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Nunca tomei chifre (que eu saiba), mas caso tomasse seria apenas uma vez. Não tem disso de voltar com
mulher que chifra. No entanto, estou vivendo a famosa "vida de urso".

A parte boa de ser o ricardão é não ter de se preocupar com isso (chifre). Hahaha

#51

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Mar 2007
6.916
1
65

Excelsis  

Banido

16-07-2011 19:00 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

16-07-2011 19:01

Vaza velho, vaza!

#52

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2008
1.584
168

Trilobito 

Membro

If you're fighting to live, it's OK to die!
Não me misturo com viciado. E nem com Vagabundo.

16-07-2011 19:28 #53

wh1t3_m0u5e 

Membro
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Tô pegando uma mina que tem namorado, problem? 
E não engataria um namoro com ela nem a pau, ela sabe muito bem disso.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Soul Sucker!
May 2010
1.099
188

I want my money back ! 

16-07-2011 19:31

Fui além do que lembrava: Vários primatas, mas existe em alguns outros mamíferos também.

#54

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2009
2.371
102

MobWatcher 

Membro

 Citando Ribeiro 

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

Porque você ouve mas não escuta?

16-07-2011 19:34

João-de-barro é um dos que não aderiram a poligamia.

#55

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.504
817

Todeswunsch 

Membro

 Citando MobWatcher 
Fui além do que lembrava: Vários primatas, mas existe em alguns outros mamíferos também.

hardMob: onde 99,8% dos usuários acham que classe social, situação financeira e senso de moda das mulheres é mais
importante do que beleza, inteligência e caráter das mesmas. 

...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 

16-07-2011 19:37

você conseguiu engatar um namoro nessa situação?!

#56

Autor do tópico

The Voice 

Membro

 Citando Ribeiro 

minha ex traiu o ex namorado dela comigo.
[/blogmob]
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entre outras situações apresentados por aqui, até acho plausível em alguns casos começar um namoro
sério e depois a mulher não trair mais.

Agora...
Pegar uma mulher que está traindo no momento e iniciar uma relação com ela nesse tempo, ISSO eu
considero além do possível.
Bah, a probabilidade, nesse caso, de tomar galho é teeeeeenso

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

16-07-2011 19:41

Tô catando uma casada velho. É tenso ver ela me tocar bronha com a aliança no dedo. HAHAHAHAHA

#57

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Mar 2007
6.916
1
65

Excelsis  

Banido

 Citando wh1t3_m0u5e 

Tô pegando uma mina que tem namorado, problem? 
E não engataria um namoro com ela nem a pau, ela sabe muito bem disso.

16-07-2011 19:43

Ave não é mamífero né. Mas é extremamente comum a monogamia entre elas

#58

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2009
2.371
102

MobWatcher 

Membro

 Citando Todeswunsch 

João-de-barro é um dos que não aderiram a poligamia.

Porque você ouve mas não escuta?

16-07-2011 19:44

Ah, pensei que tava falando de qualquer animal haha. Se pavão não for assim, até imagino a cara de 
da femea quando vê ele mostrando o rabo pra outra...

#59

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.504
817

Todeswunsch 

Membro

 Citando MobWatcher 
Ave não é mamífero né. Mas é extremamente comum a monogamia entre elas
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hardMob: onde 99,8% dos usuários acham que classe social, situação financeira e senso de moda das mulheres é mais
importante do que beleza, inteligência e caráter das mesmas. 

...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 

16-07-2011 19:55

São ócios do ofício..  huahuah

EDIT : Ou seria "ossos" ?  manda ela tirar a porra da aliança e tá resolvido.

#60

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Soul Sucker!
May 2010
1.099
188

wh1t3_m0u5e 

Membro

 Citando Excelsis 

Tô catando uma casada velho. É tenso ver ela me tocar bronha com a aliança no dedo. HAHAHAHAHA

Última edição por wh1t3_m0u5e : 16-07-2011 às 20:25

I want my money back ! 

16-07-2011 20:21

Concordo com a opinião da loteria. Cada caso é um caso, mas acredito que quem traiu uma vez, facilita
trair outra, sendo assim, quem já traiu uma vez, confiaria desconfiando, como tudo tem uma primeira vez,
sempre há chances de ser traído por quem nunca traiu antes...

