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13-05-2011 14:26

tirando toda a merda que você falou, a do pré-sal doeu a alma ler.

felizmente é bom saber que existem pessoas assim, sabe-se que cada dia mais é preciso investir na
educação das pessoas.

agora me fala, qual o nome do mundo que você vive?

#1202

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Consistency
Dec 2003
11.558
2105

Joke 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Truman 

Meo Deos, vocês acreditam em tudo que vem da televisão!

O Bin Laden não morreu agora porra nenhuma! 

É mentiraaaa! 

Recomendo que vejam um documentário da BBC, maravilhoso, sobre a Al Qaeda.

Explicando que ela NÃO EXISTE! É mais uma invenção dos neo-conservadores. 

Tudo que vem dos Estados Unidos É MENTIRA! 

Vocês se lembram quando eles estavam bombardeando lá no Afeganistão, procurando por um tempão as
tais "bases secreeetas e fortificadas" da Al Qaeda? Não tinha naada! Não existia nada. 

Invadiram a porra do Iraque, com aquela história das armas de destruição em massa. Tudo mentira,

também não tinha nada! 

A função dos políticos, nos anos 40-50, era passar ideais de um futuro maravilhoso, de um Brasil moderno,
aí viram que não dava certo, que não ia rolar, e começaram a plantar medo!

A função desses caras é mentir pra vocês! 

O Bin Laden já tava morto faz tempo, já tava doente, fodido, e o que eles fizeram foi uma armação pra
poder levantar a "carreira" do Obama, porque não estavam resolvendo a situação da própria economia.

Os americanos precisam ganhar dinheiro com guerras. A economia dos caras se sustenta com isso, com
petróleo, e por aí vai.

Lembram daquele ataque ao Pentágono, no 11/09? Falaram que foi também um avião, outra mentira. Foi
um míssil! Avião deixa a bunda da asa, a parte traseira, trem-de-aterrissagem, e não tinha nada disso. E
quem é que disparou? Certeza que foi um míssil de alta tecnologia, que ninguém tem acesso, só eles. 

Esses caras são muito mentirosos, não entrem na deles. Tudo mentiroso pra caraaaaaalho (essas fotos da

Casa Branca e o vídeo do Bin Laden vendo TV chegam a ser cômicos de tão forçados  ), e só querem
nos impor cada vez mais medo.

E vocês esquecem, não se ligam em nada disso, porque a função da TV é mentir, a mídia é extremamente
mentirosa, a mídia compra as idéias que o governo (Estado) passa pra eles, e todos aceitam.

Outro exemplo: nada me tira da cabeça que esse negócio do pré-sal é mais uma lorota. Mas ninguém vê
nada, porque tá todo mundo no bolso dos caras, todo mundo quietinho.

Vocês tem que começar a desenvolver um pensamento independente. 

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

Referências

13-05-2011 14:28

Planeta Utopia.

#1203

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.499
817

Todeswunsch 

Membro

 Citando Joke 

agora me fala, qual o nome do mundo que você vive?

hardMob: onde 99,8% dos usuários acham que classe social, situação financeira e senso de moda das mulheres é mais
importante do que beleza, inteligência e caráter das mesmas. 

...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 

13-05-2011 14:34

O OSCAR de maior grupo terrorista de todos, mais mentiroso, com maior controle de mídia, com maior
poder e com histórico de mais assassinatos sejam civis ou não vai pra... OTAN !!! ou EUA, ou ONU ou
illuminates, seja lá como querem chamar. 

Mas acredito que nunca mais vou ver uma palhaçada tão grande como o "assassinato de Osama"... Bom,
posso estar errado, já falei isso naquele 9/11, e os EUA invadindo e tomando conta do Iraque...

