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Ps: O Faniquito, o sapateio, etc., etc., foram meus agora? Olhe para você hahah
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Flower Power  

Membro

 Citando Truman 

hate blalblabla chorei largado

Última edição por Flower Power : 23-02-2012 às 8:52

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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23-02-2012 9:57

O que acontece é que 98% dos homens são estúpidos. Veja você aí, querendo explicações e mais
explicações, como se eu fosse sua mãe. Você é dependente pra caralho da explicação dos outros e, por

isso, DETESTA PENSAR! 

Não leia o que eu digo, saiba por si mesmo. 

Porque quando eu disser alguma coisa será a MINHA opinião. Tem gente que lê e entende outra coisa e
por aí vai.

Você não tem que confiar na minha palavra pra explicar as coisas. Você tem que ser adulto o suficiente
pra LER e COMPREENDER POR SI SÓ! 

Pense bem: pra que depender dos outros?

Pra que delegar a terceiros a decisão sobre sua vida, seu destino, sua existência, seu dinheiro, seus

impostos, suas dívidas, seus sonhos, sua morte? 

Quando você direciona sua vida apenas pra ganhar dinheiro, elogios ou exposição...
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Truman 

Membro

 Citando Mental 
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.

 Citando Mental 
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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Você mata sua espontaneidade. 

Mata a sua simplicidade e vira, digamos, um vendido.

O erro está aí, porque uma vez que você entra no puteiro, a inocência se perde. 

E estaria apodrecido. Que é o que acontece com tudo o que essa gente faz.

Você precisa DESAPRENDER isso tudo. 

Precisa deixar de lado o Ego, a fama, grana e mimimi, e simplesmente agradar a si mesmo.

É foda, mas NINGUÉM pensa nisso. Ninguém visa cuidar de si, e tudo que se faz é sempre visando obter
vantagem em cima dos outros.

Temos que desaprender a ser putas.

O que é impossível mas vai que... 
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Trolled hard
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 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante
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heheh... boa frase.

#129

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Anarcho-capitalism
Feb 2012
1.498
381

capitalismo 

Membro

 Citando Truman 

Temos que desaprender a ser putas.

http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9091933
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9091933
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9091933
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9091933
http://www.hardmob.com.br/members/felipe.html
http://www.hardmob.com.br/members/felipe.html
http://www.hardmob.com.br/blogs/262694/
http://www.hardmob.com.br/members/Felipe.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/felipe.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/466428-oh-waitmob-policia-tucana-reacionaria-prende-rita-lee-post9042260.html#post9042260
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/466428-oh-waitmob-policia-tucana-reacionaria-prende-rita-lee-post9042260.html#post9042260
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9091957
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9091957
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9091957
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9091957
http://www.hardmob.com.br/members/capitalismo.html
http://www.hardmob.com.br/members/capitalismo.html
http://www.hardmob.com.br/members/capitalismo.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/capitalismo.html


[CONQUISTAMOB] Muitos homens não tem as mulheres q desejam

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/468711-conquistamob-homens-nao-as-mulheres-q-desejam-6.html[03/02/2013 21:56:47]

Supremacia Capitalista - Capitalismo rulez! 
Agnóstico, pró-aborto, anti-comunismo/socialismo
"Money doesn't buy happiness... Sorry, just kidding! "
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tem q pega essas mina tudo ae, melhor época da historia pra ser homem hétero e solteiro
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• The richest man in the world is not the one who has the most, but the one who needs the least •
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hahaha, mta gente querendo dar opinião aki, alguns dizendo o contrario do q os outros, brigando para

dizer q sabe mais d mulher q os outros , ta mesmo dificil d entender elas, o q buscam e talz. Algum
amigo ae do forum relatou algo sobre "conseguir uma mulher para fazer sexo de primeira é facil", não
acho q seja tão facil assim, a não ser pagando, pelo menos aqui no rio grande do sul, elas estão se
valorizando mto mais, ficando dificeis, saindo da balada sem ter pego nada e voltando pra casa com suas
amigas... dicas d como comer uma mulher de balada de primeira ( o amigo flou q eh facil) please...

