
 

 

  

RECIPES 



 2 

 

ÍNDICE 

Introdução 3 

Parte 1 - Miguxismo 4 

Parte 2 - Baladas 7 

Parte 3 - Falsas  amizades 11 

Parte 4 - Virgindade 14 

Parte 5 - Timidez 19 

Parte 6 - Bullying 22 

Parte 7 - Namoros 25 

Considerações Finais 31 



Introdução 

Olá. Primeiramente gostaria de me apresentar: Sou o Homem Honrado. Eu, que já me 
fodi de todos os jeitos com mulheres (e já me dei bem também) e em outras áreas da 
minha vida, vou aqui dividir minhas experiências com você, e fique à vontade para 
discordar. 
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Parte 1 - MIGUXISMO 

 

Olá guerreiro, nesse tópico escreverei sobre um dos maiores males e humilhações que 

um homem honrado pode passar: O Miguxismo.  

 

Por que o miguxismo é tão humilhante?  

 

Amizade entre homem e mulher não existe. As mulheres geralmente usam seus 

"amigos" como muleta emocional para quando são dispensadas por cafajestes.  

O miguxo é o cara que vai botar a moral dela pra cima quando ela estiver mal, é o cara 

que vai estar ali sempre à disposição inflando o ego dela e fazendo favores.  

 

Já o homem geralmente quer comer a mulher, não ficar ouvindo lamentações. Ele o faz 

apenas com esperança de conseguir alguma coisa com isso.  

 

A maioria dos homens ainda acha que as mulheres vão premiá-los com sexo e carinho se 

eles forem atenciosos e sensíveis com elas. Não poderiam estar mais enganados: 

Mulher gosta de quem a despreza. Elas usam o sexo como instrumento de dominação 

do homem, e caras que já estão de joelhos para elas fazendo tudo para agradá-las já 

estão dominados, o que as faz perder totalmente o tesão.  

 

Enfim, você quer ficar discutindo catálogos da Natura, fazendo favores e ouvindo 

lamentações dela a respeito dos seus machos, tendo sua masculinidade jogada no lixo e 

sendo visto como eunuco? Não? Então continua lendo o tópico, paspalho!  

 

Afinidades: Elas cagam e andam para isso! 

 

Quem nunca conheceu uma garota que magicamente gostava das mesmas bandas, 

filmes ou tinha muita coisa em comum e ficou idealizando sobre ela achando que 

encontrou a alma gêmea?  

 

É comum para os homens se apaixonar por mulheres por afinidades. É por isso que 
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muitos homens se apaixonam por amigas. Já o contrário, estamos carecas de saber que 

não acontece. Por quê? Pois as mulheres não dão a mínima para isso, manézão.  

 

Enquanto você fica aí conversando com ela o dia inteiro no MSN achando que 

encontrou sua alma gêmea porque ela gosta da sua banda favorita de metal, ela está 

dando para o guitarrista drogado e tatuado de uma banda.  

 

Elas só querem saber de caras destacados (seja por beleza, status, poder, dinheiro, 

liderança, fama e etc.), não dão a MINÍMA para sua inteligência e interesses que você 

tem em comum com elas. Ou seja enquanto você fica aí conversando por horas com ela 

achando que está impressionando, ela fica com caras na balada que não precisam falar 

mais de meia dúzia de palavras. Em se tratando de roqueiras elas vão para a cama com 

o cara no mesmo dia, pois são as mais depravadas de todas.  

 

Como fazer para não ser miguxo?  

 

Tenho uma coisa boa e uma coisa ruim para te falar. A ruim: Se a mulher quer que você 

seja miguxo, ela vai fazer de tudo para que você seja miguxo, não importa como você se 

comporte.  

Mesmo que você deixe suas intenções bem claras desde o início, ela vai fazer de tudo 

para te transformar num merdão assexuado.  

 

A notícia boa: Você não precisa aguentar as merdas dela. O que fazer:  

 

1) Deixe bem claras suas intenções desde o início, mandando indiretas e chamando para 

sair para levar ao abate logo.  

 

2) Quando a mulher vir falar dos seus machos ou se lamentar, inventa alguma coisa e 

vaza. Você não é obrigado a ser psicólogo da vadia.  

 

3) Se a mulher continuar te tirando para miguxo e negando suas investidas ou fingindo 

que não está levando-as a sério, corte relações com a vadia, pois não vai rolar nada, 

você só serve para conversar e ser psicólogo gratuito mesmo.  
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O maior crime que um homem de bem pode cometer: Manifestar sua sexualidade! 

