
[TititiMob] Danielle Souza confirma que está grávida de Dentinho

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/466042-tititimob-danielle-souza-confirma-que-esta-gravida-de-dentinho-2.html[03/02/2013 22:11:38]

Fórum Cultura hardMOB Boteco hardMOB [TititiMob] Danielle Souza confirma que está grávida de Dentinho

  

 Manter conectado
RegistrarAjuda

Home Vídeos Imagens blogMOB Servidores Contato Sobre

FAQ Calendário Comunidade Opções Atalhos Procura Avançada

Tópico Fechado Página 2 de 6 1 2 3 4 ...Primeira Última

LinkBack Opções do Tópico Mostrar

63

25-01-2012 18:17

Pronto, em 3 meses eles terminam
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Mais um feio no mundo, caso puxe o pai.
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"No mundo há riqueza suficiente para satisfazer as necessidades de todos. Mas não para aumentar a ganância de cada
um. "
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Feio, dente torto e bundão.
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 Citando Tuvan 

Mais um feio no mundo, caso puxe o pai.

Arnej.

25-01-2012 18:27

Não me interessa se eles estão juntos, que ela seja interesseira e o caralho e sim que eles conseguiram
perpetuar seus genes para uma próxima geração :/ pqp, Darwin!

#29

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

My Life In HiDef
Jun 2000
13.179
4
611

   

Mr.CITIZEN COPE 

Membro

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
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http://i.imgur.com/uUubv.jpg
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esperava mais de vc truman!

e nem sempre isso é algo ruim... se o cara realmente gosta dela e queria constituir familia, qual o
problema?
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Enquanto ele tiver grana, se ela gosta dele ou não é irrelevante.

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

25-01-2012 18:37

Isso não depende só dele. E se ela quer o filho só por causa da pensão?
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 Citando Arnaldo Rampado 

e nem sempre isso é algo ruim... se o cara realmente gosta dela e queria constituir familia, qual o
problema?
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Demorou mas saiu, acho que nem ela aguentava mais... agora só esperar a separação...
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“A falsidade tem uma infinidade de combinações, mas a verdade só tem um modo de ser.” (Jean-Jacques
Rousseau)

As mulheres são fiéis seguidoras de uma cultura alienígena, superficial e extremamente consumista. 

#34

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

   

Truman 

Membro

 Citando rdgr 
Ela tinha vários outros babacas ricos na bota dela, ela pegou ele porque ele é diferente dos outros, beleza
tá longe de ser o principal atrativo pra mulher.

Mas é bom vc pensar assim, que só rico pega gata.. se isso te conforta..

 Citando Arnaldo Rampado 

esperava mais de vc truman!

e nem sempre isso é algo ruim... se o cara realmente gosta dela e queria constituir familia, qual o
problema?

Enquanto ele tiver grana, se ela gosta dele ou não é irrelevante.
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Como é difícil pra elas obter algo legítimo, abrem mão do TER para... 

SER o produto. 

A necessidade de cada uma é eclipsada para que entre no lugar a NULIFICAÇÃO de si mesmas, passando
à idolatria pura e simples.

É o desmonte do Self, a exacerbação do Ego em escala máxima, fazendo com que as infelizes se tornem

fantoches de um esquema comercial ao qual tanto querem participar. 

A palavra mágica é "escravidão".

Porque a mulher não se liga que está se tornando, mais e mais, vazia. No lugar do Ser, ela está colocando

o TER! 

Quer ter a imagem, os trejeitos, abraça a fantasia de SER aquilo que ela queria TER!

Assim, a pessoa deixa de ser ela mesma e vira uma coisa.

Um boneco, um fantoche de si mesmo, escravo do Ego, escravo do sistema, escravo do consumo.

É fácil constatar o que eu digo: vá lá e converse com a Samambaia.

Com certeza é mais uma pessoa absoluta e completamente VAZIA!

Sem alma, sem conteúdo, sem coração.

Mas tudo nas mulheres é de isopor, falso, irreal.

Não tem idéias, não tem propostas, nem projetos de vida, nada.

A Samambaia é uma boneca. 

Um cadáver.

Uma morta-viva.

E com seríssimos problemas psicológicos, pode estar certo. 

Eu até entendo que sejam assim, por causa da pressão absurda da sociedade.

Porém, pra mim é uma doença mental bastante séria.

Mas passa batido porque "ah, tá legal, em todo relacionamento acontece isso". 

Enquanto isso, o câncer se espalha. 

Muama, anjo_sem_sombra, Rampado e mais 2.

