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Claro que nenhuma mulher procede de maneira igual, isso de trair porque já traiu uma vez é idiotice, até
a maior das putas pode se apaixonar e viver com um cara sem trair. 

Conheci varias mulheres na minha vida, me relacionei com boa parte delas, e garanto a voces, trair é
consequencia de atos e momentos, tanto de um lado quanto de outro.

Não existe apenas que porque a pessoa trai ela deixa de ter carater ou é uma vadia, isso depende de
varios fatores, já conheci mulheres onde apanhava do cara, traia porque não gostava do cara mas tinha
medo de separar e o cara matar ela, já vi mulheres que traem simplesmente porque gostam de sexo
diferente com uma pessoa diferente e não porque deixou de amar o cara.

Outras porque o namorado/marido não dão o prazer que elas procuram, mas no dia que elas encontrarem
pode ser que fique com aquele cara pra sempre, sei la tudo é suposição cada caso é um caso, generalizar
nesse sentido é burrice, ou vcs acham que quando conhecem uma mulher elas te contam a absoluta
verdade do que elas fizeram ou deixaram de fazer? Só sendo muito otario pra pensar desse jeito. Como
diria o velho ditado, passado de mulher é igual cozinha de restaurante se vc realmente conhecesse não
comeria. 

Claro que eu pessoalmente não aceitaria nenhum tipo de traição, mas o que eu to querendo dizer que
esse lance é bem mais complexo do que alguns aqui resumem.

#101

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2010
806
19

InsanU 

Membro

17-07-2011 20:53 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

17-07-2011 20:57 #102

LeftHandOfGod 

Membro

 Citando SHANK 

Claro que nenhuma mulher procede de maneira igual, isso de trair porque já traiu uma vez é idiotice, até a
maior das putas pode se apaixonar e viver com um cara sem trair. 
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Mais simples ainda é não trair. Ninguem nesse mundo vai ter uma parada cardíaca, ou explodir, se não
suprir imediatamente o impulso de comer(dar para) alguem fora do casamento. Fácil fácil, só animais que
não possuem capacidade de resistirem à uma vontade de trepar.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.649
3295

Conheci varias mulheres na minha vida, me relacionei com boa parte delas, e garanto a voces, trair é
consequencia de atos e momentos, tanto de um lado quanto de outro.

Não existe apenas que porque a pessoa trai ela deixa de ter carater ou é uma vadia, isso depende de
varios fatores, já conheci mulheres onde apanhava do cara, traia porque não gostava do cara mas tinha
medo de separar e o cara matar ela, já vi mulheres que traem simplesmente porque gostam de sexo
diferente com uma pessoa diferente e não porque deixou de amar o cara.

Outras porque o namorado/marido não dão o prazer que elas procuram, mas no dia que elas encontrarem
pode ser que fique com aquele cara pra sempre, sei la tudo é suposição cada caso é um caso, generalizar
nesse sentido é burrice, ou vcs acham que quando conhecem uma mulher elas te contam a absoluta
verdade do que elas fizeram ou deixaram de fazer? Só sendo muito otario pra pensar desse jeito. Como
diria o velho ditado, passado de mulher é igual cozinha de restaurante se vc realmente conhecesse não
comeria. 

Claro que eu pessoalmente não aceitaria nenhum tipo de traição, mas o que eu to querendo dizer que esse
lance é bem mais complexo do que alguns aqui resumem.

Última edição por LeftHandOfGod : 17-07-2011 às 21:01

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

17-07-2011 20:58

Namoraria pra foder e ficaria feliz e desencanado. Se passasse 6 meses dai sim eu começaria a me
preocupar com o rumo das coisas.

#103

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

rdgr 

Suspenso

Última edição por rdgr : 17-07-2011 às 21:33

17-07-2011 21:03

Discordo porque o cara teve escolha na hora de dar umas pegas na vadia. Não foi forçado, coagido. Foi
pro "fight" de livre espontânea vontade, tá certo que não possui tanta culpa quanto a vadia, mas não é
inocente na bagunça toda.

#104

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.649
3295

LeftHandOfGod 

Membro

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

17-07-2011 21:21

Exatamente. É no mínimo falta de honestidade.

#105

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
8.761
239

OaLa 

Membro

 Citando LeftHandOfGod 

Discordo porque o cara teve escolha na hora de dar umas pegas na vadia. Não foi forçado, coagido. Foi
pro "fight" de livre espontânea vontade, tá certo que não possui tanta culpa quanto a vadia, mas não é
inocente na bagunça toda.

17-07-2011 21:42

Cara traição não se resume apenas na vontade de trepar, como disse existe coisas muito mais complexas
no meio disso...

