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indico pra vc ler O pequeno príncipe, lê ai ferinha, vc vai gostar.

#76

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2005
8.643
600

m4ndrake 

Membro

Na frase "João vende alcool e gasolina", João é um sujeito com posto.

 

21-02-2012 10:37 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

21-02-2012 10:59

Tanta coisa boa pra fazer, tantos lugares pra se conhecer e o cara prefere ir pra um "puteiro feminino"... 

Esses ambientes não passam de um desfile de vadias querendo inflação de egos, e um monte de manginas
correndo atrás delas. E, como não poderia deixar de ser, são sempre os homens que tem de ser tudo (ou
fazer tudo). Não existe uma mulher que corra atrás de qualquer coisa. 

Aí depois que a balada termina, na qual a maioria dos manginas saem pegando ninguém, todos vão pra
suas redes sociais favoritas divulgar o "saldo da noite", geralmente com números astronômicos de 20 a 30

mulheres por noite... 

#77

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
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Truman 

Membro
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21-02-2012 11:49

Cresce Truman. Ser homem em balada realmente é dificil. Eu fico pensando em como deve ser facil ser
uma gostosona que só precisa falar sim e pegar o cara que ta dando encima dela. Mas tambem ja vi
mulher gostosona que ficou a noite sozinha porque ninguem chegou nela. Agora pensa nas mulheres feias,
aquelas que raramente alguem chega, e se chegar, está bebado, zoando ou desesperado. 

Ser homem é dificil, tu tem que se expor, arriscar teu ego e saber que pode chegar numa mina e ela nem
olhar pra tua cara. Mas isso faz parte. A maioria te recebe bem e se tu for educado tambem te recusa de
forma educada. A mulher vai aceitar qualquer maluco que chega nela? Ela não pode escolher? De qualquer
forma, prefiro ser homem porque assim eu tenho controle da situação. Chego nas que eu quero e tento, e
se não der certo parto pra outra. Ja mulher na grande maioria das vezes é passiva e tem que ter sorte de
chegar um carinha nela que ela curta.

#78

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2002
18.394
1177

Forfeit 

Membro

 Citando Truman 

Tanta coisa boa pra fazer, tantos lugares pra se conhecer e o cara prefere ir pra um "puteiro feminino"... 

Esses ambientes não passam de um desfile de vadias querendo inflação de egos, e um monte de
manginas correndo atrás delas. E, como não poderia deixar de ser, são sempre os homens que tem de ser
tudo (ou fazer tudo). Não existe uma mulher que corra atrás de qualquer coisa. 

Aí depois que a balada termina, na qual a maioria dos manginas saem pegando ninguém, todos vão pra
suas redes sociais favoritas divulgar o "saldo da noite", geralmente com números astronômicos de 20 a 30

mulheres por noite... 

 

21-02-2012 11:57

Um conhecido faz isso. É "amiguinho" de praticamente todas as mulheres que ele conhece. Ta sempre
tirando uma casquinha. De acordo com ele ja comeu 8 minas diferentes desde o inicio do ano até semana
passada. Agora que passou o carnaval deve ter comido mais.

#79

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2002
18.394
1177

Forfeit 

Membro

 Citando itsmeMario 

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.

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.
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21-02-2012 12:09

Uma sociedade sadia nunca tem um mercado sexual favorável às mulheres. 

Toda vez que uma mulher dizer "falta homem no mercado", entenda como "falta homem com pegada,
rico, destacado, famoso, desapegado, alfa e carismático." Claro, todas essas características se submetem

aos critérios distorcidos delas. 

Se desapego fosse algo fácil de conquistar, ninguém, principalmente as mulheres, conseguiria algo com
manipulações e jogos emocionais. Monges, religiosos e lutadores dedicam vidas inteiras à conquista do

desapego e é uma luta espiritual ingrata, então não é moleza pra ninguém. 

