
[InfidelityMOB] - Mulher que já traiu

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu-8.html[03/02/2013 23:00:56]

Fórum Cultura hardMOB Boteco hardMOB [InfidelityMOB] - Mulher que já traiu

  

 Manter conectado
RegistrarAjuda

Home Vídeos Imagens blogMOB Servidores Contato Sobre

FAQ Calendário Comunidade Opções Atalhos Procura Avançada

Tópico Fechado Página 8 de 13 ... 6 7 8 9 10 ...Primeira Última

LinkBack Opções do Tópico Mostrar

45

19-07-2011 18:55 #176

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2007
3.104
535

DUDU :) 
Suspenso

 Citando Truman 

Mas não é pra ficar? E pelo visto não são só as mulheres que mentem o tempo todo pra elas mesmas:

Olha o que eu encontrei hoje:
http://g1.globo.com/distrito-federal...-de-carro.html

Enfim, o que falei no tópico da educação também vale aqui:

"Este é só mais um exemplo de um iludido que vai ser "comido" pelo sistema... Mas otário é assim, só
aprende levando na cabeça.

Só que apenas os super-otários é que levam na cabeça e INSISTEM EM SE FODER!"

Se os homens compreenderem a verdadeira natureza feminina, fodeu. Porque olharão dentro do poço e o
poço vai olhar de volta pra eles, confrontando-os com suas próprias convicções.

Daí eles, assim como o sujeito da matéria, vão arregar, pois não tem CONFIANÇA NO QUE ACREDITAM!
O materialismo deste cara só não é maior que sua burrice.

Pois se ele confiasse realmente nessa mulher, não precisaria bancar o provedor. Mas o que esse cara faz
é SUBLIMAR sua covardia por ter se anulado, canalizando-a para um ideal que esta sociedade, corrupta e
vendida, aprovaria. É importante saber até que ponto está se curtindo alguma coisa, ou quando esta está
nos aprisionando. Quando tudo conspira para uma tremenda vagabundagem e sacanagem sem fim,
quando mais uma vez, nós fomentamos e financiamos nossa própria desgraça e todos tomam no cu.

Ele vai se perder em 500 prestações pra pagar a casa, carro e o que mais for pra mulher, mas no fundo
ele sabe que está fugindo constantemente da própria culpa.

Culpa esta em apoiar estas criaturas repulsivas, abjetas e nojentas, que se alimentam da humanidade
alheia e que fogem diante da Verdade.

Já eu me compreendo, me aceito, e, o melhor de tudo, compreendi a grande farsa que é a Sociedade que
estes doentes mentais tanto querem defender.

Vou mais longe: percebi que nada faz sentido, que nada tem valor, que é tudo uma grande piada.

Só resta me divertir. Por isso que sou mais feliz: porque sou livre.

Este sujeito é e sempre será um infeliz porque ainda tem esperança.

Enfim, que os dois lambam os próprios cus!

Só que ELES-VÃO-MORRER!

Suas vidas estão acabando e no final ambos terminarão não sendo mais que números, mais uns entre
tantos infelizes. Mas a minha e tantas outras mensagens FICARÃO enquanto a minha e outras carcaças se
vão. Esse com certeza é um dos "sentidos" da vida.
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tem wifi no hospicio?

Eu não imponho nada a ninguém e quero mais que se fodam todos estes palhaços. Quem quiser entender,
que entenda! Quem não quiser refletir, não reflita! Ninguém é obrigado a nada e se depender de mim este
sujeito da matéria e toda sua turminha de imbecis vão é morrer na puta que os pariu!

No final, estas parasitas e estes manginas serão é varridos pro esquecimento, de onde jamais deveriam ter
saído.

Chupem, otários!

19-07-2011 18:55 # Publicidade
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asdasda  

Membro

 Citando Truman 

Mas não é pra ficar? E pelo visto não são só as mulheres que mentem o tempo todo pra elas mesmas: 

Olha o que eu encontrei hoje:
http://g1.globo.com/distrito-federal...-de-carro.html

Enfim, o que falei no tópico da educação também vale aqui:

"Este é só mais um exemplo de um iludido que vai ser "comido" pelo sistema... Mas otário é assim, só
aprende levando na cabeça.

