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Ninguem vai ler essa bosta, nao entendo como nego consegue teorizar tanta lixo sobre mulher, como se
fosse algum tipo de ser alienigena.

Pra pegar mulher vc tem que: ter poder, ter status, ser engracado, se vc tiver 2 desses tu pega qualquer
mulher no planeta.

#251

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2004
4.606
200

DiE 

Membro

03-05-2012 23:42 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

03-05-2012 23:45

não tenho status e não sou engraçado.
E sempre me dei bem nas festas...

#252

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Registro: Apr 2015
Apr 2012
1.124
768

Lost for words 

Membro

 Citando DiE 

Pra pegar mulher vc tem que: ter poder, ter status, ser engracado, se vc tiver 2 desses tu pega qualquer
mulher no planeta.

03-05-2012 23:47

Nem acho que a Coca seja Fanta, não. Só acho que ela não se dá bem com a Pepsi. Digamos assim.

#253

pReD@ToR 

Membro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Estou certo ou não estou errado?
Jul 2003
41.741
4058

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.

tomsa2 e LadyA.

04-05-2012 6:46

Em 99.9% dos casos é assim, dinheiro na mão = calcinha no chão. O dinheiro sumiu = a calcinha subiu. 

Porém, é preciso ter em mente que, além de só se importar com suas necessidades

primitivas/materialistas, a mulher também é completamente estúpida. 

Se você tiver uma boa conversa, se mentir bastante, se entrar na frequência mental da pateta e dizer
exatamente o que ela quer ouvir...

Ela arreia não apenas as calcinhas mas vai ficar doente da cabeça e, coitada, pode vir a te amar! 

Obviamente não se trata de um amor sadio, verdadeiro, honesto, mas uma forma de demência que a torna
muito semelhante a um capacho (boing! boing!) e, dessa maneira, qual o capacho, tu pode esfregar o pé
na cara da desgraçada que ela vai achar, veja que infeliz, que é uma forma de amor!

O que nos faz pensar que a misoginia tem lá seu fundamento... 

#254

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Autor do tópico

Truman 

Membro

 Citando DiE 

Ninguem vai ler essa bosta, nao entendo como nego consegue teorizar tanta lixo sobre mulher, como se
fosse algum tipo de ser alienigena.

Pra pegar mulher vc tem que: ter poder, ter status, ser engracado, se vc tiver 2 desses tu pega qualquer
mulher no planeta.

Última edição por Truman : 04-05-2012 às 6:47

04-05-2012 6:54

É só puxar pro lado 

#255

Velho de HM...

Soro 

Membro

 Citando Truman 

dinheiro na mão = calcinha no chão. O dinheiro sumiu = a calcinha subiu.
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2001
4.783
1555

"Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de quem não produz nada; quando comprovar que
o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores; quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno
e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão
protegidos de você; quando perceber que a corrupção é recompensada, e a honestidade se converte em auto-sacrifício;
então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada". (Ayn Rand)

04-05-2012 7:43 #256

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Old Scotch Whisky
Dec 2011
4.599
1830

johnnie walker 

Membro

Fortes fortuna adiuvat

Baskiat, ClapTrap e Chris Rock.

04-05-2012 8:02

Não sei o que é mais incrível, se é o Truman que ainda não tomou ban depois de 11 páginas de ataques
ou justamente os users que perdem tempo enchendo 11 páginas com ataques.

Será que o povo não percebe que o Truman cria esses posts polêmicos justamente para chamar atenção à
sua vida pequena e fechada, seu único contato com o mundo real é esse! Depois da trollada isca ele fica
só controlando e "respondendo" só o que ele quer, no melhor estilo debate de político.

Ele nunca vai falar que é virjão nem que é sustentado pela mãe se é isso que vocês querem saber, o
resto é só conjectura dos porques que ele acabou nisso aí, se tomou só tomou toco na vida, se xonou em
vagabunda e foi despenado e abandonado, não tem como saber porque ele nunca vai falar, ele só
responde o que ele quer, você pergunta banana e ele responde tomate.

#257

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2003
6.217
1107

fmenah 

Membro

Baskiat e DVSV.