 

Para as mulheres, um homem de bem manifestar sua sexualidade é um dos maiores 

crimes que ele pode cometer. Muitas vezes, quando um miguxo assexuado se declara 

para uma mulher, ela se sente até ofendida e traída, como se um cara ser macho e não 

um eunuco psicólogo particular fosse uma grande afronta.  

 

Engraçado que para cafajestes não é crime. Elas veem com bons olhos as investidas 

deles. Enfim, o pensamento das mulheres é mais ou menos assim:  

 

Homem de bem manifestando sua masculinidade: Traidor, aproveitador, tarado, 

estuprador  

Cafajeste manifestando sua masculinidade: Ousado, sedutor, macho, quero dar pra ele  

 

É isso meu amigo, espero que tenha sido de alguma valia. Preserve sua Honra, ela é a 

coisa mais valiosa que você tem. Não seja amiguinho assexuado de mulheres.  
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Parte 2 - BALADAS 

 

Como prometido, estou fazendo a segunda parte deste honrado guia, e estarei 

escrevendo sobre as Baladas.  

 

Você é daqueles que vai na balada apenas para não ser visto como nerd perdedor?  

 

Você é daqueles que vai na balada, fica no canto com os braços cruzados, ou então 

tenta arriscar alguns passos de dança ridículos, não pega ninguém e mesmo assim fala 

que a balada estava ótima depois?  

 

Você é daqueles que não pegam ninguém e tentam justificar falando que a balada só 

tinha homem?  

 

Você gasta milhões em baladas toda semana na vil esperança de pegar alguma mulher e 

ser feliz para sempre com ela?  

 

Então PARE COM ISSO AGORA, PASPALHO!  

 

Baladas não são lugares para homens de bem. Você, homem de bem bonzinho está 

financiando a diversão de vadias e playboys cafajestes. Graças a você, merda humana, a 

mulher entra de graça ou tem desconto. Pois é você que está bebendo um monte e 

gastando milhões lá dentro e sustentando o local, sem ter nada em troca, no máximo 

migalhas de atenção.  

 

Veja bem, as mulheres só enxergam status social. Se você não é bonito, rico e falastrão, 

não terá sucesso nesses lugares. Estará lá apenas para se iludir e fingir que está se 

divertindo, sendo que estaria fazendo um melhor investimento indo à um puteiro e se 

divertindo de verdade.  

 

Você é virgem? É nerd pega-ninguém? Então não vá em baladas, seu bosta. Vá em um 

puteiro e tire esse peso das suas costas de uma vez. Liberte-se!  
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As baladas só são divertidas para mulheres, que podem escolher a dedo o homem 

destacado que quiserem, e para homens destacados, playboys, bombadinhos ou 

marginais.  

 

Então pare de se enganar, pare de fingir que você gosta dessa merda. Pare de fingir que 

está se divertindo tentando dançar e chegando em mulheres esnobes, que te 

respondem monossilabicamente e te tratam igual bosta. Pare de ir nesse ambiente lixo, 

com música ruim e bebidas caras, para tentar ser aceito no seu meio social de merda.  
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Esse bosta no centro da primeira imagem é semelhante a você na balada, seu 

paspalho!  

 

As mulheres dão tratamento diferenciado à homens de bem. Aos homens de bem, elas 

respondem monossilabicamente, e não adianta você ler livros imbecis de sedução, o 
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máximo que você vai conseguir é prolongar o seu fracasso, e depois a mulher ainda vai 

falar que você não tem papo. Isso mesmo, logo você que tem um conhecimento cultural 

muito maior que o dela, que é muito inteligente, você não tem papo.  

 

Mas aí eu pergunto: Aquele cafajeste bombado que elas pegam em 5 segundos tem 

bom papo? Caralho! 

 

Já com cafajestes, elas respondem dando gancho com outra pergunta e a conversa flui. 

Logo para eles é muito mais fácil pegar mulher.  

 

A mulher decide se vai ficar com você só de olhar, não são as merdas que você fala que 

vão definir isso. E se você não for um bombadinho descolado, elas cagarão na sua 

cabeça!  

 

Portanto, nobre guerreiro honrado, pare de financiar essa porcaria. Meta a Real em 

quem quer que tente lhe ridicularizar por não frequentar essas merdas. Visite um 

puteiro, um boteco, mas não visite esse inferno chamado BALADA. 
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Parte 3 - FALSAS AMIZADES 

 

Salve guerreiro honrado. Escreverei sobre as Falsas amizades.  