hahaha
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Autor do tópico

baggio321 

Membro
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manolo, se vc tá precisando mesmo urgente e não quer pagar puta vai pra festas mais baixo nivel 

a certeza pra qualquer homem se dar bem é pegar uma mulher de classe social inferior

e nao precisa avacalhar tanto e ir em baile funk ou festa de escola de samba.
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Moda Focka 

Membro

 Citando baggio321 

hahaha, mta gente querendo dar opinião aki, alguns dizendo o contrario do q os outros, brigando para dizer

q sabe mais d mulher q os outros , ta mesmo dificil d entender elas, o q buscam e talz. Algum amigo ae
do forum relatou algo sobre "conseguir uma mulher para fazer sexo de primeira é facil", não acho q seja tão
facil assim, a não ser pagando, pelo menos aqui no rio grande do sul, elas estão se valorizando mto mais,
ficando dificeis, saindo da balada sem ter pego nada e voltando pra casa com suas amigas... dicas d como

comer uma mulher de balada de primeira ( o amigo flou q eh facil) please... hahaha
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tá certo que as minas vão ser burras, chinelonas, se vestem mal, mas mesmo assim tá cheio de gostosa
de olhinho claro entre elas, aqui no sul em qualquer buraco q vc vai tem gata.

conseguir trepar voce vai..

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
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To lendo a trilogia da Guerra dos Tronos, é uma ótima literatura. Perfeita pra pegar mulheres, desde que
elas tb leiam... 
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_Kira 

Membro

 Citando baggio321 

Gostaria de saber se a galera tem algum livro, algo assim q realmente ajude na parte da CONQUISTA,
principalmente em baladas e tal.

Cecedilha.

 Citando C.S.S. 
É a mulher da primeira foto postada? Po, axei bonita.. 
Se fosse homem, eu comia! :X.
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 Citando Truman 

O que acontece é que 98% dos homens são estúpidos. Veja você aí, querendo explicações e mais
explicações, como se eu fosse sua mãe. Você é dependente pra caralho da explicação dos outros e, por

isso, DETESTA PENSAR! 

Não leia o que eu digo, saiba por si mesmo. 

Porque quando eu disser alguma coisa será a MINHA opinião. Tem gente que lê e entende outra coisa e
por aí vai.

Você não tem que confiar na minha palavra pra explicar as coisas. Você tem que ser adulto o suficiente pra
LER e COMPREENDER POR SI SÓ! 

Pense bem: pra que depender dos outros?

Pra que delegar a terceiros a decisão sobre sua vida, seu destino, sua existência, seu dinheiro, seus

impostos, suas dívidas, seus sonhos, sua morte? 

Quando você direciona sua vida apenas pra ganhar dinheiro, elogios ou exposição...

Você mata sua espontaneidade. 

Mata a sua simplicidade e vira, digamos, um vendido.
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Você expõe sua opinião cheia de preconceitos e quer que não o analisamos?

Realmente, precisa de uma psicolog"A", lá eles até podem fazer isso.

Ahhh, eu não pedi uma explicação para formar uma ideia sobre o assunto, eu já tenho minha opinião e
queria entender melhor sua repulsa pelas mulheres. 

Essa história de ego e blablabla, se tem uma coisa que seu ego faz quando é confrontado é se defender,
você cria uns argumentos malucos apenas para defender seu ponto de vista.

O erro está aí, porque uma vez que você entra no puteiro, a inocência se perde. 

E estaria apodrecido. Que é o que acontece com tudo o que essa gente faz.

Você precisa DESAPRENDER isso tudo. 

Precisa deixar de lado o Ego, a fama, grana e mimimi, e simplesmente agradar a si mesmo.

É foda, mas NINGUÉM pensa nisso. Ninguém visa cuidar de si, e tudo que se faz é sempre visando obter
vantagem em cima dos outros.

Temos que desaprender a ser putas.

O que é impossível mas vai que... 

Última edição por Mental : 23-02-2012 às 12:24

 

23-02-2012 12:20

Não perca seu tempo amiguinho.
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Membro

 Citando Mental 
Você expões sua opinião cheia de preconceitos e quer que não o analisamos?

