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Com tanto ódio da mulherada, com ctz o "aro" dele tá aumentando. 

#226

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2004
8.694
167

   

D.O.G. 
Membro

 Citando Julianaa 

Lendo os posts do Truman eu lembro do cara do realengo, que tinha a intenção de matar apenas meninas 
por ter raiva delas. *medo*

Que ódio no coração, Truman. 
As mulheres não são só futilidades. Grande parte sim, mas procure aumentar o seu aro de
relacionamentos. 
Boa sorte.

http://i.imgur.com/RzPcz.jpg
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O mundo é um lugar maligno e o paraíso não existe. A não ser sob efeito de drogas. 

#227

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

   

Truman 

Membro

 Citando Calconha 

Nunca vi tanta besteira na hm quanto no post desse truman, ve-se muita porcaria por aqui, mas alguem
realmente partidario duma coisa tao esdruxula quanto isso eh raro...

parabens, ganhou o premio zero a esquerda do ano...

mas tem solucao pra voce ta meu filho, olhe o mundo com outros olhos, eh um lugar bem feliz e prazeroso
para aqueles que realmente desejam isso...
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Você comete um erro comum: achar que eu me importo com o que pensam ou o que dizem a meu

respeito. 

Um dia talvez eu tenha me importado. Mas há muito tempo que não tenho mais a necessidade de ser
aceito.

E eu possuo uma coisa que você não tem: Liberdade.

Não existe essa bobagem de futuro, nem passado ou presente, cara.

Quando você pensa assim, é porque acha que tem algum tipo de controle. 

SURPRESA! VOCÊ NÃO TEM CONTROLE NENHUM!

É ilusão achar que controlamos alguma coisa.

Por isso é que eu não me importo com o que pensam a meu respeito, porque não tenho interesse em
fazer planos e nem quero controlar nada. Pois só COMEÇANDO a pensar assim é que eu posso
AMBICIONAR ser LIVRE.

E liberdade é um conceito que escapa a todo mundo aqui. Pois vocês são gados, e se conformaram. 

A vantagem de se ter VIVÊNCIA, é que não precisamos guardar rancor, raiva ou mágoa. E, ao mesmo

tempo, entendemos o mundo à nossa volta. 

Vocês é que são inseguros, tem medo da reação das pessoas, são carentes pra caramba, tem TROCENTOS
vampiros em suas vidas, muita gente que ACHAM que são do bem, que botam banca de
bonzinhos/submissos/humildes, mas são falsos e espertalhões, para, assim que tiverem uma chance,
sairem esfaqueando os outros.

É normal a boiada ir contra o "herege". Porque o herege está pensando por si mesmo. A boiada só é a
favor quando o cara pensa em si mesmo mas DENTRO DO ESQUEMA da boiada!

Eu saí do esquema desde cedo porque vi que ele era (e é) podre. Mas que boi zanzão quer saber da
Verdade?

A nossa Cultura favorece os idiotas burros e competitivos. Quando você sai da boiada e tem um

pensamento independente, por consequência, está alterando toda a ordem social dela. 

E também quanto mais se implanta o medo na cabeça da molecada, mais temos a necessidade de andar
por aí em grupo.

Normal, é parte da formação humana ter contato social. Mas as CAUSAS dessa necessidade precisariam
ser melhor conhecidas.

Por exemplo, por que você anda com pessoas que são uma merda? Por que você se relaciona com gente

 Citando Calford 

Tem cara aqui que deveria sair do condomínio e começar a viver...

 Citando Julianaa 

Lendo os posts do Truman eu lembro do cara do realengo, que tinha a intenção de matar apenas meninas 
por ter raiva delas. *medo*

Que ódio no coração, Truman. 
As mulheres não são só futilidades. Grande parte sim, mas procure aumentar o seu aro de
relacionamentos. 
Boa sorte.
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que não merece nem lamber a frieira do seu pé? A troco de que você precisa estar ao lado de parasitas,

de gente mais idiota do que você, e que só te toma as coisas e não te acrescenta nada? 

