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Falando de traição lembrei daquela conversa do discípulo com o mestre sobre traição, quando o mestre
solta essa pérola:
_Imagine uma chave e uma fechadura. Uma chave que abre várias fechaduras é uma chave mestra.
Agora, uma fechadura que é aberta por várias chaves, não é uma coisa boa de se ter!

A mulherada achando que o mundo é uma novela da Globo é que fode. Elas só querem, acham q tudo
vem fácil e de graça.

Se ela te trair, não fale nd, coma o rabo dela a seco e com força até ela chorar de dor, depois manda pra

casa (dela) com passagem só de ida.  Bom, pelo menos vc vai ter um motivo pra rir, pois se vingou de
alguma forma.

#126

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Paraiso Tropical
May 2011
348
88

   

Viktor Reznov 

Membro

18-07-2011 10:02 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

18-07-2011 10:05

épico...

#127

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

comer crua a bruschetta!
Oct 2005
7.358
1766

   

oompaloompa 

Membro

 Citando Viktor Reznov 

A mulherada achando que o mundo é uma novela da Globo é que fode. Elas só querem, acham q tudo
vem fácil e de graça.
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18-07-2011 10:08

Pegaria pra comer e se pá até simularia um relacionamento. Só começaria a me preocupar e a rever
minhas ações se a brincadeira for além de 6 meses.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

   

rdgr 

Suspenso

 Citando André 

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

18-07-2011 11:11

Concordo, a Globo é uma grande contribuidora nesse processo de "envadiamento" das mulheres.

Essa é a idéia, não se pode comprometer emocionalmente com uma mulher desse nível. É só pro lanche.

#129

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.649
3295

   

LeftHandOfGod 

Membro

 Citando Viktor Reznov 

Falando de traição lembrei daquela conversa do discípulo com o mestre sobre traição, quando o mestre
solta essa pérola:
_Imagine uma chave e uma fechadura. Uma chave que abre várias fechaduras é uma chave mestra.
Agora, uma fechadura que é aberta por várias chaves, não é uma coisa boa de se ter!

A mulherada achando que o mundo é uma novela da Globo é que fode. Elas só querem, acham q tudo
vem fácil e de graça.

Se ela te trair, não fale nd, coma o rabo dela a seco e com força até ela chorar de dor, depois manda pra

casa (dela) com passagem só de ida.  Bom, pelo menos vc vai ter um motivo pra rir, pois se vingou de
alguma forma.

 Citando ReDGRounD 

Pegaria pra comer e se pá até simularia um relacionamento. Só começaria a me preocupar e a rever
minhas ações se a brincadeira for além de 6 meses.

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

Carlos Alberto Valderrama.

18-07-2011 11:11

Mulheres são sociopatas. Procuram sempre algo que as entretenha e não existem mais "emoções" em um
casamento que implica em gastos, contas e obrigações. As emoções do namoro e ficantes se acabam e
elas procuram fora do casamento. Homens podem ser poligâmicos mas mulheres são sempre
hipergâmicas, isso sim que é deprimente.

Mulheres traem 1 trilhão de vezes mais que homens. São sádicas, egoístas e dissimuladas, pois fazem
sexo anal com o amante e engolem a porra, coisa que jamais pensam em fazer com o marido. E ainda por
cima dissimulam dores de cabeça e sexo ruim (quando tem).

Mas quem se junta aos porcos...

#130

Registro:
Mensagens:
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THE END.
May 2008
4.826
510

   

Truman 

Membro
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kakaroto(dbz) e LeftHandOfGod.

18-07-2011 11:15

Não só isso, depois de 6 meses é possível avaliar algumas coisas.

O ideal é sempre deixar claro que não se trata de namoro e que você não está "preparado para um
relacionamento sério, com as cobranças, problemas e ciúmes. Estamos bem assim, não tem porque
arriscar algo diferente".

Se chega sexta a noite e o cabra começa a coçar no celular pra ligar pra menina pra "bater papo" dai sim
é bom começar a ficar bem preocupado.

#131

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

   

rdgr 

Suspenso

 Citando LeftHandOfGod 

Essa é a idéia, não se pode comprometer emocionalmente com uma mulher desse nível. É só pro lanche.

18-07-2011 11:40

Vou salvar nos meus favoritos. Belíssimo.

