às 14:10

"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."
Mark Twain
"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld

coronelchines.
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Você acredita no amor ?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452875-voce-acredita-no-amor-6.html[02/02/2013 00:08:54]

08-09-2011 15:52

ah fia da puta, uhahuauhahuauhuha
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Posso botar o que quiser aqui?
(frase de duplo sentido...)

Dec 2003
18.169
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Calconha 

Membro

 Citando Baskiat 
Poxa, entao, fico meio sem jeito de pedir, mas assim, to com um problema ai na área sexual sab... sem
parceira né... da pra vc me ajudar ai? Uma vez soh. Sem compromisso... 

E nem vai precisar se esforçar... só ficar paradinha q eu faço tudo...

A coisa tá: When you wish upon a star... 
Kung Fu Choy Lay Fut
\o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/
CHEGA DE LADRÃO E SEM VERGONHA, PARA PRESIDENTE VOTE NO CALCONHA!!!  

08-09-2011 15:53

Y u so fast? 
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Felipe 

Membro

 Citando Baskiat 
Poxa, entao, fico meio sem jeito de pedir, mas assim, to com um problema ai na área sexual sab... sem
parceira né... da pra vc me ajudar ai? Uma vez soh. Sem compromisso... 

E nem vai precisar se esforçar... só ficar paradinha q eu faço tudo...

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

08-09-2011 16:12

Problem, lerdos? 
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