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E tenho dito!

Quem é você? Cadê o Truman que tanto amamos?

#26

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Doe sangue.
Aug 2004
12.771
819

Darktag 

Membro

 Citando Dito 

é por isso que eu acho que o poderio econômico da China está com os dias contados
em três gerações não haverá mais mulheres para a reprodução. sem força de trabalho = sem DX = sem $$

problem Redground??? 

solução: manda os chinas irem pra MG

 Citando Truman 

E elas já estiveram vivas? 

Sou doador de sangue. Seja um você também 

25-08-2011 16:35 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

25-08-2011 17:11

Uma coisa é certa, se mulheres chinesas entrarem em extinção o percentual de mulheres bonitas no
mundo passará de 10% para 40%.
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Membro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2007
8.433
604

Darktag, Sodoma & Gomorra e davesax.

25-08-2011 17:17

Fake brabo eim?

Só vejo uma opção de isso acontecer. 

Assassinarem as mulheres que nascerem. :-\

#28

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2006
2.231
300

Mental 
Membro

25-08-2011 22:31 #29

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2011
1.115
55

Barack Osama 

Suspenso

 Citando Truman 

Taí uma explicação (muito boa por sinal) do porquê essa cultura continuará como está (OBS: faz parte da
lista de textos do tópico da minha assinatura, que fiquei de traduzir - e esse foi uma mulher que escreveu): 

Porém, os evangélicos são ainda piores que os muçulmanos. Porque o muçulmano quer nos matar. O

evangélico quer roubar nosso dinheiro e nos deixar vivos, pra depois vir e nos roubar ainda mais. 

Encaremos assim: a programação de qualquer religioso são seus "livros sagrados", certo? Ali está a palavra
de Deus, inconteste e irrebatível, certo?

E a palavra de Deus não pode ser questionada, certo? CERTO! 

O que rola é que o radical se baseia naquelas "linhas de programação" que ninguém mais quer seguir,

senão... Dá merda. 

Mas cedo ou tarde vai chegar algum espertalhão e usar essas "leis" e explodir com tudo.

Quem não seguir, morre. Quem for contra, morre. Quem não estiver no lado deles, morre. 

Isso já aconteceu nas Cruzadas, na Irlanda, na África, está acontecendo na Europa e está acontecendo no
Brasil também.

Mas aqui é de uma maneira peculiar: aqui os religiosos COMPRAM a classe política. 

Porque os nossos políticos são TODOS putas pagas. 

Todos. 

Dá dinheiro pra ele, financia seus negócios, que ele tá pouco se fodendo pro resto. 

Daí é fácil o Macedão, os católicos, espíritas e principalmente evangélicos se ligarem à classe política e
deitarem e rolarem.

Já nos países SÉRIOS, não. Lá o couro come porque existe uma CONSCIÊNCIA DE NAÇÃO! Eles se
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True man?

vêem como um povo único, com um ajudando o outro.

Daí, se vem alguém de fora, bem-vindo, fique a vontade, mas NÃO NOS EMPURRE SEUS VALORES.

Então, qualquer religioso é uma espécie de "aparelho" do esquemão. Se alguém acionar o gatilho dele, ou
a trolha funciona e fode com tudo, ou ele vacila e não faz nada.

POIS A PROGRAMAÇÃO DE TODOS ELES É SEMPRE A MESMA. Sacaram?

O mal já está ali. 

Enfim, religião é uma merda. Assim como tudo que é feminino. 

25-08-2011 22:47

[truman]Foda-se, quem precisa delas se existem os homens?[/truman]

#30

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

My Life In HiDef
Jun 2000
13.179
4
613

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

25-08-2011 22:54

Que cálculo mais viajado e sem noção. Nem vou falar do título da matéria, mais ridículo ainda. A
tendnência geral é de redução de homens E mulheres. Podem até nascer menos mulheres, mas morrem
mais homens ao longo das suas vidas. Tanto que, no brasil, por ex, até certa idade, tem mais homens que
mulheres. Depois de 30 ou 40 anos, a situação inverte.

#31

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Suspenso
Dec 2008
6.295
290

zaaks 

Membro

Truman.

 Citando ChinChan 

normal cara, tambem tomei no cu quando moleque
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26-08-2011 0:09

Mulheres sendo extintas e os homens virando viados.. 

A raça humana ta condenada mesmo.

