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tipo, normalmente chego colocando a mão nas costas da mina e tentando fla algo com ela "Oi gata, td
bm? qual é o seu nome", etc. Mas normalmente elas viram de lado, pedem licença, etc. Sei q n to
fazendo certo pq n ta dando o resultado esperado, mas no que eu deveria mudar?
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Caralho, devia ter questionário e teste para poder entrar no fórum, essa criançada irrita demais.
Amigão, quantos 17 anos você tem? Desde quando BELEZA é padrão para um relacionamento
feliz/completo e o cara ter auto estima? Se você quer isso, procure uma puta e pague 500 por dia pra ela
desfilar com você. 

Quando essa mulecada vai aprender que depois da terceira metida toda perereca é igual, seja a angelina
jolie ou a sua irmã... óbvio que algumas tem uma disposição/vontade sexual maior. 
Mude seus conceitos, não é à toa que está sozinho.

OBS: Leia o livro the game , vou te deixar uma dica sobre padrões que você deve procurar: Mulher que
saiba se portar, discrição, amiga, vontade de progredir, etc...
OBS: O problema é você e não as mulheres que está prcourando.

Chega de dicas, perdi meu precioso tempo dando aulinha de como ser hominho pra você.
Consulte seu pai, eu consultaria....
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Última edição por Xixico : 18-02-2012 às 16:12
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 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....

Campeão Cartola Hardmob Temporada 2011 - Wildest Boys - 2697.02 pontos.
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Cade o topico do don juan? Leia este topico
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pqq manooooooo

vc chega por tras, ja tocando no ombro? TA FAZENDO TUDO ERRADO PORRA

primeiro vc tem que chegar com uma pergunta de opinião, demonstrando desisteresse

tipo, " ei pessoal, eu preciso de uma rapida opinião feminina" " quem vcs acham que mente mais , homem
ou a mulher" depois imenda uma rotina de historia, leitura fria, pnl, , se o alvo estiver te esnobando, vc
manda um neg " nossa, seu sorriso é lindo, é o quinto sorriso mais lindo que eu vejo essa noite" para uma
mulher gostosa e bonita vc manda uns 3 neg, para uma gata nota 8 vc manda uns 2 , 
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faz assim , procura na internet ai o reality show que teve , o mystery ensinou 9 nerds como chegar nas
mulheres, 4 eram virgens, tinha um que era virgem com 45 anos, os cara eram muito RUIM mesmo e
feios, depois de algumas semanas , os nerd ficaram muito bom, teve um que ate pego uma stripper e nem
preciso pagar

vai explica o que é neg, pre-seleção, falsa restrição de tempo, kino

nesse filme vai te ajuda bastante , linguagem corporal, tom de voz, rotinas, procura por reality show the
pick up artist 1 , eu ja to na segunda temporada
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obrigado "Manjo das compraria" realmente tentou ajudar msm, vou fazer isso q vc flou... Desculpa estar
postando isso aki, sei q n eh o lugar certo mas no meu circulo de amizades a gurizada bebe pra cacete e
n tenta nada, fica pagando pau pras amigas, mto tenso... vlwww
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WOW
Os caras feios, toscos, virgens e nerds viraram os pegadores das tops em 6 semanas, usando frases
prontas.

...Bem-vindo ao mundo da televisão. 

"REALITY SHOW" 
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 Citando manjo das compraria 

faz assim , procura na internet ai o reality show que teve , o mystery ensinou 9 nerds como chegar nas
mulheres, 4 eram virgens, tinha um que era virgem com 45 anos, os cara eram muito RUIM mesmo e feios,
depois de algumas semanas , os nerd ficaram muito bom, teve um que ate pego uma stripper e nem
preciso pagar

Última edição por The Voice : 18-02-2012 às 16:35
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ohhhhhhhhhhhhhhh , 

mais primeiro os cara passaram um processo de mudança de estilo, trocaram roupas, pele, mudaram o
estilo do cabelo ,bronzeamento
tudo
tinha uns cara muito feio mesmo , com oculos grande, cabelo que parece de indio , camisetas muito larga
e feia, 

os cara muito a aparecencia muito mesmo, qualquer pessoa feia, gorda, nerd, pode se torna uma pessoa
com aparencia nota 7 pelo menos. desde que nao tenha nenhuma deficiencia

se vc nao acredita nao posso fazer nada
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WOW
Os caras feios, toscos, virgens e nerds viraram os pegadores das tops em 6 semanas...

...Bem-vindo ao mundo da televisão, filho. 

"REALITY SHOW"

 

18-02-2012 16:41

po, disse tudo e pode fechar o tópico!!!

quando essa garotada passar dos 25/28 anos vai aprender que uma mulher é muito mais que uma buc*ta,
bunda, peitos e linda!!
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 Citando Xixico 

Caralho, devia ter questionário e teste para poder entrar no fórum, essa criançada irrita demais.
Amigão, quantos 17 anos você tem? Desde quando BELEZA é padrão para um relacionamento
feliz/completo e o cara ter auto estima? Se você quer isso, procure uma puta e pague 500 por dia pra ela
desfilar com você. 

