
[CONQUISTAMOB] Muitos homens não tem as mulheres q desejam

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/468711-conquistamob-homens-nao-as-mulheres-q-desejam-5.html[03/02/2013 21:56:19]

Fórum Cultura hardMOB Boteco hardMOB [CONQUISTAMOB] Muitos homens não tem as mulheres q desejam

  

 Manter conectado
RegistrarAjuda

Home Vídeos Imagens blogMOB Servidores Contato Sobre

FAQ Calendário Comunidade Opções Atalhos Procura Avançada

+ Responder Tópico Página 5 de 8 ... 3 4 5 6 7 ...Primeira Última

LinkBack Opções do Tópico Mostrar

68

22-02-2012 13:42

Falou que eram mulheres lindas, simpáticas, educadas, bem de vida... Ou seja: perfeição.
E elas falaram isso que está no quote pra você pra você E VOCÊ ACREDITOU?

Por que não perguntou pra elas: "quantos dos seus ex-namorados dirigiam um Gol? um Palio?"

Bingo.
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 Citando kaleidoscopio 

e que a todo tempo diziam que cansaram dessa história de que só querem cara pra bancar
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Cara uma delas namorou um amigo meu que anda de gol. Mas o diferencial é que o cara é bem
relacionado, de bem com a vida, carismático. A grana traz uma segurança maior mas não é para a mulher
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 Citando The Voice 

Falou que eram mulheres lindas, simpáticas, educadas, bem de vida... Ou seja: perfeição.
E elas falaram isso que está no quote pra você pra você E VOCÊ ACREDITOU?

Por que não perguntou pra elas: "quantos dos seus ex-namorados dirigiam um Gol? um Palio?"

Bingo.
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e sim pro cara que fica inseguro.

 

22-02-2012 14:03

Eu estava tendo uma conversa sobre isso com duas mulheres que trabalham comigo semanas atrás,
ambas bem educadas(leia-se estudadas) bonitas e teoricamente bem resolvidas, foi quando uma delas
disse algo que me deixou extremamente decepcionado com as mulheres de um modo geral: "Quando elas
saem com um cara babaca, bobão e que não tem nenhuma prerrogativa de ser a pessoa com quem elas
querem alguma coisa séria, basicamente elas dão, ou seja liberam pro cara as vezes até de primeira
porque no pensamento delas isso é a única coisa que esses caras podem oferecer, já se você caro colega
se enquadra no campo de interesses dela, prepare-se para sofrer todo tipo de jogo de que tem direito".

Se esse tipo de modus operandi não é o inferno meus amigos, eu sinceramente não sei mais o que é. Eu
sei que este tipo de pensamento já é de comum conhecimento de todos, mas quando se ouve da boca de
uma dessas mulheres isso mexe com você.

Não interessa a razão de homens x mulheres e etc, o ambiente sempre é desfavorável caso você seja
homem, a não ser que você possua dinheiro e se comporte como um babaca, o problema desta segunda
opção é que se você faz isso antes mesmo de começar a jogar você já está perdendo.
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 Citando KingNobil 
Não concordo nem de longe com tudo que vc diz, mas vc merece joinha apenas por ter um ponto de vista
diferente da maioria. 
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"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
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 Citando kaleidoscopio 

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.

 Citando kaleidoscopio 

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
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mulheres, ele é um derrotado genuíno.

 Citando kaleidoscopio 

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.

 Citando kaleidoscopio 

cuide dele mesmo, me ame, saiba cuidar dos filhos, se dedique a família.

 Citando kaleidoscopio 

cuide dele mesmo, me ame

 Citando kaleidoscopio 

me ame

"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

ABOBO, Cirrose LVI e msx.
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 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; 

- 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;
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Pasmem, encontramos a resposta para a paz mundial que as misses sempre sonham : há poucas mulheres
no mundo!