O desapego não se adquire assim fácil, de uma hora pra outra. É algo que se precisa exercitar ao longo da
vida, tal como a inteligência, criatividade, capacidade de questionar etc.

Muitas vezes um homem se sente tentado a correr atrás de uma mulher que não lhe dá atenção apenas
porque se identificou com ela (seja corpo, seja personalidade etc.). 

Mas é preciso resistir pelo seu próprio bem: manter a sua dignidade intacta (quer algo mais humilhante
que mendigar atenção de alguém que mal sabe ou liga que você existe?) e canalizar a força (amorosa,
sexual, qualquer coisa) que desperdiçaria indo atrás dela com outras atividades mais edificantes.

E não é falta de coragem. Todas as mulheres tratam os outros (exceto aqueles que possam tirar proveito
social/econômico) como lixos humanos, enquanto mudam de comportamento com os cafajestes, a escória.
A tática da humilhação e da vergonha é apenas mais uma manipulação feminina. Pois por outro lado, as

mulheres também não apreciam homens diretos, já que fogem da verdade como o diabo da cruz. 

Porém, com o tempo, controle ou ajuda de verdade você começa a entender tudo isto, a não ser, claro,

que seja um ignorante por opção. 

#80

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando Forfeit 
Cresce Truman. Ser homem em balada realmente é dificil. Eu fico pensando em como deve ser facil ser
uma gostosona que só precisa falar sim e pegar o cara que ta dando encima dela. Mas tambem ja vi
mulher gostosona que ficou a noite sozinha porque ninguem chegou nela. Agora pensa nas mulheres feias,
aquelas que raramente alguem chega, e se chegar, está bebado, zoando ou desesperado.

 Citando Forfeit 
Ser homem é dificil, tu tem que se expor, arriscar teu ego e saber que pode chegar numa mina e ela nem
olhar pra tua cara. Mas isso faz parte. A maioria te recebe bem e se tu for educado tambem te recusa de
forma educada. A mulher vai aceitar qualquer maluco que chega nela? Ela não pode escolher? De qualquer
forma, prefiro ser homem porque assim eu tenho controle da situação. Chego nas que eu quero e tento, e
se não der certo parto pra outra. Ja mulher na grande maioria das vezes é passiva e tem que ter sorte de
chegar um carinha nela que ela curta.

nwalker, Rohaz e drsophos.
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Acho que é a primeira vez que dou verdinhas para você, mas concordo. HAOeoie
Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
5.799
1210

Flower Power  

Membro

 Citando LoKiS 

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?

You are not a beautiful and unique snowflake
You are the same decaying organic matter as everything else
We are all part of the same compost heap
We are the all singing all dancing crap of the world

 

21-02-2012 12:50

Um sociedade sadia só é saudável quando o "mercado" sexual é favorável aos homens? Explica isso pra
mim...

#82

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
5.799
1210

Flower Power  

Membro

 Citando Truman 

Uma sociedade sadia nunca tem um mercado sexual favorável às mulheres. 

You are not a beautiful and unique snowflake
You are the same decaying organic matter as everything else
We are all part of the same compost heap
We are the all singing all dancing crap of the world
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Apenas deixarei isso aqui:
http://www.hardmob.com.br/boteco-har...ml#post3457384

#83

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Doe sangue.
Aug 2004
12.771
819

Darktag 

Membro

Sou doador de sangue. Seja um você também 
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 Citando Truman 
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Depois que tu conversar com uma mulher tu volta aqui.

Pode ser tua mãe ou empregada, ja é o suficiente.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2002
18.394
1177

Uma sociedade sadia nunca tem um mercado sexual favorável às mulheres. 

Toda vez que uma mulher dizer "falta homem no mercado", entenda como "falta homem com pegada, rico,
destacado, famoso, desapegado, alfa e carismático." Claro, todas essas características se submetem aos

critérios distorcidos delas. 