 

O ser humano é um ser extremamente monstruoso e invejoso. Portanto, jamais confie 

em amigo algum, a não ser que você não tenha outra opção.  

 

As únicas pessoas que você pode confiar nesse mundo são seus pais (e em alguns casos, 

nem neles), pois o seu fracasso também significaria o fracasso deles. Amor, só existe o 

de pai e mãe, o resto é apenas interesse.  

 

Mesmo os seus melhores "amigos" querem que você fracasse!  

 

Eles não querem te ver melhor que eles, eles não estão torcendo para que você pegue 

todas as mulheres gostosas enquanto eles ficam na punheta.  

 

Eles não estão torcendo para você arrumar um emprego de 10.000 por mês enquanto 

eles ganham 3.000.  

 

Eles podem até te apoiar, mas desde que você permaneça inferior à eles. 

 

Quando seus amigos forem superiores, quando pegarem mulheres gostosas ou 

arrumarem um emprego melhor que o seu, não vão hesitar em jogar isso na sua cara. 

Mas eles vão fazer isso sutilmente, quase como se tivessem pena de você. Mas eles não 

têm pena.  

 

O ser humano, como eu já citei, é um ser monstruoso, que quer ver o circo pegar fogo, 

quer ver a desgraça alheia, quer ver pessoas piores que ele para se sentir menos lixo.  
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Ninguém suporta ser o pior de seu círculo social. Portanto, o mundo é uma selva, e se 

você não fizer nada, se não lutar pelos seus objetivos, e se confiar nos seus 

"amiguinhos" da onça, só tomará no CÚ.  

 

Também é muito comum ver "amizades" acabarem rapidamente com o surgimento de 

uma mulher no círculo social. Esqueça aquela porra de "bros before whoes", pois não é 

o que acontece na vida Real.  

 

Seus amigos não vão hesitar em te passar para trás por conta de uma buceta, não vão 

hesitar em te rebaixar na frente de uma mulher para que eles se destaquem. Seus 

amiguinhos na verdade são seus CONCORRENTES, principalmente quando tem mulher 

envolvida.  

 

Pode até ser que você tenha um "amigo" verdadeiro, se ele for um Homem Honrado 

como eu. Mas jamais confie em alguém que não seja pai, mãe ou irmão. Jamais conte 

seus segredos mais profundos, jamais confie algo de fundamental importância na sua 

vida para essas pessoas.  

 

Querendo ou não, no final, quando você estiver pobre fodido, na desgraça, só poderá 

contar com sua família, seus amigões todos sumirão.  

 

Não estou falando que você deve se afastar de todo mundo. Companheiros sociais são 

importantes, e podem até te ajudar algumas vezes. Mas jamais pense que eles querem 

seu sucesso pleno ou que se importam com você de verdade.  

 

Tenha companheiros sociais, saia com eles, divirta-se, converse, apenas não deixe que 

eles deitem em cima de você.  

 

Jamais deixe de se impor em alguma situação desagradável, jamais deixe que algum 

"amiguinho" te queime ou te humilhe de qualquer forma, mesmo que pareça inofensivo 

e sem intenções, não se engane: O que ele fez foi planejado justamente para te foder. 

Quando isso acontecer, afaste-se do cara de uma vez.  

 

E o principal: Jamais confie em outra mulher que não seja a sua mãe. NENHUMA outra 
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mulher é totalmente confiável. Não seja um miguxo, um tolo, um bosta assexuado. 

Muitas mulheres são sádicas, são sociopatas, são lobos em pele de cordeiro. Jamais 

pense que elas querem o seu bem.  

 

Enfim, sei que você pode ser jovem ainda, e provavelmente não dará valor a esses 

ensinamentos. Mas um dia me agradecerá. Sem mais.  
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Parte 4 – VIRGINDADE 

 

Confrade Honrado, escreverei sobre um tema que aflige muitos: A Virgindade.  

 

Você é virgem? Então as mulheres te veem como um merda! 

 

As mulheres odeiam e sentem nojo de homens virgens e inexperientes. Obviamente 

elas nunca irão admitir isso para você. Elas precisam manter suas imagens de santas, 

que adoram homens românticos, bonzinhos e castos, mas todos sabem que isso é uma 

grande mentira.  

 

Quanto mais rodado é um homem, mais ele é desejado pelas mulheres. Ou por acaso 

você vê filas de mulheres querendo ficar com nerds?  

 

  

 

Elas não querem ensinar um homem a foder, mas querem ser conduzidas na cama!  