Deixa eu simplificar seu pensamento:

- Há homens demais no mundo, mulheres de menos. A lei da "oferta e da procura" se aplica aqui, pois as
mulheres se tornam mais exigentes na busca por seu parceiro.
- Assim sendo, os homens, por sua natureza "amargurados, frustrados e violentos quando não conseguem
satisfazer suas metas sexuais", supostamente são a causa de todo o "mal" que existe mundo.
- Você coloca os homens em um patamar superior ao das mulheres, visto que os homens estão livres para
ter diferentes parceiras, mas o contrário não é permitido - basta olhar sua descrição sobre "mulheres
baladeiras". Mas, ao mesmo tempo, ataca os homens que vão em baladas quando diz que 

Se homem que tem esse comportamento é um lixo, como você me explica sua lógica de que para 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."

Você justifica a poligamia para os homens como se fosse inerente a natureza masculina. Mas a poligamia
feminina...aí não, ai é imoral apenas.

Acho todo esse seu discurso mais uma fachada para justificar seu machismo do que qualquer outra coisa.

Comportamento masculino justificado pela natureza, comportamento feminino justificado pela moral,
caráter, etc., etc., 

Não sei o que fizeram com você, mas deve ter sido bem humilhante. Sinto um pouco de pena (coisa de
mulher).

* 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. 

"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.."

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

Baskiat.
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Esse truman tem SÉRIOS problemas psicológicos.

Procure tratamento cara, antes que seja tarde.
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Não existe poligamia feminina. Somente "hipergamia" (em outras palavras, nenhuma mulher se satisfaz

(mentalmente) com coisa alguma). 

E não se trata de discurso. É que eu entendo muito bem a motivação de cada um. Eu sei exatamente o

que as mulheres sentem com relação ao mundo: inveja. 

Inveja da alegria, criatividade e liberdade alheias. Inveja dos que são sinceros, honestos e verdadeiros. 

Porque ao invés de pensarem no que eu digo, me atacam (com ou sem sua turminha de medíocres) pois
seus Egos as impede de pensarem, de maneira racional e certeira, sobre o que eu digo.

Minto. 

Elas (e vocês) pensam, sim.

Porém me atacam porque eu digo Verdades que não são convenientes.

Eu não sei dizer se todas as mulheres são inseguras.

Mas o que pega é a atitude delas.

E é por aí é que podemos medi-las como elas realmente são, e não como querem aparentar.

Você diz isso porque eu me recuso a entrar na sua loucura.

Porque eu não procuro coisas que nascem do delírio de desqualificados, covardes e dementes. Se um dia
eu resolver fazer isso, estarei é fazendo o jogo de vocês.

Sinto muito, mas eu não embarco nessa.
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 Citando Flower Power 

Você justifica a poligamia para os homens como se fosse inerente a natureza masculina. Mas a poligamia
feminina...aí não, ai é imoral apenas.

Acho todo esse seu discurso mais uma fachada para justificar seu machismo do que qualquer outra coisa.

Comportamento masculino justificado pela natureza, comportamento feminino justificado pela moral, caráter,
etc., etc., 

Não sei o que fizeram com você, mas deve ter sido bem humilhante. Sinto um pouco de pena (coisa de
mulher).

 Citando D.O.G. 
Esse truman tem SÉRIOS problemas psicológicos.

Procure tratamento cara, antes que seja tarde.
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Não é pra mim. 

Moda Focka, nwalker e capitalismo.
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Truman deveria escrever um livro.
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ABOBO e Moda Focka.
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Isso é a pura verdade. Eu só consigo comer de prima quando sou um babaca. Estou bêbado, desci garrafa
com foguinho, dou um beijo na mulher e falo sacanagem no ouvido. Já peguei santinha com isso que o ex
demorou 6 meses para comer. Porque ali ela vê uma figura descartável que oferece um mínimo de
requisitos apenas para trepar. Quem insiste que mulher não trepa mas faz amor vive seus 15 anos até
hoje. Mulher gosta de sexo como eu gosto de sexo. 
O que fode tudo é que agindo assim você não vai conseguir ninguém, comer mulher é a coisa mais fácil do
mundo. Quero ver conquistar uma pessoa. Isso sim é foda. Ultimamente tenho tentando levar
relacionamentos de forma verdadeira, e ir desenrolando, mas sempre deixo claro que não quero namorar
mas que gosto da companhia da pessoa. A famosa amizade colorida que eu tanto gosto.