Se desapego fosse algo fácil de conquistar, ninguém, principalmente as mulheres, conseguiria algo com
manipulações e jogos emocionais. Monges, religiosos e lutadores dedicam vidas inteiras à conquista do

desapego e é uma luta espiritual ingrata, então não é moleza pra ninguém. 

O desapego não se adquire assim fácil, de uma hora pra outra. É algo que se precisa exercitar ao longo da
vida, tal como a inteligência, criatividade, capacidade de questionar etc.

Muitas vezes um homem se sente tentado a correr atrás de uma mulher que não lhe dá atenção apenas
porque se identificou com ela (seja corpo, seja personalidade etc.). 

Mas é preciso resistir pelo seu próprio bem: manter a sua dignidade intacta (quer algo mais humilhante que
mendigar atenção de alguém que mal sabe ou liga que você existe?) e canalizar a força (amorosa, sexual,
qualquer coisa) que desperdiçaria indo atrás dela com outras atividades mais edificantes.

E não é falta de coragem. Todas as mulheres tratam os outros (exceto aqueles que possam tirar proveito
social/econômico) como lixos humanos, enquanto mudam de comportamento com os cafajestes, a escória.
A tática da humilhação e da vergonha é apenas mais uma manipulação feminina. Pois por outro lado, as

mulheres também não apreciam homens diretos, já que fogem da verdade como o diabo da cruz. 

Porém, com o tempo, controle ou ajuda de verdade você começa a entender tudo isto, a não ser, claro, que

seja um ignorante por opção. 

 

22-02-2012 3:50

Cansei de ler o tópico por aqui. Achei que o post do @Overhaulin' já tinha falado tudo, ou seja, que as
mulheres estão tão dispostas quanto os homens quando se submetem a ir em uma balada, porém vem
isso. 

Infelizmente vocês que leem esses livros não tiveram a dura trajetória que alguns poucos aqui no fórum
tiveram. Porém se resume a um livro que te ensina objetivos básicos, métodos de aproximação básicos,
conversas básicas, ou seja, um livro de auto-ajuda a quem nunca saiu em balada na vida e quer aprender
rápido as coisas que alguns aqui construíram durante anos e anos.

O bom é que tem de sobra mulheres por ai, mas em uma "competição", cairiam facilmente, rs.

#85

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Consistency
Dec 2003
11.558
2105

Joke 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando manjo das compraria 

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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Detalhe que com amigos certos e 2~3 meses de baladas diversificadas você já aprende mais que o dobro
que estes livros de auto-ajuda ensinam. 

BTW: Falam aqui como se todas as mulheres que vão em baladas são vagabundas? Ninguém aqui tem
irmã? Mãe? Tias? etc.?
Meus pais se conheceram em um baile. Impressionante...

Última edição por Joke : 22-02-2012 às 3:52

"All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost."

Referências

Overhaulin'.

 

22-02-2012 7:08

uma sociedade sadia só é saudável quando não é misândrica
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Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

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

Felipe 

Membro

 Citando Flower Power 

Um sociedade sadia só é saudável quando o "mercado" sexual é favorável aos homens? Explica isso pra
mim...

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

 

22-02-2012 7:39

eu ia adorar que o Truman estivesse errado, mas o pior é que ele ta certo.

mulher TOP caga em cima do mundo inteiro, nao tão nem aí pra nada, elas conseguem qualquer coisa.. pq
vao querer um cara que ganha 2mil por exemplo??

até algumas das feias escrotas tem uns traços de comportamento parecido com as gostosas, essas sim são
foda de aguentar.

ps: master of the obvious
ps²: botequeiros que casaram com a feinha estranha e primeira mulher que comeram na vida vindo me
xingar abaixo dizendo que nao sei nada sobre "amor" 

#87
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Brazilian Zyzz
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Moda Focka 

Membro
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Última edição por Moda Focka : 22-02-2012 às 8:29

You people don't know what it's like to bypass a line of 300 people at the hottest nightclubs in NYC only to have the
doorman lift the velvet rope and let you in. To sip champagne in the VIP area, while models admire your sculpted biceps.
To have the two Justins nod to you from halfway across the club. To feel five pairs of silky hands ravish your pecs on the
floor. Welcome to my world

Rohaz.