Aí que tá: se eu discordo de uma bagaça, se repudio o que as mulheres são, por que me manteria filiado
à elas? Não faz sentido eu ter uma postura de rejeitar todas as suas demências, e, no entanto, fazer vista
grossa ao que elas são.

De onde eu venho, isso se chama falta de ética e desonestidade. 

E esse MEDO que falei é implantado pela mídia, pelos pais de vocês e por todo mundo. Pois pra começar,
mede-se a pessoa pelo número de amigos que tem, quanto mais "popular" ela for, mais "digna" ou
"melhor" ela é.

Ou seja, são valores malucos e sem sentido que vão sendo empurrados sem que a gente perceba.

Eu poderia fazer parte do que vocês chamam de vida, é claro. Poderia ter acreditado em todas essas
lorotas. Mas eu sei (sempre soube) que seria perpétua e continuamente infeliz. 

Por um tempo eu quase consegui dobrar esse meu "alarme de caráter", chamado de Consciência. E
conheço muita gente que passa batido e vai em frente, porque acha que compensa grana, poder e tals.

Mas eu não consigo viver em desarmonia com minha Consciência. Eu sou um daqueles sujeitos raros, e
cada vez mais raros, que tem ainda um RESTINHO de valores. Se eu não me apegar a eles, se eu não
tiver meu coração atrelado às coisas que acredito...

O que será de mim?

Nada substitui paz de espírito. No máximo amortece e desvia os olhos, mas numa hora a pessoa vai ficar
ali, perante ela mesma. E aí o couro come!

Enfim: mulheres são que nem zumbis: não tem consciência. Só tem NECESSIDADES. São movidas

somente por puro e simples instinto, por matéria maluca. 

Última edição por Truman : 20-07-2011 às 21:16

20-07-2011 21:33 #228

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

King for a day, Fool for a lifetime
Feb 2010
565
169

   

Calford 

Membro

 Citando Truman 

O mundo é um lugar maligno e o paraíso não existe. A não ser sob efeito de drogas. 

Você comete um erro comum: achar que eu me importo com o que pensam ou o que dizem a meu

respeito. 

Um dia talvez eu tenha me importado. Mas há muito tempo que não tenho mais a necessidade de ser
aceito.

E eu possuo uma coisa que você não tem: Liberdade.

Não existe essa bobagem de futuro, nem passado ou presente, cara.

Quando você pensa assim, é porque acha que tem algum tipo de controle. 

SURPRESA! VOCÊ NÃO TEM CONTROLE NENHUM!

É ilusão achar que controlamos alguma coisa.
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Ae mano, vem cá, aconteceu alguma coisa? Conta aí pra gente, abre o coração.

Por isso é que eu não me importo com o que pensam a meu respeito, porque não tenho interesse em fazer
planos e nem quero controlar nada. Pois só COMEÇANDO a pensar assim é que eu posso AMBICIONAR
ser LIVRE.

E liberdade é um conceito que escapa a todo mundo aqui. Pois vocês são gados, e se conformaram. 

A vantagem de se ter VIVÊNCIA, é que não precisamos guardar rancor, raiva ou mágoa. E, ao mesmo

tempo, entendemos o mundo à nossa volta. 

Vocês é que são inseguros, tem medo da reação das pessoas, são carentes pra caramba, tem
TROCENTOS vampiros em suas vidas, muita gente que ACHAM que são do bem, que botam banca de
bonzinhos/submissos/humildes, mas são falsos e espertalhões, para, assim que tiverem uma chance,
sairem esfaqueando os outros.

É normal a boiada ir contra o "herege". Porque o herege está pensando por si mesmo. A boiada só é a
favor quando o cara pensa em si mesmo mas DENTRO DO ESQUEMA da boiada!

