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Ihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Senti um climinha pintando entre a gaby e o moderador-pescador.

#176

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

The Voice 

Membro

 Citando Gabyzinhaaa 

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.

12-09-2011 18:32 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

12-09-2011 18:51 #177

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2007
8.433
602

kaleidoscopio 

Membro

 Citando THE.PUNISHER 

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.
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Tem mulher rica que não tá interessado na grana do cara e é gata. É rarissimo mas tem. Não curto
generalização, eu conheço a pessoa e vejo como é. Não costumo nutrir preconceitos.

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.

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.

12-09-2011 18:59

amor é quando ambas pessoas se gostam e ficam juntas, qualquer outra variante é pervertida.

#178

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long] for you.
Oct 2007
3.869
1100

itsmeMario 

Membro

 Citando KaZu
Bom é ficar andando no meio de um monte de drogado, se esfregando em homem sem camisa...

12-09-2011 19:24

vc reconhece q é rarissimo né? mas isso q o punisher disse é real
estudo comprovou isso,
mulher nao olha pro lado debaixo da piramide social dela, bem diferente do homem q pega qualquer
mendiga
alias nem precisa de estudo pra ver isso

#179

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2010
1.983
68

E.T. GLUGLU 

Membro

 Citando kaleidoscopio 

Tem mulher rica que não tá interessado na grana do cara e é gata. É rarissimo mas tem. Não curto
generalização, eu conheço a pessoa e vejo como é. Não costumo nutrir preconceitos.

12-09-2011 19:26 #180

Spidey 
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As vezes o cara ama uma mina do patamar dele, mas de vez em quando pinta uma interesseira mais
gostosa. Daí o cara comer a interesseira mais gostosa não significa que ele ama menos a
namorada/esposa. Só não pode ficar de viadice depois e contar pra mulher, ou ficar de escrotisse e contar
pros amigos se gabando de piranhão. Se for trair, traia sem NINGUÉM ficar sabendo. Isso quando você
ama a mulher com quem você tá, mas quer comer uma gostosa exporadicamente. Por isso que nego fala
que comer puta não é traição.Registro:

Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2002
19.249
506

hardMOB Staff - Moderação

GA-G31M-S2L/C2D E8400/4GB DDR2 800MHz/HD4850
Minhas Referências - http://forum.hardmob.com.br/showthre...53#post4034953

12-09-2011 19:50

E quando a mulher é gostosa, bonita, rica e tá afim de um cara de um nivel social comprovadamente mais
baixo e que não é nem de longe um "gostosão"?

Conheço uma assim.

edit:
Aliás, conheço também algumas que não pensam assim não cara.... vai ver é o SEU MEIO que é assim.

#181

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2004
8.694
167

D.O.G. 
Membro

 Citando THE.PUNISHER 

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.

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.

Última edição por D.O.G. : 12-09-2011 às 19:55
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http://i.imgur.com/RzPcz.jpg

12-09-2011 19:54

Amigo meu traiu a mulher e foi logo contar pra ela (não no sentindo de fazer ela ficar com ciúmes, mas
de leite com pera mesmo) HAHAHA

E ainda uma vez, que tavam separados, mas eram pra eles voltarem né, ele foi correndo falar pra ela que
tinha comido uma mulher no carnaval
HAHAHAHAHA
Cumulo do leite com pera

#182

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

The Voice 

Membro

 Citando Spidey 

Só não pode ficar de viadice depois e contar pra mulher, ou ficar de escrotisse e contar pros amigos se
gabando de piranhão. Se for trair, traia sem NINGUÉM ficar sabendo

Última edição por The Voice : 12-09-2011 às 19:55

12-09-2011 19:57

Eu já contei uma vez e foi pra terminar logo o namoro. 

Resultado? Alguns meses depois ela veio me procurar, fez de tudo pra gente voltar... literalmente ENCHEU
o saco.

#183

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2004
8.694
167

D.O.G. 
Membro

 Citando The Voice 

Amigo meu traiu a mulher e foi logo contar pra ela (não no sentindo de fazer ela ficar com ciúmes, mas de
leite com pera mesmo) HAHAHA

E ainda uma vez, que tavam separados, mas eram pra eles voltarem né, ele foi correndo falar pra ela que
tinha comido uma mulher no carnaval
HAHAHAHAHA
Cumulo do leite com pera

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

12-09-2011 20:00

eu acredito nos hormônios e no interesse. o resto é romantismo e ingenuidade.

#184

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2010
2.566
525

lavos 

Membro
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Trust me, I´m a jedi

12-09-2011 20:02

vc nao sente vergonha de ser virgem ainda, com 20 anos +-? (vc deve ter uns 20 aninhos neh)

#185

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

LALALA!
Nov 1999
18.220
4199

Baskiat 

Membro

 Citando THE.PUNISHER 

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.

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.