 

22-02-2012 9:59

cara, tudo isso é muito bonito mas tenho amigo de 20 e poucos anos acostumado a pegar mulher boa que
ainda chega em mulher pegando no braço! Enquanto ninguém chegar e falar pra ele: 'bicho não chega
encostando que aqui não é micareta!' o cara não aprende... o que quero dizer é que a maioria pega mulher
por 'sorte', chega em várias e a que der mole ele pega, então não tem como ele avaliar o que funciona ou
não, a culpa é sempre das 'mulheres difíceis'. E quanto a 2 meses de balada é muito relativo...óbvio que o
cara vai sair do zero, mas bota um nerdão daqui que não consegue conversar nem com as meninas da
faculdade, o cara não vai nem abrir a boca, vai se embriagar e sair liso. É a mesma coisa de dizer que se
me botar no Santos em 2-3 meses eu tô tabelando com o Neymar...surreal!

#88

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

comer crua a bruschetta!
Oct 2005
7.358
1766

oompaloompa 

Membro

 Citando Joke 

Cansei de ler o tópico por aqui. Achei que o post do @Overhaulin' já tinha falado tudo, ou seja, que as
mulheres estão tão dispostas quanto os homens quando se submetem a ir em uma balada, porém vem
isso. 

Infelizmente vocês que leem esses livros não tiveram a dura trajetória que alguns poucos aqui no fórum
tiveram. Porém se resume a um livro que te ensina objetivos básicos, métodos de aproximação básicos,
conversas básicas, ou seja, um livro de auto-ajuda a quem nunca saiu em balada na vida e quer aprender
rápido as coisas que alguns aqui construíram durante anos e anos.

O bom é que tem de sobra mulheres por ai, mas em uma "competição", cairiam facilmente, rs.

Detalhe que com amigos certos e 2~3 meses de baladas diversificadas você já aprende mais que o dobro
que estes livros de auto-ajuda ensinam. 

 

22-02-2012 12:05

Você pode ter uma sociedade pacífica com 5 ou mais mulheres em idade reprodutiva para cada homem na
mesma idade, mas nunca haverá paz onde for o contrário. Basta pensar no seguinte: 

- Homens têm libido maior e procuram sexo com mais frequência do que as mulheres;

- Homens são muito mais amargurados, frustrados e violentos quando não conseguem satisfazer suas

#89

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando Flower Power 

Um sociedade sadia só é saudável quando o "mercado" sexual é favorável aos homens? Explica isso pra
mim...
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metas sexuais; 

- Quando há homens demais (excesso de oferta masculina), mulheres vão ser MUITO mais exigentes (ou
seja, aumentar seu "preço") para conceder sexo, e o farão apenas para uma minoria de homens
destacados, que dividirão as mulheres entre si, devido à natureza hipérgama * da sexualidade feminina.

Os outros homens não escolhidos, a maioria, morrerá guerreando para ter o privilégio de ter uma mulher
(ainda que dividida com outro), ou será celibatária, ou no desespero completo se tornará estuprador ou
mesmo homossexual por indução;

* http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipergamia

- Quando há mulheres demais (excesso de oferta feminina), os homens saberão dividir suas atenções
entre várias de suas mulheres preferidas (entre elas, bonitas e feias), devido à natureza polígama da
sexualidade masculina. Todos terão acesso ao sexo. 

Por isso, práticas como o aborto discriminatório por sexo são criminosas e perversas, e culturas que a
acolhem (China e Índia) não podem permanecer estáveis e em paz por muito tempo. 