#106

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2010
806
19

InsanU 

Membro

 Citando LeftHandOfGod 

Mais simples ainda é não trair. Ninguem nesse mundo vai ter uma parada cardíaca, ou explodir, se não
suprir imediatamente o impulso de comer(dar para) alguem fora do casamento. Fácil fácil, só animais que
não possuem capacidade de resistirem à uma vontade de trepar.

17-07-2011 21:46

No fundo se resume à uma situação no qual a pessoa sempre têm escolha. Ninguem é jogado contra a
parede num ponto da vida, no qual a única solução para os problemas dela seria uma traição.

#107

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.649
3295

LeftHandOfGod 

Membro

 Citando SHANK 

Cara traição não se resume apenas na vontade de trepar, como disse existe coisas muito mais complexas
no meio disso...

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

17-07-2011 21:51 #108

Rain Duacelera 

Membro

 Citando OaLa 

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.
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Todas realmente traem mais cedo ou mais tarde, com exceção caso tu seja o homem da vida delas ou se
tem muito risco envolvido caso ela traia, tipo ela tem MUITO a perder caso alguem descubra a pulada de
cerca. Mulher estrala os dedos e tem 10 em cima, isso nao quer dizer que ela va se envolver com cada
cara que ela usa pra trair.

Mulher trai pra tentar esquecer o atual e aí se conseguir larga de mão..
Os motivos pra trair são sempre falta de assistencia como ela gostaria, nao interessa se ela também não
faz a parte dela no relacionamento afinal na cabeça delas elas sempre tem razão.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
9.128
81

Última edição por Rain Duacelera : 17-07-2011 às 22:00

"SOLTARAM O PITBULL !!!!!"

17-07-2011 22:06

Pode crer. Tem aquelas que so tem 1 dia livre por semana, e no resto da semana, mal da pra conversar
com ela (se vc tentar conversar, ela vai reclamar q tá cansada, que quer dormir cedo, e por ai). Ai ela so
consegue te ver 1x por semana. Dps ela te trai, e fala que vc não dava atenção pra ela, e que você tava
errado.
Não é culpa dela não poder te ver, pq ela pode ser ocupada, mas ai ela conhece alguem que ela ve
diariamente, como trabalho, faculdade...ai fodeu. O cara já começa a urubuzar, e fazer o psicologico da
mulher. Ai ela acredita na lorota (mulher sempre acaba acreditando quando tá meio carente) e acaba
levando.

Esse mundo tá um belo cú mesmo.

#109

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2002
4.443
109

ericleon 

Membro

 Citando Rain Duacelera 

Mulher trai pra tentar esquecer o atual e aí se conseguir larga de mão..
Os motivos pra trair são sempre falta de assistencia como ela gostaria, nao interessa se ela também não
faz a parte dela no relacionamento afinal na cabeça delas elas sempre tem razão.

17-07-2011 22:07

traição é traição
romance é romance
amor é amor
e o lance é o lance

#110

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2003
7.704
96

Iorek Byrnison 

Membro

MMRrreeéééééeeeeehhhh

17-07-2011 22:32 #111

OaLa 

Membro

 Citando Rain Duacelera 

Mulher que nao trai..voa...ou eh MTO mas MTO feia.
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Eu não acredito que todas traem e acho que se trair, é mais provável que traiam no casamento.
Casamento a rotina pega, os problemas aumentam e a atração pelo marido diminui muito. No namoro a
vida é mais leve e tem mais sonhos. Tirando os casos em que algum dos dois não levam a sério né...aí
vira aquela zona.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
8.761
239

 Citando Rain Duacelera 

Todas realmente traem mais cedo ou mais tarde, com exceção caso tu seja o homem da vida delas ou se
tem muito risco envolvido caso ela traia, tipo ela tem MUITO a perder caso alguem descubra a pulada de
cerca. Mulher estrala os dedos e tem 10 em cima, isso nao quer dizer que ela va se envolver com cada
cara que ela usa pra trair.

Mulher trai pra tentar esquecer o atual e aí se conseguir larga de mão..
Os motivos pra trair são sempre falta de assistencia como ela gostaria, nao interessa se ela também não
faz a parte dela no relacionamento afinal na cabeça delas elas sempre tem razão.

17-07-2011 22:41

Minha ex namorada peguei a primeira vez enquanto ela namorava outro cara, ficou comigo num jogos
jurídicos e terminou com o corno quando voltou mesmo sem saber se ia engatar um namoro. Ficou comigo
porque o namoro já não tava legal e acabou com o cara depois disso.

Sempre tive confiança nela mesmo começando assim e acredito que não fui corno. 

