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Como já foi dito, TODAS as pessoas traem/trairam.

Só nerd otário acha o contrário.

#26

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2004
4.606
200

DiE 

Membro

Lagosta.

16-07-2011 14:48 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

16-07-2011 14:50

this 

#27

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2003
8.385
267

ReflexiS 

Membro

 Citando Tilapia 

Se for começa a porra desconfiando eu nem começaria. A chance de dar merda é grande

16-07-2011 14:57 #28
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Quem não trai, acaba sendo um 'nerd otário'?
Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

Autor do tópico

The Voice 

Membro

 Citando DiE 

Como já foi dito, TODAS as pessoas traem/trairam.

Só nerd otário acha o contrário.

16-07-2011 14:59

Quando eu comecei a namorar com minha ex ela tinha terminado o namoro (por uma burrada do
namorado dela na época), mas se não fosse isso provavelmente (pelo clima entre a gente na época) iria
rolar uma traição por parte dela.

Enfim.. o resultado é que ela é ex porque ela me traiu.

Então eu acho sim que quem faz uma vez pode fazer de novo sim. Eu não namoraria... uma vez que a
pessoa se mostra mal caráter, pra mim não rola mais.

#29

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2005
1.098
15

ultrahle 

Membro

 Citando Mental 
Eu peguei minha ex namorada quando ela ainda estava namorando.

Resultado.

Fui corno.

Mas acho bastante falho seguir padrão, acho que é loteria.

16-07-2011 15:06

Esta é a única resposta possível.

#30

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2008
1.011
26

joaca 

Banido

 Citando Lagosta 

Complicado...é loteria.

16-07-2011 16:00

machismo dos leites com pera correndo solto...

a resposta mais certa foi a tal da loteria.

#31

]D.HunteR[ 
Membro
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já conheci N vagabas, q trairiam assim q possivel, porém, todas elas eram apaixonadas por algum macho
e lamberiam o chão para o X passar e casariam com ele a qualquer momento.Registro:

Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2003
705
30

DVSV.

16-07-2011 16:22

é logico que o hardmobiano medio vai dizer que sim, que uma vez que traiu, vai trair sempre e
blablabla....mas a realidade fora da mentalidade media daqui é sempre bem mais complexa e bem
diferente do que esse 1+1=2 ai. 

mas sao milhoes de fatores que podem fazer com que alguem traia uma pessoa. todo mundo comete
erros e varias pessoas tem condicoes de assimilar isso e melhorar.

a unica forma de saber é conhecendo a pessoa, conhecer inclusive antes de iniciar alguma coisa mais
seria. entao guiar sua vida por regrinhas medias hardmobianas nao é o melhor que vc pode fazer.

#32

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Vai Corinthians!
Aug 2003
13.788
148

WilsoNeto 

Membro

Cheiro do Ralo.

16-07-2011 16:30

Bem dificil avaliar isso. Talvez haja uma chance maior da pessoa trair uma segunda vez. Mas sei lá, tem
pessoas que traem e se arrependem, tem pessoas que traem e acham que estão certas, tem pessoas que
traem apenas pra ter um bom motivo de sair de um relacionamento que não funciona mais, etc, nao tem
como colocar tudo no mesmo saco.

Por outro lado, primeira vez tem pra tudo. Uma pessoa que nunca traiu pode ser bem mais sucetivel à
trair, já que nunca vivenciou as consequencias.

#33

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2006
3.824
184

Sganza 

Membro

[Referências]

16-07-2011 16:40

Se eu traio é por que eu amo. Se eu não traio, eu não amo.

#34

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Apr 2009
10.098
381

Lagosta 

Suspenso

 Citando DiE 

Como já foi dito, TODAS as pessoas traem/trairam.

Só nerd otário acha o contrário.
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Última edição por Lagosta : 16-07-2011 às 16:42

16-07-2011 16:43 #35

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
11.881
544

Tilapia 

Membro

 Citando WilsoNeto 

é logico que o hardmobiano medio vai dizer que sim, que uma vez que traiu, vai trair sempre e
blablabla....mas a realidade fora da mentalidade media daqui é sempre bem mais complexa e bem diferente
do que esse 1+1=2 ai. 

mas sao milhoes de fatores que podem fazer com que alguem traia uma pessoa. todo mundo comete erros
e varias pessoas tem condicoes de assimilar isso e melhorar.

a unica forma de saber é conhecendo a pessoa, conhecer inclusive antes de iniciar alguma coisa mais
seria. entao guiar sua vida por regrinhas medias hardmobianas nao é o melhor que vc pode fazer.