Lamento, mas não quero descer ao nível da PATULÉIA. Quem puder que me leia, senão, foda-se! 

De uma coisa eu tenho certeza, de que chegamos no fundo do poço quando é preciso que um homem
tenha que mostrar o quanto deva ser valorizado. 

Lá fora as pessoas até se organizam, montam associações de verdade e lutam contra a opressão (mesmo
ela sendo até pior que aqui). 

Mas no Bostil, os merdilheiros não ligam pra porra nenhuma, pessoas idiotas não são punidas como
merecem, ninguém se organiza, e nem vocês mesmos que me criticam se valorizam (já cansei de ver
gente reclamando no Boteco, mas no final termina sempre cedendo aos caprichos utilitaristas (e

fetichistas) dessas mulheres que estão aí). 

E a maioria das mulheres não toma iniciativa pra nada porque não suporta correr o risco da rejeição
(machucando assim o seu ego) e estão naturalmente condicionadas a esperar que os homens vão até elas.
As iniciativas só existem com aqueles que se destacam no círculo social pelo poder e/ou pelo status (ricos,
organizadores de festas, marombados de praia, cafajestes carismáticos, etc.).

Se engana quem acha que com mulheres rola qualquer troca positiva de interesses ou mesmo favores
moralmente justos, em que as pessoas envolvidas cresçam. Há apenas o interesse, puro e simples, não há

 Citando Forfeit 
Depois que tu conversar com uma mulher tu volta aqui.

Pode ser tua mãe ou empregada, ja é o suficiente.

 Citando Moda Focka 

eu ia adorar que o Truman estivesse errado, mas o pior é que ele ta certo.

mulher TOP caga em cima do mundo inteiro, nao tão nem aí pra nada, elas conseguem qualquer coisa.. pq
vao querer um cara que ganha 2mil por exemplo??

até algumas das feias escrotas tem uns traços de comportamento parecido com as gostosas, essas sim são
foda de aguentar. 

ps: master of the obvious
ps²: botequeiros que casaram com a feinha estranha e primeira mulher que comeram na vida vindo me
xingar abaixo dizendo que nao sei nada sobre "amor" 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipergamia


[CONQUISTAMOB] Muitos homens não tem as mulheres q desejam

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/468711-conquistamob-homens-nao-as-mulheres-q-desejam-4.html[03/02/2013 21:55:45]

sequer amizade, mas uma relação social sempre nociva. 

Quanto às baladas, na maioria absoluta delas, em boates e casas noturnas, vale dizer que não rolam
conversas triviais descontraídas como num boteco, nem entretenimentos mais sadios como jogos (de mesa
ou eletrônicos), bandas boas e audíveis, esportes, sinuca ou coisa do tipo. 

Balada, não adianta falar outra coisa, é sinônimo de beijos e amassos sem compromisso, bebidas
alcoólicas misturadas à vontade, música ruim, alta rotatividade de parceiros, competitividade sexual
ferrenha entre todos e até mesmo drogas pesadas.

Assim como um homem baladeiro, uma mulher baladeira é muito afeita a esse estilo de vida que aprecia,
aceita e incentiva a promiscuidade, a superficialidade, a competição sem sentido, o consumo irresponsável
de bebidas e de drogas ilícitas. 

Por isso que uma mulher que frequenta boates, casas noturnas e eventos do gênero deve ser

automaticamente considerada como imprestável para qualquer relacionamento sério. 

Porém, lixo sempre atrai mais lixo... 

 Citando willywonka 

E quanto a 2 meses de balada é muito relativo...óbvio que o cara vai sair do zero, mas bota um nerdão
daqui que não consegue conversar nem com as meninas da faculdade, o cara não vai nem abrir a boca,
vai se embriagar e sair liso. É a mesma coisa de dizer que se me botar no Santos em 2-3 meses eu tô
tabelando com o Neymar...surreal!