Só que apenas os super-otários é que levam na cabeça e INSISTEM EM SE FODER!"

Se os homens compreenderem a verdadeira natureza feminina, fodeu. Porque olharão dentro do poço e o
poço vai olhar de volta pra eles, confrontando-os com suas próprias convicções.

Daí eles, assim como o sujeito da matéria, vão arregar, pois não tem CONFIANÇA NO QUE ACREDITAM!
O materialismo deste cara só não é maior que sua burrice.

Pois se ele confiasse realmente nessa mulher, não precisaria bancar o provedor. Mas o que esse cara faz
é SUBLIMAR sua covardia por ter se anulado, canalizando-a para um ideal que esta sociedade, corrupta e
vendida, aprovaria. É importante saber até que ponto está se curtindo alguma coisa, ou quando esta está
nos aprisionando. Quando tudo conspira para uma tremenda vagabundagem e sacanagem sem fim,
quando mais uma vez, nós fomentamos e financiamos nossa própria desgraça e todos tomam no cu.

Ele vai se perder em 500 prestações pra pagar a casa, carro e o que mais for pra mulher, mas no fundo
ele sabe que está fugindo constantemente da própria culpa.

Culpa esta em apoiar estas criaturas repulsivas, abjetas e nojentas, que se alimentam da humanidade
alheia e que fogem diante da Verdade.

Já eu me compreendo, me aceito, e, o melhor de tudo, compreendi a grande farsa que é a Sociedade que
estes doentes mentais tanto querem defender.

Vou mais longe: percebi que nada faz sentido, que nada tem valor, que é tudo uma grande piada.

Só resta me divertir. Por isso que sou mais feliz: porque sou livre.

Este sujeito é e sempre será um infeliz porque ainda tem esperança.

Enfim, que os dois lambam os próprios cus!
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Esquizofrenia

Só que ELES-VÃO-MORRER!

Suas vidas estão acabando e no final ambos terminarão não sendo mais que números, mais uns entre
tantos infelizes. Mas a minha e tantas outras mensagens FICARÃO enquanto a minha e outras carcaças se
vão. Esse com certeza é um dos "sentidos" da vida.

Eu não imponho nada a ninguém e quero mais que se fodam todos estes palhaços. Quem quiser entender,
que entenda! Quem não quiser refletir, não reflita! Ninguém é obrigado a nada e se depender de mim este

sujeito da matéria e toda sua turminha de imbecis vão é morrer na puta que os pariu! 

No final, estas parasitas e estes manginas serão é varridos pro esquecimento, de onde jamais deveriam ter

saído. 

Chupem, otários! 

19-07-2011 20:09

deve ser horrivel viver igual esse truman desconfiando de todos e até dele.

#178

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2007
3.104
535

DUDU :) 
Suspenso

19-07-2011 20:35

Cara, há mulheres e mulheres, da mesma forma que há muitos tipos de homens, lógico.

Há mulheres que no papel (NO PAPEL) você imagina que até valeria a pena tentar conhecer, curtir, amar,
transar e, mais difícil, CONVIVER.

Porque todo mundo faz besteira, todo mundo tem seus momentos ruins.

O foda é que se a gente parar pra ver, enfim, se investigar a fundo, inevitavelmente vai constatar que
toda mulher (sem exceção), é doentiamente superficial, frívola e ignorante. 

Em resumo: toda mulher é, por mais que todos neguem, por mais que todos queiram disfarçar, uma besta
quadrada.

E eu sou incapaz de me relacionar com gente imbecil desse jeito. 

É muita superficialidade, é um VAZIO tão grande que a gente reduz a mulher a um mero amontoado de
carne. 

Quando fazemos isso, acho desprezível NOSSA atitude, porque PORRA! É um ser humano que está ali!