#132

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 1999
6.720
564

   

Carlos Alberto Valderrama

Membro
 Citando Truman 

Mulheres são sociopatas. Procuram sempre algo que as entretenha e não existem mais "emoções" em um
casamento que implica em gastos, contas e obrigações. As emoções do namoro e ficantes se acabam e
elas procuram fora do casamento. Homens podem ser poligâmicos mas mulheres são sempre
hipergâmicas, isso sim que é deprimente.

Mulheres traem 1 trilhão de vezes mais que homens. São sádicas, egoístas e dissimuladas, pois fazem
sexo anal com o amante e engolem a porra, coisa que jamais pensam em fazer com o marido. E ainda por
cima dissimulam dores de cabeça e sexo ruim (quando tem).

Mas quem se junta aos porcos...

Truman.

 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 11:55 #133

LeftHandOfGod 

Membro

 Citando Truman 

Mulheres são sociopatas. Procuram sempre algo que as entretenha e não existem mais "emoções" em um
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Bom saber que mensagem do Silvio tá se espalhando..

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.649
3295

   

casamento que implica em gastos, contas e obrigações. As emoções do namoro e ficantes se acabam e
elas procuram fora do casamento. Homens podem ser poligâmicos mas mulheres são sempre
hipergâmicas, isso sim que é deprimente.

Mulheres traem 1 trilhão de vezes mais que homens. São sádicas, egoístas e dissimuladas, pois fazem
sexo anal com o amante e engolem a porra, coisa que jamais pensam em fazer com o marido. E ainda por
cima dissimulam dores de cabeça e sexo ruim (quando tem).

Mas quem se junta aos porcos...

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

Truman.

18-07-2011 13:17

Isso depende veio, existem algumas perguntas referente.

- Ela traiu pq descobriu q foi traida?
- Ela que te contou isso ou vc ficou sabendo por outra pessoa?

#134

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2000
3.983
62

   

wingman 

Membro

18-07-2011 13:23

Hahaah, essa é a pior forma de tu saber a verdade..

#135

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2008
6.621
46

   

Urubu Rei 
Suspenso

 Citando wingman 

Isso depende veio, existem algumas perguntas referente.

- Ela traiu pq descobriu q foi traida?
- Ela que te contou isso ou vc ficou sabendo por outra pessoa?

18-07-2011 13:26 #136

Registro:
Mensagens:

Jan 2003
5.257

   

Colher 

Membro

 Citando Truman 

Mulheres são sociopatas. Procuram sempre algo que as entretenha e não existem mais
&quot;emoções&quot; em um casamento que implica em gastos, contas e obrigações. As emoções do
namoro e ficantes se acabam e elas procuram fora do casamento. Homens podem ser poligâmicos mas
mulheres são sempre hipergâmicas, isso sim que é deprimente.

Mulheres traem 1 trilhão de vezes mais que homens. São sádicas, egoístas e dissimuladas, pois fazem
sexo anal com o amante e engolem a porra, coisa que jamais pensam em fazer comigo. E ainda por cima
dissimulam dores de cabeça e sexo ruim (quando tem).
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Corrigi pra vc.

Blogs:
Verdinhas:

7
69

Mas quem se junta aos porcos...

"Que se foda! Eu quero um mundo melhor." 
Epitáfio de Jenny Sparks, o espírito do século XX.

18-07-2011 14:01

so procurar no google pelo meu nick que tem ja postado na hard.

Sim exatamente isso. Existe vida inteligente na hardmob...

O mais engraçado que voce namora,casa... e a mulher só faz papai e mamãe de vez em nunca. Você
insiste tentando em fazer algo alem(na relação) e ela inventa a desculpa que não é mulher disso e
daquilo... Alem disso so faz sexo 1 vez por semana... Você...

Pode ter certeza que se sua mulher é assim as chances dela estar te traindo com o ricardao e fazendo
com ele tudo que não faz com você(sexo anal,gozo na cara...) é altíssima. 

Na minha opinião "pessoal" vendo amigos e na minha época de adolescente 70 e 80% das mulheres se
enquadram nisso. São vagabundas,putas que só querem seu dinheiro ou te fazem de muleta emocional
ate encontrar e dar para o vagabundo que vai come-las ate nao poder mais e chuta-las.

Entrei em detalhes aqui em tópicos anteriores(citando pessoas indiretamente) e a carapuça serviu a
algumas pessoas por isso nem irei me aprofundar.. me reportaram e tomei uma suspensão.
Mas isso é um fato imutável. O pior de tudo que sempre vai ter homem(digo acima dos 25 anos) carente
e retardado que banca esse tipo de puta.