#1204

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2011
20
4

Nelsonic 

Membro

13-05-2011 14:41

tipo, eu até concordo que há coisas que são passíveis de dúvida, porém a maioria duvidosa é paranoia
brava.

gosto de colocar as coisas em check, porém há situações em que podemos apenas acreditar e torcer para
que isso tenha um retorno positivo para sociedade como um todo, como a morte de osama.

isso é bom para o obama? claro, porém é bom apenas para ele? não, isso é bom para o mundo inteiro,
pois radicais como ele devem ser extintos, e com a morte de um simbolo como esse, enfraquesse mais e
mais esse mal que penumbra o mundo.

#1205

Registro:
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Consistency
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Joke 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Todeswunsch 

Planeta Utopia.

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

13-05-2011 15:02

Eu tenho aqui do meu lado algumas ferramentas: serrote, chave-de-fenda, parafusos, etc.

Se de repente uma dessas ferramentas começasse a falar e, pior ainda, me dar conselhos, você ACHA que
eu daria valor ao que elas me dissessem?

Sei lá, se um pneu, um pedaço de vidro, qualquer objeto inanimado e sem vida desandasse a me dizer eu
que eu devo fazer...

É ÓBVIO que eu não daria crédito ao que diz uma coisa. 

E acho que você também não, a não ser se fosse um louco.

A TV é um objeto. Uma ferramenta. 

Não tem alma, não tem vida própria, NÃO EXISTE "de per si".

VOCÊ é que é bombardeado com suas mentiras e, por elas agradarem seu Ego, por massagearem seus
"sonhos" e "desejos", você passa a achar que é verdade.

Mas não é.

A TV é mentirosa porque ela não está a SEU serviço, ela não está a SEU favor. 

Ela está apenas de olho na sua SUBMISSÃO e consequente ESCRAVIDÃO...

E seu dinheiro, lógico. 

Portanto tudo, TUDO que vem da TV é mentira.

Portanto, o Obama e sua corja são mentirosos.

E quem o apoia, ou apoia qualquer outro desses mentirosos, é, certamente, um doente mental. 

MAL QUE PENUMBRA O MUNDO É O CARALHO, PORRA!

EIXO DO MAL É O CU DA MÃE DESSES CARAS!

Não tem guerra nenhuma rolando nessa porra, e sim a manutenção de um Estado totalitário, corrupto e
entreguista, controlado por uma vastíssima rede de interesses, que plantou na sua cabeça uma coisa só:

#1206

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
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Truman 

Membro

 Citando Joke 

tirando toda a merda que você falou, a do pré-sal doeu a alma ler.

felizmente é bom saber que existem pessoas assim, sabe-se que cada dia mais é preciso investir na
educação das pessoas.

agora me fala, qual o nome do mundo que você vive?

 Citando Joke 

isso é bom para o obama? claro, porém é bom apenas para ele? não, isso é bom para o mundo inteiro,
pois radicais como ele devem ser extintos, e com a morte de um simbolo como esse, enfraquesse mais e
mais esse mal que penumbra o mundo.
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MEDO! 

Medo de sair à rua de noite, medo de eleger o cara errado, medo de parar o carro na esquina, medo de ir
no médico, medo de beber, de fumar, de trepar, medo, medo, medo...

E todos vocês, muito burros, muito retardados, aceitaram! 

Eu não.

Eu tô de saco cheio de viver com medo. 

Tô de saco cheio da TV me dizendo quem é mocinho e quem é bandido.

Tô careca de saber que o Datena é mentiroso, que TODOS os telejornais são mentirosos, que tudo que

vem da TV em termos de informação é FALSO! 

Então, se eu não acredito no que diz um liquidificador, uma batedeira, uma toalha, POR QUE VOU
ACREDITAR NA TV???

Guerra?

Guerra é o caralho, mano! 

ELES QUEREM QUE VOCÊ ACREDITE QUE HAJA UMA GUERRA! 

Assim você vive encolhido, com medo, enquanto o Estado come seu cu. 

Enquanto os políticos deitam e rolam, enquanto a mídia enche o rabo de grana com propaganda, enquanto
vivemos entupidos de MENTIRAS E MAIS MENTIRAS!