#110

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2007
8.433
604

kaleidoscopio 

Membro

 Citando ganondorfan 

Eu estava tendo uma conversa sobre isso com duas mulheres que trabalham comigo semanas atrás,
ambas bem educadas(leia-se estudadas) bonitas e teoricamente bem resolvidas, foi quando uma delas
disse algo que me deixou extremamente decepcionado com as mulheres de um modo geral: "Quando elas
saem com um cara babaca, bobão e que não tem nenhuma prerrogativa de ser a pessoa com quem elas
querem alguma coisa séria, basicamente elas dão, ou seja liberam pro cara as vezes até de primeira
porque no pensamento delas isso é a única coisa que esses caras podem oferecer, já se você caro colega
se enquadra no campo de interesses dela, prepare-se para sofrer todo tipo de jogo de que tem direito".

Se esse tipo de modus operandi não é o inferno meus amigos, eu sinceramente não sei mais o que é. Eu
sei que este tipo de pensamento já é de comum conhecimento de todos, mas quando se ouve da boca de
uma dessas mulheres isso mexe com você.

Não interessa a razão de homens x mulheres e etc, o ambiente sempre é desfavorável caso você seja
homem, a não ser que você possua dinheiro e se comporte como um babaca, o problema desta segunda
opção é que se você faz isso antes mesmo de começar a jogar você já está perdendo.
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22-02-2012 17:05

Como não?

Quantos estudos antropológicos existem falando sobre a poligamia feminina? Em que mundo você vive?

Pra ajudar: busque por poligamia feminina no google, oras.

Convenientes para quem?
Inveja dos que são sinceros honestos e verdadeiros? São sentimentos que só ocorrem às mulheres ?
Homens, em geral, são imunes a estes sentimentos? 
Cade a lógica racional que você tanto estima?

Penso que o inseguro aqui não somos nós, mulheres. Mas aqueles que reclamam do fator QUANTIDADE de
mulher disponível no mercado e que não consegue se GARANTIR em conquistar uma. Não sei se sabe,
mas existem sim muitas mulheres por aí que dão importância a outros capitais que não apenas o
econômico ou o capital físico. O problema aí é o meio em que se faz a procura.

A balança não pende apenas para um lado como você sugere, a culpa não pode e nem deve recair apenas
na mulher.

Se existem mulheres sacanas, é pq existem homens que permitem isso. E não só permitem como
incentivam isso. E o contrário também é verdadeiro.
E como socióloga, é OBVIO que o ambiente social, o período histórico, e mais uma lista de fatores
influenciam no comportamento humano, isso não deve se resumir a uma discussão sexista apenas.

ps: a tempo, sua visão é rasa e se limita apenas ao gênero, deveria ter uma visão ampla da sociedade
antes de cagar pelos dedos dessa maneira

#111

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
5.799
1210

Flower Power  

Membro

 Citando Truman 

Não existe poligamia feminina. Somente "hipergamia" (em outras palavras, nenhuma mulher se satisfaz

(mentalmente) com coisa alguma). 

E não se trata de discurso. É que eu entendo muito bem a motivação de cada um. Eu sei exatamente o

que as mulheres sentem com relação ao mundo: inveja. 

Inveja da alegria, criatividade e liberdade alheias. Inveja dos que são sinceros, honestos e verdadeiros. 

Porque ao invés de pensarem no que eu digo, me atacam (com ou sem sua turminha de medíocres) pois
seus Egos as impede de pensarem, de maneira racional e certeira, sobre o que eu digo.

