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Ele ta falando de mulher que vai sempre pra balada, gente que vive de se divertir dessa maneira

Até vai, mas é foda pegar mulher muito gostosa na balada, alem do que o custo x beneficio nao vale
Só o valet, a gasolina, o convite e a sua própria bebida já equivale a 1 hora com uma puta que malha o
dia inteiro

#51

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2003
16.037
726

XtReMe . 
Membro

 Citando GRBomber 

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

 Citando Overhaulin' 

E puta que malha o dia inteiro não vai pra balada não? 

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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Na verdade o op ta numa crise existencial, ele precisa alimentar o ego dele pra seguir em frente, mesmo
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XtReMe . 
Membro
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que inconscientemente ele saiba que nao precisa disso. Então ele pensa "ó eu precisa pegar uma gostosa
pra mostrar que sou fodão" ... +- isso

O que eu quero disser é q tem coisa na vida q nao vale a pena, as vezes uma oportunidade bacana de
conhecer alguem e viver uma experiencia legal com essa pessoa pode passar despercebido apenas por
uma mentalidade infantil, é tipo como um cara que chega na meia idade e quer pular de paraquedas pra
provar que ainda é corajoso

Não sei se da pra entender o que eu quero dizer, resumindo, o op é louco da cabeça (como todos nós)

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2003
16.037
726

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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Geralmente a maioria das mulheres que estão numa balada (bem como os homens) não estão lá para
encontrar um príncipe encantado ou uma donzela, o que não necessariamente significa que elas e eles não
queiram iniciar um relacionamento sério com alguém em algum momento de suas vidas.

Simples assim. Qual o tabu?
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Conta desativada.
Jul 2011
1.908
372

Nekozawa 

Membro

 Citando GRBomber 

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

 Citando capitalismo 

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

Conta desativada.

Forfeit.
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Acho que vc matou a charada com este post:
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

 Citando XtReMe . 
Até vai, mas é foda pegar mulher muito gostosa na balada, alem do que o custo x beneficio nao vale
Só o valet, a gasolina, o convite e a sua própria bebida já equivale a 1 hora com uma puta que malha o
dia inteiro

 Citando XtReMe . 
Na verdade o op ta numa crise existencial, ele precisa alimentar o ego dele pra seguir em frente, mesmo
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Ele está buscando algo que julga como ideal, mas que a gente sabe que é mais superficial do que
qualquer coisa. Talvez pra se auto afirmar, ou pra mostrar pros amigos, pra família, vai saber.

que inconscientemente ele saiba que nao precisa disso. Então ele pensa "ó eu precisa pegar uma gostosa
pra mostrar que sou fodão" ... +- isso

O que eu quero disser é q tem coisa na vida q nao vale a pena, as vezes uma oportunidade bacana de
conhecer alguem e viver uma experiencia legal com essa pessoa pode passar despercebido apenas por
uma mentalidade infantil, é tipo como um cara que chega na meia idade e quer pular de paraquedas pra
provar que ainda é corajoso

Não sei se da pra entender o que eu quero dizer, resumindo, o op é louco da cabeça (como todos nós)
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Você é um cara perspicaz.
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.648
3295

LeftHandOfGod 

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.

 

18-02-2012 22:53

kra é o seguinte, quer pegar mulher facil na balada? nada de ler livros de 500 paginas nem nada...

Diz q vc é moderador da Hardmob

Uma vez eu falei q era o @The Toy e peguei 5 na balada e ainda comi a mais top delas!

Imagina se eu tivesse falado q eu era o @kingMOB ?!?!?
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2002
815
368

mateusc 

Membro

Minhas referências
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Sei lá 

Mas sempre tive todas que eu desejei  

É só ser você mesmo!

#57

Registro:
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Membro
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Verdinhas: 673

 Citando Colher 

Se eu pudesse eu me auto-boqueteria felizão! Se vcs pararem pra pensar, é a mesmíssima coisa que tocar
uma.
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Procurar mulher para namorar em balada????

#58

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Colaborador hardMOB
Jun 2009
5.814
239

Garth Algar 

Suspenso

 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.