Cê quer viver assim? Beleza, foda-se, problema seu.

Eu não.

Tô fora disso. 

13-05-2011 15:11 #1207
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ppaladin.

13-05-2011 15:12 #1208
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Consistency
Dec 2003
11.558
2105

Joke 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Truman 

Eu tenho aqui do meu lado algumas ferramentas: serrote, chave-de-fenda, parafusos, etc.

Se de repente uma dessas ferramentas começasse a falar e, pior ainda, me dar conselhos, você ACHA
que eu daria valor ao que elas me dissessem?

Sei lá, se um pneu, um pedaço de vidro, qualquer objeto inanimado e sem vida desandasse a me dizer eu
que eu devo fazer...

É ÓBVIO que eu não daria crédito ao que diz uma coisa. 

E acho que você também não, a não ser se fosse um louco.

A TV é um objeto. Uma ferramenta. 

Não tem alma, não tem vida própria, NÃO EXISTE "de per si".

VOCÊ é que é bombardeado com suas mentiras e, por elas agradarem seu Ego, por massagearem seus
"sonhos" e "desejos", você passa a achar que é verdade.

Mas não é.

A TV é mentirosa porque ela não está a SEU serviço, ela não está a SEU favor. 

Ela está apenas de olho na sua SUBMISSÃO e consequente ESCRAVIDÃO...
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nota 10 para sua imaginação amigo 

btw, o que você falou abaixo:

E seu dinheiro, lógico. 

Portanto tudo, TUDO que vem da TV é mentira.

Portanto, o Obama e sua corja são mentirosos.

E quem o apoia, ou apoia qualquer outro desses mentirosos, é, certamente, um doente mental. 

MAL QUE PENUMBRA O MUNDO É O CARALHO, PORRA!

EIXO DO MAL É O CU DA MÃE DESSES CARAS!

Não tem guerra nenhuma rolando nessa porra, e sim a manutenção de um Estado totalitário, corrupto e
entreguista, controlado por uma vastíssima rede de interesses, que plantou na sua cabeça uma coisa só:

MEDO! 

Medo de sair à rua de noite, medo de eleger o cara errado, medo de parar o carro na esquina, medo de ir
no médico, medo de beber, de fumar, de trepar, medo, medo, medo...

E todos vocês, muito burros, muito retardados, aceitaram! 

Eu não.

Eu tô de saco cheio de viver com medo. 

Tô de saco cheio da TV me dizendo quem é mocinho e quem é bandido.

Tô careca de saber que o Datena é mentiroso, que TODOS os telejornais são mentirosos, que tudo que

vem da TV em termos de informação é FALSO! 

Então, se eu não acredito no que diz um liquidificador, uma batedeira, uma toalha, POR QUE VOU
ACREDITAR NA TV???

Guerra?

Guerra é o caralho, mano! 

ELES QUEREM QUE VOCÊ ACREDITE QUE HAJA UMA GUERRA! 

Assim você vive encolhido, com medo, enquanto o Estado come seu cu. 

Enquanto os políticos deitam e rolam, enquanto a mídia enche o rabo de grana com propaganda, enquanto
vivemos entupidos de MENTIRAS E MAIS MENTIRAS!

Cê quer viver assim? Beleza, foda-se, problema seu.

Eu não.

Tô fora disso. 
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"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

13-05-2011 17:49

Seu avatar faz jus ao seu texto.

#1209

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
1.911
24

kilates 

Membro

 Citando Truman 

Meo Deos, vocês acreditam em tudo que vem da televisão!

O Bin Laden não morreu agora porra nenhuma!

É mentiraaaa!

Recomendo que vejam um documentário da BBC, maravilhoso, sobre a Al Qaeda.

Explicando que ela NÃO EXISTE! É mais uma invenção dos neo-conservadores.

Tudo que vem dos Estados Unidos É MENTIRA!