Minto. 

Elas (e vocês) pensam, sim.

Porém me atacam porque eu digo Verdades que não são convenientes.

Eu não sei dizer se todas as mulheres são inseguras.

Mas o que pega é a atitude delas.

E é por aí é que podemos medi-las como elas realmente são, e não como querem aparentar.
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Última edição por Flower Power : 22-02-2012 às 17:08

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

D.O.G..

 

22-02-2012 18:27

Na Grécia tinha viado pra tudo quanto era canto, em Roma a surubaiada dominava, na Índia (digo, antiga
Índia) o sexo era sagrado, no Japão rolava sem problemas, enfim, em tudo quanto foi civilização, o sexo
era aceito numa boa. 

Na sociedade moderna, é só alguém postar uma foto mais sensual num tópico, que já rola histeria. 

Mas, usando a lógica (que na cabeça de vocês não existe), não tem nada de mal no sexo, pra ser assim
tão combatido. Se um adulto dá o cu, chupa pinto, come , faz orgias e mesmo leva uma rola de BURRO no
meio do rabo, é problema dele.

Mas foi justamente aí que entraram as mulheres e toda sua loucura. 

A sociedade passou a funcionar assim porque FOI desde tempos imemoriais corrompida pelas mulheres,
que passaram sua corrupção adiante, como se fosse um câncer mental. 

Quando se controla o prazer de uma Sociedade, se pode direcioná-la para fazer (ou ir na direção) que se
quiser. 

Escravizá-la principalmente. 

Mas este é apenas um dos instrumentos de coação e controle. Depois vem a religião, a escola, o trabalho,

o capital, ou simplesmente A HIERARQUIA DO PODER! 

Ninguém pode me convencer que foram os homens que soltaram essas empulhações em cima das
crianças, porque alguém consciente irá reparar que está na verdade fomentando e criando monstros ainda
piores que isso tudo.

E se ninguém fizer nada pra mudar esse estado de coisas, mais e mais filhinhos da puta serão gerados e

criados com nossa benção e anuência. 

#112

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando Flower Power 

Como não?

Quantos estudos antropológicos existem falando sobre a poligamia feminina? Em que mundo você vive?

Pra ajudar: busque por poligamia feminina no google, oras.

Convenientes para quem?
Inveja dos que são sinceros honestos e verdadeiros? São sentimentos que só ocorrem às mulheres ?
Homens, em geral, são imunes a estes sentimentos? 
Cade a lógica racional que você tanto estima?

 Citando Flower Power 

Penso que o inseguro aqui não somos nós, mulheres. Mas aqueles que reclamam do fator QUANTIDADE
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Eu vi um documentário sobre o comportamento de chimpanzés domesticados. 

Eles agem exatamente como os seres humanos quando vêem, por exemplo, filhotinhos de gatos ou cães.

Ou seja, a idiotice é hereditária! 

Todos nós (e não estou excluindo ninguém) somos plenamente capazes de discernir as coisas como
realmente são.

Porém, o Sistema favorece a nossa confusão. Somos bombardeados com informações falsas e calcadas em
cunho extremamente emocional.

O segredo da confusão está aí, a nossa falta de análise FRIA das situações. 

O que é que se esconde por detrás dos sorrisos, da beleza e do mimimi dramático, os punhos em riste e a
tal "indignação".

Porque a Verdade não precisa de berreiros, gritaria, choradeira. 

A Verdade é simplíssima, clara, radiante feito a luz do sol e pura feito um diamante polido. 

Nossos olhos é que estão sujos, incapazes de discernir entre o certo e errado.

Porém, eu te dou uma dica pra você voltar a pensar direito: na dúvida, consulte sua Razão.

Faz sentido tudo isso? 

Tem fundamento LÓGICO o que lhe é dito ou alguém está apelando para seu lado emocional? 

A manipulação mais fácil de qualquer mente inferior é pela emoção. 