 

19-02-2012 1:17

123456

#59

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

------------------
Aug 2009
4.531
3
1207

Felipe 

Membro

 Citando rdgr 
Para de pensar merda. Segue tua vida que uma hora você vai achar a mulher, vai se apaixonar, vai casar
e vai se foder. É assim que funciona, a gente não tem escolha.

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

 

19-02-2012 15:43

Ahh cara! Tu quer comer uma cavala q passa o dia na academia esculpindo o corpo? Fácil. Se for do Rio
te passo por MP alguns telefones e contatos do face pra vc desenrolar 2h. Já que vc é galã e td mais, acho
q elas fazem até um descontinho de leve... Prepara pra desembolsar umas 500 pratas mais o taxi pro seu
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DangerzoneRJ  

Membro
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apê. 

Agora, querer namorar saindo na night é complicado, pode até rolar, mas... Porra mulher q tá na noite
sabe oq pode encontrar, se vc é oq tá dizendo não sei nem pq tá perguntando aqui. É só chegar. 

Sempre faço algum tipo de contato visual antes, nada de chegar do nada dando "oi". É só chegar com um
sorriso e falar qualquer gracinha q não seja estúpida o suficiente pra ela te achar um besta. 

E outra, lá pras tantas tipo 2h da manhã ou mais, elas já tão no grau da bebida aí é mais tranquilo ainda.
Fica e se valer a pena marca uma praia depois, japa na semana, sei lá... Só prepara pra desenbolsar...

Cadê o Red aí pra ensinar a rapaziada! haha

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

CrimeCity
Aug 2003
5.173
158

Última edição por DangerzoneRJ : 19-02-2012 às 15:45

TAE KWON DO Sempre! 18 anos de muitas lutas e grandes amigos!! 
SAVATE Arte francesa - Rumo a luva de prata! - Salut!
\"Cada ser humano guarda um herói dentro de si, mas só alguns poucos vão exteriorizá-lo...\"

 

19-02-2012 18:23

negativo meu amigo.
Qual a dificuldade de vc selecionar a mulher que vc quer, ir la trocar uma idea com ela.. faça bastante
perguntas sobre a vida dela, mulher gosta de ficar falando e se sentir importante. Qual a dificuldade nisso?
Se vc for um pouco socializavel vc sabe as perguntas e como desenrolar um bom papo, não tem
misterio.Obvio que nem todas vão dar moral, mas parte pra outra.

E nunca vim em um forum pedindo ajuda em, qm deve pegar a gordinha aqui é vc.

#61

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2007
3.104
535

DUDU :) 
Suspenso

 Citando manjo das compraria 

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.

Última edição por DUDU :) : 19-02-2012 às 18:26
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Registro:
Mensagens:

Oct 2002
18.394

Forfeit 

Membro

 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. 

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

As vezes saio com um amigo meu e ele fica dizendo "ta cheio de homem". Acontece que eu olho em volta
e vejo que homem sempre sobra pelo simples fato de que a grande maioria não tem nem coragem de
chegar nas minas. Alguns ficam se fazendo de fodões e não chegam em ninguem porque "só tem mulher
feia". Adiciona isso aos pangarés que vão pra balada só pra beber, os comprometidos e os gays e tu
percebe que pegador mesmo são pouquissimos. 

Não sou pegador mas quando saio sempre vejo muito mais mulher dando mole do que homem tentando
pegar mulher. A maioria das minas vai pra casa sozinha sem ninguem nem tentar nada. E não to falando
de mulher feia.

Outra, não vi ninguem falando isso aqui, mas quer fazer UMA coisa que vai aumentar significativamente
tua chance de pegar mulher? Aprende a dançar. Homem que sabe dançar mesmo são pouquissimos. Esses
nem precisam falar muito, só chegam, falam meia duzia de coisas, chamam pra dançar e ja impressionam.
Mesmo se tu não for fodão no minimo a tua tentativa ja pode chamar a atenção e demonstrar que tu ta
interessado. No minimo mesmo pelo menos tu vai perder um pouco da timidez falando com as minas da
aula e não vai fazer feio nos momentos de oportunidade. Tenho um amigo meu que manda muito na
dança, começa a tocar qualquer merda e o cara ta la dançando e impressionando as minas.

