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 [InternetsMOB] Super exposição

Então, ultimamente estamos vendo mulheres colocando fotos de conotações sexuais (mostrando bunda etc,
ou até peladas mesmo) recente que eu vi foi de uma guria que joga wow.

Será que elas fazem isso por impulso ou pq gostam de se mostrar? Ela não pensam nas consequencias
que isso pode gerar na vida dela ? Tipo, ser demitida do emprego por postar fotos muito
comprometedoras, chamarem ela de vadia e coisas do tipo?

#1

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sadness Happens :/
Oct 2001
1.952
279

   

Felipão >:( 

Membro

"Pros erros há perdão; Pros fracassos, chance, pros amores impossíveis, tempo....
Não deixe que a saudade sufoque, que a rotina acomode, que o medo impeça de tentar.
Desconfie do destino e confie em você. Gaste mais horas realizando que sonhando, fazendo que planejando,
vivendo que esperando, porque embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu."

01-08-2011 3:46 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

01-08-2011 4:22

Isso é uma parafilia chamada Exibicionismo , e como tal, é uma urgência sexual para essas pessoas que
pode ser adiada apenas por um curto período de tempo, mas em algum momento tem que se dar vazão. 
Em outras palavras, é uma vadia.

#2

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2011
2.407
1628

   

jcouves 

Membro

01-08-2011 4:48 #3

papaburguer 

Membro
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Tem gente que fala que 99% das mulheres gostam de se exibir. 

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2006
1.692
1
30

   

01-08-2011 6:36

Exato. Acho q é 100%. Acho q todas são. Segundo algumas q ja comentei, falam q é bom pro ego... 
Eu acho ridiculo. Tem uma q eu conheço q qdo ta namorando, tem so fotos serias no orkut e o album fica
trancado pra acessos externos. Assim que fica solteira, bota um monte de foto de biquini e de shortinho e
libera as fotos pra geral ver, ou seja, simplesmente se bota na vitrine pra vir outro pra comer. Detalhe q
fica pagando de religiosa e o caramba... E no fundo (com duplo sentido por favor) faz mais do que a
Sandy. hahaha

#4

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
3.544
89

   

TonyMad  

Membro

 Citando guimmy* 

Tem gente que fala que 99% das mulheres gostam de se exibir. 

Referencias: http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?t=336204

Truman.

01-08-2011 6:44

Reconhecimento todos querem.

Mas no caso das mulheres é o sentido da vida, porisso q elas são invejosas pra buné

#5

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2010
1.983
68

   

E.T. GLUGLU 

Membro

01-08-2011 7:07

Querem se sentir desejadas por um número maior de pessoas. Deve ser isso.

#6

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2003
2.050
48

   

flashfs 

Membro

mobo :: Asus Maximus Formula @ Bios 1102 || vga :: EVGA GTX560 1GB || processador :: Intel Q9450 || RAM :: G.Skill
2x2GB || HD :: WD1002FAEX & Maxtor 6Y120M0 || Drives :: Asus DRW-2014L1T || Monitor :: LG L1553S || OS :: Windows
7 x64 SP1 Ultimate || Gabinete :: Chieftec CX-01B-SL-B || Mouse :: A4Tech X-705FS || Mousepad :: Everglide GamingMat
|| Teclado :: Logitech Media Keyboard 600
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01-08-2011 7:07

mulher se mostra pra outras mulheres, fato. e os homens aproveitam. 

#7

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Banido
Jun 2003
4.806
520

   

DeadFish 

Membro

 Citando Andressinha 

Fumo junto com meu namorado. Não todos os dias, óbvio, mas Sexta, Sábado e Domingo, sim.

01-08-2011 7:22

favor postar fotos para avaliação!!!

#8

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2010
260
10

   

cabeça_grande 

Membro

 Citando Felipão ='( 
Então, ultimamente estamos vendo mulheres colocando fotos de conotações sexuais (mostrando bunda etc,
ou até peladas mesmo) recente que eu vi foi de uma guria que joga wow.

01-08-2011 8:06

num creio q sejam só mulheres que curtam se exibir... mas achamos isso um absurdo pq simplesmente a
foto do "hardmobiano médio" não agrada ninguém, e não nos renderá mais mulheres ao nos exibirmos
como gordinhos tetudos e nus pelas interwebz da vida!

#9

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Moderatroll
Sep 2007
6.265
628

   

Rampado 

Colaborador
hardMOB

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

01-08-2011 8:23 #10

The Voice 

Membro

 Citando Arnaldo Rampado 

num creio q sejam só mulheres que curtam se exibir... mas achamos isso um absurdo pq simplesmente a
foto do "hardmobiano médio" não agrada ninguém, e não nos renderá mais mulheres ao nos exibirmos
como gordinhos tetudos e nus pelas interwebz da vida!
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...ou de calça crap...
Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

   

01-08-2011 8:49

Viu a seleção de fotos das gamers ou do anonimous? .

Acredito que muitas vezes é por impulso, mas por outro lado muita mulher gosta de se "mostrar".