Eu saí do esquema desde cedo porque vi que ele era (e é) podre. Mas que boi zanzão quer saber da
Verdade?

A nossa Cultura favorece os idiotas burros e competitivos. Quando você sai da boiada e tem um

pensamento independente, por consequência, está alterando toda a ordem social dela. 

E também quanto mais se implanta o medo na cabeça da molecada, mais temos a necessidade de andar
por aí em grupo.

Normal, é parte da formação humana ter contato social. Mas as CAUSAS dessa necessidade precisariam
ser melhor conhecidas.

Por exemplo, por que você anda com pessoas que são uma merda? Por que você se relaciona com gente
que não merece nem lamber a frieira do seu pé? A troco de que você precisa estar ao lado de parasitas,

de gente mais idiota do que você, e que só te toma as coisas e não te acrescenta nada? 

Aí que tá: se eu discordo de uma bagaça, se repudio o que as mulheres são, por que me manteria filiado à
elas? Não faz sentido eu ter uma postura de rejeitar todas as suas demências, e, no entanto, fazer vista
grossa ao que elas são.

De onde eu venho, isso se chama falta de ética e desonestidade. 

E esse MEDO que falei é implantado pela mídia, pelos pais de vocês e por todo mundo. Pois pra começar,
mede-se a pessoa pelo número de amigos que tem, quanto mais "popular" ela for, mais "digna" ou "melhor"
ela é.

Ou seja, são valores malucos e sem sentido que vão sendo empurrados sem que a gente perceba.

Eu poderia fazer parte do que vocês chamam de vida, é claro. Poderia ter acreditado em todas essas
lorotas. Mas eu sei (sempre soube) que seria perpétua e continuamente infeliz. 

Por um tempo eu quase consegui dobrar esse meu "alarme de caráter", chamado de Consciência. E
conheço muita gente que passa batido e vai em frente, porque acha que compensa grana, poder e tals.

Mas eu não consigo viver em desarmonia com minha Consciência. Eu sou um daqueles sujeitos raros, e
cada vez mais raros, que tem ainda um RESTINHO de valores. Se eu não me apegar a eles, se eu não
tiver meu coração atrelado às coisas que acredito...

O que será de mim?

Nada substitui paz de espírito. No máximo amortece e desvia os olhos, mas numa hora a pessoa vai ficar
ali, perante ela mesma. E aí o couro come!

Enfim: mulheres são que nem zumbis: não tem consciência. Só tem NECESSIDADES. São movidas

somente por puro e simples instinto, por matéria maluca. 

http://www.hardmob.com.br/showthread.php?p=8810745#post8810745
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 Citando Barack Osama 

Dae do nada a mina enfia NOVAMENTE a mao no meu toba, e eu bebado nem percebi, e fala "faz força pra
cagar, faz força pra cagar!", porra mano, parei na hora o sexo e broxei. Ela viu que eu fiquei puto e ficou
pedindo desculpas e tal.

20-07-2011 22:27

Quem não dá assistência, abre concorrência 

#229

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

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

   

PALESTRINO 

Membro

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

20-07-2011 22:30

Truman, pergunta séria mesmo, tu num respondeu, como é a sua relação com a sua mãe?

#230

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2002
1.118
101

   

Die Hard. 
Membro

 Citando Truman 

Enfim: mulheres são que nem zumbis: não tem consciência. Só tem NECESSIDADES. São movidas
somente por puro e simples instinto, por matéria maluca.

"Aqueles que mais verdadeiramente trilham os caminhos da virtude e da sã sabedoria são os que menos se ocupam em
pensar no amanhã" 
John Maynard Keynes

CS - Kid Mumu da Mangueira

21-07-2011 12:40

Ia fazer a mesma pergunta. Ouso dizer que ele não gosta/tem mãe.

#231

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
8.761
239

   

OaLa 

Membro

 Citando Die Hard. 
Truman, pergunta séria mesmo, tu num respondeu, como é a sua relação com a sua mãe?