04-05-2012 8:11 #258

Felipe 

Membro

 Citando Truman 

Em 99.9% dos casos é assim, dinheiro na mão = calcinha no chão. O dinheiro sumiu = a calcinha subiu. 

Porém, é preciso ter em mente que, além de só se importar com suas necessidades
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Truman, você não tem medo de, eventualmente, no futuro ter que trabalhar e não ter
qualificação/disposição pra isso?

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

------------------
Aug 2009
4.504
3
1199

primitivas/materialistas, a mulher também é completamente estúpida. 

Se você tiver uma boa conversa, se mentir bastante, se entrar na frequência mental da pateta e dizer
exatamente o que ela quer ouvir...

Ela arreia não apenas as calcinhas mas vai ficar doente da cabeça e, coitada, pode vir a te amar! 

Obviamente não se trata de um amor sadio, verdadeiro, honesto, mas uma forma de demência que a torna
muito semelhante a um capacho (boing! boing!) e, dessa maneira, qual o capacho, tu pode esfregar o pé na
cara da desgraçada que ela vai achar, veja que infeliz, que é uma forma de amor!

O que nos faz pensar que a misoginia tem lá seu fundamento... 

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

04-05-2012 8:36

mas é engraçado 

#259

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Velho de HM...
Jan 2001
4.783
1555

Soro 

Membro

 Citando fmenah 

Não sei o que é mais incrível, se é o Truman que ainda não tomou ban depois de 11 páginas de ataques
ou justamente os users que perdem tempo enchendo 11 páginas com ataques.

Será que o povo não percebe que o Truman cria esses posts polêmicos justamente para chamar atenção à
sua vida pequena e fechada, seu único contato com o mundo real é esse! Depois da trollada isca ele fica
só controlando e "respondendo" só o que ele quer, no melhor estilo debate de político.

Ele nunca vai falar que é virjão nem que é sustentado pela mãe se é isso que vocês querem saber, o resto
é só conjectura dos porques que ele acabou nisso aí, se tomou só tomou toco na vida, se xonou em
vagabunda e foi despenado e abandonado, não tem como saber porque ele nunca vai falar, ele só
responde o que ele quer, você pergunta banana e ele responde tomate.

"Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de quem não produz nada; quando comprovar que
o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores; quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno
e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão
protegidos de você; quando perceber que a corrupção é recompensada, e a honestidade se converte em auto-sacrifício;
então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada". (Ayn Rand)
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04-05-2012 8:37

A qualificação não é a exigência de muitas profissões. Em algumas sim, lógico, mas em muitas, está mais
do que óbvio que não. 

Aliás, nunca foi. Pois se contratássemos apenas pessoas qualificadas e "dispostas" a trabalhar, e que
fossem justas, não estaríamos na merda atual, com um bando de incompetentes desumanizados que se
contentaram em seguir uma rotina execrável e escravizante, e justamente por isso que raramente se
fiscaliza a competência e rendimento dos outros. 

Eu odeio qualquer tipo de rotina, e qualquer tipo de empulhação criada com intuito de me sacanear. Não

adianta, eu não consigo ser persuadido a fazer algo que detesto profundamente. 

Por isso me neguei à exigência de ter que sentar o rabo numa cadeira e desperdiçar ainda mais minha
vida fazendo o que as instituições de ensino querem que eu faça ou mesmo seja. 

Seria a mesma coisa que empurrar religião a um agnóstico ou ateu. 

Então não é que eu tenha me negado a trabalhar, pois eu nunca tive um emprego, portanto não larguei ou
desisti de nenhum como eu fiz quando parei de ir pra escola. 

Eu sei que poderia estar, por exemplo, operando uma máquina (já que gosto de mexer em computador)
sem grandes complicações e até ganhando uma graninha com isso que pelo menos garantisse o sustento
de necessidades básicas.

Mas quando eu vejo o que tenho de sacrificar pra isso, é lógico que bate um desânimo muito grande. E eu
não vivo atualmente como quero, e sim como me é tolerável.

#260

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Autor do tópico

Truman 

Membro

 Citando Felipe 

Truman, você não tem medo de, eventualmente, no futuro ter que trabalhar e não ter
qualificação/disposição pra isso?