"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

12-09-2011 21:00

Pra começar a amar é preciso primeiro admirar o outro. Como é que uma cocota vai admirar um
mendigo? Pqp né... não existe isso de amor incondicional (aliás, existe, só o de mãe/pai). O amor
conjugal precisa de certas condições para ter a possibilidade de surgir.

#186

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2010
1.085
590

Carranca 

Membro
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12-09-2011 21:41

é preciso ter sensibilidade e perceber que ninguém é igual a ninguém... 
pra cada tipo, um tratamento diferente.

É preciso saber quando ser canalha e quando ser "bonzinho"...

Isso aí é para poucos. 

#187

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2004
8.694
167

D.O.G. 
Membro

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

12-09-2011 22:47

Ela tem tudo menos um pinto, então procura um pobre pintudo.

#188

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2002
18.394
1177

Forfeit 

Membro

 Citando D.O.G. 
E quando a mulher é gostosa, bonita, rica e tá afim de um cara de um nivel social comprovadamente mais
baixo e que não é nem de longe um "gostosão"?

Conheço uma assim.

edit:
Aliás, conheço também algumas que não pensam assim não cara.... vai ver é o SEU MEIO que é assim.

Ausente durante todo ano de 2013, volto em 1 janeiro 2014.

13-09-2011 7:57

aí é um caso a parte né cara..

essa tua amiga aí provavelmente nunca frequentou (nunca provou) um ambiente de uma classe social
acima dela. nunca provou uma riqueza mais foda do q a dela. por isso ela se sente "estável",
financeiramente segura... e acaba relevando um pouco da classe social dos caras q ela quer pegar.

#189

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2006
3.578
74

THE.PUNISHER 

Membro

 Citando D.O.G. 
E quando a mulher é gostosa, bonita, rica e tá afim de um cara de um nivel social comprovadamente mais
baixo e que não é nem de longe um "gostosão"?

Conheço uma assim.

edit:
Aliás, conheço também algumas que não pensam assim não cara.... vai ver é o SEU MEIO que é assim.
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13-09-2011 8:22

123456

#190

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Dec 2004
7.183
6
122

JanaDods 

Folding@hM Team

 Citando D.O.G. 
E quando a mulher é gostosa, bonita, rica e tá afim de um cara de um nivel social comprovadamente mais
baixo e que não é nem de longe um "gostosão"?

Conheço uma assim.

edit:
Aliás, conheço também algumas que não pensam assim não cara.... vai ver é o SEU MEIO que é assim.

Mesmo sendo desequilibrado e louco,Jack(ass) em tudo o que fez exagerou um pouco, Que louco, que louco!
Cuidado! Cuidado! Ele vai te pegar! Cuidado! Cuidado!Você vai se estrepar!

By Kães Vadius!!!

13-09-2011 9:20

falta de opção
nao tem tanto homem rico assim disponivel

#191

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2010
1.983
68

E.T. GLUGLU 

Membro

 Citando D.O.G. 
E quando a mulher é gostosa, bonita, rica e tá afim de um cara de um nivel social comprovadamente mais
baixo e que não é nem de longe um "gostosão"?

13-09-2011 9:31

nego acha que é assim, chega geleraliza a mulher, o cara, a classe social. a vida real é outra história
rapazeada. depende de muita coisa, as vezes o negão pedreiro com braço de he-man passa na frente da
loja de joia pega o telefone da gerente, destrói ela na cama, vira fuck friend dela e ela banca umas jóias
pra ele e tudo. Ou coloca um anão no lugar do negão. Tudo é possível.

Claro, esses contrastes geralmente não se transformam em relacionamento mas independente, tudo é
possível.. não da pra generalizar nada, talves estatisticamente haja um padrão disso ou daquilo mas de
qualquer maneira a generalização é sempre um pensamento equivocado.

#192

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

space junk
Jan 2002
3.810
122

Clay Marzo 

Membro

Hardmob, aqui falamos de mulher, bebida e dinheiro.

13-09-2011 20:46 #193
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sai da pedra cara.. vc num é marisco

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2006
3.578
74

THE.PUNISHER 

Membro

 Citando Clay Marzo 

nego acha que é assim, chega geleraliza a mulher, o cara, a classe social. a vida real é outra história
rapazeada. depende de muita coisa, as vezes o negão pedreiro com braço de he-man passa na frente da
loja de joia pega o telefone da gerente, destrói ela na cama, vira fuck friend dela e ela banca umas jóias
pra ele e tudo. Ou coloca um anão no lugar do negão. Tudo é possível.

Claro, esses contrastes geralmente não se transformam em relacionamento mas independente, tudo é
possível.. não da pra generalizar nada, talves estatisticamente haja um padrão disso ou daquilo mas de
qualquer maneira a generalização é sempre um pensamento equivocado.

