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Ahahaha, esse Truman é muito engraçado. Me divirto muito.

Ele não consegue responder perguntas básicas, mas adora formular questionamentos complexos. Universo
tautológico.

#101

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Mar 2007
5.374
2
537

Bruno 

Colaborador
hardMOB

DVSV.

 Citando Micaela 

se vc se acha tao inteligente assim vai lá inventar a cura pra morte 

21-08-2011 15:17 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

21-08-2011 17:56 #102

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2010
5.317
1254

ClapTrap 

Membro

 Citando Truman 

Você de novo?

Ô rapaz! Tira a sua merda de cabeça do cu e PENSA! 

Faculdade não é a única alternativa pra vida de uma pessoa. E existem BILHÕES de seres humanos pelo

mundo que JAMAIS pisaram numa escola... E que, no entanto, vivem FELIZES! 

O que vocês deveriam saber, pedaços de bosta, é que as opções da Sociedade são apenas isso:
OPÇÕES! 

Elas não são, nem nunca serão, a resposta máxima, única e definitiva pra vida de quem quer que seja.
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Fala então uma alternativa pra TUA vida, além de viver às custas da mamãe, sem ser estudar pra
conseguir um emprego que te sustente, ou tu acha que ser um inútil, sem trabalhar e porra nenhuma vai
te pagar comida? acha que tu consegue viver sem comida também? vai virar eremita? caçando pra
comer? me fala um jeito que eu fico quieto, ó juvenil revolucionário.

mas adivinha, ele NÃO VAI RESPONDER. Por que? porque ele não consegue admitir sua própria doença
medíocre, é muito mimado pra ver que o mundo é maior que a concepçãozinha dele, e se prende a
argumentos pessimistas furados pra justificar as falhas medíocres dele.

truman, vai perder esse cabaço que tua vida melhora, acredita em mim.

Existem alternativas mas eu não vou dizer quais são pra você. 

Pois é a SUA VIDA e não a minha.

Mesmo porque eu não tenho que me preocupar com nada disso, portanto, quero mais que todos vocês

MORRAM! 

Percebam como funciona a mente de um prisioneiro desta sórdida sociedade. O sujeito aí é INCAPAZ de

pensar em qualquer tipo de alternativa para sua mísera existência. 

É sempre e sempre BITOLADO, ou é isso ou é aquilo e MAIS NADA! 

Eu nem me digno a responder essas merdas mas por aí vocês medem a "inteligência" desses macaquinhos

idiotas. 

Última edição por ClapTrap : 21-08-2011 às 17:58

DVSV.
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Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

------------------
Aug 2009
4.507
3
1202

Felipe 

Membro

 Citando _lipemr_ 

Fala então uma alternativa pra TUA vida, além de viver às custas da mamãe, sem ser estudar pra
conseguir um emprego que te sustente, ou tu acha que ser um inútil, sem trabalhar e porra nenhuma vai te
pagar comida? acha que tu consegue viver sem comida também? vai virar eremita? caçando pra comer?
me fala um jeito que eu fico quieto, ó juvenil revolucionário.

mas adivinha, ele NÃO VAI RESPONDER. Por que? porque ele não consegue admitir sua própria doença
medíocre, é muito mimado pra ver que o mundo é maior que a concepçãozinha dele, e se prende a
argumentos pessimistas furados pra justificar as falhas medíocres dele.

truman, vai perder esse cabaço que tua vida melhora, acredita em mim.
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 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

21-08-2011 18:37 #104

XtReMe . 
Membro

 Citando LeftHandOfGod 

Sou analfabeto.
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Eu tb, porém funcional
Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2003
16.035
726

Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente.
E quando a mente muda a gente anda pra frente. E quando a gente manda ninguém manda na gente.
Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura!
Na mudança de postura a gente fica mais seguro.
Na mudança do presente a gente molda o futuro!

21-08-2011 19:55

Incrível como vcs gostam de dar ibope pra qualquer troll.

Não adianta darem report choramingando que o cara tá causando em todos os tópicos, pq quando a
moderação toma alguma atitude vcs se rebelam dizendo que estamos censurando.

Aprendam a ignorar.

#105

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

21-08-2011 20:14

eu gosto de ler o que ele escreve, é engraçado... e não tem o pq de censurar, no ponto de vista dele, ele
esta certo.

#106

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2007
3.104
535

DUDU :) 
Suspenso

21-08-2011 20:22

Não se trata de censurar. Parece que vcs tão com dificuldade em entender a diferença entre moderar e
censurar.