P.S. eu acabei com ela.

#112

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2003
2.661
139

POLAR 

Membro

17-07-2011 22:43

Conte-nos mais.

#113

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2009
2.371
102

MobWatcher 

Membro

 Citando POLAR 

P.S. eu acabei com ela.
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Porque você ouve mas não escuta?

Viktor Reznov.

17-07-2011 22:48

Mulher é fantasiosa,mimada,escorada em sua grande maioria a nossa tarefa é achar alguma ainda com a
cabeça boa, que saiba que a vida é dura, que tenha orgulho pra conquistar por si e ainda tenha força pra
segurar um relacionamento na boa e na ruim. 
Quer conhecer a tua namorada, é só passar por um momento difícil ou alguma situação que ela tenha que
investir e se ela for ponta firme, segura por que é raridade.

#114

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
9.128
81

Rain Duacelera 

Membro

 Citando OaLa 

Eu não acredito que todas traem e acho que se trair, é mais provável que traiam no casamento.
Casamento a rotina pega, os problemas aumentam e a atração pelo marido diminui muito. No namoro a
vida é mais leve e tem mais sonhos. Tirando os casos em que algum dos dois não levam a sério né...aí
vira aquela zona.

"SOLTARAM O PITBULL !!!!!"

17-07-2011 22:55

Concordo totalmente. 
E te falo que estaria sendo otimista se dissesse que 5% das mulheres tem a cabeça boa, do modo que
você citou.

É aquela velha história. Acha que a sua esposa é boa? Diz que tá com problemas financeiros e diminui o
padrão de vida por alguns meses para você ver...

#115

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
8.761
239

OaLa 

Membro

 Citando Rain Duacelera 

Mulher é fantasiosa,mimada,escorada em sua grande maioria a nossa tarefa é achar alguma ainda com a
cabeça boa, que saiba que a vida é dura, que tenha orgulho pra conquistar por si e ainda tenha força pra
segurar um relacionamento na boa e na ruim. 
Quer conhecer a tua namorada, é só passar por um momento difícil ou alguma situação que ela tenha que
investir e se ela for ponta firme, segura por que é raridade.

Última edição por OaLa : 17-07-2011 às 22:57

17-07-2011 23:38

Provavelmente não, mas vai saber...

#116

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2006
11.525
226

Why so serious? 

Membro
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 Citando Botelho 

huauhauhahua lembrei do meu pai. 

ele deve ser viciado em sexo  toda hora quer comer minha mae  nao importa o lugar   e ela gosta

18-07-2011 3:36

Pode fechar o tópico... Disse tudo e mais um pouco.

Mulherada hoje é cheio de cu doce, achando que a vida é uma novela e quer ficar imitando a globo. Nao
conseguem ser estaveis emocionalmente e culpam tudo e todos, principalmente ex-namorados por serem
assim(loucas,retardadas,doentes mentais). Geralmente sempre vão dar valor para o cara que justamente
vai zuar elas ate não poder mais. Basicamente comer varias vezes e depois cuspir na cara.

Da minha namorada não tenho que reclamar. Me conheceu numa das piores épocas da minha vida. Duro,
com problemas pessoais... Hoje estou cursando minha segunda faculdade(estadual) começando o MBA em
T.I. praticamente com muitas oportunidades de emprego.(Ate fora do pais).
Ela é bem resolvida,sucedida, e muito bonita. Sim ganhei na loteria... Obviamente não poderia ser local da
região. Aqui é praticamente inexistente mulher com 30% do que minha namorada é.

Alem disso tudo, te incentiva a correr atras das coisas... O que se ve mais hoje em dia é mulher pensando
que a vida é malhação da globo...

#117

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2002
4.845
52

Rugalxp1 

Membro

 Citando Rain Duacelera 

Mulher é fantasiosa,mimada,escorada em sua grande maioria a nossa tarefa é achar alguma ainda com a
cabeça boa, que saiba que a vida é dura, que tenha orgulho pra conquistar por si e ainda tenha força pra
segurar um relacionamento na boa e na ruim. 
Quer conhecer a tua namorada, é só passar por um momento difícil ou alguma situação que ela tenha que
investir e se ela for ponta firme, segura por que é raridade.

Última edição por Rugalxp1 : 18-07-2011 às 3:39

18-07-2011 7:31 #118

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2003
4.468
27

thiago_floripa 

Membro

 Citando rugalxp1 

pode fechar o tópico... Disse tudo e mais um pouco.