#137

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2002
4.845
52

   

Rugalxp1 

Membro

 Citando thiago_floripa 

pics or stfu

 Citando Truman 

Mulheres são sociopatas. Procuram sempre algo que as entretenha e não existem mais "emoções" em um
casamento que implica em gastos, contas e obrigações. As emoções do namoro e ficantes se acabam e
elas procuram fora do casamento. Homens podem ser poligâmicos mas mulheres são sempre
hipergâmicas, isso sim que é deprimente.

Mulheres traem 1 trilhão de vezes mais que homens. São sádicas, egoístas e dissimuladas, pois fazem
sexo anal com o amante e engolem a porra, coisa que jamais pensam em fazer com o marido. E ainda por
cima dissimulam dores de cabeça e sexo ruim (quando tem).

Mas quem se junta aos porcos...

18-07-2011 14:07 #138

Registro: Jul 2004

   

Tilapia 

Membro

 Citando Truman 

Mulheres são sociopatas. Procuram sempre algo que as entretenha e não existem mais "emoções" em um
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Boa resposta.

Do topico de piadas: 
Um homem era casado há 20 anos e era doido para comer o cú de sua mulher, mais ela não queria dá.
Um dia saiu mais cedo do trabalho e encontrou sua mulher na cama com o seu melhor amigo, fazendo
exatamente o que ele queria tanto.

Frustrado foi ao bar e começou a beber bastante.

Um bebado que estava sentado junto dele notou que ela estava bebendo muito e perguntou se ele estava
com algum problema. Ele começou a contar a história de sua frustração.

O bebado falou:
Olha amigo vou te contar uma história: Estava aqui bebendo e me deu vontade de cagar, fui ao banheiro
me preparei todo, soltei tres peidos e não caguei. Voltei para o bar e quando sentei aqui me deu vontade
de peidar, fui soltar um peido e me caguei.

O homem olhou para o bebado e disse:
- Meu amigo, estou lhe contando uma história triste de frustação, e voce me vem com essa história.

O bebado disse:
- Meu amigo eu quero que voce entenda, agente não pode confiar no cú da gente, quanto mais no cú dos
outros.

Mensagens:
Verdinhas:

11.881
544

casamento que implica em gastos, contas e obrigações. As emoções do namoro e ficantes se acabam e
elas procuram fora do casamento. Homens podem ser poligâmicos mas mulheres são sempre
hipergâmicas, isso sim que é deprimente.

Mulheres traem 1 trilhão de vezes mais que homens. São sádicas, egoístas e dissimuladas, pois fazem
sexo anal com o amante e engolem a porra, coisa que jamais pensam em fazer com o marido. E ainda por
cima dissimulam dores de cabeça e sexo ruim (quando tem).

Mas quem se junta aos porcos...

A espera

18-07-2011 14:09

Ainda não li o tópico todo mas vou deixar a minha opinião aqui porque to sem tempo, mais tarde eu leio
tudo e discuto melhor, só espero que ninguém se sinta ofendido com essa opinião, não é a minha
intenção...

Mas eu acho que esse negocio todo de traição é pura criancice...
Todo mundo já foi imaturo um dia, todo mundo já traiu, já foi traído e hoje em dia isso ta se tornando
algo normal (Obs: isso foi apenas uma forma de dizer, não estou “generallizando”)
Novela da globo ta ai mostrando pra toda a nova geração que a moda é querer ouro, querer homem rico,
dar golpes, trair, porque isso é o que há de mais interessante, é isso que da “ibope”
E juntando isso com os valores que se perderam, hoje em dia você faz o que quiser, você não tem nome
de família pra honrar, ninguém liga mais pra isso...
Acho mesmo que trair ou não trair é uma decisão quase que diária, os fieis e os infiéis vão enfrentar
situações de carne fraca em algum momento de seu relacionamento, seu caráter e sua criação é que vão
dizer o que você vai fazer...
Não sou hipócrita, já trai e já fui traído quando ainda era imaturo mas hoje tenho uma visão muito
diferente das coisas:
Hoje eu não sou mais impulsivo, sou controlado e não tenho intenção nenhuma de sacanear a mulher com
quem atualmente me relaciono e acredito que ela também não tem intenção nenhuma de me sacanear...
E não acho que nenhum dos motivos citados no tópico justificam uma traição

#139

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2007
335
185

   

Jah! 
Membro
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Não tenho como saber com 100% de certeza se a minha mulher vai me trair ou não, por isso eu vivo
seguindo a minha cabeça, se ela me trair, paciência, esculacho ela, falo todas as verdades na cara dela e
sigo pra próxima
Vagabunda não falta nesse mundo, algumas cobram pelo serviço outras não...