O difícil é que esse ser humano se recusa a deixar de ser idiota, sacou? 

#179

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
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Truman 

Membro

 Citando DUDU :) 
deve ser horrivel viver igual esse truman desconfiando de todos e até dele.
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O tempo passa e a mulher diz cada vez mais tolices, afirma (e faz) cada vez mais absurdos, como esse
lance de defender que o namorado financie (é sempre o homem que banca tudo) em 500 vezes uma casa,

carro, e tantas outras merdas inúteis. 

Isso é de um absurdo sem tamanho, e num relacionamento desses, pode observar, nunca deixa de rolar
um puxa-saquismo explícito com fins escusos, uma canalhice típica de SERVOS...

Por isso que, na boa, é impossível pra mim ter qualquer sentimento positivo por pessoas tão idiotas. 

Meu pau nem levanta ao olhar pra essas jumentas. 

Última edição por Truman : 19-07-2011 às 20:37

19-07-2011 20:41

Meu deus...
O cara SEMPRE posta uma parede de textos e cheio de emoticon no meio. SEMPRE.

#180
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HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

Autor do tópico

The Voice 

Membro

19-07-2011 20:46

scroll down
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25 / 01 / 1930
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rdgr 

Suspenso

 Citando The Voice 

Meu deus...
O cara SEMPRE posta uma parede de textos e cheio de emoticon no meio. SEMPRE.
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Excelsis  

Banido

 Citando Truman 

Cara, há mulheres e mulheres, da mesma forma que há muitos tipos de homens, lógico.

Há mulheres que no papel (NO PAPEL) você imagina que até valeria a pena tentar conhecer, curtir, amar,
transar e, mais difícil, CONVIVER.

Porque todo mundo faz besteira, todo mundo tem seus momentos ruins.

O foda é que se a gente parar pra ver, enfim, se investigar a fundo, inevitavelmente vai constatar que toda
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tsc tsc tsc...

mulher (sem exceção), é doentiamente superficial, frívola e ignorante. 

Em resumo: toda mulher é, por mais que todos neguem, por mais que todos queiram disfarçar, uma besta
quadrada.

E eu sou incapaz de me relacionar com gente imbecil desse jeito. 

É muita superficialidade, é um VAZIO tão grande que a gente reduz a mulher a um mero amontoado de
carne. 

Quando fazemos isso, acho desprezível NOSSA atitude, porque PORRA! É um ser humano que está ali!

O difícil é que esse ser humano se recusa a deixar de ser idiota, sacou? 

O tempo passa e a mulher diz cada vez mais tolices, afirma (e faz) cada vez mais absurdos, como esse
lance de defender que o namorado financie (é sempre o homem que banca tudo) em 500 vezes uma casa,

carro, e tantas outras merdas inúteis. 

Isso é de um absurdo sem tamanho, e num relacionamento desses, pode observar, nunca deixa de rolar
um puxa-saquismo explícito com fins escusos, uma canalhice típica de SERVOS...

Por isso que, na boa, é impossível pra mim ter qualquer sentimento positivo por pessoas tão idiotas. 

Meu pau nem levanta ao olhar pra essas jumentas. 

19-07-2011 22:16

uma pergunta pra criançada
E mulher que teoricamente não traiu?
Tipo, tava comprometida, mas ai ficou recebendo cafune e não fez nada, ou ficou dando ibope pra quem
tava dando em cima, e depois q acabou o relacionamento, disse que se arrependeu de não ter feito nada
com o cara?

#183

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2002
4.443
109

ericleon 

Membro

19-07-2011 22:29

Entra ano / sai ano e a coisa nao vai pra frente aqui mesmo...

Como já disse diversas vezes: Casaria, me apaixonaria perdidamente. Seria romântico e leal. Se vier
galha, antes de mais nada vá procurar entender se não foi merecida. Se foi injusto, sei lá... caia fora, dê
um tempo... Agora, caso contrário, tente aprender com o erro e se tornar um parceiro melhor, mais

#184

haters gonna hate

PH Ganso 

Membro
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presente, amoroso...

