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 [CONQUISTAMOB] Muitos homens não tem as mulheres q desejam

Galera, apos sair algumas vezes pra festas, baladas, bares, tenho percebido q a maioria dos homens
insiste em se travar ou não buscar ajuda qdo o assunto é mulher, muitos de nos procuramo garotas lindas
e atraentes, porem muitas vezes sem sucesso, acabamos namorando alguma garota q não nos completa
no sentido da beleza.
E sim, isso é importante, tanto para a qualidade de vida quanto a auto estima do homem.
Gostaria de saber se a galera tem algum livro, algo assim q realmente ajude na parte da CONQUISTA,
principalmente em baladas e tal. Acho q sabendo ser atraente para a mulher a maioria dos homens
conseguiriam ter a mulher que desejam em seus pes. Eu infelismente não estou conseguindo ter sucesso
com as garotas q eu procuro, então gostaria de algumas dicas, obrigado.
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tem um tópico aí onde o redground dá umas aulas de como pegar mulheres... ele aprendeu num livro mto
bom que anda bombando por aí! 
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18-02-2012 14:23

leia stylelife 

depois mystery method 

depois se quiser leia o The Game ( opcional, é um livro de 500 paginas )

e praticar , no começa ate pode usar os "enlatados" mas depois tem que começar a ter seu propria rotina
pq se nao vira um robo social, muito mecanizado.

de nada, quando sua vida mudar me manda com uma MP me agradecendo e a minha parte em
dinheiro.hauhauhaç.
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Mensagens:
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Nov 2011
183
57

manjo das compraria 

Membro

 

18-02-2012 14:28

Você ta atrás de uma mulher pra namorar se baseando só na beleza? Tá procurando mulher pra namorar
em baladas? Quer ler livros pra aprender a conquistar mulheres?
Quantos 18 anos você tem?

#4

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2002
3.000
680

LoKiS 

Membro

Politicamente, Socialmente e Ecologicamente Incorreto!

ABOBO, ruk1, Flower Power e mais 6.

 

18-02-2012 14:39

Procurar mulher pra namorar na balada é tenso, concordo com o hardmobiano de cima.

#5
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Tenteentender
Jan 2012
1.123
762

JPilatiJr 

Membro

Vivemos rente aos trópicos, Onde as águas de março costumavam fechar o verão, Alimentamos Pensamentos utópicos, E
usamos a biodiversidade como fonte de inspiração, No campo, máquinas substituem o agricultor, Imagino como era tudo
no tempo do meu avô, Quando não existiam telefones celulares, garrafas pet e nem isopor...
O Homo se diz Sapiens, mas o que mais lhe parece faltar é a sapiência, Que o espaço-tempo é curvo, Einstein provou a

wing-, Son of Satan e SPIDER-MAN.
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partir de um lampejo, Realmente não sei se o que você chama de verde é a mesma cor que eu vejo. (Panorama - ForFun)
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Isso é mentira. Todo mundo tem músculos e dinheiro. Pode-se não se ter na quantidade que as mulheres
querem, claro.
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Jan 2012
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Romare Bearden  

Membro
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Ouvi dizer que o mystery tentou se matar depois que tomou um fora de uma stripper. Confirmem isso
para mim.
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Romare Bearden  

Membro
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Mulher de balada é só pra comer. Não se namora.

Indico o livro "The Game".
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Anarcho-capitalism
Feb 2012
1.498
381

capitalismo 

Membro

Supremacia Capitalista - Capitalismo rulez! 
Agnóstico, pró-aborto, anti-comunismo/socialismo
"Money doesn't buy happiness... Sorry, just kidding! "

 

18-02-2012 14:44

olha, com relação aos questionamentos do usuario acima, não busco namorada na balada, apenas estou
pedindo dicas de conquista, tanto em uma balada, qto a procura de uma namorada; sei q são
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praticamente dOis extremos, porem vejo que estou tendo dificuldades em conquistar mulher
principalmente na balada (visto q n procuro namo no momento). Estou tendo dificuldades nesse assunto e
n vejo problema em trocar uma ideia qto a isso. abraços a galera q ta tentando ajuda ae...