Realmente, precisa de uma psicolog"A", lá eles até podem fazer isso.

Ahhh, eu não pedi uma explicação para formar uma ideia sobre o assunto, eu já tenho minha opinião e
queria entender melhor sua repulsa pelas mulheres. 

Essa história de ego e blablabla, se tem uma coisa que seu ego faz quando é confrontado é se defender,
você cria uns argumentos malucos apenas para defender seu ponto de vista.

Ajude a encontrar animais desaparecidos Clique aqui
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Fico imaginando, o que será que aconteceu com este tal de @Truman ???

Um troll master ???
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Sempre se deu mal com as mulheres e revoltou-se???
Foi abusado e adquiriu algum tipo de sindrome de estocolmo???

 Citando Pot Dealer 
Daria meu cu pra saber a verdade.
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Ele pode ser uma mulher.
Só uma mulher conseguiria falar tão mal de outras mulheres.
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Flower Power  

Membro

 Citando Leo83 

Fico imaginando, o que será que aconteceu com este tal de @Truman ???

Um troll master ???
Sempre se deu mal com as mulheres e revoltou-se???
Foi abusado e adquiriu algum tipo de sindrome de estocolmo???

Darktag e SPIDER-MAN.
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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

 

23-02-2012 12:59

Eu só comecei a realmente curtir meus relacionamentos quando desencanei de achar a mulher certa para
mim e comecei a procurar a mulher que seja parecida comigo.

Dá muito mais certo.

#138

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

rdgr 

Suspenso

oompaloompa.
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Se eu achar uma mulher que se pareça comigo, FUDEU!

#139

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2010
609
199

palhares_RJ 

Membro

 

23-02-2012 15:02

A verdade é que o ser humano quer sempre a mulher do vizinho...

Bonus:
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[Assinatura e avatar editados por conterem publicidade]  ->  ->  -> 

 

23-02-2012 16:01

Resumindo o que o Truman disse em uma frase:

"Contenta-se com o que você tem; regozijar-se na maneira como as coisas são. Quando você percebe que
não há nada faltando, o mundo inteiro pertence a você." Lao Tzu

#141

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2007
1.092
1

Mr.Fahrenheit 
Membro

Última edição por Mr.Fahrenheit : 23-02-2012 às 16:02

Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal; nothing on earth can help the man
with the wrong mental attitude. - Thomas Jefferson 

The Superior Man is all-embracing and not partial. The inferior man is partial and not all-embracing. - K'ung-fu-tzu

 

23-02-2012 16:05

Eu pensava isso.

Primeira vez que eu sai em rolê loucura com uma mina que me acompanhasse eu percebi o quanto isso é
bom. Achava que tinha que ser uma princesinha "certinha". Ledo engano. Um saco namorar mina assim.

É meio estressante as vezes porque parece que a mina é muito solta quando fica lokassa, mas é só
insegurança. Passa rápido quando você se acostuma.

#142

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

rdgr 

Suspenso

 Citando palhares_RJ 

Se eu achar uma mulher que se pareça comigo, FUDEU!

 

23-02-2012 16:32

Poxa...pedir ajuda em um forum onde a maioria é nerd, e as unicas mulheres que conversam são os

personagens femininos no WOW.  

Nego aqui na Hardmob paga de fodão pegador e comedor, o próprio Senhor dos Anéis:

Spoiler: 
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Cara, estou longe de ser pegador... mas dos comentários postados dá para tirar algumas coisas boas,
sobre livros existem alguns que realmente vale a pena, citaram alguns bons livros de inicio e deram bons
conselhos, esses livros tem muita coisa como base, mas voce aprende muito mais na pratica do que no
livro e dai tu vai "calibrando".. não existe palavras mestra que façam as mulheres abrirem as pernas(salvo
putas e interesseiras) entao é dar a cara a tapa, se quiser me manda MP que falo uns outros materiais..
apesar de criticarem esses livros realmente ajudam! 

