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Essa é a maior de todas as pragas e a maior de todas as maldições de todo ser humano: o seu desespero
doentio de querer ter fé. Fé em símbolos, idéias, pessoas, mitos, situações, enfim, em qualquer coisa que
esteja além dele. 

Porque a fé te dá a ilusão de CONTROLE. De que tudo, tudo, tudo, é planejado, arquitetado, articulado e
movido por "forças maiores".

Não há "forças maiores". Nem menores. Nem deuses, homens, crenças, nada. É só o ser humano agindo
de maneira louca e doentia, achando que o Universo vai lhe responder...

E que, dessa forma, há algum tipo de controle dele. 

Nunca houve e nem nunca haverá controle de nada sobre ninguém. 

Ninguém faz idéia do que seja a Matrix, da abrangência, da extensão, do grau de manipulação da mesma.
Você muito menos, já que está enxergando valores naqueles que simplesmente não os possuem, e onde
simplesmente não existem.

Onde é que vocês tão com a cabeça de acreditar num sistema viciado desses?

Onde a verdade é a mentira e a mentira é a verdade?

Democracia é uma farsa. 

Eleição é uma farsa.
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Truman 

Membro

 Citando Orbytts 

Acalma-te, Truman. Que a luz do Senhor esteja contigo. Ouvi um Amém? 

Que a mulher possui seu lado obscuro nesta sobrevivência social, ninguém discorda. E às vezes é
demasiadamente severo para com os homens sem motivo justificável. Sabemos disso. Mas potencializar tal
lado, tornando-o a regra geral a todas as condutas, é desconsiderar qualquer outra possibilidade além
disso; é ter uma ideia carregada de muita tristeza, repleta de experiências doloridas que não ti permite dar
o próximo passo, que é saber lidar com elas.

 Citando Orbytts 

Há, hoje, aquilo que tio Freud já apontava: o tal mal estar na Civilização. A confusão é generalizada.
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Ser brasileiro é uma farsa.

O seu nome não é seu!

Você não sabe nada! 

Mas eu sei e por isso desisti, tô fora. Esse que é o futuro da "sociedade". É você sair fora dela. 

Mas não sair de uma pra entrar em outra, ou mesmo criar outra. É tirar esse conceito de dentro de si! 

A Matrix usa todo tipo de apego CONTRA você, nunca a SEU favor. 

Quanto mais fodido você estiver, melhor pros "agentes da Matrix".

Por isso que eu vou e meto o pau em todo mundo, eu quero que todos levantem.

E ninguém quer crítica, só elogio, mentir pra si mesmo, se iludir, delegar o controle da própria vida pra
entidades imaginárias....

Mas todos querem ver você pra BAIXO! 

Abandone o Brasil, não veja mais futebol, fórmula 1, Rede Globo, e muito menos pornografia, que é aquela
coisa escrota, um espetáculo de luxo, mas ao mesmo tempo imundo, uma baboseira pro ego dessas
mulheres que vivem de fama, porque são frouxas, fracassadas, porque não fazem ou sabem fazer nada
além disso.

Mas sempre tem aquela turminha do ôba-ôba pra dizer que gosta... 

MEU DEUS, COMO TEM GENTE QUE GOSTA DE MERDA! 

MEU DEUS, COMO TEM GENTE QUE GOSTA DE BESTEIRA, DE BOBAGEM, DE LIXO!

Um lixo que não rola nada, que não produz e deriva nada, além de mentiras.

É que todo mundo é imbecil, ao se pensar com o coração, se enxerga o sofrimento que é toda essa
desgraça.

Não rola um pingo de idéia, tudo é esteticamente bonito, mas não tem nada, é vazio. 

Aquela coisa macacal, de bunda, bucet@, putaria, mas ao mesmo tempo um troço sem alma, sem

proposta. 

E é isso que todo mundo acha que é bom?

Vão se foder, vocês são tudo louco. 

Eu bani tudo isso da minha frente de uma vez.

O negócio é produzir ou consumir conhecimento cada vez mais. 

Mas vejam o nível da loucura, da falta de valor: vagabundo quer TER pra poder SER.

