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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?

jcouves
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.

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

TonyMad
Citação:

Exato. Acho q é 100%. Acho q todas são. Segundo algumas q ja comentei, falam q é bom pro ego... :rolleyes:
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

E.T. GLUGLU
Reconhecimento todos querem.

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

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

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

cabeça_grande
Citação:

favor postar fotos para avaliação!!!
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Citando guimmy* 
Tem gente que fala que 99% das mulheres gostam de se exibir. :o

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.
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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!

The Voice
Citação:

...ou de calça crap...

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

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

eyamamoto
Citação:

Eu quero ibagens da guria mostrando o popozão.

Inv4der
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.

cristianoRS
esperando pelo post do @Truman sobre este assunto.

KiLL
Como já falaram, mulher gosta de se exibir.

DouglasteR
Mulher e camera digital = PROFIT

Nenhuma mulher aguenta.

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

doublezero
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.

TatuBola

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!

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?
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Citação:

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!!!

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

Barack Osama
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...

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

Master.Of.The.Bus
Citação:

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

Barack Osama
Citação:

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.

Truman
Citação:

Pra vocês verem a IMENSA UTILIDADE que as mulheres tem. :rly:

É um negócio absurdo! Expor o corpo acrescenta absolutamente TUDO na vida de todos.

Peraí! :(

PERAÍ!

EU OBTIVE A ILUMINAÇÃO!!!!! :spoiler:

...

Apáputa que pariu... :o

Citação:

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

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

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

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.

Citando Felipão ='( 
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,
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Elas são estandartes de si mesmas. :)

Tudo o que elas fazem é lindo, maravilhoso, perfeito, elas é que são as perseguidas, as injustiçadas, as sonhadoras...

Só que elas não tem nada que seja engraçado. Porque querem sempre convencer todo mundo de algo.

Não há alegria no que elas dizem ou fazem. :ban:

Apenas auto-idolatria. ;)

Se expor pra mostrar seu orgulho de bancar a idiota que NADA acrescenta a vida de quem quer que seja é algo muito triste. :close:

Citação:

Essa gente deveria passar por uma belíssima sessão de psiquiatria, seguida de muita terapia. Essa hiper-exposição ao qual elas se submetem é resultado, na
minha opinião, de um profundo estágio de rejeição familiar.

Algumas pessoas são movidas pela ganância do dinheiro (Xuxa), outras pela fama e poder (Pelé) mas, no caso dessas moças, eu acho que a treta começa lá
em casa.

Queiramos ou não, somos fruto daquilo que nos disseram pra ser... Ou que negamos ser. Nossos pais tem um fundamental papel em nossa formação mental,
intelectual e principalmente afetiva.

É legal brincar, é legal zoar. Porém, usar essa brincadeira como forma de se auto-promover, ou de se expor, mostrando os peitos, as coxas ou "brilhando"
num palco? :fuuu:

Acho que pra tudo tem limite e pra tudo é preciso MENSAGEM! Eu por exemplo faço de meus comentários uma forma de levar adiante minhas idéias.

Que mensagem passam as mulheres? Que conteúdo elas tem? O que diabos elas querem dizer com isso tudo? :close:

Peguem o cosplay que é praticado no Japão, por exemplo: é uma válvula de escape da pressão tremenda que a Sociedade enfia na cabeça da molecada.

Que pressão a mulher brasileira tem?

Nenhuma. :ban:

Acho que todas são carentes crônicas, certamente desprezadas pelos pais e que tem, hoje, uma vida da qual ODEIAM tremendamente.

Daí, elas fogem para essas fantasias, para seu passado de "brincadeiras", teatrinhos de meninas, gibizinhos de meninas.

Escutem o que elas dizem. Prestem atenção nos textos delas. :yes:

Mulheres tem graves problemas mentais! :coolface:

E eu sei reconhecer isso! :ban:

Don Corleone
Truman mito. :D
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ser demitida do emprego por postar fotos muito comprometedoras, chamarem ela de vadia e coisas do tipo?

Citando jcouves 
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.
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