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Ah tá, e se a mulher tinha um namorozinho com 16 anos, ai viajou em final de ano, e rolou traição, quer
dizer que, 10 anos depois, ela com 26, vai fazer a mesma merda?
Tem que ver a cabeça da pessoa. A maioria das pessoas tiveram infancia, curtiram, viajaram, pegaram
varias. Eh normal, alias, é bom ela ter saido com alguns, tirado algumas curiosidades, pq ela nao vai casar
com voce, pensando "porra, todas as minhas amigas ja fizeram tanta coisa, imagino como deve ser...não
quero morrer sem saber a sensação"
Ai a mulher pode ir la, fazer, odiar a experiencia, e nunca mais pensar. Por isso é bom ter uma mina que
já fez as suas besteiras (nao to falando suruba com 20, ATM, e coisas do tipo) e sabe o que quer da vida.
Pq ela tendo experiencia, e se vc tem uma relação honesta com ela, e vc receber elogios, vc sabe que os
elogios são validos.

Eu já trai no passado. Hj em dia tenho uma namorada que me faz feliz em todos os aspectos. Pra que iria
querer outra?
Isso é papo de adolescente mimado que "depois que ganhei, perde a graça". Espera so o dia que ele
tomar um "perdeu a graça" de uma mina q ele ama, que ai cai a ficha de como se deve tratar alguem.

#76

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2002
4.443
109

ericleon 

Membro

17-07-2011 1:06 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

17-07-2011 1:22

Não concordo com quem traiu uma vez trai outro. Agente não sabe que tipo de macho era o ex-da-mina.
Então agente nem pode julgar às vezes ate mereceu e a mina pode tomar jeito. Eu acho isso muito
relativo. Vai de caso para caso.
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O_o
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Membro
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Não use assinatura para postar vendas!!!!

17-07-2011 5:57

mas foi uma situação meio extrema.
Ela vivia aquele namoro defasado de 2, 3 anos...abandonado, só via o cara 2, 3 vezes por semana e me
via 6.
ímpar.
namorei por 3 anos com ela.

#78

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2003
22.182
1998

Ribeiro 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando The Voice 

você conseguiu engatar um namoro nessa situação?!
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

"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."

17-07-2011 10:22

Namorei...fiquei sabendo depois tanto que o ex foi traido por ela comigo...fui traído.
Bingo.

#79

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2002
17.180
661

Móveis Coloniais de Acajú

Membro

SEMANA BUFALOS 4X4 MELHORES QUE VEÍLCULOS 2011, EU PARTICIPEI
de 24 a 30 de Julho de 2011

--------------------
SEMANA EIKE BATISTA HARDMOB 2010, EU PARTICIPEI

de 12 a 18 de Setembro de 2010

17-07-2011 10:52

Conheço um casal que antes de namorarem, ficavam e traiam seus respectivos. Namoro já tem 5 anos e
nunca ouvi falar que um ou outro trai..
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[Too Long]
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Suspenso
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Verdinhas: 381

17-07-2011 10:52

pqp, cada mentalidade nesse botecão

#81

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2004
8.496
26

Ton! 

Membro

6-3-3
Nem mais nem menos, simplesmente o MAIOR. 
Agora eu sou HEXA. E você?

17-07-2011 10:53

Exponha sua opinião...

#82

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.504
817

Todeswunsch 

Membro

 Citando Ton! 
pqp, cada mentalidade nesse botecão

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. 

17-07-2011 14:57

Tem gente falando que tá pegando mulher com namorado, mulher casada. Depois alguns idiotas assim
levam tiro na testa a família fica chorando sem saber o porquê.

#83

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
8.761
239

OaLa 

Membro

Prefeito e Cheiro do Ralo.

17-07-2011 15:19 #84
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Concordo, mas convenhamos que nesses casos quem merece um tiro na testa é a mulher que ta traindo,
porque no fim o cara não tem culpa nenhuma, só ta aproveitando a oportunidade de comer uma vadia.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2006
3.624
60

Prefeito 

Membro

 Citando OaLa 

Tem gente falando que tá pegando mulher com namorado, mulher casada. Depois alguns idiotas assim
levam tiro na testa a família fica chorando sem saber o porquê.

kakaroto(dbz) e calister.