Mulherada hoje é cheio de cu doce, achando que a vida é uma novela e quer ficar imitando a globo. Nao
conseguem ser estaveis emocionalmente e culpam tudo e todos, principalmente ex-namorados por serem
assim(loucas,retardadas,doentes mentais). Geralmente sempre vão dar valor para o cara que justamente
vai zuar elas ate não poder mais. Basicamente comer varias vezes e depois cuspir na cara.

Da minha namorada não tenho que reclamar. Me conheceu numa das piores épocas da minha vida. Duro,
com problemas pessoais... Hoje estou cursando minha segunda faculdade(estadual) começando o mba em
t.i. Praticamente com muitas oportunidades de emprego.(ate fora do pais).
Ela é bem resolvida,sucedida, e muito bonita. Sim ganhei na loteria... Obviamente não poderia ser local da
região. Aqui é praticamente inexistente mulher com 30% do que minha namorada é.

Alem disso tudo, te incentiva a correr atras das coisas... O que se ve mais hoje em dia é mulher pensando
que a vida é malhação da globo...
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pics or stfu

18-07-2011 7:39

nem um retardado continuaria namorando a mesma mulher depois daquilo que ela fez no forum, estou

namorando outra menina ( bem mais gostosa diga-se de passagem  ) ja faz até 10 meses

#119

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Derp
Jan 2005
5.386
408

Hasgul 
Membro

 Citando FFSPFC 

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

.
.

Paz nos foruns.

18-07-2011 8:48

Concordo contigo, meu velho. Não sei o que seria "grande maioria" mas também acho que a maior parte
das mulheres não serve pra um relacionamento sério. Entretanto, o mesmo se aplicaria aos homens.
Penso, também, que ninguém deve esquentar muito a cabeça com isso. Novamente concordando com o
Rain Duacelera, você só vai conhecer sua namorada quando você mais precisar dela. Mais que sexo,
novidades e surpresinhas, namorada é pra ser uma amiga de verdade e um ponto de motivação, confiança
e equílibrio pro cara (e vice-versa).

E o melhor conselho que posso dar pra quem está preocupado se a nova namorada "vai trair": invista na
sua educação e saúde. O resto é consequência.

#120

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2011
442
78

RamiroCerb 

Membro

 Citando Rain Duacelera 

Mulher é fantasiosa,mimada,escorada em sua grande maioria a nossa tarefa é achar alguma ainda com a
cabeça boa, que saiba que a vida é dura, que tenha orgulho pra conquistar por si e ainda tenha força pra
segurar um relacionamento na boa e na ruim. 
Quer conhecer a tua namorada, é só passar por um momento difícil ou alguma situação que ela tenha que
investir e se ela for ponta firme, segura por que é raridade.

Cheiro do Ralo.

18-07-2011 8:55

Se vc pegar uma guria com namorado, ela terminando com o corno, vc namoraria com ela?

#121

André 

Membro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2008
14.354
1192

 Citando Carlos Alberto Valderrama 

Sonhem que o pequenino fluminense passará por nós.. podemos entrar com o time B e com o Marcio
Resende em campo, não adianta, time pequeno é time pequeno e libertadores e outra história

18-07-2011 9:35

É fato que vai cornear denovo.

Aliás, adiciono outra coisa aqui: Mulher que já levou guampa (e descobriu, logicamente), tem alta tendêcia
em descontar no próximo namorado. Não por gosto, mas por desconfiança. Já aconteceu uma vez, por que
não outra? Aí não quer passar por trouxa e fode com o cara.

Tá até engraçado esse monte de corno falando que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Todos
devem namorar mina que já traiu e ainda não descobriram as guampas.

#122

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 1999
6.720
564

Carlos Alberto Valderrama

Membro

 Citando mateusc 

foi lá q eu mijei nas calças pela primeira vez em publico, eu tinha 21 anos, maldito palhaço da noite do terror
detesto palhaço

18-07-2011 9:35

Supostamente era para você responder esta pergunta. É o que todo mundo tá respondendo... 

#123

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
8.761
239

OaLa 

Membro

 Citando André 

Se vc pegar uma guria com namorado, ela terminando com o corno, vc namoraria com ela?

18-07-2011 9:41 #124

André 

Membro

 Citando OaLa 

Supostamente era para você responder esta pergunta. É o que todo mundo tá respondendo... 
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2008
14.354
1192

 Citando Carlos Alberto Valderrama 

Sonhem que o pequenino fluminense passará por nós.. podemos entrar com o time B e com o Marcio
Resende em campo, não adianta, time pequeno é time pequeno e libertadores e outra história

18-07-2011 9:45

Namore a gata e use os chifres rosqueáveis, ou descartáveis.

#125

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2006
5.727
127

Etnies  

Membro
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