O cara vem aqui e posta um absurdo qualquer sobre mulher. A maioria aqui tem mãe, mulher, irmã ou
filha e pode se sentir ofendido. Ou ainda, lembrando que mulheres também acessam o fórum. E vamos
simplesmente deixar passar batido pq o Boteco é clube do bolinha, livre pra falar qualquer bobagem? Não
é por aí. Tudo tem um limite.

Se o cara gosta de postar esses tijolos cheios de emoticons, problema dele. Desde que não infrinja
nenhuma regra do fórum, ele tá no direito dele. Lê quem quer, quota quem quer. A partir do momento

#107

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
16.372
1901

Overhaulin' 
Membro

 Citando DUDU :) 
eu gosto de ler o que ele escreve, é engraçado... e não tem o pq de censurar, no ponto de vista dele, ele
esta certo.
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que começa a incitar o flamewar, a coisa muda de figura. Muitos de vcs aplaudem. Outros se sentem
ofendidos.

Então não venham com essa de censura não, pq não tem NADA a ver.

Última edição por Overhaulin' : 21-08-2011 às 20:24

DVSV.

21-08-2011 23:41

O cara tem muitas ideias extremamente lúcidas, coisa que muita gente vai passar a vida toda e não vai
chegar nem perto. O problema é que, como bom ser humano, mistura comida com bosta e a bosta acaba
contaminando tudo.

#108

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
626
229

manodoguetow  

Membro

B.Pipes, d.bodhi e Truman.

22-08-2011 0:49

Idéias lúcidas? Pelo amor... Qualquer pessoa que, no mínimo (nivelando bem por baixo) já viu clube da
luta, tem 99% de todas as "idéias" distorcidas que ele *repetiu* aqui. A diferença é que uma pessoa
inteligente consegue discernir entre o que é fantasia e o que é realidade.

#109

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

SEU AMIGO
Jun 2003
8.038
385

[KiO] ASamarcos 

Membro

 Citando manodoguetow 

O cara tem muitas ideias extremamente lúcidas, coisa que muita gente vai passar a vida toda e não vai
chegar nem perto. O problema é que, como bom ser humano, mistura comida com bosta e a bosta acaba
contaminando tudo.

Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.

DVSV.

22-08-2011 1:07

Tadinho, a participação dele no Boteco deve ser por recomendação da terapeuta ocupacional.
O cara é claramente doente mental.

#110

Registro: Mar 2011

Stifodão 

Membro
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Mensagens:
Verdinhas:

1.563
507

DVSV.

22-08-2011 2:52

Faltou o rolleyes né?
Lúcido?Tentar fazer a proeza de ler um post inteiro dele(!),o cara não fala nada com nada,cria altas teorias
de conspiração,não sabe separar realidade da fantasia,etc..

Anyway,mais um tópico que vai pro lixo por causa do nosso "amiguinho" aí 

#111

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
5.741
302

DVSV 

Membro

 Citando manodoguetow 

O cara tem muitas ideias extremamente lúcidas, coisa que muita gente vai passar a vida toda e não vai
chegar nem perto. O problema é que, como bom ser humano, mistura comida com bosta e a bosta acaba
contaminando tudo.

Última edição por DVSV : 22-08-2011 às 12:21

22-08-2011 7:44

terminando engenharia mecatrônica.

porém já ganho mais que o dobro que um engenheiro inicial, em uma empresa de engenharia 

tenho muitos cursos relacionados a área que atuo...

#112

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Consistency
Dec 2003
11.553
2098

Joke 

hardMOB Staff - Moderação

"All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost."

Referências

22-08-2011 8:17

sempre passei com a nota minima, dormia na aula e nao tava nem ai

#113

Herói 
Membro

http://www.hardmob.com.br/members/Stifod%E3o.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/dvsv.html
http://www.hardmob.com.br/members/DVSV.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/dvsv.html
http://www.hardmob.com.br/members/joke.html
http://www.hardmob.com.br/members/joke.html
http://www.hardmob.com.br/members/Joke.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/joke.html
http://www.hardmob.com.br/referencias-vendas-usados/248209-referencia-joke.html
http://www.hardmob.com.br/members/her%F3i.html
http://www.hardmob.com.br/members/her%F3i.html


[muito papo e pouco conhecimento] Qual o seu nível REAL de instrução?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452064-papo-pouco-conhecimento-nivel-real-de-instrucao-5.html[02/02/2013 08:49:33]

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2010
1.240
100

 Citando Uffa 

Tirou toda a merda do pau com a boca e depois correu para o banheiro vomitar...

22-08-2011 9:21

Eu não entendo como tem cara reportando o Truman, se for usuária eu até entendo; mas tem viadinho
fresco demais aqui que dá piti com qualquer coisa.