#11

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2009
3.740
97

   

Raafa 

Membro

01-08-2011 8:51

Eu quero ibagens da guria mostrando o popozão.

#12

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2007
8.823
941

   

eyamamoto 

Membro

 Citando Felipão ='( 
Então, ultimamente estamos vendo mulheres colocando fotos de conotações sexuais (mostrando bunda etc,
ou até peladas mesmo) recente que eu vi foi de uma guria que joga wow.

Será que elas fazem isso por impulso ou pq gostam de se mostrar? Ela não pensam nas consequencias
que isso pode gerar na vida dela ? Tipo, ser demitida do emprego por postar fotos muito comprometedoras,
chamarem ela de vadia e coisas do tipo?

Tristeza antiga, perigo eterno. Os anos levam a beleza e o poder.
Apenas os sonhos permanecem. Trocam contos na estrada dos ventos, eternamente jovens.

Rip Calvin 

01-08-2011 8:55

Essa pergunta tá igualzinha as do fala que eu te escuto, sem brincadeira.

No mais, a internet sempre teve putaria, agora a putaria tá comendo solta nas redes sociais também, pelo
povo sem educação.

#13

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2011
899
143

   

Inv4der 

Membro
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I'm smiling because they haven't found the bodies yet.

01-08-2011 8:55

esperando pelo post do @Truman sobre este assunto.

#14

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2006
821
358

   

cristianoRS 

Membro

01-08-2011 9:27

Como já falaram, mulher gosta de se exibir.

#15

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Floripa
Jan 2002
3.557
336

   

KiLL 

Membro

???????????????? ????????

01-08-2011 9:36

Mulher e camera digital = PROFIT

Nenhuma mulher aguenta.

#16

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[ Member Too Long]
Oct 2000
9.370
1049

   

DouglasteR 

hardMOB Staff - Moderação

?????????????????????

?  ?? ≈≈≈ ≡  FUUU ?
?????????????????????

01-08-2011 9:40 #17

capitao_haddock 

Membro
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vc é so exposto se vc quiser, ng sabe quem sou muito menos meu nome
entao é questao de vc so

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2006
737
35

   

01-08-2011 9:55

E nem as compromissadas se safam. Não que haja traição e tal, mas mulher sempre vai fazer algo pra
chamar a atenção de outros homens por aí, por melhor que seja o relacionamento dela com o parceiro.
Tenho uma amiga em especial que é "suicide girl". Faz por prazer em se exibir, talvez por vontade de ser
desejada por milhares por aí (que inclusive pagam pra ter acesso a esse tipo de site). Não tem nada a ver
com porn, mas é tits e bundinhas pra todo lado.

#18

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2009
847
217

   

doublezero 

Membro

01-08-2011 10:00

Taí uma coisa boa do twetter (sei lá se escrevi certo o nome dessa merda)! Recebi altos links com umas
ninfetinhas que meu deus do ceu!!!

#19

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2004
3.091
418

   

TatuBola 

Membro

 Citando ]D.HunteR[ 
corrigido.
Lingerie Day, precisa de algo mais? fap fap fap...

01-08-2011 10:07

a pergunta que nao quer calar: pq vc cria tanto topico ?

#20

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2008
2.081
116

   

Abcwyz 

Membro

 Citando MindTrip 

Aqui o povo é tão tosco que nem se dá ao trabalho de pensar no vazio da existência e se suicidar por causa
disso, enquanto tiver carnaval e futebol tá tudo bem.

01-08-2011 10:07

Assim como todo homem que seja no mínimo boladinho gosta de fazer... A maioria das que se mostram,
tem algo pra mostrar... Igual os boladinhos/prezinhas...

#21

   

Barack Osama 

Suspenso
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Só que homem que se mostra a maioria pensa que é viado, as minas que se mostram os homens
curtem...

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2011
1.115
55

01-08-2011 10:15

aheuheauea
acho que foi a combinação de palavras mais estranha que eu já vi escrita na internet

#22

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2007
291
7

   

Master.Of.The.Bus 

Membro

D.HunteR[;8628529]defina boladinho, por favor.

01-08-2011 10:20

Eu/gostoso

Tem boladinho estilo jogador de futebol, boladinho estilo fisioculturista, boladinho estilo atleta, boladinho
estilo magérrimo...
Boladinho origina do termo bolado. Está no diminutivo pois bolado tende apenas ao boladinho estilo
fisioculturista, já boladinho abrange todos os bolados e pseudo-bolados, popularmente conhecidos como
boladinhos.

#23

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2011
1.115
55

   

Barack Osama 

Suspenso

 Citando ]D.HunteR[ 
defina boladinho, por favor.

Última edição por Barack Osama : 01-08-2011 às 10:29

01-08-2011 10:32 #24

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.825
510

   

Truman 

Membro
Mensagem advertida

ABOBO, cristianoRS e Viktor Reznov.

01-08-2011 10:39

Truman mito. 

#25

Don Corleone 

Membro
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