Os interesseiros SEMPRE querem te colocar num estado emocional pra poder manipular você.

Então use sua Razão e pense de maneira independente, crítica. SIMPLES.

Aí a Verdade aparece. 

A sociedade é composta de elementos que ajudam a entender a formação psicológica e comportamental
das pessoas.

de mulher disponível no mercado e que não consegue se GARANTIR em conquistar uma. Não sei se sabe,
mas existem sim muitas mulheres por aí que dão importância a outros capitais que não apenas o
econômico ou o capital físico. O problema aí é o meio em que se faz a procura.

A balança não pende apenas para um lado como você sugere, a culpa não pode e nem deve recair apenas
na mulher.

Se existem mulheres sacanas, é pq existem homens que permitem isso. E não só permitem como
incentivam isso. E o contrário também é verdadeiro.

 Citando Flower Power 

E como socióloga, é OBVIO que o ambiente social, o período histórico, e mais uma lista de fatores
influenciam no comportamento humano, isso não deve se resumir a uma discussão sexista apenas.

 Citando Flower Power 

ps: a tempo, sua visão é rasa e se limita apenas ao gênero, deveria ter uma visão ampla da sociedade
antes de cagar pelos dedos dessa maneira
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Mas não é por ela que se traça um mapa perfeito da Psique mas, sim, se obtém algumas dicas e
sugestões. Cabe a quem souber, analisar com adequação.

Mas certos comportamentos e atitudes se repetem em categorias de pessoas e isso é um fato. 

Última edição por Truman : 22-02-2012 às 18:30
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O Truman é gay?

#113

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

A fé remove neurônios.
Dec 2005
2.093
578

Deus Ex Machina  

Membro

Posto, logo existo!
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como dcantavca cazuza:

Migalhas dormidas do teu pão
Raspas e restos
Me interessam
Pequenas poções de ilusão
Mentiras sinceras me interessam

#114

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2011
3.341
693

Olokobicho 

Membro
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Arruma uma boneca inflável, ela sim vai ser perfeita, não de enche o saco e nem gasta seu dinheiro.

#115

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2007
908
1

^C@ver@o^ 

Membro
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Concordo!
Isso provavelmente o deixaria afasto de nós por um bom tempo

#116

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
4.817
326

ghz 

Membro

 Citando Darktag 

Truman deveria escrever um livro.

Originalmente enviada por Spectrobozo® 
os tempos dos escravos transformaram os negros em \"super resistentes\", e os campos de
conecntração transformaram os judeus em \"super genios\", depois dizem que foram coisas ruins 

 

22-02-2012 21:26

Você notou que não respondeu nenhuma questão minha ? NENHUMA.

Você se faz de frio, calculista, se põe acima das mulheres como um ser superior, ACHA que sabe escrever,
mas o que você faz é isso aqui ó:

Mulher é idiota

Mulheres são inferiores. 

Mulheres são manipuladoras 
___

Entenda que o que você passa a outras pessoas é só recalque e apenas recalque. Você não tem base
científica nenhuma, provavelmente só chegou a esse monte de conclusões através de experiencias pessoais
(e pelo visto fracassadas), ou através de textos pra lá de duvidosos.

E eu, já sabendo disso, me atrevi a tentar um dialogo coerente, racional...coisa que cá entre nós é o que
mais falta em você. Seus "argumentos", "desculpas", estão errados em tantos níveis que eu te
aconselharia a procurar ajuda psicológica, talvez um analista. Se isso já tiver chegado ao ponto de
paranoia (que é o que me parece), você está na merda !

Cada um ter uma opinião é direito, mas quando isso ultrapassada os limites dos direitos dos outros é
opinião marginal, preconceito, racismo, etc., vá se tratar e aprender a respeitar os outros independente de
gênero. 

#117

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
5.799
1210

Flower Power  

Membro

 Citando Truman 

balbalbalbalba gonna hate woman blalbalbalba:
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O único gênero que existe é o humano.