KingNobil e nwalker.
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bom troll.
@Truman me da vontade de morrer quando leio seus posts cara, a vida deve ser melhor que isso.

#90

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Vous avez!
Jun 2007
1.009
293

ganondorfan 

Membro

Última edição por ganondorfan : 22-02-2012 às 12:49

Ajude a encontrar animais desaparecidos Clique aqui

The Voice e xel157.
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Mr.CITIZEN COPE 

Membro

 Citando Moda Focka 

eu ia adorar que o Truman estivesse errado, mas o pior é que ele ta certo.
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O pior que esse cara tem uns lapsos e por mais que eu não queira concordar algumas partes eu tenho que
aceitar tb. :/

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

My Life In HiDef
Jun 2000
13.179
4
611

mulher TOP caga em cima do mundo inteiro, nao tão nem aí pra nada, elas conseguem qualquer coisa.. pq
vao querer um cara que ganha 2mil por exemplo??

até algumas das feias escrotas tem uns traços de comportamento parecido com as gostosas, essas sim são
foda de aguentar.

ps: master of the obvious
ps²: botequeiros que casaram com a feinha estranha e primeira mulher que comeram na vida vindo me
xingar abaixo dizendo que nao sei nada sobre "amor" 

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

 

22-02-2012 12:55

E quem disse que não tem mulher que gosta de pegar no braço?

Pegar mulher não é 1+1 cara. Todas elas são diferentes, todos os lugares são diferentes, porém sempre a
intenção de uma mulher/homem solteiro é a mesma. Partindo desse princípio, saiba que qualquer um está
disposto, porém com seus princípios fixos.

O que é isso, por exemplo, eu não gosto de um certo tipo de mulher então não vou atrás desse tipo de
mulher. A mulher também tem princípios, e algumas é de deixar caras como Neymar apenas ficarem com
elas.

Claro que em uma balada você pode ser quem você quiser, desde que você venda seu peixe para isso.
Talvez até consiga se passar por um rico e famoso, mas você vai ter que armar muito bem seu jogo e
estratégia antes e dar sorte da mulher não conhecer algo sobre a mentira que você irá contar.

Só para você ter uma ideia, meu amigo em um cruzeiro pegou uma dizendo que era um dos donos da
JBS-Friboi e que tinha mais cabeça de gado que a cidade de São Paulo . Ele foi tão bom na lábia que a
menina acreditou nisso e ele conseguiu tudo, literalmente, rs.

Então desde que você descubra rápido o que a mulher quer ouvir e consiga passar isso da melhor maneira
possível, você irá conseguir tudo. Não importa quem seja.

#92

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Consistency
Dec 2003
11.558
2105

Joke 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando willywonka 

cara, tudo isso é muito bonito mas tenho amigo de 20 e poucos anos acostumado a pegar mulher boa que
ainda chega em mulher pegando no braço! Enquanto ninguém chegar e falar pra ele: 'bicho não chega
encostando que aqui não é micareta!' o cara não aprende... o que quero dizer é que a maioria pega mulher
por 'sorte', chega em várias e a que der mole ele pega, então não tem como ele avaliar o que funciona ou
não, a culpa é sempre das 'mulheres difíceis'. E quanto a 2 meses de balada é muito relativo...óbvio que o
cara vai sair do zero, mas bota um nerdão daqui que não consegue conversar nem com as meninas da
faculdade, o cara não vai nem abrir a boca, vai se embriagar e sair liso. É a mesma coisa de dizer que se
me botar no Santos em 2-3 meses eu tô tabelando com o Neymar...surreal!
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Isso é realmente um jogo de sedução, porém não é com um livro que se aprende. A vida cuida disso com
suas perdas e ganhos.

"All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost."

Referências

 

22-02-2012 13:02

Concordo com você, mas a probabilidade de tomar uma bota é muito maior do que você chegar num
papo, sendo mais sutil e etc.
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My Life In HiDef
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Mr.CITIZEN COPE 

Membro

 Citando Joke 

E quem disse que não tem mulher que gosta de pegar no braço? Pegar mulher não é 1+1 cara.