21-07-2011 12:43 #232
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Mel Dels.......

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.649
3295

   

LeftHandOfGod 

Membro

 Citando Julianaa 

Lendo os posts do Truman eu lembro do cara do realengo, que tinha a intenção de matar apenas meninas 
por ter raiva delas. *medo*

Que ódio no coração, Truman. 
As mulheres não são só futilidades. Grande parte sim, mas procure aumentar o seu aro de
relacionamentos. 
Boa sorte.

 Citando OaLa 

Ia fazer a mesma pergunta. Ouso dizer que ele não gosta/tem mãe.

<D3adlode> I was a mistake you jackass
<Quasar> We all got birth certificates, d3 got an apology letter from durex

21-07-2011 13:03

Aumentar o "aro"..... UEAHEAUAHESHASUAHAUEHAYEUAHUEEUA....

E a burrada caí na pilha do truman, hahahaha.

#233

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2008
6.621
46

   

Urubu Rei 
Suspenso

21-07-2011 13:09

WTF?

Aumentar o aro, o raio, a rede de relacionamentos. A mensagem foi transmitida e é o que importa.
Vão transar que vocês ganham mais, nerds.

#234

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2011
380
23

   

Julianaa  

Membro

21-07-2011 13:20 #235

Registro:
Mensagens:

May 2007
3.104

   

DUDU :) 
Suspenso

 Citando Julianaa 

Aumentar o aro, o raio, a rede de relacionamentos. A mensagem foi transmitida e é o que importa.
Vão transar que vocês ganham mais, nerds.
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falou a professora do sexo..

Verdinhas: 535

21-07-2011 13:46

hahaha nem é preciso assistir a uma aula do curso de medicina/psicologia pra diagnosticar esse caso...
cabaço encroado.

#236

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2003
49
3

   

TBel 
Membro

 Citando Truman 

Eu sempre fui avesso à relacionamentos pessoais... e nunca tive interesse genuíno por mulher alguma... Só
que, ainda assim, mesmo com homens poderia e pode sempre rolar uma amizade... Porque de um homem,
por pior que ele seja, sempre se pode esperar uma certa consideração e resquício de humanidade... Mas é
repulsiva a maneira como uma mulher trata (com desdém) qualquer um...

21-07-2011 14:14

Beleza.

Eu não tenho valor.

Não tenho nenhum exemplo a dar. 

Sou um imenso balão de ar quente, cheio de lorota, mentiras, farsas e bobagens.

Só tenho uma coisa legal: meu escárnio. 

Meu desprezo pelas coisas certinhas, arrumadinhas, terno passado, roupa limpa, banho tomado, contas na
Caimãs, carros do ano, fama, fortuna, glória e... mulheres. 

Minha existência neste mundo, sem poder fazer o que quero, é uma prisão.

O conceito de ser feliz com trabalho, família, pessoas, realizações...

Deuses, espadas, diplomas, posses, desejos, Vida e Morte...

São igualmente barras da prisão.

Mas a minha felicidade é DUVIDAR! 

Isso sim me alegra.

Eu quero deixar talhada na árvore do pensamento vigente as minhas iniciais: ???

#237

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

   

Truman 

Membro

 Citando TBel 
hahaha nem é preciso assistir a uma aula do curso de medicina/psicologia pra diagnosticar esse caso...
cabaço encroado.
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Se essas palavrinhas ajudarem a botar abaixo essa porcaria entupida de parasitas, melhor. 

Senão, depois eu volto pra tentar de novo.

Eu estou em toda parte. Aqui e em tudo quanto é canto.

Minha Existência é meu maior trunfo.

Mas vocês não me entendem. Porque vocês são BITOLADOS. Ali, fechadinhos nos seus puxadinhos, nos
seus pequenos templos, nos seus livrinhos, cada coisa em seu lugar, tudo certo, tudo em ORDEM! 