17-07-2011 15:30

Ossos do ofício.

A maioria das mulheres fazem isso. Não se engane.

Então se o indivíduo é um cara ocupado que trabalha o dia inteiro e estuda a noite, segundo a lógica da
sua namorada (ou ex, sei lá) ele deve obrigatoriamente levar chifre após alguns anos de namoro?

Bem, depende da honestidade e loucura das pessoas envolvidas.

No meu caso, eu não daria tiro na testa de ninguém. Apenas me ausentaria da vida da mulher. Porém
existem alguns loucos que fariam esse tipo de coisa com a mulher e com o homem. É por isso e por
também ser honesto que eu nunca me envolveria com uma mulher compromissada.

#85

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
8.761
239

OaLa 

Membro

 Citando wh1t3_m0u5e 

São ócios do ofício..  huahuah

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

 Citando Serginho Malandro 

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.

 Citando Ribeiro 

mas foi uma situação meio extrema.
Ela vivia aquele namoro defasado de 2, 3 anos...abandonado, só via o cara 2, 3 vezes por semana e me
via 6.
ímpar.
namorei por 3 anos com ela.

 Citando Prefeito 

Concordo, mas convenhamos que nesses casos quem merece um tiro na testa é a mulher que ta traindo,
porque no fim o cara não tem culpa nenhuma, só ta aproveitando a oportunidade de comer uma vadia.
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Exigir honestidade dos homens para não se envolverem com mulheres comprometidas hoje em dia seria
até um motivo de chacota pelos demais. O normal é a boa e velha Lei de Gerson: se dar bem, custe o que
custar.

Última edição por OaLa : 17-07-2011 às 15:31

17-07-2011 16:05

sim, foi exatamente isso que eu disse. É uma regra geral dela, que ela sege desde os 15 anos.
Inclusive com assinatura de contrato e multa recisória.

#86

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2003
22.182
1998

Ribeiro 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando OaLa 

Então se o indivíduo é um cara ocupado que trabalha o dia inteiro e estuda a noite, segundo a lógica da
sua namorada (ou ex, sei lá) ele deve obrigatoriamente levar chifre após alguns anos de namoro?

"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."

17-07-2011 16:16

Cara, eu sempre disse isso até constatar que a CARNE EH FRACA. Não tem jeito. 

#87

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Mar 2007
6.916
1
65

Excelsis  

Banido

 Citando OaLa 

Bem, depende da honestidade e loucura das pessoas envolvidas.

No meu caso, eu não daria tiro na testa de ninguém. Apenas me ausentaria da vida da mulher. Porém
existem alguns loucos que fariam esse tipo de coisa com a mulher e com o homem. É por isso e por
também ser honesto que eu nunca me envolveria com uma mulher compromissada.

Exigir honestidade dos homens para não se envolverem com mulheres comprometidas hoje em dia seria
até um motivo de chacota pelos demais. O normal é a boa e velha Lei de Gerson: se dar bem, custe o que
custar.

17-07-2011 16:37

sem fundamento, até por que todo mundo trai ou vai trair.

#88
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canaboy 

Membro
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17-07-2011 16:45

Isso sim é sem fundamento.

#89

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.504
817

Todeswunsch 

Membro

 Citando canaboy 

sem fundamento, até por que todo mundo trai ou vai trair.

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. 

17-07-2011 16:47

acho que voce só pode usar esse criterio de não pegar caso voce nunca tenha traido, que tal?

#90

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Registro: Jan 1998
Nov 2005
14.177
2278

Magus Mustang 

Membro

PAZ NOS FORUNS

17-07-2011 17:01

Trair e coçar é só começar...

1% muda, 99% não. Se quiser apostar boa sorte.

#91

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
3.239
1846

FFSPFC 

hardMOB Staff - Moderação

Já visitou o TeamSpeak da hardMOB?. TS gratuito e aberto à comunidade.
"A liberdade é modelada na bigorna da discussão, divergência e debate."
"Falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos."
“Não sou jovem o suficiente para saber tudo".(Oscar Wilde)

17-07-2011 17:44 #92

OaLa 

Membro
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Achei que ficaria subentendido que esse indivíduo citado encontraria com ela no máximo três vezes por
semana... 