Agora respondendo diretamente ao tópico, conheça a mina, procure saber mais sobre o caráter dela e
depois decida se vale a pena mesmo namorar com ela ou não!
Se não, siga o padrão, pega, brinca, come e joga fora...

A não ser quando você entra naquelas roubadas que são 100% certas, qualquer outro tipo de
relacionamento ( dando certo ou não) serve como aprendizado!

He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man.
Dr. Johnson.

18-07-2011 14:09

Exemplo do porque não se deve namorar ou ter compromisso sério com mulheres que tem histórico de
traição...

Ela = 26 anos, mãe, solteira, pobre, mora sozinha de aluguel com o menino de 6 anos, trabalha, mas boa
parte da despesa vem da pensão do pai no menino.

O primeiro relacionamento estável dela terminou porque ela traia o rapaz com vários coleguinhas dele. O
próprio pai dela teve que chegar no cidadão que não cansava de ser corno e dizer para ELE terminar
porque a filha dele não iria faze-lo feliz.

O segundo relacionamento estável dela foi com o pai do menino, ela era apaixonada pelo cara, mas ele
mesmo dizia que só pegava ela para sexo, até chegou a gostar dela pelo que dizia, mas quando ela
percebeu que iria perde-lo tentou segurar a relação fazendo um filho. Veio o menino e depois de um
tempo terminaram porque ela traia ele com vários outros. Tentaram reatar várias vezes, mas no meio de
tantas traições ocorreram várias brigas envolvendo polícia, agressões, vandalismo, delegacia da mulher, e
disputa judicial pela guarda do menino. 

O terceiro relacionamento estável dela durou dois anos e foi com aquele que ela dizia ser o melhor amigo
dela, mas só durou tanto tempo porque o amigão aceitava ser corno. Corno sim, mas não manso. Ele
sabia das traições dela, ficava furioso, dava xiliques, brigava com todo mundo que se aproximava dela
sem se dar conta que o problema era ela e não os caras que se aproximavam dela. Só que o trouxa
sempre acreditava nas mentiras dela e continuava com ela. Um dia ELA cansou dele de tão coitado que o
mané era, mas desconfio que até hoje o cara vai atrás dela. Da até dó.

O quarto relacionamento arrumou um cara cheio de grana que deu até um apto para ela morar com o
menino, o cara viajava a serviço e ela traia ele com Deus e o mundo, ficava com todos os ex dela e com
vários outros caras. Quando acabou a temporada de viagens do cara ele voltou e viu a zona que a mulher
tava fazendo no apartamento dele e pediu o imóvel de volta e nunca mais olhou na cara dela.

O quinto relacionamento ela ficou com um cara durante um tempinho só porque descobriu que eu não a
queria e então usou o cara para fazer ciume, mas continuava catando vários e todo mundo sabia.

Quando terminou com o cara veio atrás de mim novamente me chamar para sair com ela HAHAHAHA

Vocês acham mesmo que eu ia querer uma mulher com esse histórico ??? 

Quando ela veio atrás de mim eu sabia que ela já estava ficando com um rolo antigo dela, mas fingi não
saber de nada sabia, pois era só questão de tempo para o manolo perceber que ela tava atrás de mim e
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também de outros caras e não deu outra.

Acabou que o cara se ligou que tinha várias outros na parada e deu bota nela. Ai ela veio atrás de na
mesma semana e então aproveitei a oportunidade e disse na cara dela (educadamente) que ela era uma
vagabunda explicando que eu não era o tipo de cara que me disponibilizaria a ficar dando moral para uma
mulher que fica dando em cima de todo mundo e disse que não queria contato com ela.

Foram dois foras que ela levou na mesma semana e dois dias depois numa sexta-feira, inconformada com
o que tinha ocorrido, ela foi atrás do único cara com quem ela ainda não tinha se queimado, pois ele mora
longe e não fazia parte do mesmo ciclo de amizades que ela costumava andar. (Atitude previsível). Fez
isso só para mostrar para todo mundo e para ela mesma que ela não ficaria "sozinha", ou seja, estava
usando o novo cara só para fazer ciume e satisfazer o ego dela. Obviamente para lhe dar uma foi
providenciado um jeitinho de mostrar para este novo cara tudo o que ela estava fazendo e quem ela
realmente era. Quando o cara se deu conta também deu bota nela. E mesmo que não tenha dado a
confiança já foi para o espaço. 
Ela ficou furiosa e arrumou uma baita confusão para tentar defender a "honra" dela a qualquer custo, mas
o fato é que não da para fazer parecer que não é algo que é.