#32

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2001
4.700
98

n3tc0d3r 

Membro

Game Corner : https://www.facebook.com/GameCornerBr
.: HTPC: P7P55D PRO | i5 750 | 5770 | Corsair550VX | Ripjaws 4GB DDR3 | Hauppauge PVR150 | MS MCE Remote 
.: Game: Xbox360 Arcade Jasper 250gb | MS Xbox360 Remote
.: Output: LG M228WA + LG M237WA | HomeTheater Samsung HT-C350

DVSV.

26-08-2011 0:46

99% dos "homens" que sobrarem vão pode escolher cuzinhos a vontade, eu vou escolher b*ceta mesmo.

#33

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2002
3.000
680

LoKiS 

Membro

 Citando setimo 

Nem precisamos nos preocupar daqui a 25 gerações eu imagino que 99% da população vai ser homo,
então o 1 % de homens que sobrarem vão poder escolher cuzinhos a vontade 

Politicamente, Socialmente e Ecologicamente Incorreto!

26-08-2011 8:53

Não entendi seu comentário. Se as mulheres forem extintas, não existirão mais viados. 

Partindo do pressuposto que é graças à influência (sempre negativa e omissa) das mães e ausência de um
pai com pulso firme (realmente masculino) que os viados (ou manginas) se proliferam (assim como os
bandidos). A sociedade também por ser profundamente feminina, anti-homem e castrante, tem grande

parcela de culpa. 

E é uma piada de mal gosto essa matéria ignorar a descartabilidade do homem em toda a história, ignorar
que mulheres vivem mais e "melhor" (como diria Esther Vilar: "uma criatura de luxo, estúpida e
parasítica"), que mais homens morrem de suicídio e acidentes de trabalho por exemplo (porque as
mulheres não sabem fazer quase nada de ÚTIL (nem criam nada) e 1 entre 1 milhão trocariam um serviço

#34

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando n3tc0d3r 

Mulheres sendo extintas e os homens virando viados.. 

A raça humana ta condenada mesmo.
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"limpo" por um trabalho braçal/arriscado)... Homens são mandados pra Guerras pra satisfazer as

necessidades materialistas das mulheres, que sequer são/eram convocadas pra lutar... E assim vai. 

Daqui pra lá eu imagino que venha a ser possível o ser humano se reproduzir sem problemas e sem
precisar também de uma mulher. Aí quem sabe algo melhor e sem tantos defeitos como as atuais se
reproduza no lugar? Atualmente até a idéia da criação de "andróides" femininos ganha força já que as

próprias mulheres de carne e osso são insípidas... Estes pelo menos teriam alguma utilidade. 

A melhor definição pro relacionamento entre homens e mulheres (de como é esta "parceria") é minha:

mulheres são "Goa'ulds" e homens, "Jaffas". * 

* No universo de ficção científica de Stargate, os goa'ulds são uma espécie alienígena parasítica que
aparece na telessérie americana Stargate SG-1. Sua aparência física assemelha-se a das serpentes, mas
costumam hospedar-se no cérebro de animais maiores — especialmente seres humanos — , que passam a
controlar.

Tal como descrita no seriado, a maioria dos goa'ulds passa por deuses que comandam exércitos
escravizados. São considerados maus, egocêntricos e megalomaníacos pelos que não os adoram. O termo
goa'uld significaria "deus" na língua fictícia daquela espécie. Os goa'ulds mais poderosos são chamados
"senhores do sistema" (System Lords, em inglês), controlando planetas, exércitos formados por humanos
conhecidos como "jaffa", e frotas de naves espaciais. Entretanto, uma parte da espécie, os "tok'ras", rejeita
o paradigma "deus/escravo" dos demais e prefere unir-se apenas a hospedeiros voluntários.

Os goa'ulds foram os principais inimigos da equipe SG-1 ao longo da maior parte da telessérie. Com a
queda dos senhores de sistemas no final da oitava temporada, um novo antagonista foi apresentado aos
espectadores: os "oris".

http://en.wikipedia.org/wiki/Goa%27uld

26-08-2011 8:55

Quantabosta.jpeg

#35

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

rdgr 

Suspenso

26-08-2011 9:19

Passei a tarde de ontem lendo o The Economist, e lí sobre casamentos na ásia, sobre tendências
românticas asiáticas e tudo quanto é tipo de bosta sobre asiáticos fazendo amor... E nada chegou nem
próximo á essa afirmação.