13-09-2011 21:01

Ah mermão, isso é coisa de novelinha das 8, num fode né. Pode até existe um caso parecido com o
descrito ae, porém em proporções insignificante frente as casualidades. Coisa de 1 entre 1000.

E é compravado cientificamente que a mulhe é atraída por status, não adianta negar, é fato. Eu não as
culpo, o homem também basea seu padrão de escolha de forma injusta. Tanto a mulher quanto o homem
são parelhos no quesito filha da putagem.

#194

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2011
146
55

Piruzão 

Membro

 Citando Clay Marzo 

nego acha que é assim, chega geleraliza a mulher, o cara, a classe social. a vida real é outra história
rapazeada. depende de muita coisa, as vezes o negão pedreiro com braço de he-man passa na frente
da loja de joia pega o telefone da gerente, destrói ela na cama, vira fuck friend dela e ela banca
umas jóias pra ele e tudo. Ou coloca um anão no lugar do negão. Tudo é possível.

Claro, esses contrastes geralmente não se transformam em relacionamento mas independente, tudo é
possível.. não da pra generalizar nada, talves estatisticamente haja um padrão disso ou daquilo mas de
qualquer maneira a generalização é sempre um pensamento equivocado.

13-09-2011 21:03

e vc queria q o homem escolhesse a mulher como?????? currículo?
se a própria mulher é tosca a ponto de viver no samba do criolo doido atrás de um cara q banque ela?

#195

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2006
3.578
74

THE.PUNISHER 

Membro

 Citando Piruzão 

Ah mermão, isso é coisa de novelinha das 8, num fode né. Pode até existe um caso parecido com o
descrito ae, porém em proporções insignificante frente as casualidades. Coisa de 1 entre 1000.

E é compravado cientificamente que a mulhe é atraída por status, não adianta negar, é fato. Eu não as
culpo, o homem também basea seu padrão de escolha de forma injusta. Tanto a mulher quanto o homem
são parelhos no quesito filha da putagem.
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14-09-2011 0:27

Concordo. Se o homem fizer tudo o que as mulheres dizem desejar como, "que ele seja carinhoso",
"amável", "atencioso" e etc mas não der pica, ele é quem receberá uma atenção ( ) na cabeça.

#196

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Doe sangue.
Aug 2004
12.765
815

Darktag 

Membro

 Citando THE.PUNISHER 

e vc queria q o homem escolhesse a mulher como?????? currículo?
se a própria mulher é tosca a ponto de viver no samba do criolo doido atrás de um cara q banque ela?

Sou doador de sangue. Seja um você também 

15-09-2011 13:57

Num acreditava, e num vou acreditar em mais nada. Só rola interesse

Tô puto, tomei meu /kick da mulher hoje.

#197

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2009
1.562
137

Pistola de Gatoo 

Membro

15-09-2011 14:32

Conte-nos mais.

#198

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2009
1.054
41

vilhelmson 

Banido

 Citando Pistola De Gato 

Num acreditava, e num vou acreditar em mais nada. Só rola interesse

Tô puto, tomei meu /kick da mulher hoje.

15-09-2011 17:04

Resumindo.

Saí com uma figura algumas vezes, que eu pensava valer a pena o esforço de querer ter algo mais sério,
era um eu, só que mulher, podia falar minhas putarias todas sem me preocupar com nada, que ela dava

#199

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2009
1.562
137

Pistola de Gatoo 

Membro

 Citando vilhelmson 

Conte-nos mais.
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risada e ia junto, nas minhas brincadeiras, mas de repente ficou estranha, começou a ficar fria, eu
questionei, ela me disse que queria terminar o que nem começou.
Falou que não queria me magoar, porque ela saiu de um namoro por agora. e aquele mimimi.

E ficou mais carinhosa comigo. querendo viajar até, quem entende?

EDIT: Complementando, fiz coisas, e acho que fui usado. Somente...

Última edição por Pistola de Gatoo : 15-09-2011 às 17:15

16-09-2011 0:48

Ainda bem que nem tinha começado nada. Par de chifres a menos.

#200

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Doe sangue.
Aug 2004
12.765
815

Darktag 

Membro

 Citando Pistola De Gato 

Resumindo.

Saí com uma figura algumas vezes, que eu pensava valer a pena o esforço de querer ter algo mais sério,
era um eu, só que mulher, podia falar minhas putarias todas sem me preocupar com nada, que ela dava
risada e ia junto, nas minhas brincadeiras, mas de repente ficou estranha, começou a ficar fria, eu
questionei, ela me disse que queria terminar o que nem começou.
Falou que não queria me magoar, porque ela saiu de um namoro por agora. e aquele mimimi.

E ficou mais carinhosa comigo. querendo viajar até, quem entende?

EDIT: Complementando, fiz coisas, e acho que fui usado. Somente...

Sou doador de sangue. Seja um você também 
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