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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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2010
5.327
1256

ClapTrap 

Membro

 Citando Flower Power 

Você notou que não respondeu nenhuma questão minha ? NENHUMA.

Você se faz de frio, calculista, se põe acima das mulheres como um ser superior, ACHA que sabe escrever,
mas o que você faz é isso aqui ó:

Mulher é idiota

Mulheres são inferiores. 

Mulheres são manipuladoras 
___

Entenda que o que você passa a outras pessoas é só recalque e apenas recalque. Você não tem base
científica nenhuma, provavelmente só chegou a esse monte de conclusões através de experiencias
pessoais (e pelo visto fracassadas), ou através de textos pra lá de duvidosos.

E eu, já sabendo disso, me atrevi a tentar um dialogo coerente, racional...coisa que cá entre nós é o que
mais falta em você. Seus "argumentos", "desculpas", estão errados em tantos níveis que eu te aconselharia
a procurar ajuda psicológica, talvez um analista. Se isso já tiver chegado ao ponto de paranoia (que é o
que me parece), você está na merda !

Cada um ter uma opinião é direito, mas quando isso ultrapassada os limites dos direitos dos outros é
opinião marginal, preconceito, racismo, etc., vá se tratar e aprender a respeitar os outros independente de
gênero. 

O único gênero que existe é o humano.
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 Citando Liev
Stalin, eu virava gay por ele
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Erhm, desculpa mas não.

#119

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Estou certo ou não estou errado?
Jul 2003
41.751
4063

pReD@ToR 

Membro

 Citando Flower Power 

O único gênero que existe é o humano.

Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário.
Those who mind don't matter, and those who matter don't mind.

Can't stop, won't stop.
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Arnej 
Membro

 Citando ghz 
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A editora não obteria lucro com a vendagem dos livros pois o custo da impressão do texto adicinado aos
emoticons seria altíssimo.Registro:

Mensagens:
Verdinhas:

You Win or You Die
Dec 2011
1.533
1462

Concordo!
Isso provavelmente o deixaria afasto de nós por um bom tempo

"No mundo há riqueza suficiente para satisfazer as necessidades de todos. Mas não para aumentar a ganância de cada
um. "
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Existe aí uma coisa que está ACIMA de qualquer sapateio: a Liberdade de Expressão. 

E Liberdade de Expressão significa você dizer o que quiser, de quem quiser, da maneira que quiser! 

No meu caso, durante toda a minha vida eu avaliei a sociedade, procurei entender o que as pessoas são, e

achei tudo uma bosta! 

E É UMA BOSTA!

Cê não acredita? Então é problema seu. Eu sei do que estou falando e acho tudo uma bosta.

Por conseguinte, diante de pessoas tão fracas, tão sem emoção e tão sem pique, é natural que qualquer
um reaja contra tudo que está aí.

E É A MINHA MALDITA OPINIÃO!

#121

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando Flower Power 

Você notou que não respondeu nenhuma questão minha ? NENHUMA.

Você se faz de frio, calculista, se põe acima das mulheres como um ser superior, ACHA que sabe escrever,
mas o que você faz é isso aqui ó:

Mulher é idiota

Mulheres são inferiores. 

Mulheres são manipuladoras 
___

Entenda que o que você passa a outras pessoas é só recalque e apenas recalque. Você não tem base
científica nenhuma, provavelmente só chegou a esse monte de conclusões através de experiencias
pessoais (e pelo visto fracassadas), ou através de textos pra lá de duvidosos.

E eu, já sabendo disso, me atrevi a tentar um dialogo coerente, racional...coisa que cá entre nós é o que
mais falta em você. Seus "argumentos", "desculpas", estão errados em tantos níveis que eu te aconselharia
a procurar ajuda psicológica, talvez um analista. Se isso já tiver chegado ao ponto de paranoia (que é o
que me parece), você está na merda !