#114

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.630
3278

LeftHandOfGod 

Membro

 Citando Overhaulin' 
Incrível como vcs gostam de dar ibope pra qualquer troll.

Não adianta darem report choramingando que o cara tá causando em todos os tópicos, pq quando a
moderação toma alguma atitude vcs se rebelam dizendo que estamos censurando.

Aprendam a ignorar.

22-08-2011 9:41

O Truman até que tem algumas ideias interessante, foda que o cara posta tudo que pensa, ai de fato gera
o trolóló com maluquice imbutida ai fode tudo. 

Quanto ao nivel de instrução estou no 4 grau completo, partindo para o PhD em Havard.

#115

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2010
806
19

InsanU 

Membro

22-08-2011 9:43

O lance eh que quase ninguém tem paciência de ler o lixo todo. Mas se você olhar lá pelo meio tem uns
xingamentos que normalmente não passariam batidos pela moderação.

#116

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

SEU AMIGO
Jun 2003
8.038
385

[KiO] ASamarcos 

Membro

 Citando LeftHandOfGod 

Eu não entendo como tem cara reportando o Truman, se for usuária eu até entendo; mas tem viadinho
fresco demais aqui que dá piti com qualquer coisa.

http://www.hardmob.com.br/members/her%F3i.html
http://www.hardmob.com.br/members/her%F3i.html
http://www.hardmob.com.br/members/Her%F3i.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449815-vc-come-c-post8607610.html#post8607610
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/449815-vc-come-c-post8607610.html#post8607610
http://www.hardmob.com.br/members/lefthandofgod.html
http://www.hardmob.com.br/members/lefthandofgod.html
http://www.hardmob.com.br/members/LeftHandOfGod.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/lefthandofgod.html
http://www.hardmob.com.br/members/InsanU.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/insanu.html
http://www.hardmob.com.br/members/%5Bkio%5D+asamarcos.html
http://www.hardmob.com.br/members/%5Bkio%5D+asamarcos.html
http://www.hardmob.com.br/members/[KiO]%20ASamarcos.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/%5Bkio%5D+asamarcos.html


[muito papo e pouco conhecimento] Qual o seu nível REAL de instrução?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452064-papo-pouco-conhecimento-nivel-real-de-instrucao-5.html[02/02/2013 08:49:33]

ganondorfan.

22-08-2011 10:11

Minhas notas sempre foram baixas, sempre passei no susto e já repeti de ano, mas isso pq eu geralmente
era expulso da prova e acabava entregando sem terminar.

#117

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2006
6.114
613

DUX 

Membro

22-08-2011 10:15

bom,

eu ganhei uma medalha num concurso de redação da escola...
além disso eu sempre fui do time de futebol nas escolas que estudei, até o termino do colegial, mas meu
time nunca ganhou nenhuma competição.

nunca repeti de ano, mas não tirava as melhores notas.

agora você acha que já me conhece?

#118

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2001
2.777
154

Rafael "El Mariachi" 

Membro

moe

22-08-2011 11:33

Já ganhei uma carta da Secretaria de Educação daqui do DF pelo meu desempenho no ensino fundamental.
Na faculdade minhas médias ficam em A e B. That's all..

#119

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Zouker!
Sep 2009
461
16

StoneColdCrazy 

Membro

22-08-2011 11:33

Dificilmente estudo. Também não colo. Quando preciso só estudo 2-3 dias antes da prova e é isso ai.

#120

syndragon 

Suspenso
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Isso sempre foi assim, des da escola até a faculdade.
Queria ter o mínimo de vontade de estudar, mas só o faço qnd preciso.
6o sem administração, se fosse outro curso claro n daria de levar assim, mas adm é tranquilo.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

acidez construtiva
Apr 2000
8.565
234

22-08-2011 11:50

O Drácula acabou com o tópico. Esse cara troca de nick toda a semana mas não tem a capacidade de
mudar a forma de escrever. Completamente lunático e desconectado do mundo. Tomar no cu.

@ Topic

Era aluno normal do Ensino fundamental.
Fui um dos melhores da sala só no 2o ano do ensino médio porque estudei pra caralho.
Terceirão era aluno normal perto do outros.
Graduacão sou aluno normal perto dos outros. Pretendo, e espero, me formar em Eng. Elétrica final do ano
que vem (UFSC).

#121

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2005
9.578
51

Smithh  

Membro

 Citando ReDGRounD 

Mano, como eu odeio esses caras pós 06 quotando o drácula. Puta que pariu, não adianta nada dar bloq
nessas giant walls of fucking useless texts. PUTA QUE PARIU!