E procurar mina na balada pra namorar não funciona. OBVIAMENTE que a grande maioria das minas em
balada ta disposta a um relacionamento, mas nenhuma delas ta disposta a se entregar facilmente assim. O
ideal é ir saindo com as minas, tentar conversar na boa com elas durante a balada, pegar o telefone e se
rolar alguma coisa depois, ótimo.

Verdinhas: 1177

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...

Última edição por Forfeit : 19-02-2012 às 19:03

ThunderBolt, Overhaulin' e itsmeMario.
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você tem duas opções
1- Elas te escolhem, seja la por qual motivo.
2- Você conquista elas.

#63

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2011
337
71

drsophos 

Membro

JPilatiJr.
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The Voice 

Membro

 Citando Uranay 
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Já sei: nunca desejou nenhuma!
Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

Sei lá 

Mas sempre tive todas que eu desejei 

sugar e Carranca.
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EU pessoalmente nunca tive a mulher que eu queria... acabo ficando com aquelas que me querem.

Fazer o q... ou isso ou morre na punheta.

#65

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2004
8.694
167

D.O.G. 
Membro

http://i.imgur.com/RzPcz.jpg
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Bom, às vezes eu tenho a que eu quero. Outras vezes tenho a que me quer. Atualmente não tenho
ninguém.

#66

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

bela sign hyogay
Jul 2010
4.156
1119

KeithMoon 

Membro

 Citando rdgr 
Provavelmente pq o meu pai dava umas pinceladas na minha cara enquanto eu estava na barriga da minha
mãe.

 

20-02-2012 14:54 #67

sugar 

Membro
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Antes dos 25: Mulheres mandam no pedaço.

Depois dos 25: Homens mandam no pedaço.

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Apr 2009
2.616
2
201

A angústia é a única fonte da criação

Rohaz.

 

20-02-2012 15:00

@Forfeit e @Overhaulin' O que vocês falaram é 100% verdade. Daqui a pouco só vai ter mulher no
barzinho e na balada, os homens vão ficar em casa jogando e assistindo porn.

#68

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Apr 2009
2.616
2
201

sugar 

Membro

A angústia é a única fonte da criação
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master of obvius

#69

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Tenteentender
Jan 2012
1.123
762

JPilatiJr 

Membro

 Citando drsophos 

1- Elas te escolhem, seja la por qual motivo.
2- Você conquista elas.

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
partir de um lampejo, Realmente não sei se o que você chama de verde é a mesma cor que eu vejo. (Panorama - ForFun)

 

20-02-2012 15:39

tenho o que quero, mas a morte trata de leva-las embora (viúvo duas vezes) 
resumindo: cai na putaria e seja feliz  ,afinal, o ser humano é apenas um objeto

#70

PALESTRINO 

Membro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OM-457 LA - DIWA 864.3E
Dec 2007
12.989
698

contra a secção da linha 278A/10, assine a petição!
http://www.peticaopublica.com.br/?pi...source=message
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Verdade 

Sempre desejei homens! E cuidado, estou te desejando agora!

#71

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
12.699
673

Uranay  

Membro

 Citando The Voice 

Já sei: nunca desejou nenhuma!

 Citando Colher 

Se eu pudesse eu me auto-boqueteria felizão! Se vcs pararem pra pensar, é a mesmíssima coisa que tocar
uma.

 

20-02-2012 23:27

Cansei de ver amigas (gatas) minhas comentando que vão pra barzinho, festa, baladinha, e voltam pra
casa sem ter sequer dado um beijo na boca. 

Aí eu perguntava: "mas pq? tava tão fraco assim?"
E elas respondiam: "sim, os homens estavam bem devagar. parece que estavam com medo de chegar na
mulherada e preferiam ficar enchendo a lata com os amigos"

E quando saio (dependendo do lugar pq tenho namorada, então não vou mais pra balada forte) atesto isso
pessoalmente, assim como o que vc falou: a quantidade de mulher dando mole é maior do que a de
homem xavecando. 

#72

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

 Citando Forfeit 
Isso é verdade.