04-05-2012 8:43 #261

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

------------------
Aug 2009
4.504
3
1199

Felipe 

Membro

 Citando Truman 

A qualificação não é a exigência de muitas profissões. Em algumas sim, lógico, mas em muitas, está mais
do que óbvio que não. 

Aliás, nunca foi. Pois se contratássemos apenas pessoas qualificadas e "dispostas" a trabalhar, e que
fossem justas, não estaríamos na merda atual, com um bando de incompetentes desumanizados que se
contentaram em seguir uma rotina execrável e escravizante, e justamente por isso que raramente se
fiscaliza a competência e rendimento dos outros. 

Eu odeio qualquer tipo de rotina, e qualquer tipo de empulhação criada com intuito de me sacanear. Não

adianta, eu não consigo ser persuadido a fazer algo que detesto profundamente. 

Por isso me neguei à exigência de ter que sentar o rabo numa cadeira e desperdiçar ainda mais minha
vida fazendo o que as instituições de ensino querem que eu faça ou mesmo seja. 

Seria a mesma coisa que empurrar religião a um agnóstico ou ateu. 

Então não é que eu tenha me negado a trabalhar, pois eu nunca tive um emprego, portanto não larguei ou
desisti de nenhum como eu fiz quando parei de ir pra escola. 

Eu sei que poderia estar, por exemplo, operando uma máquina (já que gosto de mexer em computador)
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truman, responda a pregunta  quando você tiver que trabalhar, como vai ser? 

p.s.: ninguém gosta de trabalhar, fica sussa 

sem grandes complicações e até ganhando uma graninha com isso que pelo menos garantisse o sustento
de necessidades básicas.

Mas quando eu vejo o que tenho de sacrificar pra isso, é lógico que bate um desânimo muito grande. E eu
não vivo atualmente como quero, e sim como me é tolerável.

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

04-05-2012 9:04

Você é narcisista e não faz sucesso com as mulheres.

Por isso vive procurando justificativas para criticar aquelas que o rejeitam.

No fundo você queria ser reconhecido por elas, você tem um desejo reprimido de ser popular, mas ao
mesmo tempo não tem capacidade para se incluir nesse mundo que tanto odeia.

Isso tudo é uma defesa, aprenda a lidar com isso ou será infeliz pra sempre.

#262

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2006
2.227
297

Mental 
Membro

Baskiat e DVSV.

04-05-2012 9:11

Não sei. 

Mas já comecei a cuidar de mim, há pelo menos 2-3 anos, mudei meus hábitos e melhorei minha saúde,
até pouco tempo não estava nem aí pra nada e nem cogitava qualquer tipo de mudança. Hoje já tenho
mais maturidade e serenidade pra encarar muita coisa.

Portanto, não vou deixar que chegue a esse ponto, não. 

Ninguém gosta também de ser manipulado, no entanto, olha aí as reações a um tópico que se destina a
escancarar uma série de verdades que estão na cara de todo mundo, mas que todos se recusam a ver.

#263

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Autor do tópico

Truman 

Membro

 Citando Felipe 

truman, responda a pregunta  quando você tiver que trabalhar, como vai ser?

 Citando Felipe 

p.s.: ninguém gosta de trabalhar, fica sussa 
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Quanto mais triste um povo, mais fácil de ser manipulado. 

Eu sei que minha vida é uma merda. Mas também sei que a de vocês é ainda pior: mais acuada, cheia de
superstições, entupida de medo e ignorância, com TODOS controlados, manipulados, enganados e iludidos.

04-05-2012 9:25

já parou pra pensar que você não é o bastião da verdade? que você pode estar errado tanto quanto a
gente, que você não é superior? que você pode, sim, ter um trauma, mas seu cérebro criou uma defesa
pra qualquer um que te disser isso?

Já pensou que as vezes a qualidade de vida de um "manipulado" é muito melhor que a tua, um eremita
isolado da sociedade que fica balbuciando pseudo verdades em um fórum de internet?

#264

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2010
5.314
1253

ClapTrap 

Membro

 Citando Truman 

Não sei. 