#61

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2006
3.713
153

newegg 

Membro

 Citando David Nelson 

Atualmente to comendo um cara 

16-07-2011 20:24

hAUEHuHEUAhUEhuaHUEHE

porra manda tirar né cara huaheuhae

#62

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2003
6.434
33

Dito 

Suspenso

 Citando Excelsis 

Tô catando uma casada velho. É tenso ver ela me tocar bronha com a aliança no dedo. HAHAHAHAHA

16-07-2011 20:31 #63

Excelsis  
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Não faço questão. Só fico rindo do trouxa.
ahhahah

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Mar 2007
6.916
1
65

Banido

 Citando wh1t3_m0u5e 

São ócios do ofício..  huahuah

EDIT : Ou seria "ossos" ?  manda ela tirar a porra da aliança e tá resolvido.

 Citando Dito 

hAUEHuHEUAhUEhuaHUEHE

porra manda tirar né cara huaheuhae

16-07-2011 20:43

por favor cite quais são esses primatas monogâmicos... E claro, caso em que o macho dominante só que
come ela num conta, pq ele ta o tempo todo olhando e se ela trair, sabe muito bem q o macho mata ela
e o ricardão na base da porrada... 

Aves eu sei citar muitas, mas em mamíferos monogâmicos por consentimento de ambas as partes do casal
eu desconheço!

ps.: procurei no google e varias fontes citam que 3% dos mamíferos são, porém num cita nenhuma
espécie.
ps2: pesquisei mais a fundo e vi que nesses 3%, grande pate é "monogâmico" apenas enquanto os
filhotes são pequenos para protegê-los... depois é cada um por si. então eu num consideraria monogâmico
no sentido humano da coisa.

só questão de curiosidade mesmo...

#64

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Moderatroll
Sep 2007
6.266
628

Rampado 

Colaborador
hardMOB

 Citando MobWatcher 
Fui além do que lembrava: Vários primatas, mas existe em alguns outros mamíferos também.

Galera, está rolando o concurso HardMOB de fotografia!  Votem em sua preferida de cada uma das 3 categorias!!! 
 Natureza - Urbanismo - Pessoas 

16-07-2011 20:52 #65

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2010
472
15

dagera 

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

Resultado.

Não fui corno. 

Acho que depende do quanto ambos se gostam e do quão comprometidos estão

http://programasdetrainee.com.br
http://thelokister.blogspot.com
http://comoeconomizar.blogspot.com

16-07-2011 20:54

Se a mulher me traisse ai eu nunca iria querer ver a cara dela, agora o passado dela nao me importa.

#66

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2011
450
15

Coelhomob 

Suspenso

16-07-2011 21:12

Eu acho que varia muito, precisa ver a situação e o jeito da pessoa.

eu namoro, e minha namorada sabe que eu ja trai alguém(não ela) no passado, e aceita de boa, na minha
cabeça eu não faria isso de novo NUNCA, pelo menos não com ela. chegou num ponto de eu ver uma mina
linda na rua olhar, achar gostosa, mas não dar a minima importancia, não sinto vontade, estou satisfeito
com a minha.

isso de ''se traiu uma vez fará de novo'' acho meio invalido, até ai quem nunca traiu um dia pode trair e ai
como que faz?

mas respondendo o tópico eu ficaria com mina que ja traiu, como disse depende muito da pessoa, se você
tem a confiança que ela não é o tipo de pessoa que tem o COSTUME de fazer isso ou que não vai mais
fazer isso estando com você, de boa.

#67

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2007
315
49

raito 

Membro

Última edição por raito : 16-07-2011 às 21:15

16-07-2011 21:21 #68

Chris Rock 

Membro

Não é só questão de oportunidade, é questão de carater e mentalidade. Todas as mulheres que conheço
que trairam, achavam que estavam certas no que fizeram, que tiveram motivos e que a culpa nunca era
delas. Não irão mudar, vão continuar fazendo isso quando os tais "motivos" aparecerem.
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Exatamente o que eu pensei quando li o tópico.

@Topic 
É loteria não tem jeito, mas é muito ruim começar um namoro sabendo disso.
Também tem aquela história da pessoa chegar em você e falar que vai largar o atual namorado só pra
namorar você.(Quem garante que lá na frente ela não vai fazer o mesmo com você?).
Sem falar naquela em que você pega a mina e ela ta namorando e termina o namoro pra ficar com
você.(Depois ela termina pra namorar o próximo).