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

 

22-02-2012 13:12

E DIGO MAIS:

Quem é aqui que nunca saiu no braço com sua mulher né amigo?!
Quem aqui nunca bateu na mulher e ela gostou?! Só eu que bati na mulher?
Quem nunca né, amigo...

#94
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HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
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The Voice 

Membro

 Citando Joke 

E quem disse que não tem mulher que gosta de pegar no braço?

Última edição por The Voice : 22-02-2012 às 13:13
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Joke 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Mr.CITIZEN COPE 

Concordo com você, mas a probabilidade de tomar uma bota é muito maior do que você chegar num papo,
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Se você já fez sua cama com algumas trocas de olhares e rolou um retorno e sorrisinhos, chegar
encostando no braço/ombro e falando alguma coisa engraçada para quebrar o clima no ouvido oposto, não
tem coisa mais fácil. 

Depois é administrar um pouco mais, quebrar o gelo com uma coisa engraçada e mandar a indireta logo
em seguida, já encostando no ombro novamente e chegando junto.

Mulher gosta de homem que tem pegada e se você consegue ficar no limite entre ter pegada e assédio
(hahahaha) você irá se dar bem.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Consistency
Dec 2003
11.558
2105

sendo mais sutil e etc.

"All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost."

Referências
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Eu nunca sai no braço com mulher.
Bater em mulher e ela gostar é uma coisa feita em 4 paredes e tem pessoas que se impressionam da
quantidade de mulheres que gostam de um tapinha, rs.

#96
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Joke 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando The Voice 

E DIGO MAIS:

Quem é aqui que nunca saiu no braço com sua mulher né amigo?!
Quem aqui nunca bateu na mulher e ela gostou?! Só eu que bati na mulher?
Quem nunca né, amigo...

"All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost."

Referências
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Feb 2001
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KingNobil 
Membro

 Citando Truman 

Você pode ter uma sociedade pacífica com 5 ou mais mulheres em idade reprodutiva para cada homem na
mesma idade, mas nunca haverá paz onde for o contrário. Basta pensar no seguinte: 

- Homens têm libido maior e procuram sexo com mais frequência do que as mulheres;

- Homens são muito mais amargurados, frustrados e violentos quando não conseguem satisfazer suas

metas sexuais; 
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Não concordo nem de longe com tudo que vc diz, mas vc merece joinha apenas por ter um ponto de vista
diferente da maioria. 

- Quando há homens demais (excesso de oferta masculina), mulheres vão ser MUITO mais exigentes (ou
seja, aumentar seu "preço") para conceder sexo, e o farão apenas para uma minoria de homens
destacados, que dividirão as mulheres entre si, devido à natureza hipérgama * da sexualidade feminina.

Os outros homens não escolhidos, a maioria, morrerá guerreando para ter o privilégio de ter uma mulher
(ainda que dividida com outro), ou será celibatária, ou no desespero completo se tornará estuprador ou
mesmo homossexual por indução;

* http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipergamia

- Quando há mulheres demais (excesso de oferta feminina), os homens saberão dividir suas atenções entre
várias de suas mulheres preferidas (entre elas, bonitas e feias), devido à natureza polígama da sexualidade
masculina. Todos terão acesso ao sexo. 

Por isso, práticas como o aborto discriminatório por sexo são criminosas e perversas, e culturas que a
acolhem (China e Índia) não podem permanecer estáveis e em paz por muito tempo. 

Lamento, mas não quero descer ao nível da PATULÉIA. Quem puder que me leia, senão, foda-se! 

De uma coisa eu tenho certeza, de que chegamos no fundo do poço quando é preciso que um homem
tenha que mostrar o quanto deva ser valorizado. 