A espera

16-07-2011 16:52

E as pessoas que tram, se arrependem, mas continuam traindo ? comofas?

#36

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Apr 2009
10.098
381

Lagosta 

Suspenso

 Citando Sganza 

Bem dificil avaliar isso. Talvez haja uma chance maior da pessoa trair uma segunda vez. Mas sei lá, tem
pessoas que traem e se arrependem, tem pessoas que traem e acham que estão certas, tem pessoas que
traem apenas pra ter um bom motivo de sair de um relacionamento que não funciona mais, etc, nao tem
como colocar tudo no mesmo saco.

Por outro lado, primeira vez tem pra tudo. Uma pessoa que nunca traiu pode ser bem mais sucetivel à trair,
já que nunca vivenciou as consequencias.

16-07-2011 16:59 #37
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cada caso e relacionamento é específico. pode ter traído, se arrependido, traído por algum motivo (por
mais que nao justifique), sei lá. se tudo der certo e rolar amor no relacionamento, ela nao tem pq trair. se
a coisa desandar ou nao for mais bom, qualquer uma fica vulnerável... phoda

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Porto Alegre/RS
Nov 2005
4.902
1480

Dino 

Membro

• The richest man in the world is not the one who has the most, but the one who needs the least •

16-07-2011 17:12

Eu acho que relacionamento monogâmico é invenção da sociedade e dos tempos modernos e vai de
encontro à nossa natureza.

#38

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

6,38% NO SEU TOBA DILMA!
Feb 2000
5.385
109

*Slicer* 

Membro

Digaum-Spider.

16-07-2011 17:18

Como não vou em festas, não tenho nem vontade de trair.
E jamais namoraria com alguma mulher que ja traiu ( que chegou aos meus ouvidos né).

#39

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2007
3.104
535

DUDU :) 
Suspenso

16-07-2011 17:19

Depende, às vezes a mulher traiu um ex-namorado que não gostava e não vai trair o namorado atual pq
gosta.. Não da pra falar só pq do passado.. Mas acho que se traía demais só de sacanagem, tende a trair
sempre no futuro

#40

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

And a bottle of rum!
Sep 2009
3.330
636

Captn 

Membro

Tópico sobre Boa-noite-cinderela 
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 Citando leoent 
Portanto, desconfie das pessoas, aquele cara que é teu amiguinho e te cumprimenta todo dia pode estar te
fudendo nas escondidas

16-07-2011 17:45

E você conhece alguma mulher que vai chegar pra você e falar que não gosta mais, antes de trair? E que
traíram e quando terminaram falaram que a relação esfriou, conhece?

#41

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2002
19.250
508

Spidey 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Lipe x) 
Depende, às vezes a mulher traiu um ex-namorado que não gostava e não vai trair o namorado atual pq
gosta.. Não da pra falar só pq do passado.. Mas acho que se traía demais só de sacanagem, tende a trair
sempre no futuro

GA-G31M-S2L/C2D E8400/4GB DDR2 800MHz/HD4850
Minhas Referências - http://forum.hardmob.com.br/showthre...53#post4034953

16-07-2011 18:23

Nessas é díficil confiar hein. Ou é falso arrependimento ou a pessoa é tão impulsiva que não tem muito
controle sobre seus atos. Qualquer que seja o motivo, mulher assim não vale 1 centavo.

#42

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2006
3.824
184

Sganza 

Membro

 Citando Lagosta 

E as pessoas que tram, se arrependem, mas continuam traindo ? comofas?

[Referências]

16-07-2011 18:23

Eu acho o seguinte:

1 - Mulher que já traiu, repete mais fácil.
2 - Mulher que já traiu um namorado, não quer dizer que é obrigatório que vai trair o segundo. Mas se o
relacionamento passar por fase difícil, a probabilidade de ela usar isso como desculpa para trair vai ser
maior do que de uma mulher que nunca traiu.