É foda, homem parece que tem um bacalhau de orgulho dentro que não deixa agir racionalmente nas
horas decisivas...

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2003
13.055
269

Referências: http://forum.hardmob.com.br/showthre...ighlight=Apoca

19-07-2011 22:39

Bicho, mulher aceitar cafuné de outro macho que não seja o dela, ficar dando ibope pra quem tá dando
em cima, é traição do mesmo jeito. É o mesmo que ela ter dado pro cara.

#185

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.649
3295

LeftHandOfGod 

Membro

 Citando ericleon 

uma pergunta pra criançada
E mulher que teoricamente não traiu?
Tipo, tava comprometida, mas ai ficou recebendo cafune e não fez nada, ou ficou dando ibope pra quem
tava dando em cima, e depois q acabou o relacionamento, disse que se arrependeu de não ter feito nada
com o cara?

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

20-07-2011 1:28

Não acho que a mulher que já traiu uma vez irá trair sempre, varia muito de caso pra caso... 

Mas é foda ler tópicos assim, valores todos invertidos. Galera quer namorar e pegar mais 3, 4 por fora.
Por que namorar então? Vai ser solteiro, livre, pegar qtas quiser e namora o dia que cansar dessa vida, ou
nunca... Mas não fique enganando ninguém...
Triste que hoje virou normal trair, galera acha comum. Aí as mulheres culpam os homens e os homens
culpam as mulheres e por aí vai...
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Registro:
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May 2008
4.010
15

C.S.S. 
Membro

20-07-2011 5:06

Uma chave que abre todas as fechaduras é uma chave valiosa, porém, uma fechadura que é aberta por
todas as chaves, não tem valor algum.
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popular ta maluca
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Figueroa 

Membro
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bolso esquerdo só tem peixe e o direito ta cheio de onça!

20-07-2011 7:10

Nao vou mentir, eu pensaria mto antes de namorar uma garota q ja traiu namorado mas mesmo assim,
nao acho que isso de traiu uma vez trai sempre... e sim CSS, pelo menos aqui em sampa parece bem
comum trair... eu quando tava solteiro no comeco do ano peguei em balada mulher que namorava, noiva,
casada etc.... depois falam que os homems q sao sacanas.... em sampa ta uma putaria comendo solta
absurda em baladas!

#188

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2002
14.183
545

Pacote-San 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando C.S.S. 
Não acho que a mulher que já traiu uma vez irá trair sempre, varia muito de caso pra caso... 

Mas é foda ler tópicos assim, valores todos invertidos. Galera quer namorar e pegar mais 3, 4 por fora. Por
que namorar então? Vai ser solteiro, livre, pegar qtas quiser e namora o dia que cansar dessa vida, ou
nunca... Mas não fique enganando ninguém...
Triste que hoje virou normal trair, galera acha comum. Aí as mulheres culpam os homens e os homens
culpam as mulheres e por aí vai...

PACOTE: pacotesan@gmail.com
11 8409-1382

DESTRAVANDO XBOX SLIM ! DRIVES 0225 e 0401 TAMBEM!!!
IXTREME LT+ 1.9!!!

20-07-2011 7:24

sou favoravel a volta dos bacanais que existiam antigamente, assim ninguem precisaria se preocupar com
esse assunto do tópico! Só não vale homem com homem... o resto é tudo liberado!

#189
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Mensagens:
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Feb 2003
4.468
27

thiago_floripa 

Membro

20-07-2011 7:37

HAUEuhAE olha quem fala!

@Topic : Quanto camarada recalcado aqui hein !

#190
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Mar 2010
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tommy =P 

Membro

 Citando Allan 

pqp, qem é vivo sempre aparece né hahaha 
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20-07-2011 8:01

O que eu vejo na grande maioria dos posts deste tópico é que existe uma generalização gigante. Vocês
são tão radicais perantes as mulheres, mas daqui um tempo no primeiro rabo-de-saia que der mole vocês
vão acabar se apaixonando e se esquecendo do que escreveu aqui.