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2011
179
3

 

18-02-2012 14:48

CARa..jah ouvi diz mesma histori, ms como no sei de um fonte boa pra te dar , nao da pra comprovar.

e o cridor do topico, unica coisa que vc tem que perder, eh o medo de chegr ns mulheres.
ajuda muito se vc for uma pessoa motivadae confiante.

o resto..na hora vc sabera fazer......ou no neh....suhsuhsu

#10
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Jul 2010
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SpiderRJ  

Membro

 Citando Romare Bearden 

Ouvi dizer que o mystery tentou se matar depois que tomou um fora de uma stripper. Confirmem isso para
mim.
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tu namora mulher de onde? Convento?

#11

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

comer crua a bruschetta!
Oct 2005
7.358
1766

oompaloompa 

Membro

 Citando capitalismo 

Mulher de balada é só pra comer. Não se namora.
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hahaha... capaz, ele vai no interiorrr busca a mina de catar lixo (vide foruns anteriores) haaha

#12

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

NHENTE
Oct 2011
179
3

Autor do tópico

baggio321 

Membro

 Citando willywonka 

tu namora mulher de onde? Convento?

 Citando willywonka 

Citando capitalismo 
Mulher de balada é só pra comer. Não se namora.
tu namora mulher de onde? Convento?
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Procurar mulher para namorar em balada???

#13

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Oct 2002
5.397
4
418

C R O I X 

Membro

 Citando baggio321 

Galera, apos sair algumas vezes pra festas, baladas, bares, tenho percebido q a maioria dos homens
insiste em se travar ou não buscar ajuda qdo o assunto é mulher, muitos de nos procuramo garotas lindas
e atraentes, porem muitas vezes sem sucesso, acabamos namorando alguma garota q não nos completa no
sentido da beleza.
E sim, isso é importante, tanto para a qualidade de vida quanto a auto estima do homem.
Gostaria de saber se a galera tem algum livro, algo assim q realmente ajude na parte da CONQUISTA,
principalmente em baladas e tal. Acho q sabendo ser atraente para a mulher a maioria dos homens
conseguiriam ter a mulher que desejam em seus pes. Eu infelismente não estou conseguindo ter sucesso
com as garotas q eu procuro, então gostaria de algumas dicas, obrigado.

Meu Site: www.marciofaustino.com
Minha fan page: Márcio Faustino Photographer
Minha loja virtual: http://marcio-faustino.artistwebsites.com/

 

18-02-2012 15:04

Livro para pegar mulher?!?!? Existe isso ?

Rapais, siga a máxima da quantidade: quanto maiores as tentativas, maiores as chances de acerto. Que
um dia você se dará bem. O resto é tudo conversa fiada para boi dormir. Lave a cara e parta para luta.

#14

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Guerreiro
Oct 2002
1.150
69

BaRoNi- 

Colaborador
hardMOB
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Há caras que nasceram para o fracasso: esqueça os livrinhos e conforme-se.

Entretanto, dinheiro no bolso e carro são 75 por cento de um xaveco bem sucedido com minas de balada,
que, como disseram, só prestam pra comer. Think about.

#15

Registro:
Mensagens:
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Conta desativada.
Jul 2011
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Nekozawa 

Membro
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oompaloompa 
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amigo, poste por favor o número de mulheres que você já pegou em balada. Grato.

Registro:
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Verdinhas:

comer crua a bruschetta!
Oct 2005
7.358
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Membro

 Citando Nakassawa 

Há caras que nasceram para o fracasso: esqueça os livrinhos e conforme-se.