Resumindo o que eu tenho para dizer é que uma coisa é uma mulher que traiu uma vez apenas, se
arrependeu e diz que não pretende repetir aquilo. Outra coisa é uma mulher que trai por diversão e já fez
dessa prática um hábito. Por isso é muito importante antes de se envolver com alguém conhecer pelo
menos um pouco do histórico da pessoa. Eu jamais me envolveria a sério com uma mulher com todo um
histórico de prática de traição. Na minha opinião é suicídio, pois respeito, lealdade e confiança são fatores
fundamentais para qualquer relacionamento.

Mulheres que costumam trair para defender a honra apelam para a mentira, pois temem que nenhum
homem digno que se preza, aceitaria abertamente esse comportamento. 

O pior de tudo é que mulheres com esse perfil são de fato sociopatas. É a definição perfeita!!! 
Se convencem que o problema do fracasso de todos os seus relacionamento esta na possessividade dos
caras com quem elas se relacionam e nunca em relação as atitudes delas. Elas sempre se mostram
estando no centro das atenções, possuem um egocentrismo exageradamente patológico, emoções
superficiais, teatrais e falsas, pobre ou nenhum controle da impulsividade, baixa tolerância para frustração,
baixo limiar para descarga de agressão, irresponsabilidade, falta de empatia com outros seres humanos,
ausência de sentimentos de remorso e de culpa em relação ao seu comportamento. Essas pessoas
geralmente são cínicas e dizem ser perseguidas e amadas por caras loucos que não saem dos pés delas
nunca.

Última edição por Frmg : 18-07-2011 às 14:19

Allan.

18-07-2011 14:19

Esse tópico merece ser favoritado!
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 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 14:23

Nível da hardmob subindo cada vez mais. Frequento esse fórum a 11 anos e estou em surpreendendo cada
vez mais.

essa parte aqui foi uma das frases dos top-10 da hardmob

Essas pessoas geralmente são cínicas e dizem ser perseguidas e amadas por caras loucos que não
saem dos pés delas nunca
Quem esta de fora pensa que elas são as maltratadas,surradas pelos namorados e ficantes... Ai você
conhece, da uma chance e descobre a verdade

Você é de onde? Sua historia é muitíssimo similar a uma que conheço.
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 Citando Frmg 

O pior de tudo é que mulheres com esse perfil são de fato sociopatas. É a definição perfeita!!! 
Se convencem que o problema do fracasso de todos os seus relacionamento esta na possessividade dos
caras com quem elas se relacionam e nunca em relação as atitudes delas. Elas sempre são os seres no
pedestal, possuem um egocentrismo exageradamente patológico, emoções superficiais, teatrais e
falsas, pobre ou nenhum controle da impulsividade, baixa tolerância para frustração, baixo limiar
para descarga de agressão, irresponsabilidade, falta de empatia com outros seres humanos,
ausência de sentimentos de remorso e de culpa em relação ao seu comportamento. Essas pessoas
geralmente são cínicas e dizem ser perseguidas e amadas por caras loucos que não saem dos pés delas
nunca.

18-07-2011 14:47

Nunca

645545454
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18-07-2011 15:11

Não existe mulher com mais de 16 anos que nunca tenha traido (a nao ser que seja uma freira)... traição
é uma coisa meio que inevitável nos dias de hoje...tanto pro homem como pra mulher...vcs falam como se
só mulher fosse safada e traisse...tem muito homem que trai tb...do jeito que vcs falam até parece que é
só a mulher que trai.

Pra mim é fato que se chega num ponto do relacionamento em que tudo deixa de ser um mar de rosas e
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vira só brigas e mais brigas e um enchendo o saco do outro com cobranças, a partir dai pra rolar traição é
dois palito...é claro que sempre vai ter o cara ou a mulher otário (a) que gosta de ser feito de imbecil,
mas na maioria dos casos é assim que funciona...