Lá fora as pessoas até se organizam, montam associações de verdade e lutam contra a opressão (mesmo
ela sendo até pior que aqui). 

Mas no Bostil, os merdilheiros não ligam pra porra nenhuma, pessoas idiotas não são punidas como
merecem, ninguém se organiza, e nem vocês mesmos que me criticam se valorizam (já cansei de ver gente
reclamando no Boteco, mas no final termina sempre cedendo aos caprichos utilitaristas (e fetichistas)

dessas mulheres que estão aí). 

E a maioria das mulheres não toma iniciativa pra nada porque não suporta correr o risco da rejeição
(machucando assim o seu ego) e estão naturalmente condicionadas a esperar que os homens vão até elas.
As iniciativas só existem com aqueles que se destacam no círculo social pelo poder e/ou pelo status (ricos,
organizadores de festas, marombados de praia, cafajestes carismáticos, etc.).

Se engana quem acha que com mulheres rola qualquer troca positiva de interesses ou mesmo favores
moralmente justos, em que as pessoas envolvidas cresçam. Há apenas o interesse, puro e simples, não há

sequer amizade, mas uma relação social sempre nociva. 

Quanto às baladas, na maioria absoluta delas, em boates e casas noturnas, vale dizer que não rolam
conversas triviais descontraídas como num boteco, nem entretenimentos mais sadios como jogos (de mesa
ou eletrônicos), bandas boas e audíveis, esportes, sinuca ou coisa do tipo. 

Balada, não adianta falar outra coisa, é sinônimo de beijos e amassos sem compromisso, bebidas
alcoólicas misturadas à vontade, música ruim, alta rotatividade de parceiros, competitividade sexual
ferrenha entre todos e até mesmo drogas pesadas.

Assim como um homem baladeiro, uma mulher baladeira é muito afeita a esse estilo de vida que aprecia,
aceita e incentiva a promiscuidade, a superficialidade, a competição sem sentido, o consumo irresponsável
de bebidas e de drogas ilícitas. 

Por isso que uma mulher que frequenta boates, casas noturnas e eventos do gênero deve ser

automaticamente considerada como imprestável para qualquer relacionamento sério. 

Porém, lixo sempre atrai mais lixo... 

-x-
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Também fico triste quando leio o @Truman , mas fico pior mesmo é quando ele está certo em várias
proposições.
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Deus Ex Machina  

Membro

Posto, logo existo!
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Isso é meio que regra. Mas confesso que nesse carnaval conheci tanta gente legal. Mulheres lindas,
simpáticas, educadas e que a todo tempo diziam que cansaram dessa história de que só querem cara pra
bancar. Primeiro porque todas ali possuem a vida muito estável, ou ganham bem ou são herdeiras. Acham
que o cara que só usa a grana para chegar em mulher é um babaca.
O problema é que a beleza torna a vida da mulher numa facilidade absurda, mas no fundo todas procuram
um cara feliz, que tenha objetivos, cuide dele mesmo, me ame, saiba cuidar dos filhos, se dedique a
família. E isso inclui você ser ou ter um caminho bem traçado para ser bem sucedido, cuidar do corpo e
estar bem consigo mesmo. O gordinho que ganha 1K e passa o dia no computador reclamando das
mulheres, ele é um derrotado genuíno.
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kaleidoscopio 

Membro

 Citando Moda Focka 

eu ia adorar que o Truman estivesse errado, mas o pior é que ele ta certo.

mulher TOP caga em cima do mundo inteiro, nao tão nem aí pra nada, elas conseguem qualquer coisa.. pq
vao querer um cara que ganha 2mil por exemplo??

até algumas das feias escrotas tem uns traços de comportamento parecido com as gostosas, essas sim são
foda de aguentar.

ps: master of the obvious
ps²: botequeiros que casaram com a feinha estranha e primeira mulher que comeram na vida vindo me
xingar abaixo dizendo que nao sei nada sobre "amor" 

Moda Focka.
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