Vamos combinar que uma hora todos nós teremos que escolher entre ser enganado ou não, senão
morreremos sozinhos e amargurados com o sexo feminino, sei lá, eu ainda tenho esperanças, poucas mas
tenho, pq o ser humano tem a capacidade de supreender positivamente.

Lembrando que não estou falando das vádias, sociopatas, biscateiras e sem amor próprio e sem respeito
próprio, estou falando de mulheres normais que, assim como o homem pode trair, pode sentir atração por
outra pessoa, senão vamos começar a generalizar com os homens tb, pq o que eu leio muito aqui na HM é
que homem pode trair de buenas, já quando a mulher trai ela é isso ou aquilo.

Não quero ser o virjão defensor das mulheres, sei que muitas são escrotas, mas vejo muitos homens que
se deram mal com uma vádia e acaba generalizando para todas as mulheres.

#191

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

My Life In HiDef
Jun 2000
13.179
4
613

Mr.CITIZEN COPE 

Membro

Última edição por Mr.CITIZEN COPE : 20-07-2011 às 8:05

I don't have to leave anymore
What I have is right here
Spend my nights and days before
Searching the world for what's right here
The xx

Cheiro do Ralo e Julianaa.

20-07-2011 8:12 #192

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2007
453
106

bsl 
Membro

 Citando Truman 

Cara, há mulheres e mulheres, da mesma forma que há muitos tipos de homens, lógico.

Há mulheres que no papel (NO PAPEL) você imagina que até valeria a pena tentar conhecer, curtir, amar,
transar e, mais difícil, CONVIVER.

Porque todo mundo faz besteira, todo mundo tem seus momentos ruins.

O foda é que se a gente parar pra ver, enfim, se investigar a fundo, inevitavelmente vai constatar que toda
mulher (sem exceção), é doentiamente superficial, frívola e ignorante. 

Em resumo: toda mulher é, por mais que todos neguem, por mais que todos queiram disfarçar, uma besta
quadrada.

E eu sou incapaz de me relacionar com gente imbecil desse jeito. 

É muita superficialidade, é um VAZIO tão grande que a gente reduz a mulher a um mero amontoado de
carne. 

Quando fazemos isso, acho desprezível NOSSA atitude, porque PORRA! É um ser humano que está ali!

O difícil é que esse ser humano se recusa a deixar de ser idiota, sacou? 

O tempo passa e a mulher diz cada vez mais tolices, afirma (e faz) cada vez mais absurdos, como esse
lance de defender que o namorado financie (é sempre o homem que banca tudo) em 500 vezes uma casa,

carro, e tantas outras merdas inúteis. 

Isso é de um absurdo sem tamanho, e num relacionamento desses, pode observar, nunca deixa de rolar
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Entao, voce prefere relacionamentos com homens?

um puxa-saquismo explícito com fins escusos, uma canalhice típica de SERVOS...

Por isso que, na boa, é impossível pra mim ter qualquer sentimento positivo por pessoas tão idiotas. 

Meu pau nem levanta ao olhar pra essas jumentas. 

20-07-2011 8:25

Truman

http://www.hardmob.com.br/threads/25...A1cula-de-1931
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Registro:
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Jun 2010
109
36

Tony Stark 

Membro

20-07-2011 8:39

nao namoraria...
pd ser que eu esteja errado, mas se a palavra que a mulher te dá, vale menos que a vontade de dar pra
outro nem vale a pena.

acho q eh normal a pessoa até as vezes olhar e passar vontade, afinal quem nunca olhou uma mulher na
balada, msm namorando e num pensou em dar um chaveco e talz... no meu caso, como namoro eu fico
soh na vontade msm, pq acho q minha namorada nao merece... espero q ela pense o msm d mim kkkkk

#194

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2007
291
7

Master.Of.The.Bus 

Membro

20-07-2011 8:51

Eu sempre fui avesso à relacionamentos pessoais, então posso dizer que sempre estive fora da Matrix (isso
que vocês chamam de "vida") e nunca tive interesse genuíno por mulher alguma. Só que, ainda assim,
mesmo com homens poderia e pode sempre rolar uma amizade, algum respeito mútuo (e eu me dava bem

até mesmo com bullies, pois não fazia o jogo deles). 