Quem deixa de namorar uma pessoa pq sabe que ela traiu o ex é mto burro...TODO MUNDO TRAI OU JA
TRAIU...SEJA MACHO OU FEMEA

Verdinhas: 48

18-07-2011 15:43 #145
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 Citando Frmg 

Exemplo do porque não se deve namorar ou ter compromisso sério com mulheres que tem histórico de
traição...

Ela = 26 anos, mãe, solteira, pobre, mora sozinha de aluguel com o menino de 6 anos, trabalha, mas boa
parte da despesa vem da pensão do pai no menino.

O primeiro relacionamento estável dela terminou porque ela traia o rapaz com vários coleguinhas dele. O
próprio pai dela teve que chegar no cidadão que não cansava de ser corno e dizer para ELE terminar
porque a filha dele não iria faze-lo feliz.

O segundo relacionamento estável dela foi com o pai do menino, ela era apaixonada pelo cara, mas ele
mesmo dizia que só pegava ela para sexo, até chegou a gostar dela pelo que dizia, mas quando ela
percebeu que iria perde-lo tentou segurar a relação fazendo um filho. Veio o menino e depois de um
tempo terminaram porque ela traia ele com vários outros. Tentaram reatar várias vezes, mas no meio de
tantas traições ocorreram várias brigas envolvendo polícia, agressões, vandalismo, delegacia da mulher, e
disputa judicial pela guarda do menino. 

O terceiro relacionamento estável dela durou dois anos e foi com aquele que ela dizia ser o melhor amigo
dela, mas só durou tanto tempo porque o amigão aceitava ser corno. Corno sim, mas não manso. Ele sabia
das traições dela, ficava furioso, dava xiliques, brigava com todo mundo que se aproximava dela sem se dar
conta que o problema era ela e não os caras que se aproximavam dela. Só que o trouxa sempre acreditava
nas mentiras dela e continuava com ela. Um dia ELA cansou dele de tão coitado que o mané era, mas
desconfio que até hoje o cara vai atrás dela. Da até dó.

O quarto relacionamento arrumou um cara cheio de grana que deu até um apto para ela morar com o
menino, o cara viajava a serviço e ela traia ele com Deus e o mundo, ficava com todos os ex dela e com
vários outros caras. Quando acabou a temporada de viagens do cara ele voltou e viu a zona que a mulher
tava fazendo no apartamento dele e pediu o imóvel de volta e nunca mais olhou na cara dela.

O quinto relacionamento ela ficou com um cara durante um tempinho só porque descobriu que eu não a
queria e então usou o cara para fazer ciume, mas continuava catando vários e todo mundo sabia.

Quando terminou com o cara veio atrás de mim novamente me chamar para sair com ela HAHAHAHA

Vocês acham mesmo que eu ia querer uma mulher com esse histórico ??? 

Quando ela veio atrás de mim eu sabia que ela já estava ficando com um rolo antigo dela, mas fingi não
saber de nada sabia, pois era só questão de tempo para o manolo perceber que ela tava atrás de mim e
também de outros caras e não deu outra.

Acabou que o cara se ligou que tinha várias outros na parada e deu bota nela. Ai ela veio atrás de na
mesma semana e então aproveitei a oportunidade e disse na cara dela (educadamente) que ela era uma
vagabunda explicando que eu não era o tipo de cara que me disponibilizaria a ficar dando moral para uma
mulher que fica dando em cima de todo mundo e disse que não queria contato com ela.

Foram dois foras que ela levou na mesma semana e dois dias depois numa sexta-feira, inconformada com
o que tinha ocorrido, ela foi atrás do único cara com quem ela ainda não tinha se queimado, pois ele mora
longe e não fazia parte do mesmo ciclo de amizades que ela costumava andar. (Atitude previsível). Fez isso
só para mostrar para todo mundo e para ela mesma que ela não ficaria &quot;sozinha&quot;, ou seja,
estava usando o novo cara só para fazer ciume e satisfazer o ego dela. Obviamente para lhe dar uma foi
providenciado um jeitinho de mostrar para este novo cara tudo o que ela estava fazendo e quem ela
realmente era. Quando o cara se deu conta também deu bota nela. E mesmo que não tenha dado a
confiança já foi para o espaço. 
Ela ficou furiosa e arrumou uma baita confusão para tentar defender a &quot;honra&quot; dela a qualquer
custo, mas o fato é que não da para fazer parecer que não é algo que é.
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verdinhas!!!!