Cada um ter uma opinião é direito, mas quando isso ultrapassada os limites dos direitos dos outros é
opinião marginal, preconceito, racismo, etc., vá se tratar e aprender a respeitar os outros independente de
gênero. 

O único gênero que existe é o humano.
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"Ah, mas eu não gostei!"

Foda-se você, caralho! 

"Ah, mas não fala assim..."

O tempo que neguinho fica enchendo o meu saco poderia usar pra agir feito GENTE, feito ADULTO e
perguntar assim: "Onde é que as mulheres erram? Por que elas são assim, mostra aí onde estão os seus
trilhões de erros."

Qualquer pessoa séria gostaria de ter seus erros apontados. Não pra sair brigando mas pra MELHORAR o
próprio caráter.

Não.

O OOORGUUUULHO, A SOBEEERBA sempre fala mais alto por que?

Porque a vida toda receberam tapinha nas costas, agradinho, mimimi, beijiquinho, vem cá ganhar um
beijinho, vem, coisinha fofa! Ai, que jujuju de lindinha que você é! Cê é tão lindinha, tão pequerrucha, dá
vontade de morder esse rostinho de anjo!

Deixaram as mulheres mal acostumadas. Mimadas mesmo. 

Bebezonas! 

Aí me vem uma delas e tromba com alguém mais direto, mais sincero, mais franco e honesto, que diz na
lata o que pensa, e o que acontece?

SAPATEIO! SIRICUTICO! SKINDÔ DA MULATA! FANIQUITOS! 

O que me impressiona e me deixa abismado é que tal atitude vem de alguém que se diz socióloga!
Alguém que deveria saber os valores da Liberdade de Expressão, o respeito à Tolerância e, principalmente,
abrir as portas ao diálogo.

Mas eu compreendo.

Estar aprisionado num corpo feminino deixa as pessoas com sentimentos distoantes, pensamentos

desarmoniosos, e elas se tornam REPULSIVAS! 

Repelentes mesmo. 

nwalker.
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LALALA!
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Baskiat 

Membro

 Citando Truman 

É que eu entendo muito bem a motivação de cada um. Eu sei exatamente o que as mulheres sentem com

relação ao mundo: inveja. 
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omg

deus frequenta a HM

UHU eu sabia

ok, vo dormir

Mensagens:
Verdinhas:

18.256
4215

"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
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Truman espanou, quando o jogaram na parede ele pediu água. Que dóóó que dó.

Já disse aqui, ele caça qualquer referência negativa, se apega e acha que descobriu o segredo da vida.

Vamos por partes, você já tem sua opinião enraizada, isso faz com que suas ideias sejam TODAS
tendenciosas.

Outra coisa, você foge muito do contexto, você afirma que mulheres são frágeis, muitas vezes insegura.
Mas ao mesmo tempo perigosas.

Somos nós reféns desse comportamento?

Esse pensando leva crer que frágeis somos nós homens, que dependemos da escolha feminina para
podermos "procriar" e disseminar nossa prole.

Esse pensamento é tão confuso que não consigo seguir uma linha lógica de raciocínio.

Levando em conta suas ideias, só os mais fracos ficam sem uma transa, já que temos que atender os
requisitos exigidos pelas mulheres.

Sobre você.

1) Você querer acabar com as espinhas usando Roacutan.
2) Alisa o cabelo com chapinha e faz escova progressiva.
3) Parece preocupado com seu corpo.

Qual conclusão?

Você esta tentando se adequando e claramente busca um patamar superior nessa sociedade, essa mesmo
que tanto critica.

Pra quê?

Para poder ter mais chances com as mulheres. Essas que você repudia.

Truman, aceite que você sente que é refém do sexo oposto (isso se não for gay) e isso parece que tem
afetado e muito seu psicológico.
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Flower Power.
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Mas ele terá que encher o saco da boneca 

#124
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Doe sangue.
Aug 2004
12.771
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Darktag 

Membro

 Citando ^C[MENTION=216487
ver@o^;9090703]Arruma uma boneca inflável, ela sim vai ser perfeita, não de enche o saco e nem gasta
seu dinheiro.