 

As mulheres se importam muito mais com a "rodagem" dos homens do que o contrário, 
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mas elas se importam de maneira reversa: Para elas, quanto mais comedor é o homem, 

quanto mais experiência sexual ele tiver, melhor ele será.  

 

Elas querem homens que saibam conduzi-las na cama, que as comam virilmente em 

várias posições, que não gozem rápido, que saibam pegar de jeito. E essas coisas, 

homens inexperientes dificilmente conseguirão fazer.  

 

Por mais que você arrume uma namoradinha e perca a virgindade com ela, ela vai fingir 

que foi ótimo, vai fingir que te ama, vai falar que acha lindo você ser virgem, sendo que 

na realidade, ela estará pensando no ex-namorado cafajeste, que comia ela de todos os 

jeitos, e não tem coisa mais humilhante para um homem do que isso.  

 

Quando for comer uma mulher, não seja delicadinho e romântico. Coma com virilidade, 

pegue-a com força, dê tapas fortes na bunda dela, puxe o cabelo, fale palavrões e etc. É 

disso que elas gostam.  

 

Você gosta de mulheres rodadas? Você é um desonrado de merda! 

 

Os homens em geral e principalmente os honrados preferem mulheres menos rodadas 

para relacionamentos sérios. Por causa do nosso instinto territorialista viril, não 

suportamos pensar que nossa mulher já esteve na sentada na pica de outros machos. 

Isso é humilhante e é uma bomba nuclear na cabeça para um homem que honra seus 

culhões.  

 

Não estou falando dos desonrados atuais que sentem tesão em ver suas esposas sendo 

enrabadas por negões. Estou falando de homens que ainda possuem no mínimo algum 

resquício de Honra. Jamais assuma compromisso com uma rodada, a não ser que você 

queira ter belos chifres enfeitando sua cabeça.  

 

Livre-se desse peso imediatamente, seu paspalho! 

 

A virgindade para o homem é um enorme peso. Um homem que nunca comeu uma 

mulher geralmente se sente um merda, um fracassado, e sua autoestima vai ficando em 
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frangalhos com o passar do tempo. Por isso, PERCA A VIRGINDADE RAPIDAMENTE COM 

UMA PUTA.  

 

Arrependo-me por não ter feito isso quando era mais jovem. Não é à toa que era um 

costume antigamente os próprios pais levarem os filhos nos puteiros para que eles 

perdessem a virgindade. Isso é considerado extremamente saudável, é uma etapa que 

precisa ser passada para que o homem possa crescer sem neuroses, sem um peso nas 

costas, sem traumas.  

 

Recomendo não só perder a virgindade com uma puta, como também treinar mais 

algumas vezes com elas para pegar a prática. Isso te ajudará a não parecer um cabaço 

retardado quando for comer as "civis".  

 

Não se engane, as mulheres não sentem pena de você, e não acham "bonitinho" você 

ser virgem! 

 

Lembre-se, a mulher não sentirá piedade alguma de você:  

 

Ela não hesitará em te humilhar caso você falhe na hora H (o que é muito comum com 

jovens inexperientes que ficam muito nervosos na hora).  

 

Ela não hesitará em contar para as amigas dela sobre o seu fracasso, sobre você ser uma 

merda na cama e que goza em 5 segundos.  

 

As mulheres são extremamente cruéis e sádicas e não perdoam esse tipo de coisa. 

Jamais conte para uma mulher que você é virgem, jamais revele qualquer fraqueza sua. 

 

As mulheres não sentem pena de homens. Homens para elas devem ser fortes, 

misteriosos e viris, e não EMOS chorões. Elas não dão a mínima para o sofrimento 

masculino, elas CAGAM para os seus sentimentos.  
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As mulheres não querem homens com mais problemas que elas. Elas querem homens 

para resolver os problemas delas. Portanto, devo frisar novamente: Jamais conte um 

segredo para uma mulher, jamais peça conselhos para uma mulher, jamais revele 

fraqueza alguma.  

 

Mulher certa é minha pica! 

 

Você é virgem porque está esperando a mulher certa? O amor da sua vida? PARE COM 

ISSO AGORA, PASPALHO!  

 

Você é um macho viril e reprodutor ou uma mocinha que fica sonhando com o príncipe 

encantado? Não seja tolo. Não desperdice sua juventude procurando uma mulher 

exceção que nunca poderá aparecer (e é bem provável que não apareça).  

 

As "melhores" mulheres estão nos braços dos cafajestes, e são fiéis e submissas à eles, 

enquanto para você, só sobrarão Dragonzords rodadas.  
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Isso é o que te espera, paspalhão!  