Isso é um estado de penúria, de fome, você vai ficando cada vez mais fraco, fajuto, a sua vida vai ficando
encralacrada, as engrenagens do seu pensamento ficam paradas.

Pensar no sentido de contestar, duvidar, ver o outro lado. 
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Neguinho começa a aceitar tudo (incluindo o que as mulheres "são") e a vida dele vira o quê?

Ele vira um mendigo. Não de grana, bens materiais. Mas de atenção! 

Sabem por que as mulheres vivem pelos corpos e se entupindo de materialismo?

Porque são carentes crônicas, infelizes.

Mas os homens também são merdas.

O que faço é colocar valores na cabeça dos outros pra que consigam pelo menos pensar a respeito deles.

Eu também estou cercado de gente miserável.

Mas eu não consigo mais me deixar puxar por esse lodo. 

Peguem o controle das suas vidas, não acreditem em mim, em Jesus, em jornais, livros, sites, em nada
dessas bostas, joguem tudo isso fora!

DESAPRENDAM!

DESAPRENDAM, FILHAS DAS PUTAS!

Joguem todos esses conceitos antiquados no lixo, refaçam as suas vidas, repensem, rebusquem! 

"Ah, mas tá tudo bem, eu tô feliz".

Porra nenhuma, você está na merda, porque não pensa a respeito de nada. 

O meu mérito é ser contestatório, eu valorizo e busco ser isso. 

Última edição por Truman : 31-10-2012 às 12:03

d.bodhi, Sharpe, lh2 e mais 2.
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Membro

 Citando Truman 

Essa é a maior de todas as pragas e a maior de todas as maldições de todo ser humano: o seu desespero
doentio de querer ter fé. Fé em símbolos, idéias, pessoas, mitos, situações, enfim, em qualquer coisa que
esteja além dele. 

Porque a fé te dá a ilusão de CONTROLE. De que tudo, tudo, tudo, é planejado, arquitetado, articulado e
movido por "forças maiores".
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Alguns aforismas de Nietzsche pra ilustrar o que o Truman disse:

"O Evangelho morreu na cruz."(Friedrich Nietzsche)

"Deus está morto. Viva Perigosamente. Qual o melhor remédio? - Vitória!".(Friedrich Nietzsche)

"Quando se coloca o centro de gravidade da vida não na vida mas no "além" - no nada -, tira-se da vida o
seu centro de gravidade."(Friedrich Nietzsche)

E por aí vai....poderia colocar milhares de aforismas desse grande pensador.

Verdinhas: 23 Não há "forças maiores". Nem menores. Nem deuses, homens, crenças, nada. É só o ser humano agindo
de maneira louca e doentia, achando que o Universo vai lhe responder...

E que, dessa forma, há algum tipo de controle dele. 

Nunca houve e nem nunca haverá controle de nada sobre ninguém.
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Mas M E D Í O C R E em sua vida. Teve um fim trágico. Não soube ter equilíbrio da sua própria condição.
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Orbytts 

Membro

 Citando Antiposer 

Alguns aforismas de Nietzsche pra ilustrar o que o Truman disse:

"O Evangelho morreu na cruz."(Friedrich Nietzsche)

"Deus está morto. Viva Perigosamente. Qual o melhor remédio? - Vitória!".(Friedrich Nietzsche)

"Quando se coloca o centro de gravidade da vida não na vida mas no "além" - no nada -, tira-se da vida o
seu centro de gravidade."(Friedrich Nietzsche)

E por aí vai....poderia colocar milhares de aforismas desse grande pensador.
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Eu sei. 
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 Citando Truman 

Ninguém faz idéia do que seja a Matrix, da abrangência, da extensão, do grau de manipulação da mesma.
Você muito menos, já que está enxergando valores naqueles que simplesmente não os possuem, e onde
simplesmente não existem.

lavos.
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Deus disse: Nietzsche está morto

by Soul_Surfer
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Medíocre?? vc mostra desconhecer Nietzsche,ele viajou por toda a Europa aproveitando dos mais belos
lugares e pessoas.Se for em relação à saúde realmente foi difícil mas isso pq ele já nasceu com a saúde
debilitada.
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Mas M E D Í O C R E em sua vida. Teve um fim trágico. Não soube ter equilíbrio da sua própria condição
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