Porque de um homem, por pior que ele seja, sempre se pode esperar uma certa consideração e resquício
de humanidade. Mas é repulsiva a maneira como uma mulher trata (com desdém) qualquer um (homem,

mulher, não importa) que entre em contato com ela. 
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THE END.
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Truman 

Membro

 Citando bsl 
Entao, voce prefere relacionamentos com homens?
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Por mais que todas disfarcem sempre deixam implícito que suas personalidades não tem consistência
alguma. E não tem nada mais brochante pra mim que pessoas que vivem uma vida inteira de farsas e
aparências, que se acham acima dos outros mas não tem nada nas suas cabeças ocas.

Todas as mulheres que conheci na vida não são nem um milímetro diferentes umas das outras. O que
explica porque eu nunca, mas nunca mesmo, agi como um cachorrinho/mangina ou acreditei por um
segundo que elas seriam diferente do que sempre notei que fossem. Tanto que na infância até agi com

hostilidade com algumas. 

Mas também, quem não ficaria incomodado estando cercado de idiotas por todos os lados? Somente uma

entidade divina (e sacana) seria capaz de botar semelhantes imbecis na Terra. 

Mas aí que tá: as mulheres são o que são. Demorei, mas entendi isso perfeitamente.

Não podemos alterar a natureza da besta. A besta é o que é, ela nasceu assim.

Eu optei pela Evolução. Os iludidos que ainda perdem tempo tendo qualquer espécie de relacionamento
optaram pela estagnação.

Agora vejam por si mesmos: quem é mais feliz, mais consciente e mais sábio? Quem ainda é apegado à

pessoas frívolas, vazias e pequenas? 

Quem ainda vive de um passado, cheio de mofo e ilusão, com medo de se livrar disso tudo? Eu, que
nunca acreditei nessas lorotas todas, ou essas pessoas?

Uma das muitas razões de nossa Existência é a de compartilhar. Repartir o pão, a salada, a carne, as
lágrimas, as alegrias, tudo. Mulheres são incapazes sequer de compartilhar coisas, só parasitar, vampirizar.

Pois do momento em que nascem, se mantém trancadas em si mesmas e fazem, de si, um monumento a
seu próprio Eu. A maioria é tudo criança velha, bebezonas com mais de 30, 40, 50 anos.

Eu acredito em opções. E que a gente precisa ter algum referencial para poder fazer a opção correta.

Mas qual seria a opção correta?

Aquela que nos leva à Verdade. Somos mais que órgãos e reações químicas. Somos seres Sencientes e
essa é a grande diferenciação entre nós e os animais (e as mulheres, que são INCONSCIENTES de tudo
que fazem), apesar de ainda sermos, muito, animais.

Podemos, e devemos, TRANSCENDER e SUPERAR nosso auto-condicionamento. 

Isso aí é o que eu chamo de Evoluir. 

Mas é interessante como vagabundo se liga em erro de digitação, em reticências, em merdas técnicas,
mas não presta atenção NA IDÉIA por trás das minhas mensagens.

A maioria dos homens também são um bando de idiotas, imbecis ou deslumbrados.

E negar a verdade dos fatos é coisa de covarde. Ou de corrupto. 

20-07-2011 9:20 #196

Julianaa  
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Você deve ter conhecido muito poucas então. 
Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2011
380
23

Membro

 Citando Truman 

Todas as mulheres que conheci na vida não são nem um milímetro diferentes umas das outras.

20-07-2011 9:56

Falou ai senhor "sou melhor que todo mundo porque superei a necessidade de relacionamentos". Pra mim
vc eh um forever alone que num consegue pegar ngm e dá a velha desculpa da raposa e da uva.