Mas ao ponto de virar amante? Quero dizer, prosseguir pegando?

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
8.761
239

 Citando Ribeiro 

sim, foi exatamente isso que eu disse. É uma regra geral dela, que ela sege desde os 15 anos.
Inclusive com assinatura de contrato e multa recisória.

 Citando Excelsis 

Cara, eu sempre disse isso até constatar que a CARNE EH FRACA. Não tem jeito. 

17-07-2011 17:53

Bom, até agora é só vantagem, veja bem...

Ela trabalha, eu também. Quando ela VEM pra minha casa não é de conversar muito. A foda é boa.
Nenhum fica de mimimi um com outro. Não preciso ouvir os problemas dela e nem ela os meus. É muito
melhor do que punheta....

E aí? Pode Arnaldo? Hahaha

#93

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Mar 2007
6.916
1
65

Excelsis  

Banido

 Citando OaLa 

Mas ao ponto de virar amante? Quero dizer, prosseguir pegando?

17-07-2011 18:38

Haha, por mim você pode até assaltar banco. Só não me obrigue a concordar.

#94

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
8.761
239

OaLa 

Membro

 Citando Excelsis 

Bom, até agora é só vantagem, veja bem...

Ela trabalha, eu também. Quando ela VEM pra minha casa não é de conversar muito. A foda é boa.
Nenhum fica de mimimi um com outro. Não preciso ouvir os problemas dela e nem ela os meus. É muito
melhor do que punheta....

E aí? Pode Arnaldo? Hahaha

17-07-2011 18:51

Namoro não, mas como ate esfolar meu pau.

#95

Uranay  

Membro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
12.700
673

 Citando Colher 

Se eu pudesse eu me auto-boqueteria felizão! Se vcs pararem pra pensar, é a mesmíssima coisa que tocar
uma.

17-07-2011 19:51

eu realmente acredito que cada caso é um caso e que a pessoa que traiu pode realmente mudar e não vir
a repetir o ato.

mas já aconteceu antes: fiquei com o pé atrás, insegurança mesmo. no fim acabei não gostando tanto da
menina quanto poderia, e o relacionamento fracassou.

#96

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

si vis pacem para bellum
Mar 2007
2.832
351

.danielkN 

Membro

 Citando XOTISNEGUER 

30cm da pra encher o cuh de qualquer um até passar mal

17-07-2011 19:55

tenso... minha namorada ja traiu o ex, mas no fim do namoro

no inicio do namoro e até agora tive um comportamento bem ciumento por causa disso, mas ela parece
estar bem de boa, se traiu pelo menos fez direito pq não vi nenhuma vez

#97

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Derp
Jan 2005
5.386
408

Hasgul 
Membro

.
.

Paz nos foruns.

17-07-2011 20:10 #98

FFSPFC 
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Me fala que essa namorada que tu tá falando não é aquela surtada que veio no fórum lavar roupa suja...

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
3.239
1846

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Hasgul 
tenso... minha namorada ja traiu o ex, mas no fim do namoro

no inicio do namoro e até agora tive um comportamento bem ciumento por causa disso, mas ela parece
estar bem de boa, se traiu pelo menos fez direito pq não vi nenhuma vez

Já visitou o TeamSpeak da hardMOB?. TS gratuito e aberto à comunidade.
"A liberdade é modelada na bigorna da discussão, divergência e debate."
"Falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos."
“Não sou jovem o suficiente para saber tudo".(Oscar Wilde)

17-07-2011 20:42

Mulher que nao trai..voa...ou eh MTO mas MTO feia.

#99

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
9.128
81

Rain Duacelera 

Membro

"SOLTARAM O PITBULL !!!!!"

17-07-2011 20:52

Do que você está falando? Que todas são aptas a trair ou todas realmente traem? Se for a primeira opção
eu concordo, creio que praticamente todas as pessoas são aptas a trair.

#100

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
8.761
239

OaLa 

Membro

 Citando Rain Duacelera 

Mulher que nao trai..voa...ou eh MTO mas MTO feia.

Ir para o Fórum
Tópico Fechado
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