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Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

------------------
Aug 2009
4.507
3
1202

   

Felipe 

Membro

 Citando Baskiat 

Problem, lerdos? 

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

08-09-2011 16:20 # Publicidade
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Registro:
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Dec 2008
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 Citando Storm SCCP 

caraio por 60 milhões??
eu botava até no meu cu

08-09-2011 17:44

Editando: qualquer pessoa DECENTE e que eu vá com a cara, me pedir ajuda... 

problemas sexuais devem ser resolvidos com seu médico, ou, com uma profissional do sexo (y)

#153

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2011
247
45

   

Gabyzinhaaa 

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...

08-09-2011 18:50

Acho que todo homem já acreditou no amor, pelo menos 1 vez...
Minha primeira namorada, terminei tem uns meses... no começo era de boa, eu não sentia muito 'amor'
por ela, e ela sempre romântica pra caralho, até enjoava de ver... eu não demonstrava meus sentimentos,
sabe como é? Mais conforme ia passando o tempo eu ia amolecendo, aceitando aquelas melosidades todas
e até gostando (um pouco, kk). Durante um tempo ficamos nesse jeito ai, namoro de boa... mais nos
últimos 6 meses de namoro começou aquelas brigas, e vai e volta que já estavam desgastando o namoro,
o jeito dela já não era mais o mesmo, mais enfim... eu continuava sentindo a falta dela, cheguei a deixar o
orgulho de lado e pedia pra voltar. Não tava dando certo e resolvemos acabar (não terminamos muito
bem, brigando pra variar).

Eu acreditei por que comecei a namorar cedo... mais vendo os dias de hoje como o dono do tópico disse,
meio complicado de acreditar. Mais sempre tem uma excessão né, cara, o difícil é achar essa excessão.

Flw.

#154

Registro:
Mensagens:
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Aug 2011
1
0

   

Infinite 

Membro
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08-09-2011 18:53

Lavar roupa suja na Hardmob e chamar o ex namorado pelo nickname = PRICELESS

#155

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

   

The Voice 

Membro

 Citando Gabyzinhaaa 

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.

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...

Última edição por The Voice : 08-09-2011 às 18:55

08-09-2011 19:16

e vem me falar em "decencia" ehuehaeuae

#156

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

LALALA!
Nov 1999
18.220
4199

   

Baskiat 

Membro

 Citando Gabyzinhaaa 

Editando: qualquer pessoa DECENTE e que eu vá com a cara, me pedir ajuda... 

problemas sexuais devem ser resolvidos com seu médico, ou, com uma profissional do sexo (y)

 Citando The Voice 

Lavar roupa suja na Hardmob e chamar o ex namorado pelo nickname = PRICELESS

"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

08-09-2011 19:25

amor de mãe

#157

Rain Duacelera 

Membro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
9.128
81

   

"SOLTARAM O PITBULL !!!!!"

serjao_boiadero.

08-09-2011 19:25

sim

acho q nunca pode perder as esperanças ne

td mundo cedo ou tared acaba axando a pessoa que vala a pena

#158

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
40
5

   

Edinelson Pitibu nervoso

Banido

08-09-2011 19:29

Nossa, sério... eu não estou lavando roupa suja. Eu respondi esse tópico acho que no dia em que foi
criado, só pq o Arnaldo fez um comentário, e eu respondi, vcs consideram 'lavar roupa suja'? Sério? Pq
não tem nada pra ser discutido, mto menos resolvido...

#159

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2011
247
45

   

Gabyzinhaaa 

Membro

 Citando The Voice 

Lavar roupa suja na Hardmob e chamar o ex namorado pelo nickname = PRICELESS

08-09-2011 20:25

Boa gordinho, eu quase ri.

@Gabi 

#160

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2002
8.722
44

   

InfraRed 

Membro

 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
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Uma pena vc realmente acreditar nisso

|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

08-09-2011 20:31

Tá bom infranerd, agora larga mão de ser emo

#161

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

------------------
Aug 2009
4.507
3
1202

   

Felipe 

Membro

 Citando InfraRed 

Boa gordinho, eu quase ri.

@Gabi 

Uma pena vc realmente acreditar nisso

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

08-09-2011 21:09

Rapaz sinto uma novela desenrolando nesse tópico hein... Q q será que vai dar isso ae?

#162

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2010
806
19

   

InsanU 

Membro

09-09-2011 1:04

Hoje ganhei um Timberland e um pen drive de 32gb. 

Como não acreditar? 