Sobre a forma que tu falou que chega nas mulheres, acho que tu pode falar alguma coisa "melhorzinha"
eih... apesar de perceber que praticamente não importa oque você fala para a mulher, MAS COMO TU
FALA(atitude), mas o : Oi, Gata tudo bem? ... descarta isso!!! FAça uma conta que ela saia na noite 2x
semana, e escute isso 5x por noite(chutando baixo), ela escuta isso por mês 40x.. em um ano 480x..
imagina qtas vezes ela escutou isso na vida dela... praticamente ela entra em piloto automático, por isso
simplesmente sai. 

Enfim, aqui não é o melhor lugar para assunto como esses.. pessoal cai matando em cima, afinal

hardmobiano nasce com pica ate joelho e come 1 por dia.. 

EDIT: Motivacional para ti, gosto de assistir::

Spoiler: 

Última edição por Mozilla : 23-02-2012 às 16:38

baggio321.
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Algumas mulheres estão com um comportamento tosco hoje em dia mesmo.

Até mulheres de beleza nada mais do que apenas mediana ja fantasiam que são musas e "devem" ser
tratadas como tal. Putz, mulher feinha tem mais é que dar sem compromisso e nao encher o saco de

#144

infojunkie 

Membro
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querer ser cortejada como girlfriend material.
Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2009
603
71

 

23-02-2012 20:07

Isso é verdade, e é uma merda. Esse é o "problema" de ter uma das populações femininas mais bonitas e
educadas do pais.

Sobre o Truman:
Truman, tu pode falar tudo que tu quiser, mas a verdade é a seguinte: Viver sozinho é uma merda. Viver
ja é dificil, sozinho é pior ainda. Tudo bem quando tu é novo e tem inúmeros amigos, familia,
possibilidades de vários relacionamentos, mas conforme o tempo passa os contatos ficam cada vez
menores e um relacionamento estável com alguem fica cada vez mais importante. E a forma mais facil de
conseguir isso é com uma pessoa do sexo oposto. Então mesmo que seja dificil se relacionar com
mulheres tu é obrigado pelo simples fato de que tem poucas opções. Ou aprende a lidar com mulher, vira
homossexual ou vive o resto da vida sozinho. É isso. A realidade não é pra ser justa nem facil.

#145

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2002
18.394
1177

Forfeit 

Membro

 Citando baggio321 

hahaha, mta gente querendo dar opinião aki, alguns dizendo o contrario do q os outros, brigando para dizer

q sabe mais d mulher q os outros , ta mesmo dificil d entender elas, o q buscam e talz. Algum amigo ae
do forum relatou algo sobre "conseguir uma mulher para fazer sexo de primeira é facil", não acho q seja tão
facil assim, a não ser pagando, pelo menos aqui no rio grande do sul, elas estão se valorizando mto mais,
ficando dificeis, saindo da balada sem ter pego nada e voltando pra casa com suas amigas... dicas d como

comer uma mulher de balada de primeira ( o amigo flou q eh facil) please... hahaha

Última edição por Forfeit : 23-02-2012 às 20:11
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Tudo que está vivo, morrerá.

Eu morrerei, você morrerá, todos nós morreremos...

E seus filhos morrerão.

Você acha que devo me escravizar pelo medo da morte? Ou por qualquer outro motivo?

#146

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando Forfeit 
Truman, tu pode falar tudo que tu quiser, mas a verdade é a seguinte: Viver sozinho é uma merda. Viver ja
é dificil, sozinho é pior ainda. Tudo bem quando tu é novo e tem inúmeros amigos, familia, possibilidades
de vários relacionamentos, mas conforme o tempo passa os contatos ficam cada vez menores e um
relacionamento estável com alguem fica cada vez mais importante. E a forma mais facil de conseguir isso
é com uma pessoa do sexo oposto. Então mesmo que seja dificil se relacionar com mulheres tu é obrigado
pelo simples fato de que tem poucas opções. Ou aprende a lidar com mulher, vira homossexual ou vive o
resto da vida sozinho. É isso. A realidade não é pra ser justa nem facil.
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E deixar de fazer o que meu coração pede?

O que vocês querem é a manutenção de um sofrimento que seus pais, vocês, mais o resto do país,

fomentam como se fossem a "maior das felicidades". 

Para mim, não.