 

Por isso, coma uma puta o quanto antes e livre-se desse fardo da virgindade. Pare de 

ficar se vitimizando em fóruns da internet e não sabendo onde botar a cara quando seus 

colegas falam de sexo. Vire homem de uma vez por todas. Se você não fizer nada, será 

virgem até os 30 ou 40 anos. É isso que você quer, caralho?  

 

Força e Honra. Sem mais. 
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Parte 5 - TIMIDEZ 

 

Falarei sobre um tema que com certeza aflige muitos: A Timidez.  

 

Você gagueja quando vai falar com uma mulher? Você treme? Chega a passar mal 

quando uma mulher te lança um olhar? Saiba que você não está sozinho.  

 

Graças à educação mangina que os homens recebem hoje em dia, isso virou uma coisa 

comum.  

 

Ao contrário do que muitas psicólogas imbecis e suas miguxas te falam, isso é uma 

doença. Não é algo "bonitinho" nem normal, não é um "charme", como muitas vadias 

querem fazer você acreditar. Timidez é uma doença causada por uma educação frouxa, 

cheia de mimos de uma mãe superprotetora - por conta de problemas de autoestima 

que ela possui - ou por você ter sido criado em uma família provavelmente 

problemática.  
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As mulheres odeiam homens tímidos. A timidez é vista na sociedade como uma 

fraqueza, você é visto como um frouxo, um paspalho, e as pessoas não sentem a 

mínima firmeza em você.  

 

Isso não te prejudicará só com as mulheres, mas também com os "amigos" e na sua vida 

profissional. As pessoas passarão por cima de você se você não se impor.  

 

As mulheres estão cagando e andando para sua pessoa, para o seu caráter ou para a sua 

inteligência. Elas só estão interessadas em "pegada", "atitude", dentre outras 

"qualidades" que já estamos carecas de saber. Elas sentem verdadeiro nojo de homens 

tímidos e virgens. Elas querem homens que as peguem de jeito, que saibam lidar com 

elas, que não tenham medo delas.  

 

E como se livrar dessa doença tão terrível? Apenas conhecendo a Real! 

 

Pare de se importar com o que as pessoas pensam de você. Pare de idealizar as 

mulheres como se fossem deusas inacessíveis. Essas mulheres não são deusas. Elas 

cagam e peidam feito você. São pessoas da mais baixa qualidade moral e intelectual. E a 

beleza delas também tem prazo de validade. Não demora para que a beleza se esvaia 

com a velhice, e aí elas se tornarão balzacas frustradas para o resto da vida, pois o poder 

da mulher depende da beleza.  

 

Você é muito superior à elas. Quando elas estiverem acabadas, você estará em seu 

ápice. A vida sexual ou social da maior parte das mulheres acaba aos 30 anos, já a dos 

homens começa realmente nessa mesma faixa. O tempo é o melhor amigo do homem.  

 

Por mais bonita que uma mulher seja, você pode encontrar uma melhor em um puteiro 

por menos de 300 reais, como diria um grande metedor de Real chamado Mó 

Humirde. Portanto, pare de se importar. Meta a cara, seja safado, cague e ande para 

essas vadias esnobes que te respondem monossilabicamente e com cara de CÚ.  

 

Você merece mais que isso. Você não precisa dessa humilhação. Não fique se 

vitimizando. Jamais olhe para baixo, confie em si mesmo.  
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E pare de frequentar ambientes semelhantes as comunidades "Timidez" e "Timidez e 

Depressão" do Orkut. Essas comunidades só sabem passar a mão na cabeça de seus 

membros, para mantê-los eternamente na merda.  

 

A Real é cruel e dura, não é um conto de fadas. Você é pior que merda nesse momento, 

tenham isso em mente. Ninguém nasce tímido e nerd. Pare de se vitimizar como se isso 

fosse uma característica inata e você não tivessem nenhuma culpa pelo seu fracasso.  

 

Se você é fracassado e não consegue nem sequer conversar com uma mulher, a culpa é 

sua por ser um covarde e desonrado. Mas nunca é tarde para mudar.  

 

Enfim, espero que eu tenha ajudado. 
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Parte 6 - BULLYNG 

 

Salve, guerreiro Honrado. Esse tema com certeza deprime muitos gordos espinhentos: O 

Bullying. 

 

Você é um gordo espinhento e remelento que é zuado diariamente na escola? 

 

 Você chora quando chega em casa culpando Deus por ter te criado dessa maneira? 

 

 Pois saiba que tudo isso é culpa sua!  