As vezes saio com um amigo meu e ele fica dizendo "ta cheio de homem". Acontece que eu olho em volta
e vejo que homem sempre sobra pelo simples fato de que a grande maioria não tem nem coragem de
chegar nas minas. Alguns ficam se fazendo de fodões e não chegam em ninguem porque "só tem mulher
feia". Adiciona isso aos pangarés que vão pra balada só pra beber, os comprometidos e os gays e tu
percebe que pegador mesmo são pouquissimos. 

Não sou pegador mas quando saio sempre vejo muito mais mulher dando mole do que homem tentando
pegar mulher. A maioria das minas vai pra casa sozinha sem ninguem nem tentar nada. E não to falando
de mulher feia.
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Fico de cara com os bandos de 5, 6, 7 machos juntos numa mesa enchendo o caneco, e na mesa do lado 3
ou 4 gatinhas todas produzidas, dando mole e os caras nem aí...

Dançar realmente é um plus. 

Não precisa ser nenhum pé de valsa, mas sabendo uns passinhos básicos, o cara só vai embora sem
beijar se for muuuuito ruim de xaveco.

Eu acho massa, mas como tenho a ginga de um coqueiro, nunca me vali dessa habilidade pra pegar
mulher

 Citando Forfeit 
Outra, não vi ninguem falando isso aqui, mas quer fazer UMA coisa que vai aumentar significativamente tua
chance de pegar mulher? Aprende a dançar. Homem que sabe dançar mesmo são pouquissimos. Esses
nem precisam falar muito, só chegam, falam meia duzia de coisas, chamam pra dançar e ja impressionam.
Mesmo se tu não for fodão no minimo a tua tentativa ja pode chamar a atenção e demonstrar que tu ta
interessado. No minimo mesmo pelo menos tu vai perder um pouco da timidez falando com as minas da
aula e não vai fazer feio nos momentos de oportunidade. Tenho um amigo meu que manda muito na dança,
começa a tocar qualquer merda e o cara ta la dançando e impressionando as minas.

Última edição por Overhaulin' : 20-02-2012 às 23:30
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nego daquele jeito, mostro o tag heuer e falo que tá de azera se pega ate as promoter

#73

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2009
442
37

xel157 

Membro
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Uma coisa que sempre funcionou comigo em 90% das vezes que as situações se repetiram foi o seguinte,
sempre que conhecia alguma mina ou mesmo tinha amizade tava sempre agitando pra beber e sair e
assim fazia amizade com varias delas e ficava só na amizade mesmo por um tempo e assim ia
desenrolando.

Depois de um certo tempo de amizade começava a colar na casa das minas, ia buscar pro role ou
simplesmente colava pra conversar e dar risada, isso tudo faz parte da tatica e logo vc vira "amiguinho"
da familia, mãe, filhas, primas, começam a gostar de vc isso se vc for legal, conversar bem e estar
sempre disposto a tudo.

Basicamente é você ir na casa das garotas e estar sempre agilizando as coisas, mulher gosta de quem faz
e não de quem fica falando, nessa besteirinha de ficar amigo ja namorei uma mina linda, toda perfeitinha
mais fodida psicologicamente... acabei tbm comendo a mãe de outra que eu dava uns pegas e a velha me
assediou na cozinha no meio da madrugada e nao deu outra.
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Registro:
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[Too Long] for you.
Oct 2007
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itsmeMario 

Membro
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-- Tema claro
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Não sei se deu pra entender bem a idéia, basicamente faça amizade, frequente a casa delas, seja legal,
levem elas pro role e enquanto isso vc só observa quem é a " melhor " com base nas suas intenções,
namorar ou só um sexo.

Uma dica, não coma as fulanas e fique sem aparecer durante muito tempo pq tu vai perder o posto.

 Citando KaZu
Bom é ficar andando no meio de um monte de drogado, se esfregando em homem sem camisa...
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Pq? Vc nunca pegou a promoter???

Pfff... juvenil.... 

#75

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2004
8.694
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D.O.G. 
Membro

 Citando xel157 

nego daquele jeito, mostro o tag heuer e falo que tá de azera se pega ate as promoter

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