#163

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2006
24.306
1900

   

Unsa 

Membro

X2 550 3.2Ghz (X4 B50 3.5Ghz); Hyper TX3 + Evercool 92mm; Asus M4A785TD-M EVO; 2x 2Gb G.Skill Ripjaw 1600Mhz
CL7; 2x WD Caviar Blue 320Gb (RAID0); Sapphire HD5770 1gb New Edition; DVD-RW LG GH22NS50; OCZ 500W;
Leadership Gamer Blue Eye; Edifier X100; A4Tech KB-28G + X710-BK; Samsung T190; Win7 Ultimate 64bits - tudo azul:
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fans, mobo, memorias, monitor 

09-09-2011 1:29

Dois erros não fazem um acerto.

#164

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Só Capim Canela
Nov 2010
11.723
2518

   

Kardia 

Membro

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

09-09-2011 7:46

Concordo com o Barata Oriental.

#165

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2011
270
7

   

meninio 

Membro

Acredito no amor sim, mas somente no início de um relacionamento. Depois vira muito mais um
companheirismo que amor propriamente dito,

09-09-2011 8:28

Poh, sempre tem um arrombado querendo foder o namoro dos outros na expectativa de pegar a mina.
Amigay é foda!

#166

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

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

09-09-2011 19:34

Nossa senhora, vou estudar que eu ganho mias em ler esses posts-deprê.

#167

razmth 

Membro
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Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Enrolando...
Dec 2009
1.363
6
461

   

09-09-2011 19:42

EUeaheuaehaueahsdua.

#168

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2011
146
55

   

Piruzão 

Membro

 Citando Mr.CITIZEN COPE 

Poh, sempre tem um arrombado querendo foder o namoro dos outros na expectativa de pegar a mina.
Amigay é foda!

09-09-2011 21:14

Aguardando o novo capítulo da novela 

Pode-se sim, trair e continuar amando a pessoa para quem diz que não..

#169

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2010
598
89

   

PurK  

Membro

10-09-2011 20:33 #170

D.O.G. 
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quem ama não trai.

não trai pq NÃO SENTE VONTADE de buscar nada fora, se sentiu, não é amor, nunca foi ou o amor
acabou.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2004
8.694
167

   

Membro

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

Sodoma & Gomorra.

11-09-2011 9:43

Acredito, mas tá difícil.
Aqui em Campinas dá pra ver bem o jeito das mulheres. É só sexo mesmo...

#171

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2006
4.504
3

   

KHansen 

Membro

11-09-2011 19:28

Eu acho que o rampado vai acabar "pegando esse peixe", ficamos aguardando os próximos episódios. 

#172

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Vous avez!
Jun 2007
1.008
293

   

ganondorfan 

Membro

Ajude a encontrar animais desaparecidos Clique aqui

12-09-2011 14:54

Ai gente...que tópico é esse, coisa de adolescente desiludido?

Meu deus...o amor existe e ponto. E é uma questão de timming, não adianta encontra a pessoa certa na
hora errada.

#173

Registro:
Mensagens:

Sep 2011
9

   

Marilia_Yoko 

Membro
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Verdinhas: 0

12-09-2011 17:33

Pelo amor de Deus, gente... quando EU considero a pessoa como amigo, pra mim, é amigo e ponto final.
Nunca vou olhar com outros olhos... o Arnaldo pra mim é meu amigo.

E não tem nem o que discutir, como eu disse antes, pra mim acabou essa história e nem tem o que ficar
inventando, iludindo ou ficar de mimimi.

#174

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2011
247
45

   

Gabyzinhaaa 

Membro

 Citando ganondorfan 

Eu acho que o rampado vai acabar "pegando esse peixe", ficamos aguardando os próximos episódios. 

12-09-2011 18:00

ERRADO.

vou explicar o por que

quando o cara é um cocosão mole e pega uma mulher q seja GOSTOSA (para os padrões do cocosão
mole), e recebe sexo dela, daí ele fica de boa.
vale lembrar q normalmente cocosões moles pegam mulher por serem totalmente submissos e/ou também
decorrente de um certo poder aquisitivo. nesse caso, quanto mais gostosa a mulher é, maior é o interesse
financeiro dela (e desinteresse no cara).

agora quando o cara é estiloso e sabe o q faz, é diferente.
a mulherada dá moral de acordo com a classe social dela (quanto mais rica, menos moral vai dar). outro
fator importante é o nível de gostosisse dela.
é mais ou menos assim: se a mulher é rica, o fato de ser gostosa ou feia não influenciará tanto na decisão
dela de querer dar pra um cara... ela só vai querer dar pros caras ricos como ela ou mais.
agora se a mulher é de classe média, aí o fator gostosa ou feia pesará bem mais... as gostosas sempre
vão procurar um cara pra bancar elas. e caso não encontrem, acabam dando pra "melhor opção".
as mulheres nunca param, estão sempre caçando uma "opção melhor". mais RICO e mais bonito.