E outra, se vc nao liga, muda o teu nick pra Tru-nonsexual 

EDIT:

ah sim... ainda bem que gnt como vc não se reproduz... senão isso aqui ia ficar pior que já tá

#197

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2007
291
7

Master.Of.The.Bus 

Membro

 Citando Truman 

Podemos, e devemos, TRANSCENDER e SUPERAR nosso auto-condicionamento.

 Citando Truman 

Eu optei pela Evolução. Os iludidos que ainda perdem tempo tendo qualquer espécie de relacionamento
optaram pela estagnação.

Última edição por Master.Of.The.Bus : 20-07-2011 às 9:57

20-07-2011 10:00

A menos que ele tenha alguma anomalia, a mão direita é realmente do mesmo tamanho da esquerda, por
isso não são nem um milimetro diferentes.

#198

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.504
817

Todeswunsch 

Membro

 Citando Julianaa 

Você deve ter conhecido muito poucas então. 

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. 
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20-07-2011 10:08

Ótimo post. Aliás, em termos de relacionamento acho que você não tem muitas opções: solteiro,
comprometido ou comprometido paranóico.
O tanto de namoro que eu já vi acabar pq o sujeito "achou" que estava sendo traído, deu o troco só pra
depois saber que a menina era fiel. Ou quando o sujeito passa a agir como um babaca baseado nesse
mesmo achismo. E assim vai. 
Desencane. Abstraia.

#199

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2011
442
78

RamiroCerb 

Membro

 Citando Apoca 

Como já disse diversas vezes: Casaria, me apaixonaria perdidamente. Seria romântico e leal. Se vier galha,
antes de mais nada vá procurar entender se não foi merecida. Se foi injusto, sei lá... caia fora, dê um
tempo... Agora, caso contrário, tente aprender com o erro e se tornar um parceiro melhor, mais presente,
amoroso...

20-07-2011 10:23

Acho complicado. As vezes a pessoa já cresceu e não fará denovo.

Dependeria muito da pessoa.

#200

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2006
2.944
24

yakox 

Membro

Ir para o Fórum
Tópico Fechado

Página 8 de 13 ... 6 7 8 9 10 ...Primeira Última

Assuntos do tópico

infidelitymob | mulher | trai |
Mais assuntos

 Facebook

 Twitter

 Google

 Google+

Compartilhar Permissões

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu-prev-thread.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu-next-thread.html
http://www.hardmob.com.br/sendmessage.php
http://www.hardmob.com.br/
http://www.hardmob.com.br/arquivo/
http://www.crawlability.com/vbseo/
http://www.hardmob.com.br/members/RamiroCerb.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/ramirocerb.html
http://www.hardmob.com.br/members/yakox.html
http://www.hardmob.com.br/members/yakox.html
http://www.hardmob.com.br/members/yakox.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/yakox.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=8601667&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=8601667&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu-6.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu-7.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu-9.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu-10.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu-7.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu-9.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu-13.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu-13.html
http://www.hardmob.com.br/tags/0202020-20.html?infidelitymob=
http://www.hardmob.com.br/tags/0202020-20.html?mulher=
http://www.hardmob.com.br/tags/0202020-20.html?trai=
http://www.hardmob.com.br/tags/
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu.html
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu.html
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu.html
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu.html
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu.html&title=%5BInfidelityMOB%5D+-+Mulher+que+j%E1+traiu
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu.html&title=%5BInfidelityMOB%5D+-+Mulher+que+j%E1+traiu
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu.html
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F449359-infidelitymob-mulher-que-ja-traiu.html

	www.hardmob.com.br
	[InfidelityMOB] - Mulher que já traiu


	ItcXVlLWphLXRyYWl1LTguaHRtbAA=: 
	form3: 
	vb_login_username: Usuário
	vb_login_password_hint: Senha
	input9: 
	cookieuser: 1


	ItcXVlLWphLXRyYWl1LTguaHRtbAA=: 
	form1: 
	q: 
	sa: 
	styleid: [119]