 

Pois você é um covarde, desonrado, que deixa as pessoas pisarem em você e fica 

pianinho. Que tipo de homem é você? Onde estão os seus culhões? Pois agora vou te 

meter a Real, paspalho!  

 

As mulheres sentem um NOJO profundo de vítimas de bullying.  

 

Elas querem distância de perdedores, pois não querem ter suas imagens associadas com 

as deles.  

 

Mesmo que elas gostassem de um cara que é zuado por todo mundo (o que seria 

praticamente impossível), elas ainda assim manteriam distância, pois não querem ser 

vistas com o perdedor da escola, não querem ser motivo de chacota por tabela.  

 

Ao invés disso, elas preferem os agressores. Isso mesmo! Elas se molham todas pelos 

filhos da puta que te humilham, e sentem orgasmos múltiplos quando você apanha de 

algum deles.  
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Como eu já falei em outros guias, a mulher é incapaz de sentir qualquer piedade de um 

homem. Elas cagam e andam para os perdedores e só têm olhos para os mais fortes.  

 

Como deixar de ser um paspalho? 

 

Primeiramente, tenha Honra, ou seja, jamais deixe qualquer filho da puta te humilhar. 

Se alguém te falar alguma coisa, tire satisfações, parta para a porrada se for preciso (e 

será). Mesmo que você apanhe, se você revidar todas as vezes, vão parar de te encher o 

saco.  

 

O bullying só acontece porque os agressores têm a certeza de que a vítima nunca vai 

reagir e nem retaliar. Caso prefira, utilize métodos mais traiçoeiros de retaliação. Deixe 

o cara te zuar, mas depois quando ele menos esperar, surpreenda-o com alguma coisa, 

seja jogando o material dele pela janela ou dando uma voadora pelas costas.  

 

Como dizem, a vingança é um prato que se come frio. Mas jamais deixe de revidar uma 

humilhação. 

 

Não vá chorar para a diretora ou para a mamãe!  

 

A escola é uma prévia do que vai acontecer no resto da sua vida. Durante o resto da sua 

vida, não vai ter uma diretora nem sua mamãe para passar a mão na sua cabeça. Se 

você sempre tiver pessoas para resolver seus problemas e passar a mão na sua cabeça, 

não vai virar homem nunca, e vai se foder MUITO ainda na vida pessoal e profissional. 

 

A escola é um ambiente extremamente hostil para os homens, mas o mundo fora dela 

também é. A diferença é que na escola as pessoas revelam sua verdadeira face mais 

facilmente e as relações são mais transparentes.  

 

Na vida pessoal e profissional, assim como na escola, se você deixar, será PISADO e as 

pessoas passarão por cima de você, e não terá nenhuma coordenadora nem a sua 

mamãe para te ajudar. Portanto, resolva seus problemas como um homem. Pare de 

botar a culpa dos seus fracassos nos outros, e de chorar para que outras pessoas 
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resolvam seus problemas.  

 

  

 

Está vendo essa imagem? Esses indivíduos da imagem são um bando de cuzões, frouxos 

do Caralho!  

 

Aparência: 

 

Você é magrelo demais? Então se matricule em uma academia e faça musculação! É 

gordo? Então emagreça, filho da puta! Até quando você vai culpar a genética por ser um 

obeso mórbido? 

 

Pare de usar roupas estranhas de nerd. Fique em forma, cuide da aparência, seja mais 

sociável. Faça alguma arte marcial e academia, você vai precisar para defender sua 

Honra.  

 

Siga as outras partes do Guia do Homem Honrado e seus problemas acabarão. Mas isso 

tudo depende apenas de você. Sem mais. 
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Parte 7 - NAMOROS 

 

Salve confrade Honrado. Estou aqui de novo para falar sobre algo que será útil para 

quem já conseguiu perder a virgindade (1% dos homens que estão lendo isso) e que 

agora está em outra fase, a dos Namoros. Agora eu vou dar dicas para você, paspalho, 

não ser um namorado capachão e não cair nos inúmeros joguinhos emocionais que elas 

fazem durante o namoro.  

 

Segura essa pedrada:  

 

1 - Não seja romântico! 

 

Mulheres acham ridículos os homens românticos que ficam falando "te amo meu 

môzão" ou "môô, te amo" toda hora, que dão flores, fazem poemas e etc. Não tem nada 

mais broxante para elas que um homem feminizado e bobão.  