Resumindo o que eu tenho para dizer é que uma coisa é uma mulher que traiu uma vez apenas, se
arrependeu e diz que não pretende repetir aquilo. Outra coisa é uma mulher que trai por diversão e já fez
dessa prática um hábito. Por isso é muito importante antes de se envolver com alguém conhecer pelo
menos um pouco do histórico da pessoa. Eu jamais me envolveria a sério com uma mulher com todo um
histórico de prática de traição. Na minha opinião é suicídio, pois respeito, lealdade e confiança são fatores
fundamentais para qualquer relacionamento.

Mulheres que costumam trair para defender a honra apelam para a mentira, pois temem que nenhum
homem digno que se preza, aceitaria abertamente esse comportamento. 

O pior de tudo é que mulheres com esse perfil são de fato sociopatas. É a definição perfeita!!! 
Se convencem que o problema do fracasso de todos os seus relacionamento esta na possessividade dos
caras com quem elas se relacionam e nunca em relação as atitudes delas. Elas sempre se mostram
estando no centro das atenções, possuem um egocentrismo exageradamente patológico, emoções
superficiais, teatrais e falsas, pobre ou nenhum controle da impulsividade, baixa tolerância para frustração,
baixo limiar para descarga de agressão, irresponsabilidade, falta de empatia com outros seres humanos,
ausência de sentimentos de remorso e de culpa em relação ao seu comportamento. Essas pessoas
geralmente são cínicas e dizem ser perseguidas e amadas por caras loucos que não saem dos pés delas
nunca.

I believe I can see the future
'Cause I repeat the same routine
I think I used to have a purpose
And then again that might have been a dream...

18-07-2011 15:54

Viaja não. Conheço tanto H quanto M que nunca trairam e possuiam relacionamentos longos (>4 anos)
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 Citando Son of Satan 

Não existe mulher com mais de 16 anos que nunca tenha traido (a nao ser que seja uma freira)... traição é
uma coisa meio que inevitável nos dias de hoje...tanto pro homem como pra mulher...vcs falam como se só
mulher fosse safada e traisse...tem muito homem que trai tb...do jeito que vcs falam até parece que é só a
mulher que trai.

Pra mim é fato que se chega num ponto do relacionamento em que tudo deixa de ser um mar de rosas e
vira só brigas e mais brigas e um enchendo o saco do outro com cobranças, a partir dai pra rolar traição é
dois palito...é claro que sempre vai ter o cara ou a mulher otário (a) que gosta de ser feito de imbecil, mas
na maioria dos casos é assim que funciona...

Quem deixa de namorar uma pessoa pq sabe que ela traiu o ex é mto burro...TODO MUNDO TRAI OU JA
TRAIU...SEJA MACHO OU FEMEA

18-07-2011 16:20

Dizem o ditado que homem que trai o pipi cai rs....
deveria ser o mesmo para as mulheres UHAiahAuiha

Voltando ao tópico Traiu uma vez trairá sempre que houver uma ocasião ou um motivo para para o Ato.

#147

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Meu problema e GRAVE!!!
Apr 2002
2.321
36

   

Xandelicious 

Membro

http://www.hardmob.com.br/members/Lagosta.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/lagosta.html
http://www.hardmob.com.br/members/Xandelicious.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/xandelicious.html


[InfidelityMOB] - Mulher que já traiu

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu-6.html[03/02/2013 23:02:00]

Referências:

Sandro_info, Amenduka, Slayer, DE-SP, Morppheu, SexY*Peanut, Firefox, PESCA, UmbroTM, jorgao, nakassawa, Rojas,
alex2000, MyLoveCrazy, hxcx4fun, Radssp, fsramos

M i   l i h  i   l b  i   

18-07-2011 16:41

A diferença entre poligamia:

http://www.hardmob.com.br/threads/41...=1#post7535523

E hipergamia:

Spoiler: 

O destino de toda mulher é esse aí da animação: a constatação da futilidade e do vazio das suas próprias
existências.

O que as mulheres fizeram (por conta própria) que ficasse na história nos últimos milhares de anos e que
não fosse fútil, vazio ou superficial? Que não fosse parasitar, vampirizar?

Nada. 

Se essas conversas sobre fidelidade da mulher rolassem nos anos 70, vá lá. Mas estamos em 2011,
turminha! Não dá mais pra aceitar tanta enganação, a Verdade está aí, devidamente repassada em verso e
prosa, ilustrada, documentada, debaixo do nosso nariz. 