voltando lá: quando o cara é estiloso e sabe o q faz, não sendo pobre, fará sucesso de acordo com o meio
com q se relaciona... 
normalmente terá sempre uma mulher dando moral. e isso é foda, um cara cocosão mole não tá
acostumado com isso. não sabe como é ser analisado por uma mulher gostosa, pq normalmente ela nem
bate o olho no cara.
um cara estiloso tá sempre sendo analisado, sempre sendo "comparado" com outros caras pelas mulheres
q olham pra ele. e aí qualquer coisinha já pode ser motivo pra mulher querer dar pra ele - normalmente,
nada a impedirá.

#175

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2006
3.578
74

   

THE.PUNISHER 

Membro

 Citando D.O.G. 
quem ama não trai.

não trai pq NÃO SENTE VONTADE de buscar nada fora, se sentiu, não é amor, nunca foi ou o amor
acabou.

http://www.hardmob.com.br/members/Marilia_Yoko.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/gabyzinhaaa.html
http://www.hardmob.com.br/members/gabyzinhaaa.html
http://www.hardmob.com.br/members/Gabyzinhaaa.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/gabyzinhaaa.html
http://www.hardmob.com.br/members/the.punisher.html
http://www.hardmob.com.br/members/the.punisher.html
http://www.hardmob.com.br/members/THE.PUNISHER.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/the.punisher.html


Você acredita no amor ?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452875-voce-acredita-no-amor-7.html[02/02/2013 00:09:53]

-- Tema claro

« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Fale Conosco hardMOB Arquivo Início

Fuso horário base GMT -3, 0:09 h

vBulletin 
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd. 

Content Relevant URLs by vBSEO

Tabs System by vbSoporte - vBulletin en Español

Digital Point modules: Sphinx-based search
United-Forum: CSS-Sprites

AGORA O MAIS IMPORTANTE DE TUDO:

cocosões moles NÃO PERCEBEM QUE A VIDA É ASSIM.... só ficam vendo outros caras pegarem mulher, se
contentam em pegar mulher tosca, pegar qualquer uma q tem por aí e se sente bem consigo mesmo.

Ir para o Fórum
Tópico Fechado

Página 7 de 9 ... 5 6 7 8 9Primeira Última

Assuntos do tópico

acredita | amor | citizen |
Mais assuntos

 Facebook

 Twitter

 Google

 Google+

Compartilhar Permissões

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452875-voce-acredita-no-amor-prev-thread.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452875-voce-acredita-no-amor-next-thread.html
http://www.hardmob.com.br/sendmessage.php
http://www.hardmob.com.br/
http://www.hardmob.com.br/arquivo/
http://www.crawlability.com/vbseo/
http://www.vbsoporte.com/
http://www.vbsoporte.com/foros/
http://products.digitalpoint.com/vbulletin-sphinx-search.php
http://www.united-forum.de/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=8723559&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=8723559&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452875-voce-acredita-no-amor-5.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452875-voce-acredita-no-amor-6.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452875-voce-acredita-no-amor-8.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452875-voce-acredita-no-amor-9.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452875-voce-acredita-no-amor.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452875-voce-acredita-no-amor.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452875-voce-acredita-no-amor-6.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452875-voce-acredita-no-amor-8.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452875-voce-acredita-no-amor-9.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452875-voce-acredita-no-amor-9.html
http://www.hardmob.com.br/tags/0202020-20.html?acredita=
http://www.hardmob.com.br/tags/0202020-20.html?amor=
http://www.hardmob.com.br/tags/0202020-20.html?citizen=
http://www.hardmob.com.br/tags/
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F452875-voce-acredita-no-amor.html
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F452875-voce-acredita-no-amor.html
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F452875-voce-acredita-no-amor.html
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F452875-voce-acredita-no-amor.html
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F452875-voce-acredita-no-amor.html&title=Voc%EA+acredita+no+amor+%3F
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F452875-voce-acredita-no-amor.html&title=Voc%EA+acredita+no+amor+%3F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F452875-voce-acredita-no-amor.html
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F452875-voce-acredita-no-amor.html

	www.hardmob.com.br
	Você acredita no amor ?


	JlZGl0YS1uby1hbW9yLTcuaHRtbAA=: 
	form3: 
	vb_login_username: Usuário
	vb_login_password_hint: Senha
	input9: 
	cookieuser: 1


	JlZGl0YS1uby1hbW9yLTcuaHRtbAA=: 
	form1: 
	q: 
	sa: 
	styleid: [119]