22-08-2011 13:07

Defina fantasia. O fato de você ver certas coisas como inconcebíveis, não significa que elas sejam
fantasias. A sua mente possui conceitos e ideias sólidas, e quando vem um sujeito como o Truman
postanto do jeito que ele posta (parecendo uma criancinha que recem aprendeu a usar emoticons) e
falando coisas extremamente incomuns para o nosso modelo social, você vai cair matando na certa, pq o
que é "digerível" no post dele está contaminado pela merda que vem junto. 
É como discussão ateu x católico. Se você, antes de postar, disser que é extremamente religioso, 90% dos
ateus não vão nem ler o seu post, e se lerem, vai ser só alguns pedaços que de cara vão parecer
absurdos, e pronto, o post do cara vira merda. O caso do Truman é pior, pq além de ele postar feito
criança, é(ou posta como se fosse) cheio de ódio no coraçãozinho, mais preocupado em ofender os outros
do que defender seu ponto de vista. 

Aliás, nesse fórum(e na vida) quase todas as discussões são assim. Não há um interesse em debater
como gente grande e atingir uma ideia consensual e "evoluída". Há, isso sim, um interesse sem fim em
desmerecer o ponto de vista contrário ao seu, fazendo o que for possível pra isso, e nunca assumir que o
seu pensamento possui falhas. Um debate político é algo deplorável(e fonte de audiência) exatamente por
isso. Passam-se 5 minutos e a coisa já descamba pro lado pessoal, então o debate se torna apenas um
jogo de egos, e os verdadeiros problemas ficam obscurecidos. 

Partindo desse pressuposto é que digo que os posts "malucos" do Truman são cheios de boas ideias. O
problema é a forma como elas são postadas e a ausência de um filtro que elimine as merdas que vem

#122

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
626
229

manodoguetow  

Membro

 Citando [KiO] ASamarcos 

Idéias lúcidas? Pelo amor... Qualquer pessoa que, no mínimo (nivelando bem por baixo) já viu clube da
luta, tem 99% de todas as "idéias" distorcidas que ele *repetiu* aqui. A diferença é que uma pessoa
inteligente consegue discernir entre o que é fantasia e o que é realidade.
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junto.

Vejamos um exemplo: ]

Até a parte do "porque vocês são brasileiros..." estava tudo perfeito.
Nós somos seres que a princípio deveríamos ser livres. Livres para ir e vir por todo o mundo. Livres para
fazer o que quisermos (desde que não esquecendo que outras pessoas também tem o direito de ser livres
e portanto devemos ter a consciência de não atrapalhar a liberdade do outro), quando quisermos. Temos
um mundo infinito para conhecer, uma cabeça com capacidade também infinita para usar, no entanto, o
que fazemos? Estudamos no mínimo 15 anos das nossas vidas, num sistema burro de educação, que
LIMITA nossa infinita capacidade cerebral, e depois passamos quase o resto das nossas vidas trabalhando
no mínimo 8 horas por dia, normalmente num serviço massante, repetitivo, que nos obriga a seguir as
regras chefe ou ir para a rua. Tudo isso com o ÚNICO objetivo de "vencermos" na vida. E o que é vencer
na vida? Ganhar dinheiro. Ter títulos. Ter status. Não adianta negar. Em qualquer coisa que você for
fazer, seja no estudo ou no trabalho, o primeiro ponto a ser relevado é sempre esse: "qual o resultado
material disso que vou fazer? dá grana? quanto ganha? como a valorização no mercado?  etc). É assim
que funciona, não adianta negar. Ninguém(há exceções) pega um livro de biologia puramente para
conhecer a natureza, você quer conhecer porque precisa aplicar isso no seu curso que posteriormente vai
lhe oferecer um emprego que vai lhe pagar um salário e vai lhe "reconhecer" frente a sociedade como
alguém que manja das putarias. Os objetivos são sempre os mesmos, são escolhidos mas na verdade não
são escolhidos.

Qual seria a solução para isso? Aí a questão é outra, eu não preciso ter uma resposta pra isso para que o
dito anteriormente seja verdade.
Uma coisa é certa: você vai dizer que o ser humano precisa de um bom emprego, porque precisa de
grana, porque precisa de coisas, precisa ter carro, precisa ter casa, etc, etc. Na verdade, não é bem por
aí. A grana que uma pessoa realmente precisa pra viver bem está longe do que é idealizado. E ainda que
isso fosse verdade, o cara que ganha 5k por mês e tem casa, carro, e centenas de coisas, não estará
satisfeito, estará ainda estudando ou lambendo saco do chefe pra conseguir um cargo melhor. Ou seja,
não é bem disso que ele precisa. A liberdade e a felicidade, já dizia o sábio, vem de dentro, e não de fora.