25-01-2012 20:01

Imagem da Ultrassonografia ...
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 Citando robthomas 

Danielle Souza confirma que está grávida de Dentinho
25 de janeiro de 2012 • 16h12 • atualizado às 17h16 

Danielle Souza, conhecida por Mulher Samambaia, anunciou em seu Twitter na tarde desta quarta-feira
(25), que está grávida do jogador de futebol Dentinho. O rapaz comemorou a notícia com seus seguidores.
"Pessoal sou a pessoa mais feliz do mundo. Mais um sonho meu está para se realizar. Descobri hoje que
vou ser papai", comemorou. 

Em seguida, o jogador escreveu: "obrigada meu amor por me dar mais essa alegria. Sou a pessoa mais
feliz do mundo". Danielle respondeu ao amado: "obrigada Senhor por mais essa benção! Te amooo meu
amor @mlk dentinho ! Estou muito feliz'. 

O casal recebeu várias mensagens de felicitações pela notícia. Atualmente, a modelo mora com o jogador
na Ucrânia.

 Citando Soro 

É importante que o boteco seja divertido. Isso é muito importante, senão muda o nome de boteco pra UTI ou
qualquer outra coisa que não nos iluda quanto a intenção e as regras.
Vocês estão ficando velhos. Cuidado pra esquecer como era ser vocês mesmos.

25-01-2012 20:12

mininu lindu
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 Citando Truman 

“A falsidade tem uma infinidade de combinações, mas a verdade só tem um modo de ser.” (Jean-Jacques
Rousseau)

As mulheres são fiéis seguidoras de uma cultura alienígena, superficial e extremamente consumista. 

Como é difícil pra elas obter algo legítimo, abrem mão do TER para... 

SER o produto. 

A necessidade de cada uma é eclipsada para que entre no lugar a NULIFICAÇÃO de si mesmas, passando
à idolatria pura e simples.

É o desmonte do Self, a exacerbação do Ego em escala máxima, fazendo com que as infelizes se tornem

fantoches de um esquema comercial ao qual tanto querem participar. 

A palavra mágica é "escravidão".

Porque a mulher não se liga que está se tornando, mais e mais, vazia. No lugar do Ser, ela está colocando

o TER! 

Quer ter a imagem, os trejeitos, abraça a fantasia de SER aquilo que ela queria TER!

Assim, a pessoa deixa de ser ela mesma e vira uma coisa.

Um boneco, um fantoche de si mesmo, escravo do Ego, escravo do sistema, escravo do consumo.

É fácil constatar o que eu digo: vá lá e converse com a Samambaia.

Com certeza é mais uma pessoa absoluta e completamente VAZIA!

Sem alma, sem conteúdo, sem coração.

Mas tudo nas mulheres é de isopor, falso, irreal.

Não tem idéias, não tem propostas, nem projetos de vida, nada.

A Samambaia é uma boneca. 

Um cadáver.

Uma morta-viva.

E com seríssimos problemas psicológicos, pode estar certo. 

Eu até entendo que sejam assim, por causa da pressão absurda da sociedade.

Porém, pra mim é uma doença mental bastante séria.

Mas passa batido porque "ah, tá legal, em todo relacionamento acontece isso". 
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Cara, tu és estudante de filosofia, sociologia ou oq?? 

Tu chega a cumprimentar as pessoas??

Tu gosta da fruta??

Tu acrediita no amor verdadeiro??

Enquanto isso, o câncer se espalha. 

Princípios antes de amizades.

What happens on the internet echoes in eternity 
1º Botecontro RS - Novo Hamburgo - 09/04/2011 - Biërborse/American Bowling - Eu fui!
2º Botecontro RS - Porto Alegre - 22/10/2011 - ShamRock PUB/Cabaret - Eu fui!

25-01-2012 20:23

ATENÇÃO!!!!!!! UMA DICA QUE VALE OURO!!!!!!!!!

Como os posts do Truman são uma bíblia de cocô sempre, o que fazer?

A minha dica é: Se divirta com os posts do Truman. Leia as primeiras linhas e e as últimas só, porque ele
sempre começa falando de 'A', depois no final, já tá falando de 'Z'. Maluco não consegue se conter pra
filosofar, puta merda

Exemplo:

AUHAUHEEUAHEAUHEA
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As mulheres são fiéis seguidoras de uma cultura alienígena, superficial e extremamente consumista. 

....

Enquanto isso, o câncer se espalha. 

Última edição por The Voice : 25-01-2012 às 20:24

McLanche Infeliz.
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“A falsidade tem uma infinidade de combinações, mas a verdade só tem um modo de ser.” (Jean-Jacques
Rousseau)
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Você tem um micro-penis e precisa sair do armário. Lógico que vai criar todo tipo de explicação.
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Última edição por XtReMe . : 26-01-2012 às 0:15

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!