 

Ponha uma coisa nessa sua cabeça de vento: As mulheres gostam de homens viris e 

misteriosos, que não ficam revelando seus sentimentos. Elas precisam estar na 

indefinição sempre para não caírem na rotina. Elas não podem sentir que você está 

apegado à elas, caso contrário acaba o desafio, acaba a emoção e o relacionamento 

estará fadado ao fracasso. 

 

Jamais fale "eu te amo", mesmo que ela fale para você. Isso criará uma dúvida na 

cabeça dela, o que fará com que ela se esforce mais para te agradar. Se ela reclamar, 

fale que você não é romântico, que esse é seu jeito e acabou. 
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A vida não é um comercial de margarina, paspalho! Todo homem romântico e bonzinho 

é chifrudo.  

 

2 - Não demonstre suas fraquezas! 

 

As mulheres não estão nem um pouco interessadas nas tuas fraquezas e nos teus 

fracassos. Elas são extremamente egoístas e querem que você resolva os problemas 

delas, e não o contrário! Elas não querem um monte de merda humana com mais 

problemas que elas! Elas querem um homem superior e forte, capaz de guiá-las. Se você 

se mostrar um fraco chorão, elas considerarão que você não está apto para essa tarefa.  

 

Experimente chorar na frente da sua mulher! Você perderá o respeito dela na hora e o 

seu relacionamento não vai durar muito. Mulheres querem homens fortes e não bebês 

chorões. Elas cagam e andam para o sofrimento masculino.  

 

3 - Use camisinha! 

 

Essa dica é importante. A camisinha não só supostamente previne contra doenças 

sexualmente transmissíveis, como também supostamente previne gravidez.  
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Jamais confie que sua mulher está tomando o anticoncepcional de forma correta. Ela 

pode muito bem "esquecer" (intencionalmente ou não), e engravidar de você para te 

dar o golpe do baú.  

 

Vocês são jovens ainda, então isso é meio difícil de acontecer (o golpe do baú), mas já 

vou avisando que nessa idade uma das torturas preferidas delas é fingir que a 

menstruação não chegou só para te testar, ver o seu nível de apego, ver você 

desesperado por 1 semana ou 10 dias.  

 

Principalmente em términos de namoro, elas adoram simular gravidez. Por isso, fica a 

dica: Antes de terminar um relacionamento, certifique-se que a mulher já menstruou. 

Assim você é poupado dessa tortura emocional. Só quem já ficou 10 dias achando que ia 

ser pai sabe a angústia que é isso.  

 

4 - Não fique respondendo mensagens toda hora e não veja ela todos os dias! 

 

Mulheres odeiam homens desocupados e apegados que ficam respondendo todas as 

mensagens delas prontamente.  

 

Se você começar a responder tudo o que ela te manda e ainda por cima fazer isso de 

imediato, quando perceber já estará o dia inteiro feito um paspalho no celular falando 

com ela, ou então o dia inteiro na frente da porra do computador conversando merda 

com ela no bate-papo.  

 

Não acostume a mulher com isso, ou ela te verá como um desocupado inútil.  

Diga que você não tem tempo (mesmo que tenha), vá fazer algo de útil ao invés de ficar 

de papinho furado o dia inteiro. Responda no máximo uma ou duas mensagens a cada 

dois dias. Não fique ligando para a casa dela todo dia, e quando ligar fale pouquíssimo. 

 

Mulheres ODEIAM homens grudentos. Se você ficar mandando mil mensagens e vendo 

ela todos os dias, sua relação não vai durar muito. A mulher vai enjoar de você fácil, 

fácil.  

 

5 - Não leve a mulher para todo lugar! 
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Saiba separar seu namoro dos seus amigos ou da sua família. Não seja como aqueles 

capachos que levam a mulher para todo lugar, até mesmo para o futebol e acabam 

exibido ela para os "amigos".  

 

Todo homem honrado deve ter um tempo livre para fazer o que bem entender. Jamais 

abra mão disso, ou sua vida se transformará em um inferno.  

 

Se você permitir que a mulher entre no seu círculo de amizades, ficará mais difícil tirá-la 

de lá depois do término do namoro. Além disso em 99% dos casos quando a mulher 

toma um pé na bunda, ela trata de abrir as pernas para os amigos do ex-namorado para 

fazer ciúmes à ele. É melhor que cada um tenha suas amizades para evitar 

constrangimentos futuros.  

 

6 - Não gaste demais! 

 

Pare de levar a mulher para restaurantes, motéis ou baladas. Você quer ser um 

provedor ou um comedor? Se você perceber que está gastando muito, corte os gastos.  