#36

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2010
3.800
284

Sodoma & Gomorra 

Membro

- Um abraço
PS: Tem uma piroquinha aparecendo no meu avatar
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26-08-2011 10:14

Mas grave que a buraco na camada de ozônio.

tem que ver isso ae!

#37

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Ja chegou o disco voador!
Jan 2006
20.637
412

manisnk 

Membro

Negociei com : Umbro,DE-SP,NiltonBR,Honorato,marciocrosara,MarceloMM,sasqu at,Jarod,
Boto®,jtedaldi,Nforce2,titijr,Kkiller,matheus.pre, Leandro_preda,MatthauS, Wolfmancs,rodigos, Talocoze, ElMuyLoko,
Firemax
Referências: http://www.hardmob.com.br/referencias-vendas-usados/357987-manisnk-referencias.html

B ilh  it   f ê i !

26-08-2011 10:41 #38

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Paraiso Tropical
May 2011
348
88

Viktor Reznov 

Membro

26-08-2011 11:06

HIUAHIUAHIAUHUIAHI

ta zuando né..

#39

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2001
4.700
98

n3tc0d3r 

Membro

 Citando Truman 

Não entendi seu comentário. Se as mulheres forem extintas, não existirão mais viados. 
Partindo do pressuposto que é graças à influência (sempre negativa e omissa) das mães e ausência de um
pai com pulso firme (realmente masculino) que os viados (ou manginas) se proliferam (assim como os
bandidos). A sociedade também por ser profundamente feminina, anti-homem e castrante, tem grande

parcela de culpa. 
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Game Corner : https://www.facebook.com/GameCornerBr
.: HTPC: P7P55D PRO | i5 750 | 5770 | Corsair550VX | Ripjaws 4GB DDR3 | Hauppauge PVR150 | MS MCE Remote 
.: Game: Xbox360 Arcade Jasper 250gb | MS Xbox360 Remote
.: Output: LG M228WA + LG M237WA | HomeTheater Samsung HT-C350

26-08-2011 11:16

Cara ando nessa duvida. Se o cara é um troll ou se é apenas maluco. Mas tomando roacutam e tal deve
ser troll pq malucos estão pouco se fudendo pra espinhas

#40

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2007
8.433
604

kaleidoscopio 

Membro

 Citando n3tc0d3r 

HIUAHIUAHIAUHUIAHI

ta zuando né..

DVSV.

26-08-2011 11:23

O que eu tenho a ver com isso? China? DX? Mano, 1 da tarde e você tá lokasso de beck, tá ooooosso.

#41

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

rdgr 

Suspenso

 Citando Dito 

é por isso que eu acho que o poderio econômico da China está com os dias contados
em três gerações não haverá mais mulheres para a reprodução. sem força de trabalho = sem DX = sem $$

problem Redground??? 

solução: manda os chinas irem pra MG

26-08-2011 11:29

Pelo que ele disse parece que foi maltratado pela mãe e agora ta na duvida sobre sua masculinidade..
ahauhauhauahua

#42

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2001
4.700
98

n3tc0d3r 

Membro

 Citando kaleidoscopio 

Cara ando nessa duvida. Se o cara é um troll ou se é apenas maluco. Mas tomando roacutam e tal deve
ser troll pq malucos estão pouco se fudendo pra espinhas

DVSV.
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Game Corner : https://www.facebook.com/GameCornerBr
.: HTPC: P7P55D PRO | i5 750 | 5770 | Corsair550VX | Ripjaws 4GB DDR3 | Hauppauge PVR150 | MS MCE Remote 
.: Game: Xbox360 Arcade Jasper 250gb | MS Xbox360 Remote
.: Output: LG M228WA + LG M237WA | HomeTheater Samsung HT-C350

26-08-2011 11:33

Um cara estava andando pela rua quando viu um camelô com uma banquinha vendendo sapos.
Eram aqueles sapos grandes! E havia uma placa que dizia: SAPO BOQUETEIRO.
O cara perguntou:
- Que merda é esta?
- O vendedor disse:
- É uma espécie de sapo especial que eu treinei para fazer um boquete espetacular.
- O cara ficou desconfiado, mas como estava meio mal com a mulher e os sapos eram baratos, resolveu
comprar um e levar para casa.
Foi mais cedo pra casa e no final da tarde quando a mulher chegou de volta do trabalho encontrou aquela
cena: o cara estava na cama, pelado, com o sapo no ombro, de olho arregalado e lendo junto com ele um
livro de receitas culinárias.
A mulher, irritadíssima, perguntou:
- Que porcaria é esta?
O cara olhou para mulher e disse:
- Muiéé!! Se esse sapo aprender a cozinhar, você tá fudida !!!