 Citando DVSV 

Faltou o rolleyes né?
Lúcido?Tentar fazer a proeza de ler um post inteiro dele(!),o cara não fala nada com nada,cria altas teorias
de conspiração,não sabe separar realidade da fantasia,etc..
Mas isso a gente ignora,o problema são as ofensas,ai queria saber pq ñ posta a mesma coisa no
Adrena,medinho de ban? 

Seu corpo foi criado pela Natureza pra estar em MOVIMENTO! E seu cérebro é apto a estudar e
compreender a Física mais complexa...

No entanto, você é INCAPAZ DE PENSAR EM NADA que não tenha base na GRANA!

Porque vocês brasileiros, são todos COVARDES! LIXOS, VIADOS que se mijam até quando saem de casa.

B.Pipes, d.bodhi, Truman e mais 2.

22-08-2011 13:17

Affe ,já deu wall of text de "mimimi sociedade não presta",o assunto do tópico era "Qual o seu nível REAL
de instrução?"! 

#123

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
5.741
302

DVSV 

Membro
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Última edição por DVSV : 22-08-2011 às 13:31

22-08-2011 13:19

Cara,

Nao concordo... Tem sim MUITA gente que estuda/se empenha em algo puramente pelo prazer de
conhecer ou saber de alguma coisa... Sem nenhum fim material que nao seja o prazer de ser bom naquilo.
Um exemplo bem obvio, veja soh esse forum e o quanto tem gente discutindo detalhes de joguinhos que
nao vao nunca dar nenhum resultado material pra eles, apenas pelo prazer que o joguinho lhes
proporciona.

Agora, se vc acha que soh eh valido se o cara gastar o tempo dele aprendendo fisica/quimica/biologia...
complica mais. Mas que tem muita gente que faz coisas por prazer e nao por ver nelas um resultado
financeiro, isso tem.

#124

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2002
13.266
417

LostOne 

Membro

 Citando manodoguetow 

Nós somos seres que a princípio deveríamos ser livres. Livres para ir e vir por todo o mundo. Livres para
fazer o que quisermos (desde que não esquecendo que outras pessoas também tem o direito de ser livres
e portanto devemos ter a consciência de não atrapalhar a liberdade do outro), quando quisermos. Temos
um mundo infinito para conhecer, uma cabeça com capacidade também infinita para usar, no entanto, o
que fazemos? Estudamos no mínimo 15 anos das nossas vidas, num sistema burro de educação, que
LIMITA nossa infinita capacidade cerebral, e depois passamos quase o resto das nossas vidas trabalhando
no mínimo 8 horas por dia, normalmente num serviço massante, repetitivo, que nos obriga a seguir as
regras chefe ou ir para a rua. Tudo isso com o ÚNICO objetivo de "vencermos" na vida. E o que é vencer
na vida? Ganhar dinheiro. Ter títulos. Ter status. Não adianta negar. Em qualquer coisa que você for fazer,
seja no estudo ou no trabalho, o primeiro ponto a ser relevado é sempre esse: "qual o resultado material
disso que vou fazer? dá grana? quanto ganha? como a valorização no mercado?  etc). É assim que
funciona, não adianta negar. Ninguém(há exceções) pega um livro de biologia puramente para conhecer a
natureza, você quer conhecer porque precisa aplicar isso no seu curso que posteriormente vai lhe oferecer
um emprego que vai lhe pagar um salário e vai lhe "reconhecer" frente a sociedade como alguém que
manja das putarias. Os objetivos são sempre os mesmos, são escolhidos mas na verdade não são
escolhidos.

Qual seria a solução para isso? Aí a questão é outra, eu não preciso ter uma resposta pra isso para que o
dito anteriormente seja verdade.
Uma coisa é certa: você vai dizer que o ser humano precisa de um bom emprego, porque precisa de grana,
porque precisa de coisas, precisa ter carro, precisa ter casa, etc, etc. Na verdade, não é bem por aí. A
grana que uma pessoa realmente precisa pra viver bem está longe do que é idealizado. E ainda que isso
fosse verdade, o cara que ganha 5k por mês e tem casa, carro, e centenas de coisas, não estará satisfeito,
estará ainda estudando ou lambendo saco do chefe pra conseguir um cargo melhor. Ou seja, não é bem
disso que ele precisa. A liberdade e a felicidade, já dizia o sábio, vem de dentro, e não de fora.

 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,

22-08-2011 13:20

Eu entendo basicamente tudo sobre praticamente qualquer coisa.

#125

Carlos Alberto Valderrama

Membro
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