 

Pare de tentar impressioná-la com dinheiro. O Eike Batista tomou chifre de um simples 

bombeiro. O dinheiro não vai te salvar de uns belos chifres na testa! 

 

Se você estiver gastando muito, compensa comer putas, que sai mais barato e tem mais 

variedade.  

 

7 - Seja firme e esteja sempre preparado para terminar o relacionamento! 

 

É aqui que muitos falham. Basta a mulher fazer uma ameaça que os paspalhos já ficam 

de joelhos e imploram para que ela reconsidere sua decisão.  

 

Não adianta o desapego se ele é fingido (superficial), tem que ser verdadeiro 

(profundo). Você realmente tem de estar preparado para terminar a relação a qualquer 

momento e sem voltar atrás.  
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E não irão faltar testes. Você será testado e se falhar, estará na mão da mulher para 

sempre, pois ela vai perceber que você é um paspalho que faz tudo o que ela manda e 

que não tem culhões para se impor. 

 

Se ela fizer algo que te desagrade, termine o relacionamento de imediato, sem chance 

de voltar atrás. Não hesite em fazer isso. Se ela gostar realmente de você, ela vai 

implorar para voltar (e vai te tratar melhor depois). Mas não espere por isso. Esteja 

preparado para nunca mais vê-la. 

 

Se sua mulher tem amigos homens, se ela quer ir para baladas, shows ou festas, se ela 

se veste igual a uma vadia, meta a REAL. Não tenha medo de terminar a relação. Se você 

terminar com uma mulher e ela cagar e andar, é sinal que ela nunca deu a mínima para 

você.  

 

Quando uma mulher gosta de um homem ela dorme na rua, visita presídio (inclusive 

levando celular na buceta, vide o exemplo das mulheres de traficantes), se humilha, dá 

o rabo e etc. Não se contente com migalhas! Exija esse mesmo tratamento!  

 

8 - Não deixe ela te botar apelidos ridículos e diminutivos! 

 

Não deixe a mulher botar apelidos gays em você, como "tchutchuco", "bebê", 

"môzinho", "môzão" e etc. Tenha bolas!  

 

Na primeira tentativa, já corte a merda que ela disser e fale que você não gosta do 

apelido, que isso é coisa de viado. Não aceite ser tratado igual a um "bebezão". Você é 

um homem, porra! Comporte-se como tal.  

 

9 - Tenha "pegada"! 

 

Eu odeio esse termo, mas é disso que elas gostam. Elas não gostam de homens 

carinhosos e meigos. Elas gostam de homens que as peguem de jeito, abraçando forte, 

mostrando empolgação, que na hora do sexo sejam selvagens, dando vários tapas na 

bunda delas, puxões de cabelo, estocadas fortes e tudo que tem direito.  
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Não seja um paspalho que tem medo de machucar a mulher e que só dá bitoquinhas.  

 

Sei que isso aqui pode não ter servido muito para quem está lendo, visto que 99% dos 

que estão lendo isso nunca sequer beijaram alguma vagabunda e ficam ruborizados 

quando falam "oi" para uma mulher, mas um dia essas dicas serão de grande valia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

Considerações Finais 

 

O propósito deste livro foi o de apresentar de forma sistemática alguns dos 

procedimentos que auxiliam no processo de desenvolvimento pessoal masculino, frente 

à tentativa de emasculação promovida por movimentos de esquerda, dentre os quais o 

feminismo esquerdista radical.  

 

O Guia do Homem Honrado é aqui apresentado como veículo de transmissão de alguns 

dos conceitos de honra, que foram esquecidos ao longo de décadas. É creditada 

eficiência para esse material, uma vez que o desenvolvimento pessoal deve possuir 

bases sólidas e este pequeno livro pode contribuir de forma significativa para a 

construção de uma base rígida no exercício de uma vida saudável e regada por um 

caráter maduro.  

 

A partir dos estudos realizados pelo confrade Homem Honrado, expostos inicialmente 

na seção Vale Tudo do Fórum UOL Jogos, sobre os processos comportamentais 

deficitários que regem o comportamento do homem moderno e sobre as formas de 

combatê-los, torna-se possível utiliza esse apurado estudo para a descrição e 

tratamento de determinadas deficiências masculinas, no que concerne a valorização das 

características inatas aos homens, contribuindo para o resgate da honra, virilidade e de 

outras virtudes desvalorizadas por grande parte da sociedade ocidental na atualidade. 

 

Agradecemos pelo estudo realizado pelo confrade Homem Honrado e pela colaboração 

de todos aqueles que divulgaram e divulgarão esse trabalho. 