Vocês olharam para o abismo e o abismo olhou vocês de volta.

Daí, vocês viraram ele. 

Eu olhei pro abismo e mostrei meu dedo médio. 

Eu cascalho de rir com isso tudo: vocês são prisioneiros do sistema, sustentam corruptos, tem suas
mulherzinhas, suas casinhas, pagam impostos, mimimi...

São obrigados a votar, a pagar impostos, não tem controle nem sobre suas próprias bostas...

E se acham corajosos. 

Eu COGITO mandar tudo a merda e sair tacando fogo no mundo, buscando contestar, duvidar e rebelar-
me...

E sou covarde!

Aqui estou eu, de peito aberto, sem me esconder, sem me valer do anominato, perseguido, sem trabalho,
injustiçado, condenado injustamente mas sempre insistindo, sempre indo adiante...

E sou covarde.

Eu estou disposto a MORRER pelo o que eu acredito. 

E sou covarde. 

Vocês brasileiros são muito loucos! 

 Citando Calford 

Ae mano, vem cá, aconteceu alguma coisa? Conta aí pra gente, abre o coração.

Última edição por Truman : 21-07-2011 às 14:19

21-07-2011 14:27 #238

Registro:
Mensagens:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551

   

rdgr 

Suspenso

http://www.hardmob.com.br/members/rdgr.html
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Mesma coisa.

Verdinhas: 4458

21-07-2011 14:50

faltou responder, qual relacao/opniao sobre sua mae? vai ficar se escondendo de responder isso ate
quando?

#239

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Vai Corinthians!
Aug 2003
13.788
148

   

WilsoNeto 

Membro

 Citando Truman 

......

21-07-2011 15:08

Falou a ninfomaniaca

#240

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2009
1.054
41

   

vilhelmson 

Banido

 Citando Julianaa 

WTF?

Aumentar o aro, o raio, a rede de relacionamentos. A mensagem foi transmitida e é o que importa.
Vão transar que vocês ganham mais, nerds.

21-07-2011 16:53

Minha? Meu? 

A frustração nasce de uma coisa só: apego. É preciso parar de vermos os outros seres humanos como
posse. Ninguém é dono de ninguem, ninguém é proprietário de ninguém...

#241

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

   

Truman 

Membro

 Citando WilsoNeto 

faltou responder, qual relacao/opniao sobre sua mae? vai ficar se escondendo de responder isso ate
quando?

http://www.hardmob.com.br/members/rdgr.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/WilsoNeto.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/wilsoneto.html
http://www.hardmob.com.br/members/vilhelmson.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/vilhelmson.html
http://www.hardmob.com.br/members/Truman.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/truman.html


[InfidelityMOB] - Mulher que já traiu

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu-10.html[03/02/2013 23:00:23]

E nenhuma pessoa do mundo é passaporte perpétuo e derradeiro para a felicidade. 

Mas é foda, a Sociedade nos diz que, pra sermos felizes, precisamos obrigatoriamente seguir certas
regras...

E não se pode considerar igual quem a Natureza criou pra ser diferente. 

Se você tem apego aos valores tradicionalistas, sempre será frustrado. Não pelos valores em si mas por
ter construído sua vida em ditames que não estão de acordo com o que o seu coração quer.

Existe uma frase em latim que você deveria conhecer: "COGITO, ERGO SUM".

Essa frase foi dita por Descartes e ela se aplica muito bem na minha explicação: eu penso. Portanto,
existo. O pensamento é parte inerente da existência pois se duvido, penso. E se penso, existo.

Dessa forma, o que você conhece como "Família" não pensa porque não existe. A "Família" não duvida
porque não pensa. E se não pensa, não existe.

Se você não sabe a diferença entre Real e Imaginário, imediatamente está pondo em risco sua Existência,
tornando-se um ser não-pensante...