Enfim, que seja. Continuemos colocando em prática a agenda feminista de demonizar os homens e

enaltecer os medíocres e ladrões. 

#148

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

   

Truman 

Membro

 Citando Son of Satan 

TODO MUNDO TRAI OU JA TRAIU...SEJA MACHO OU FEMEA
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A Sociedade brasileira tá falhando, mas falhando FEIO em inspirar a molecada.

Os valores que rolam por aí estão cada vez mais tristes, vazios, sem sentido. Só sendo MUITO alienado ou
MUITO doente pra achar que o melhor da sua vida é torcer por um time de futebol, assistir novela da
Globo, ser funcionário público ou mesmo viver se relacionando com uma mulher.

A pessoa tem que estar no fundo do poço pra achar que isso é viver. 

Mas a sociedade oferece isso, uma imagem de sucesso, de aceitação, de COMPREENSÃO da maluquice
alheia. Sim, porque um homem tem que ser completamente alienado/lobotomizado pra não perceber estes
imbróglios todos.

Por isso que essa molecada sem noção quando confronta este mundo alegre e colorido... Abraça estes
ideais feministas (e egoístas). Quando todos deveriam estar discutindo a hipergamia, só se preocupam em
crucificar a poligamia.

Porra, o mundo que vocês apoiam é FALSO! Porque vem das revistas, jornais, sites, enfim, é a MAIS

MENTIROSA imagem que temos do Brasil e do mundo! 

Resultado: a coitada ou o coitado viram uma caricatura da caricatura, um borrão do borrão.

Isso também acontece na Europa, nos EUA, enfim, em tudo quanto é canto.

Concordo que é uma maneira de tentar ser feliz, se acreditar nisso tudo...

Mas o preço que se paga por essa felicidade é se perder nas mentiras do mundo. 

Outra coisa: quem ganha e perde na vida é porque tem apego a algo ou alguém. Eu não tenho apego.

Apego gera sofrimento pois, na verdade, nunca estamos satisfeitos. 

E mulheres, claro, menos ainda. Pobres loucas que correm atrás do Vazio, achando que este haverá de
lhes preencher.

Nunca o alcançam e, assim, tornam-se monstras de si mesmas, arrastando outros tantos infelizes ao seu
redor.

A merda é que essas filhas da puta viram referencial na vida de muitos ingênuos. 

E que acabam vendendo suas almas pra esses ideais corporativos, de escravidão ao Ego, de ilusões,
mentiras e filhadaputagem crônica. 

Mulheres não tem alma. Pois as venderam ao Senhor das Mentiras faz tempo. 

Última edição por Truman : 18-07-2011 às 16:44
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Ela veio atrás de vc novamente?

#149

   

Thunder :-P 

Membro

 Citando Frmg 

Quando terminou com o cara veio atrás de mim novamente me chamar para sair com ela HAHAHAHA
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« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Vc é o 1º, 2º, 3º, 4º ou 5º relacionamento dela?Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2001
4.164
28

Última edição por Thunder :-P : 18-07-2011 às 16:44

hardMOB Team
http://www.hardMOB.com.br

18-07-2011 17:31

Pior que as vezes a mulher eh tao confusa quanto a isso que chega a acreditar nas proprias mentiras...
Tem uma menina que eu conheco que namora e por muuuito tempo traiu o namorado, alias, traio o antigo
noivo com o atual namorado... e depois andou dando uns pulos por fora quando ela e o atual "were on a
break"... 

E ela acha isso normal, mas acha que a menina que o irmao dela ficou quando traiu a esposa eh uma
grande fdp... ahahahah vai entender...

#150

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2002
13.266
417

   

LostOne 

Membro

 Citando Rugalxp1 

Nível da hardmob subindo cada vez mais. Frequento esse fórum a 11 anos e estou em surpreendendo
cada vez mais.

essa parte aqui foi uma das frases dos top-10 da hardmob

Essas pessoas geralmente são cínicas e dizem ser perseguidas e amadas por caras loucos que não
saem dos pés delas nunca
Quem esta de fora pensa que elas são as maltratadas,surradas pelos namorados e ficantes... Ai você
conhece, da uma chance e descobre a verdade

Você é de onde? Sua historia é muitíssimo similar a uma que conheço.

 Citando Zinedine Zidane 

Socorro, só tem juvenil.

O sujeito abre o tópico dizendo que ''encontro a mulher da minha vida dele'' : ela é evangélica, casada,

Ir para o Fórum
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