Quando essa mulecada vai aprender que depois da terceira metida toda perereca é igual, seja a angelina
jolie ou a sua irmã... óbvio que algumas tem uma disposição/vontade sexual maior. 
Mude seus conceitos, não é à toa que está sozinho.

OBS: Leia o livro the game , vou te deixar uma dica sobre padrões que você deve procurar: Mulher que
saiba se portar, discrição, amiga, vontade de progredir, etc...
OBS: O problema é você e não as mulheres que está prcourando.

Chega de dicas, perdi meu precioso tempo dando aulinha de como ser hominho pra você.
Consulte seu pai, eu consultaria....

"Uma vez que vc vendeu 50 milhões de discos, o que mais vc precisa provar? eu não preciso mais de dinheiro, não
preciso mais de fãs, não preciso ser mais feliz do que já sou.Vou em frente pq gosto de tocar e compor!" - Noel Gallagher
- OASIS

Tópico de Referências: http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?t=273444
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Rapaiz... Se mulher não tivesse perereca, não daria oi.
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 Citando KrauseOasis 

quando essa garotada passar dos 25/28 anos vai aprender que uma mulher é muito mais que uma buc*ta

Moda Focka, _pedro, Johnny_Queste e mais 2.
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Acho mais importante trabalhar a saúde mental do que ler esses livros de "sedução". Inteligência
emocional é o primeiro passo pra começar a se dar bem.
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Tá preocupante a quantidade de nego com dificuldade pra chegar em mulher ultimamente. Se esses caras
soubessem o quanto estão marcando bobeira, já que a mulherada que vai pra balada tá cheia de amor (e
outras coisas) pra dar. 

Não precisa muito esforço não, champz. Uma boa dose de auto confiança, um bom papo e correr pro
abraço.

Ficar bitolado nesse pensamento que tem de ter não sei quantos cm de braço ou não sei quantos kk na
conta bancária, vai morrer virgem...
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 Citando Overhaulin' 
Tá preocupante a quantidade de nego com dificuldade pra chegar em mulher ultimamente. Se esses caras
soubessem o quanto estão marcando bobeira, já que a mulherada que vai pra balada tá cheia de amor (e
outras coisas) pra dar. 
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depende que mulher vc quer na balada, por ex , antes do livro eu chegava na balada e atirava pra tudo
que é lado e no final eu pegava uma bem mais ou menos, elas que me escolhiam 

depois do livro começei a escolher que mulher que eu vou querer, pq sou seletivo, so quero mulher top,
agora eu escolho qual gostosa eu vou pegar, 

duvida um cara pega uma top na balada sem ser um alpha natural ou lendo o mystery method, stylelife e
praticando

o pua mudou minha vida, agora tenho varias mulheres ao meu pe

Não precisa muito esforço não, champz. Uma boa dose de auto confiança, um bom papo e correr pro
abraço.

Ficar bitolado nesse pensamento que tem de ter não sei quantos cm de braço ou não sei quantos kk na
conta bancária, vai morrer virgem...
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Atirar pra tudo quanto é lado não é nem nunca foi uma boa estratégia, vc estava fazendo isso errado.
Tipo, até pode cair um peixe na sua rede, mas muito provavelmente não vai ser o que vc tava querendo
pescar.

E daí começa uma sucessão de conceitos relativos: a balada que vc vai, a mina "top" que vc quer pegar...

Claro que se vc for um sujeito tímido que não sabe o conversar, não vai conseguir mais que um sorriso
educado de uma guria, seja ela quem for. A partir do momento em que vc elabora melhor a aproximação,
demonstra segurança e tem jogo de cintura, fica fácil engatar uma conversa e daí pra partir pro abraço é
questão de tempo.

Isso é prática. Vc sai hoje, xaveca, toma toco, aprende... Trabalha o repertório, acerta algumas coisas e
vai pegando malícia.

E tem outra né... Nos dias de hoje reclamar que é difícil pegar mulher é muita bunda-molice.

- Primeiro que a quantidade de mulher é superior a de homem. 
- Segundo que elas estão mais liberadas. 
Foda devia ser na época dos nossos pais/avós, que pra pegar na mão da moça levava mais de 1 mês.
Beijinho na bochecha então, putz...
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depende que mulher vc quer na balada, por ex , antes do livro eu chegava na balada e atirava pra tudo que
é lado e no final eu pegava uma bem mais ou menos, elas que me escolhiam 

depois do livro começei a escolher que mulher que eu vou querer, pq sou seletivo, so quero mulher top,
agora eu escolho qual gostosa eu vou pegar, 

duvida um cara pega uma top na balada sem ser um alpha natural ou lendo o mystery method, stylelife e
praticando

o pua mudou minha vida, agora tenho varias mulheres ao meu pe
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Quanto ao lance de ser seletivo, aí vai ter que arcar com isso. Se quer ser exigente, tem que ter o que
oferecer em troca, se não fica difícil
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o livro Mystery Method eh mtoo bom... apos começar a ler (mesmo tendo mtaa coisa q certamente não vai
precisar ser usada) ja posso recomendar, obrigado pela ajuda, vai me ajudar mto com certeza... e dpois
de todos esses livros, com certeza vou ir em uma balada boa para comemorar e testar... Mto obrigado,
saúde paz e sucesso a todos q colaboraram, cada um com seu ponto de vista, e aqueles q n colaboraram,
soh deixo a mensagem que o odio ou indisposição não vai fazer vc ser melhor q os outros. abraços