Se mulher nao tivesse eu nao dava nem bom dia...

#43

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
12.700
673

Uranay  

Membro

 Citando Colher 

Se eu pudesse eu me auto-boqueteria felizão! Se vcs pararem pra pensar, é a mesmíssima coisa que tocar
uma.

26-08-2011 11:36

Isso é besteira.
No futuro os seres humanos serão assexuados e colocarão ovos.

#44

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2001
662
64

SpyLiu 

Membro

26-08-2011 12:51

Pra quem pediu, o original tá aqui: http://www.economist.com/blogs/daily...08/populations
edit: Na verdade, aqui o texto: http://www.economist.com/node/21526329

#45

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2009
29
3

Drumov 

Membro
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O Brasil só fica sem mulher no ano 5000...

Última edição por Drumov : 26-08-2011 às 12:56

26-08-2011 18:47

que lixo de teoria, pqp
se pegarem 547 mulheres elas vão dar 299 filhas do mesmo jeito
e se pegarem 547 filhas elas vão dar mais 299 filhas
que merda isso

@o post ae de cima

êêêê 2000 ANOS DE TURISMO SEXUAL INCOMING \O/
kkkkk

ou não, brasil vai virar exportador de mulheres =P

#46

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2010
5.327
1256

ClapTrap 

Membro

Última edição por ClapTrap : 26-08-2011 às 18:49

26-08-2011 19:04 #47
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noticia mais att whore impossivel

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

aeHOOOOOOOO
Jul 2006
10.358
1420

Benny Biscuit 

Membro

 Citando hugop21 

gaúcho + picanha + grosso + 4 horas?
Acho que num vai precisar nem de carvão pra queimar.

27-08-2011 11:00

2780... td bem, não espero viver tanto assim....

Qualquer coisa, basta fazer igual no Brasil.... Chifre existe porque?

#48

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2007
1.504
22

southjp 

Membro

 Citando Mornion 

Deve ser pintudão, se fosse comigo, era a unica coisa que salvava 

27-08-2011 11:24

mas a charada que o truman sente atração por homens eu ja tinha matado nos ultimos topicos. na
verdade é uma enorme teoria pra ele simplesmente aceitar sua homossexualidade com outro nome

#49

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Registro: Jan 1998
Nov 2005
14.176
2278

Magus Mustang 

Membro

PAZ NOS FORUNS

27-08-2011 12:53

Tem que levar o povo do sertão do nordeste pra la pra ensinar como faz. Aqueles quando fazem filho já
sai leva com meia duzia!

#50

Taliban 

Membro

http://www.hardmob.com.br/members/benny+biscuit.html
http://www.hardmob.com.br/members/benny+biscuit.html
http://www.hardmob.com.br/members/Benny%20Biscuit.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/benny+biscuit.html
http://www.hardmob.com.br/promocoes/472774-picanhamob-2kg-r-27-98-entrega-ate-4-frete-gratis-post9168666.html#post9168666
http://www.hardmob.com.br/promocoes/472774-picanhamob-2kg-r-27-98-entrega-ate-4-frete-gratis-post9168666.html#post9168666
http://www.hardmob.com.br/members/southjp.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/southjp.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/358922-conhecer-sogromob-conquistar-velho-updated-post6296114.html#post6296114
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/358922-conhecer-sogromob-conquistar-velho-updated-post6296114.html#post6296114
http://www.hardmob.com.br/members/magus+mustang.html
http://www.hardmob.com.br/members/magus+mustang.html
http://www.hardmob.com.br/members/Magus%20Mustang.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/magus+mustang.html
http://www.hardmob.com.br/members/taliban.html
http://www.hardmob.com.br/members/taliban.html
http://www.hardmob.com.br/members/taliban.html

	www.hardmob.com.br
	[TrumanMOB]Estudo diz que mulheres podem ser extintas em algumas gerações


	xndW1hcy1nZXJhY29lcy0yLmh0bWwA: 
	form3: 
	vb_login_username: Usuário
	vb_login_password_hint: Senha
	input9: 
	cookieuser: 1


	xndW1hcy1nZXJhY29lcy0yLmh0bWwA: 
	form1: 
	q: 
	sa: 