25-01-2012 20:39

Bom respondendo ao topico, eu nao to nem ai se ela ta gravida dele ou nao sei oq
Mas por favor que esse peladeiro nunca mais jogue no corinthians, esse daí é pior que o dagoberto e o
robinho juntos pra fazer firula
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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!

25-01-2012 20:42

além de dentuço e feio, É BURRO FEITO UMA PORTA!
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http://i.imgur.com/RzPcz.jpg
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Eu vim para confundir, e não para explicar. 

Alegre e sabiamente com meu pinto. 

Tudo e todos são uma autêntica e verdadeira merda. Não importa raça, flor, fruta ou fantasia. 

O apego é uma das maiores merdas deste mundo. 

O que nós temos é um típico caso de um camarada dominado pela Emoção, jogando no lixo a Razão. 

Eu sei como é isso, todos nós sabemos como é isso.

Só que chega uma hora em que qualquer um precisa desapegar-se de pessoas que só nos fazem mal. Se
convencer de que a parada não tem futuro, que não tem como "dar uma volta" na situação, e de não
deixar o EGO se manifestar.

É difícil, é complicado, mas todos tem que virar a página da vida e tocar o barco.

Por aí tá cheio de covardes, de acomodados do caralho, que acham que são "amados".

Mano! 

O segredo é a gente se amar mais do que ama os outros.

Você não encontrou o que queria? Foda-se. Elimina esse cancro da sua vida, vai pro agito, vai pra balada,
vai estudar, vai trabalhar, SE OCUPA AÍ com qualquer coisa!

É foda, nem quem tá encostado, sem fazer nada, passa o tempo todo pensando tanta merda. 

Largamão de ser otário e deixa de se ferrar, que você já passou da idade.
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Truman 

Membro

 Citando N1ghTCr4wl3R 

Cara, tu és estudante de filosofia, sociologia ou oq??

 Citando N1ghTCr4wl3R 

Tu chega a cumprimentar as pessoas??

 Citando N1ghTCr4wl3R 

Tu gosta da fruta??

 Citando N1ghTCr4wl3R 

Tu acrediita no amor verdadeiro??
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É uma simples questão da gente repensar nossas posturas. Mas o cara é simplesmente um idiota que
segue a programação da sociedade. 

Temos que pegar o exemplo dele e jamais deixar que nós mesmos sejamos aprisionados nessa armadilha.

É importante gostar de alguém mas não podemos fazer desse sentimento uma prisão. 

Porque o amor verdadeiro JAMAIS nos torna piores do que somos mas, sim, MELHORES do que jamais
seríamos.

Toda mulher que se submete a alguma situação em que se coloca abaixo de outro, e sem motivos de força
maior como opressão, certamente está de olho no poder do cara.

E nesse caso aí, o sujeito abre mão da própria dignidade em nome de um apego maluco a alguém que

simplesmente não lhe merece. 

É o fim da Razão e o nascimento do desespero em nome de um apego irracional.

A merda é isso, o cara não usa a Razão e, portanto, não se valoriza. 

Seria o caso dele partir pra outra, ir trabalhar, estudar, coçar o saco, enfim, manter-se ocupado. 

Assim ele não prestaria atenção a esse apego alucinado.

Pena que nossa sociedade valorize esse tipo de atitude. 

 Citando rdgr 
Você tem um micro-penis e precisa sair do armário. Lógico que vai criar todo tipo de explicação.
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truman era mais espontaneo antes, agora ta ficando sem graca...
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Posso botar o que quiser aqui?
(frase de duplo sentido...)

Dec 2003
18.175
1606

   

Calconha 

Membro

A coisa tá: When you wish upon a star... 
Kung Fu Choy Lay Fut
\o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/
CHEGA DE LADRÃO E SEM VERGONHA, PARA PRESIDENTE VOTE NO CALCONHA!!!  
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Certo ela...Se eu pudesse engravidar já tinha tido gêmeos com ele.
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3 paginas com um bando de macho revoltadinho e nenhuma foto da cachorra?

Vao se fuderem-me.

#47

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2004
4.606
200

   

DiE 

Membro

25-01-2012 20:55

Truman vai se tratar.
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A angústia é a única fonte da criação
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@: Pra mim é mais um caso de amor incondicional, não vi nada de interesse nessa relação.
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A angústia é a única fonte da criação
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 Citando sugar 
@: Pra mim é mais um caso de amor incondicional, não vi nada de interesse nessa relação.
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