Houve um escritor nos EUA que, mesmo sendo rico, bem de vida, feliz, com família e prêmios...

Um dia largou tudo e foi lutar na guerra do México.

Por que?

POR QUE MEU DEUS ELE LARGOU TUDO QUE TINHA PARA SEGUIR OUTRO CAMINHO?

ELE É LOUCO? DEMENTE? ALUCINADO? 

Não, néscios. 

É o tal de "livre arbítrio" que vocês nunca serão capazes de compreender. 

 

23-02-2012 20:32

Sabe Joke, as vezes dá preguiça discutir nesses tópicos pq muitos já tem uma ideia massificada que é
difícil tentar mudar. Já lançam logo de cara as máximas "mulher gosta de dinheiro" e "balada só da
vagabunda", e por mais que vc tente contra-argumentar, é como dar murro em ponta de faca. Tratam um
assunto tão simples e natural como sair e paquerar uma garota como se fosse um grande mistério. 

Aí eu pergunto: será que esse livro que tanto falam é infalível? Ainda que o cara siga à risca todos os
"ensinamentos", e na hora que der um imprevisto, comofas? 

Sim, pois o sujeito sendo inexperiente no assunto, seguramente vai chegar um momento em que vai
pensar "porra, mas essa situação eu não vi no livro, e agora??"

Será que se ele tivesse tido mais vivência social, praticado mais "as malandrage" e aprendido com os

#147

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
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. 

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...
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tocos que todo mundo leva, não seria melhor do que confiar em dicas de eficácia questionável?

E realmente é de tirar do sério esse (pré)conceito de que toda mulher que frequenta balada é vagabunda.
Se fossem os/as avós da galera que dissessem isso, seria normal. Mas um povo na faixa dos 20/30 anos
com essa mentalidade? Para...

Última edição por Overhaulin' : 23-02-2012 às 20:37

Joke.

 

23-02-2012 21:03

Eu comecei a pegar mulher quando percebi que caras com metade da minha inteligencia conseguiam sair
numa balada e pegar várias. Depois disso facilitou muito.

Se o cara é super inteligente e isso atrapalha na hora de chegar em mulher, adianta ler um livro? Piorar
ainda mais a situação? Não sei se vale.

#148

Registro:
Mensagens:
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18.394
1177

Forfeit 

Membro
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Balada pra mim o que determina é o contato visual. Postura, imponência física, simetria facial e vestimenta
são atribuições avaliadas e portanto consideradas na decisão do mulheril. Dificilemente elas consideraram a
faceta intelectual do seu pretetende num espaço onde a imagem é predominante. 

Essa horda de moleques de 16-18 anos q estão entrando na acadêmia e comprando turbas de suplemento,
nada mais é do que o resultado advindo das frustrações consecutivas no âmbito noturno.

#149

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

You Win or You Die
Dec 2011
1.533
1462

Arnej 
Membro

 Citando Forfeit 
Eu comecei a pegar mulher quando percebi que caras com metade da minha inteligencia conseguiam sair
numa balada e pegar várias. Depois disso facilitou muito.

Se o cara é super inteligente e isso atrapalha na hora de chegar em mulher, adianta ler um livro? Piorar
ainda mais a situação? Não sei se vale.

"No mundo há riqueza suficiente para satisfazer as necessidades de todos. Mas não para aumentar a ganância de cada
um. "

palhares_RJ.

 

23-02-2012 22:07 #150
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-- Tema claro
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Concordo, acho que uns 70% da pegada acontece antes da primeira palavra. O problema da maioria das
pessoas é que elas pensam demais e isso muitas vezes mais atrapalha do que ajuda.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2002
18.394
1177

Membro

 Citando Tuvan 

Balada pra mim o que determina é o contato visual. Postura, imponência física, simetria facial e vestimenta
são atribuições avaliadas e portanto consideradas na decisão do mulheril. Dificilemente elas consideraram a
faceta intelectual do seu pretetende num espaço onde a imagem é predominante. 

Essa horda de moleques de 16-18 anos q estão entrando na acadêmia e comprando turbas de
suplemento, nada mais é do que o resultado advindo das frustrações consecutivas no âmbito noturno.
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