#40

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

NHENTE
Oct 2011
179
3

Autor do tópico

baggio321 

Membro

Última edição por baggio321 : 18-02-2012 às 17:38
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daqui a pouco chega o mestre red pra te tirar dessa depressão amigo, é só aguardar as pitadas de
sabedoria e vossa vida mudarás!
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

As mina pira!
Feb 2002
4.699
62

Netto-19 

Membro

 

18-02-2012 18:01

Quer pegar mulher top (fisicamente) paga uma puta
Nenhuma mulher q vc encontrar na balada vai ser uma igual uma puta que malha o dia inteiro

Agora se vc quer uma garota legal, inteligente, de beleza genuina, abra outro tópico pq são outros 500 e
esse não tem nada a ver

#42

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2003
16.037
726

XtReMe . 
Membro

Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente.
E quando a mente muda a gente anda pra frente. E quando a gente manda ninguém manda na gente.
Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura!
Na mudança de postura a gente fica mais seguro.
Na mudança do presente a gente molda o futuro!
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só pode ser o fim do mundo...
Meu deus do céu, nego de 20 anos ou mais lendo livrinho de como chegar em mulher na balada?
VAI SE FUDE PORRA!
chegar em mulher ta no instinto.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2007
3.104
535

DUDU :) 
Suspenso

 

18-02-2012 19:08

vc provavelmente bebe ate cair e no fim da balada fica com a gordinha de 100 kilos e cece , com a buça
fedida

duvida vc pegar mulher nota 10 so agindo instinto na balada sem ser o babaca que paga champagnhe pra
todo mundo no camarote, mais essa cena para mim é deprimente, mesmo se fosse bilionario nao faria
isso.
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Registro:
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manjo das compraria 

Membro

 Citando DUDU :) 
só pode ser o fim do mundo...
Meu deus do céu, nego de 20 anos ou mais lendo livrinho de como chegar em mulher na balada?
VAI SE FUDE PORRA!
chegar em mulher ta no instinto.
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Caralho, vou te falar, só tem nerd lendo essa porcaria de livro e falando bem!! que eu fico até curioso,
como eu sou um bon vivant nunca precisei disso (hehe), mas quero dar umas risadas. Por isso pergunto,
aonde eu acho essa porcaria pra ler??? 

Depois volto para dizer o que achei, alguém poderia mandar por MP o link???

#45

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

My Life In HiDef
Jun 2000
13.179
4
611

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
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Registro:
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14.338
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GRBomber 

Membro

 Citando capitalismo 

Mulher de balada é só pra comer. Não se namora.
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Fico impressionado com o tanto de gente que possui essa mentalidade.
Todo mundo sai pra balada, entao ninguem presta?

"Build a man a fire and he will be warm for a day. Set a man on fire and he will be warm for the rest of his life."
"Every miserable fool who has nothing at all of which he can be proud, adopts as a last resource pride in the nation to
which he belongs; he is ready and happy to defend all its faults and follies tooth and nail, thus reimbursing himself for his
own inferiority." -- Arthur Schopenhauer
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o cara bebe, fuma, cheira, come puta, aposta... Mas a namorada tem que ser uma virgem puritana...viva a
hipocrisia!
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Registro:
Mensagens:
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comer crua a bruschetta!
Oct 2005
7.358
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oompaloompa 

Membro

 Citando GRBomber 

Fico impressionado com o tanto de gente que possui essa mentalidade.
Todo mundo sai pra balada, entao ninguem presta?

_pedro e RamiroCerb.
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E puta que malha o dia inteiro não vai pra balada não? 

#48

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

 Citando XtReMe . 
Nenhuma mulher q vc encontrar na balada vai ser uma igual uma puta que malha o dia inteiro

ABOBO.
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cara vai treinando, um não vc já tem 

#49

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

To nem ai...
Aug 2010
3.616
902

Tevatron 

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....
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Amigo, deixa eu te fazer uma pergunta, vc por acaso sai pra balada e cai em cima da mulherada ou vc
fica la bebendo cerveja(isso quando vc sai de casa), da desculpinha que as mina sao zuada e depois vai
pra casa bater punheta?

Responda com sinceridade.
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2004
4.606
200

DiE 

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.
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