Cansei de pegar minhas amigas e primas fofocando sobre isso.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HUEHUEBRBR GIBE MONI PLOX
Oct 2010
1.287
496

Conselho? Se qualquer uma começar a desconfiar de vc sem motivo nenhum, pode procurar que vai achar.
Toda pessoa que faz algo errado leva como base que todas as outras tambem irão fazer como ela.

Última edição por Chris Rock : 16-07-2011 às 21:57

 Citando Soro 

É importante que o boteco seja divertido. Isso é muito importante, senão muda o nome de boteco pra UTI ou
qualquer outra coisa que não nos iluda quanto a intenção e as regras.
Vocês estão ficando velhos. Cuidado pra esquecer como era ser vocês mesmos.

16-07-2011 21:28

Mas qual o problema disso? Por isso se chama namoro, senão seria chamado de casamento, e olha que
nem casamento hoje em dia dura pra sempre como antigamente.

#69

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2002
19.250
508

Spidey 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Serginho Malandro 

Também tem aquela história da pessoa chegar em você e falar que vai largar o atual namorado só pra
namorar você.(Quem garante que lá na frente ela não vai fazer o mesmo com você?). Sem falar naquela
em que você pega a mina e ela ta namorando e termina o namoro pra ficar com você.(Depois ela termina
pra namorar o próximo).

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

16-07-2011 21:55

Não que vc saiba...

#70

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
11.881
544

Tilapia 

Membro

 Citando dagera 

Eu peguei minha ex namorada quando ela ainda estava namorando.

Resultado.

Não fui corno. 

Acho que depende do quanto ambos se gostam e do quão comprometidos estão
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A espera

16-07-2011 22:54

Claro que não, mulher que já traiu é vadia, e vadia é só pra sexo sem compromisso. Se eu descobrir, eu
largo. Aliás, foi algo que eu já fiz antes.

PS: prevejo que esse tópico vai ser fechado por razões arbitrárias, incompreensíveis e nebulosas.

PS2: antes que me acusem de machismo eu digo que não tenho problemas com uma mulher fazendo o
mesmo tipo de discriminação contra homens, acho natural e lógico

A exigência da exclusividade sexual é um comportamento encontrado em ambos machos e fêmeas. Depois
eu explico mais detalhadamente o porquê dessa afirmação.

PS: o conceito de relacionamento monogâmico é mais antigo que o judaísmo, este que tem mais de 3000
anos.

É o típico "fodão comedor da internet", lança uma opinião e apela pro clássico ad-hominem do "nerd
cabaço"/"nerd otário". Aqui tem demais da conta, geralmente é bastante inseguro, não gostar de ser
criticado pelo seu estilo de vida e apela pra um ad-hominem preventivo porque quase ninguem gosta de
assumir a carapuça de "nerd otário".

#71

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.649
3295

LeftHandOfGod 

Membro

 Citando The Voice 

Você, botequeiro, confiaria em engatar um namoro a sério, sabendo que a sua futura namorada já traiu
algum ex-namorado?!

Iriam numa boa, pensando "o que passou, passou" ou iriam pular fora, achando que a coisa poderia
acontecer com você também?!

Papo de boteco que rolou tempinho atrás, não é caso particular, nem do amigo 

 Citando *Slicer* 

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

 Citando The Voice 

Quem não trai, acaba sendo um 'nerd otário'?

Última edição por LeftHandOfGod : 16-07-2011 às 23:14

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

16-07-2011 23:08
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O problema é que mais de 80% das pessoas namoram por comodismo. Ficam empolgados no começo
(paixão relâmpago) e já assumem compromisso. Ou porque estão numa fase de carência e namoram o
primeiro que pegam por ai.Nas poucas vezes que fiquei com mulheres durante um bom tempo e realmente
gostei, vi que valia a pena tentar investir, não fiquei caçando ou facilitando pra outras (e olha que eu
sempre chamei muita atenção). Quando realmente se ama, não traí. Por isso que a regra não se aplica. As
vezes a mulher realmente encontrou um cara que ela se identificou e ama de verdade, e não tem vontade
de trair (e vice-versa). Agora tem gente que faz de traição um estilo de vida. Acha legal inflar o ego e
esconder a frustração com traições.
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Don17 

Membro

 Citando Psyculture 

Eu sinceramente admiro meu pai, ele comeu minha mãe, se separou dela e ainda conseguiu fugir da justiça
pra não pagar pensão. Mas eu tenho boa relação com o meliante, e engraçado que hoje é ele que pede
dinheiro pra mim.
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Depende da pessoa, mas em geral é complicado confiar numa pessoa assim.
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