Mas já comecei a cuidar de mim, há pelo menos 2-3 anos, mudei meus hábitos e melhorei minha saúde,
até pouco tempo não estava nem aí pra nada e nem cogitava qualquer tipo de mudança. Hoje já tenho
mais maturidade e serenidade pra encarar muita coisa.

Portanto, não vou deixar que chegue a esse ponto, não. 

Ninguém gosta também de ser manipulado, no entanto, olha aí as reações a um tópico que se destina a
escancarar uma série de verdades que estão na cara de todo mundo, mas que todos se recusam a ver.

Quanto mais triste um povo, mais fácil de ser manipulado. 

Eu sei que minha vida é uma merda. Mas também sei que a de vocês é ainda pior: mais acuada, cheia de
superstições, entupida de medo e ignorância, com TODOS controlados, manipulados, enganados e iludidos.

DVSV.

 Citando Liev
Stalin, eu virava gay por ele

04-05-2012 11:11

Sim, ele adora isso. Ele quer nos causar espanto e fazer com que exaltemos sua postura estúpida.

#265

Registro:
Daora a vida

Oct 2011

origgin  

Membro

 Citando fmenah 

Será que o povo não percebe que o Truman cria esses posts polêmicos justamente para chamar atenção à
sua vida pequena e fechada
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Exato.

Eu acabei descobrindo o que aconteceu com ele. Mas acho que seria errado eu contar a história do
relacionamento que originou tudo isso, seria constrangedor pra ele.

Sim. O impacto que causou deixou sequelas, agora, ele vive na realidade que ele criou.

Você não é imutável e absoluto?

Nem tente. Ele não absorverá nada disso.

Mensagens:
Verdinhas:

1.357
542  Citando fmenah 

seu único contato com o mundo real é esse!

 Citando fmenah 

se xonou em vagabunda e foi despenado e abandonado

 Citando fmenah 

ele só responde o que ele quer, você pergunta banana e ele responde tomate.

 Citando Truman 

Mas já comecei a cuidar de mim, há pelo menos 2-3 anos, mudei meus hábitos e melhorei minha saúde,
até pouco tempo não estava nem aí pra nada e nem cogitava qualquer tipo de mudança. Hoje já tenho
mais maturidade e serenidade pra encarar muita coisa.

 Citando _lipemr_ 

já parou pra pensar que você não é o bastião da verdade? que você pode estar errado tanto quanto a
gente, que você não é superior? que você pode, sim, ter um trauma, mas seu cérebro criou uma defesa
pra qualquer um que te disser isso?

Já pensou que as vezes a qualidade de vida de um "manipulado" é muito melhor que a tua, um eremita
isolado da sociedade que fica balbuciando pseudo verdades em um fórum de internet?

04-05-2012 11:48

Fiquei com pena do Truman nas ultimas postagens, é como ver um herói cair ou tirar a mascara do
batman, triste.

#266

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Vous avez!
Jun 2007
1.008
293

ganondorfan 

Membro

Ajude a encontrar animais desaparecidos Clique aqui

04-05-2012 12:00 #267
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MP NOW! NOW! NOW! 

P.S.: Falo sério

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

------------------
Aug 2009
4.504
3
1199

Felipe 

Membro

 Citando origgin 

Eu acabei descobrindo o que aconteceu com ele. Mas acho que seria errado eu contar a história do
relacionamento que originou tudo isso, seria constrangedor pra ele.

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

04-05-2012 12:58 #268

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Autor do tópico

Truman 

Membro
Mensagem advertida

Última edição por Truman : 04-05-2012 às 13:01

04-05-2012 13:05

Aposto que metade de tráfego porn da internet vem do Capitão Punheta acima

#269

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

The Voice 

Membro

ClapTrap.

04-05-2012 13:12

hoeaoiheaoiheoaihoeiahoi 

Primeiro post do Truman com alguma validade

#270

Registro:
Mensagens:

Old Scotch Whisky
Dec 2011
4.599

johnnie walker 

Membro

 Citando Truman 

Vai esfregar seu cu no trilho do trem pra ver se dá choque! Pô, que cara chato!
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Verdinhas: 1830

Fortes fortuna adiuvat

ganondorfan, Chris Rock e VaiBrasil.