E cuja Existência só está sendo permitida pela sua Família, um conceito imaginário que é controlado (e foi

criado) por outros seres humanos. 

Enfim, foda-se a minha vida! Será um caralho da porra da puta que pariu que vai fazer as minhas IDÉIAS
serem boas ou ruins? O brasileiro tem esse vício estúpido de se ater à forma. Tem que estar escrito
assim, descrito assado, seguindo o velho 1-2-3, 1-2-3...

E se o cara quiser fazer/ser 1-3-2? Ou 2-2-2? Ou $@< ?

Eu sou contra o conceito de Família porque ela é SEMPRE despótica, autoritária e castradora.

E a minha Existência é inerente ao meu pensamento pois eu existo.

Já você...

Chupou? 

21-07-2011 17:00

meu caro, qual é ou como é a sua relação com a senhora que lhe pariu? Ela lhe deu de mamar? Te criou?
Te deixou na sarjeta? Ou voce nasceu da luz, não tem umbigo e tals? 
Sei lá, já que vc está tão aberto à discussão, pq não responder sobre isso?

Te falar q concordo com alguams coisas q tu disse no inicio, depois despirocou completamente, hahahah.

#242

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2002
1.118
101

   

Die Hard. 
Membro

"Aqueles que mais verdadeiramente trilham os caminhos da virtude e da sã sabedoria são os que menos se ocupam em
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pensar no amanhã" 
John Maynard Keynes

CS - Kid Mumu da Mangueira

21-07-2011 17:01

Nunca vi alguém inventar tanta história, e até acreditar nelas, pra justificar seu fracasso pessoal, parabéns
Truman.

#243

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2003
4.189
43

   

Mike Portnoy 

Membro

 Citando Chip_ahoo 

to ligado, mas naum e a primeira vez que faço sexo anal..e so desta vez vim a sentir essa dor (pelo que
lembro).

21-07-2011 17:01

continua que estou rindo mto..

#244

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2007
3.104
535

   

DUDU :) 
Suspenso

21-07-2011 20:02

[2]

OH DROGA, NÃO TENHO PENSAMENTOS PRÓPRIOS, EU COPIEI ALGUÉM!! 

#245

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

King for a day, Fool for a lifetime
Feb 2010
565
169

   

Calford 

Membro

 Citando DUDU :) 
continua que estou rindo mto..

Última edição por Calford : 21-07-2011 às 21:05

 Citando Barack Osama 

Dae do nada a mina enfia NOVAMENTE a mao no meu toba, e eu bebado nem percebi, e fala "faz força pra
cagar, faz força pra cagar!", porra mano, parei na hora o sexo e broxei. Ela viu que eu fiquei puto e ficou
pedindo desculpas e tal.

21-07-2011 20:26 #246

D.O.G. 
Membro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2004
8.694
167

   

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

21-07-2011 20:38

Mulher que trai eu nao namoraria nunca! mulher trair é ridiculo...
E nao me venha com essa de que é machismo pq mulher trair é ridiculo...

Homem ainda dá pra entender...

#247

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2011
1.115
55

   

Barack Osama 

Suspenso

21-07-2011 21:37

Ahh, eu, sinceramente, não namoraria, por mais que seja racismo, sei la, não posso me contentar com o
que considero mediocre
Mass, cada um é cada um

#248

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2010
90
3

   

ferariede 

Membro

21-07-2011 21:46

Mulher que já traiu? Muitas, inclusive a do Jack.

http://www.hardmob.com.br/threads/44...PapaiMOB-Fodeu

#249

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Bicampeao Mundial
Jan 2010
3.817
558

   

Shura 

Membro
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-- Tema claro
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Racismo, WTF???

#250

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2009
1.054
41

   

vilhelmson 

Banido

 Citando ferariede 

Ahh, eu, sinceramente, não namoraria, por mais que seja racismo, sei la, não posso me contentar com o
que considero mediocre
Mass, cada um é cada um
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