Entretanto, dinheiro no bolso e carro são 75 por cento de um xaveco bem sucedido com minas de balada,
que, como disseram, só prestam pra comer. Think about.
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seguinte... posta seu holerite que voce ganha 30k em poa e/ou 40k em sp que voce come até minha
vovozinha de 80 anos que é viúva e deve ter voltado a ser virgem pois tem décadas que ninguém
usufruiu-a.

ouuu voce prova que é um deputado que ganha 26k liquido e que bruto da pra tirar brincando mais de
60k por mes com os benefícios e auxílios. pronto voce come quem voce quiser, simples assim. se quer
beleza tem que ir em zona de alto nível de luxo VIP mesmo ou em desfile de moda que tem as modelos
secas bonitas. em 5 minutos de prosa com grana tu come quem voce quiser. simples assim. voce tem que
bancar ela em tudo do bom e do melhor que voce "conquista" quem voce quiser.

this is how it works!

#17

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OVER 9000 NG/DL
Feb 2004
19.293
1547

XOTISNEGUER 

Membro

nhoi tudo bem? 
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err nao era de catar lixo, era bóia fria de cortar cana nos canaviais do interiorrrr.

#18

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OVER 9000 NG/DL
Feb 2004
19.293
1547

XOTISNEGUER 

Membro

 Citando baggio321 

hahaha... capaz, ele vai no interiorrr busca a mina de catar lixo (vide foruns anteriores) haaha

nhoi tudo bem? 
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Criador do tópico:
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Aí fica difícil né fio

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

Muama, Johnny_Queste e JPilatiJr.

 

18-02-2012 15:24

hahahaa lá vamos nós de novo.

Mais um tópico "eu não sei pegar mulher, e acho que vou conseguir melhorar só usando a parte teórica e
não a prática"

#20

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Só Capim Canela
Nov 2010
11.764
2522

Kardia 

Membro

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

 

18-02-2012 15:26

Eh..se vc acha que 75 por cento eh dinheiro e carro...
realmente, vc nao me parece a pessoa mais confiante em si mesma.

entao eu que sou pobre e ando a pé, poderia pegar somente 25 por cento das mulheres ...não??

proxima vez eu falarei assim " olha, nao tenho carro , e ainda sou universitario. Posso chegar em vc?"

#21

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2010
661
106

SpiderRJ  

Membro
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18-02-2012 15:28

Tu entendeu errado, leia outra vez.

#22

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Conta desativada.
Jul 2011
1.908
372

Nekozawa 

Membro

 Citando SpiderRJ 

Eh..se vc acha que 75 por cento eh dinheiro e carro...
realmente, vc nao me parece a pessoa mais confiante em si mesma.

entao eu que sou pobre e ando a pé, poderia pegar somente 25 por cento das mulheres ...não??

proxima vez eu falarei assim " olha, nao tenho carro , e ainda sou universitario. Posso chegar em vc?"

 

18-02-2012 15:33

hahaha, ri mtoo aki, não sou neem um pouco parecido com o cara da foto, e inclusive me acho mais
bonito q mtos na balada q pegam as tops, faço academia, vou para baladas, encontros de som
automotivo, festas de turma e td mais, tenho apenas esse problema em n conseguir conquistar as minas,
mas n tenho problema em flar qualquer cOisa pra elas e chegar nelas, apenas queria umas dicas de
atração, como despertar o interesse da mina e tal....

#23

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

NHENTE
Oct 2011
179
3

Autor do tópico

baggio321 

Membro

 

18-02-2012 15:37

Como assim 'não consigo chegar'? Exemplifique.
Sinceramente, tá faltando é vontade, certo, parça? Tu deve ser do outro time. Hahahaha!

#24

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Conta desativada.
Jul 2011
1.908
372

Nekozawa 

Membro

 Citando baggio321 

hahaha, ri mtoo aki, não sou neem um pouco parecido com o cara da foto, e inclusive me acho mais bonito
q mtos na balada q pegam as tops, faço academia, vou para baladas, encontros de som automotivo, festas
de turma e td mais, tenho apenas esse problema em n conseguir conquistar as minas, mas n tenho
problema em flar qualquer cOisa pra elas e chegar nelas, apenas queria umas dicas de atração, como
despertar o interesse da mina e tal....

 

18-02-2012 15:37

eu tenho a que eu quero

tinha um monte de opção, escolhi a melhor.

#25

Calconha 

Membro
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