Sou doador de sangue. Seja um você também 
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Mas ele pode fantasiar, usar o google translator e conversar com ela.

Nisso ele pode fazer o que deseja, criar uma mulher perfeita e que diga o que ele quer.

No final ele pode soltar.
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 Citando Darktag 

Mas ele terá que encher o saco da boneca 

 

Ir para o Fórum
+ Responder Tópico

Página 5 de 8 ... 3 4 5 6 7 ...Primeira Última

Assuntos do tópico

conquistamob | desejam | homens | mulheres |
Mais assuntos

 Facebook

 Twitter

 Google

Compartilhar Permissões

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/468711-conquistamob-homens-nao-as-mulheres-q-desejam-prev-thread.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/468711-conquistamob-homens-nao-as-mulheres-q-desejam-next-thread.html
http://www.hardmob.com.br/members/flower+power.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9091556
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9091556
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9091556
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9091556
http://www.hardmob.com.br/members/darktag.html
http://www.hardmob.com.br/members/darktag.html
http://www.hardmob.com.br/members/Darktag.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/darktag.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9091557
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9091557
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9091557
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9091557
http://www.hardmob.com.br/members/mental.html
http://www.hardmob.com.br/members/mental.html
http://www.hardmob.com.br/members/Mental.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/mental.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9091562
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9091562
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9091562
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9091562
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=9091562&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=9091562&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=9091562&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/468711-conquistamob-homens-nao-as-mulheres-q-desejam-3.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/468711-conquistamob-homens-nao-as-mulheres-q-desejam-4.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/468711-conquistamob-homens-nao-as-mulheres-q-desejam-6.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/468711-conquistamob-homens-nao-as-mulheres-q-desejam-7.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/468711-conquistamob-homens-nao-as-mulheres-q-desejam.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/468711-conquistamob-homens-nao-as-mulheres-q-desejam.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/468711-conquistamob-homens-nao-as-mulheres-q-desejam-4.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/468711-conquistamob-homens-nao-as-mulheres-q-desejam-6.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/468711-conquistamob-homens-nao-as-mulheres-q-desejam-8.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/468711-conquistamob-homens-nao-as-mulheres-q-desejam-8.html
http://www.hardmob.com.br/tags/0202020-20.html?conquistamob=
http://www.hardmob.com.br/tags/0202020-20.html?desejam=
http://www.hardmob.com.br/tags/0202020-20.html?homens=
http://www.hardmob.com.br/tags/0202020-20.html?mulheres=
http://www.hardmob.com.br/tags/
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F468711-conquistamob-homens-nao-as-mulheres-q-desejam.html
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F468711-conquistamob-homens-nao-as-mulheres-q-desejam.html
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F468711-conquistamob-homens-nao-as-mulheres-q-desejam.html
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F468711-conquistamob-homens-nao-as-mulheres-q-desejam.html
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F468711-conquistamob-homens-nao-as-mulheres-q-desejam.html&title=%5BCONQUISTAMOB%5D+Muitos+homens+n%E3o+tem+as+mulheres+q+desejam
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F468711-conquistamob-homens-nao-as-mulheres-q-desejam.html&title=%5BCONQUISTAMOB%5D+Muitos+homens+n%E3o+tem+as+mulheres+q+desejam

	www.hardmob.com.br
	[CONQUISTAMOB] Muitos homens não tem as mulheres q desejam


	VyZXMtcS1kZXNlamFtLTUuaHRtbAA=: 
	form3: 
	vb_login_username: Usuário
	vb_login_password_hint: Senha
	input9: 
	cookieuser: 1


	VyZXMtcS1kZXNlamFtLTUuaHRtbAA=: 
	form1: 
	q: 
	sa: 