Eu conheço mulher que traia o primeiro namorado e depois que trocou nunca traiu o segundo. O namoro
dela tem cerca de 2 anos.

#43

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
8.761
239

OaLa 

Membro

16-07-2011 18:27 #44

Registro: Oct 2002

Holocaustous 

Membro

 Citando Meanie 
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Já dizia a mãe da Rachel...

É como disseram, quem trai normalmente manda:

"Eu sei que é errado e não deve ser assim, mas naquela época ele me ignorava, não me ligava muito
durante o dia, a gente tava distante e pápá, e ai acabei me envolvendo com outro.."

Até reconhece que é errado, mas sempre tem um "mas", "porém", "só que". e isso ai eh infinito, qdo for
conveniente vão aparecer motivos, sejam eles minimamente fundamentados (mas nao justificaveis) ou
apenas um blablabla pra pessoa se enganar e achar que engana alguem qdo contar a historia, pra nao sair
tão mal na foto

Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

8.293
1
256

Once a cheater, always a cheater...

Às vezes falo coisas interessantes...

16-07-2011 18:33

As que eu conheço são mentirosas e dizem que não traem  heausheua

Só quis dizer que acho que elas devem trair menos quando gostam muito do namorado, ou seja, a
vontade de trair pode variar conforme ela troca de namorado. Só uma teoria, pq vc nunca vai saber
realmente se a mulher ja traiu, o motivo ou se ela gostava do namorado..

#45

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

And a bottle of rum!
Sep 2009
3.330
636

Captn 

Membro

 Citando Spidey 

E você conhece alguma mulher que vai chegar pra você e falar que não gosta mais, antes de trair? E que
traíram e quando terminaram falaram que a relação esfriou, conhece?

Tópico sobre Boa-noite-cinderela 

 Citando leoent 
Portanto, desconfie das pessoas, aquele cara que é teu amiguinho e te cumprimenta todo dia pode estar te
fudendo nas escondidas.

16-07-2011 18:45

O problema eh saber antes.

Jah ganhei um par, jah trai muitas vezes, amigos machoes traem e acham q a mulher ta na outra cidade
dormindo no sabado a noite.

Nada regula, pode tratar mto bem e ser visto como frouxo, pode tratar mal e parecer q n da valor.

#46

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2003
5.389
72

M3G 

Membro

A sorte favorece a mente preparada.
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16-07-2011 18:47

minha ex traiu o ex namorado dela comigo.

Não acho que ela me traiu, alias, terminamos há 4, 5 meses e ela ainda corre atrás de mim 
Nem sei se já pegou alguém, tomara que sim. desencana.

[/blogmob]

#47

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2003
22.182
1998

Ribeiro 

hardMOB Staff - Moderação

"O Botafogo tem o dom de me levar do inferno ao paraíso, e vice-versa.
Ele é como eu, é preto no branco. É oito ou oitenta. Somo assim.
Ou é agonia, ou é êxtase.
O Botafogo sou Eu mesmo, sim senhor."

16-07-2011 18:48

Eu acho que o fato que ele é encontrado em todas as sociedades humanas (em forma seriada, isto é, um
parceiro não é necessariamente definitivo) e em várias espécies de mamíferos vai contra esta idéia.

#48

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2009
2.371
102

MobWatcher 

Membro

 Citando *Slicer* 

Eu acho que relacionamento monogâmico é invenção da sociedade e dos tempos modernos e vai de
encontro à nossa natureza.

Porque você ouve mas não escuta?

16-07-2011 18:55

Cara, não entra nessa.

#49

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2004
830
1

nitromind 

Membro

16-07-2011 18:57

várias espécies de mamíferos?
agora fiquei curioso....

#50

Registro:
Mensagens:

Feb 2003
22.182

Ribeiro 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando MobWatcher 
Eu acho que o fato que ele é encontrado em todas as sociedades humanas (em forma seriada, isto é, um
parceiro não é necessariamente definitivo) e em várias espécies de mamíferos vai contra esta idéia.
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