04-05-2012 13:19

@Truman , o tom agressivo dos seus posts eu até relevo, mas falta de respeito com os outros aqui eu não
vou permitir.

Segura esse teclado aí, homem.

#271

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

04-05-2012 13:26 #272

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2010
5.314
1253

ClapTrap 

Membro

 Citando Truman 

Eu sou dono da MINHA verdade. Se ela está certa ou não, aí é contigo. Mas pra mim, ela está excelente. 

Principalmente porque faltam argumentos para refutar tudo aquilo que considero irrefutável. 

"Eremita isolado" foi foda. Se é "eremita" ele não se mistura com a sociedade, e portanto, É isolado! 

Vá se foder, imbecil do caralho!  

Vocês não são audiência pra minha solidão. 

Você não sabe de nada, cara. Mas eu sei. 

Eu não vivo em realidade paralela alguma.

Apenas acho, entre outras coisas, estúpido o discurso de alguém que diz ser contra o sistema, que vê que
a putaria está rolando e que sabe no fundo o que vale a pena ou não, mas prefere ceder (fazendo assim

parte dessa mesma sujeirada) na esperança de que dias melhores virão. 

Eu não tenho medo de consequências e represálias, e não me arrependo de nada do que faço e do que
sou. 

Sou bastante leal à mim mesmo. 

Já vocês esperam sempre um benefício enquanto se arvoram de honestos.

Vai esfregar seu cu no trilho do trem pra ver se dá choque! Pô, que cara chato!  

Quando um Homem afirma que tem princípios, ele precisa não apenas segui-los mas colocá-los em
prática. 

Sempre.

Ou você achou que o meu papo aqui no fórum era apenas um discurso bonitinho, pra encher os seus olhos
ou te divertir?

Uma hora eu berro uma coisa, depois faço outra completamente oposta a TUDO o que defendo e beleza,
tudo bem?
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hahaha, continua com a sua verdade cara, tu vai ver quando a mamãe ou o papaizinho que te sustentam
morrer, que o mundo não gira em torno de ti.

O que vocês querem é relativizar pra tirar a bunda da seringa mas no fundo sabem que se venderam, por
isso desviam a própria culpa pra mim.

A culpa pelo mundo que você vive é de todos. E você também está incluído. 

 Citando Liev
Stalin, eu virava gay por ele

04-05-2012 13:36

Mas e se o cara ganhou na loteria e vive de rendimentos? 

Onde o Truman mora? Um botecontro com a presença dele seria histórico. Eu posso organizar, claro que
faria num lugar onde mulheres seriam proibidas de entrar a não ser para serem maltratadas. Tipo um
clube sadomasoquista.

#273

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2007
8.433
600

kaleidoscopio 

Membro

 Citando _lipemr_ 

hahaha, continua com a sua verdade cara, tu vai ver quando a mamãe ou o papaizinho que te sustentam
morrer, que o mundo não gira em torno de ti.

04-05-2012 14:13

é, só se ele ganhou na mega-sena ou tem uma herança muito gorda, porque um cara sem nem ensino
médio vai acabar sendo gari, se muito.

#274

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2010
5.314
1253

ClapTrap 

Membro

 Citando kaleidoscopio 

Mas e se o cara ganhou na loteria e vive de rendimentos? 

Onde o Truman mora? Um botecontro com a presença dele seria histórico. Eu posso organizar, claro que
faria num lugar onde mulheres seriam proibidas de entrar a não ser para serem maltratadas. Tipo um clube
sadomasoquista.

 Citando Liev
Stalin, eu virava gay por ele

04-05-2012 14:16 #275
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-- Tema claro
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No nordeste. Se não me engano, no Recife.
Que tinha um maluco falando do calor e tal, e o Truman falou "eu também moro aqui" e bla bla bla

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

The Voice 

Membro

 Citando kaleidoscopio 

Mas e se o cara ganhou na loteria e vive de rendimentos? 

Onde o Truman mora? Um botecontro com a presença dele seria histórico.
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