Vocês se lembram quando eles estavam bombardeando lá no Afeganistão, procurando por um tempão as
tais "bases secreeetas e fortificadas" da Al Qaeda? Não tinha naada! Não existia nada.

Invadiram a porra do Iraque, com aquela história das armas de destruição em massa. Tudo mentira,
também não tinha nada!

A função dos políticos, nos anos 40-50, era passar ideais de um futuro maravilhoso, de um Brasil moderno,
aí viram que não dava certo, que não ia rolar, e começaram a plantar medo!

A função desses caras é mentir pra vocês!

O Bin Laden já tava morto faz tempo, já tava doente, fodido, e o que eles fizeram foi uma armação pra
poder levantar a "carreira" do Obama, porque não estavam resolvendo a situação da própria economia.

Os americanos precisam ganhar dinheiro com guerras. A economia dos caras se sustenta com isso, com
petróleo, e por aí vai.

Lembram daquele ataque ao Pentágono, no 11/09? Falaram que foi também um avião, outra mentira. Foi
um míssil! Avião deixa a bunda da asa, a parte traseira, trem-de-aterrissagem, e não tinha nada disso. E
quem é que disparou? Certeza que foi um míssil de alta tecnologia, que ninguém tem acesso, só eles.

Esses caras são muito mentirosos, não entrem na deles. Tudo mentiroso pra caraaaaaalho (essas fotos da
Casa Branca e o vídeo do Bin Laden vendo TV chegam a ser cômicos de tão forçados ), e só querem nos
impor cada vez mais medo.

E vocês esquecem, não se ligam em nada disso, porque a função da TV é mentir, a mídia é extremamente
mentirosa, a mídia compra as idéias que o governo (Estado) passa pra eles, e todos aceitam.

Outro exemplo: nada me tira da cabeça que esse negócio do pré-sal é mais uma lorota. Mas ninguém vê
nada, porque tá todo mundo no bolso dos caras, todo mundo quietinho.

Vocês tem que começar a desenvolver um pensamento independente.
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Spoiler: 

Originalmente enviada por oozi 
pitbull mata vaca mano... Vaca... logico que mata um humano e facil!

13-05-2011 18:06

tiros podem ter diversos resultados diferentes, angulo de penetracao, municao utilizada, arma utilizada, ate
a estrutura ossea da vitima interfere no que pode acontecer, bin laden tem 1,90, o seal provavelmente
atirou de baixo pra cima se o homem tivesse em pe, um tiro que pega embaixo da sobrancelha pode
estracalhar a parte de cima de um dos lados da testa inteira, se o bin laden se virou de lado no momento
que recebeu o tiro, esse entrando pelo globo ocular e saindo por um dos lados da tempora, leva tudo no
caminho... dentre diversar outras hipoteses, ainda levando em consideracao que foiuma MP-7com esses
calibres dae a atirar, e depois a M-4eh usada sim por FEs americanas, eles incrementam a arma todam e a
utilizam sem problemas...

completamente plausivel um cranio esfolado...jah vi cranios esfolados com armas bem menores...

#1210

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Posso botar o que quiser aqui?
(frase de duplo sentido...)

Dec 2003
18.174
1606

Calconha 

Membro

 Citando Todeswunsch 

MP7 usa a mesma munição da pistola UCP, 4.6x30. Só tem 4 tipos dessa munição:
- cobre e zinco, 476J quando sai pelo cano
- cobre e zinco oca, 470J quando sai pelo cano
- chumbo, 468J quando sai pelo cano
- fragmentação de produção limitada, 525J

Considerei os valores iniciais, já que a ação não foi a distancia (menos que 100m, outros valores).

Só pra comparar, uma .30 (7,62x33) de fuzil tem 1311J quando sai pelo cano, o que é 3 vezes mais
energia do que essa. Mesmo com munição de fragmentação, que é a mais fodida pra MP7, a .30 ainda
tem mais do que o dobro de energia.

Será que uma bala oca de pistola (solida não iria fazer isso) tem tanta força assim pra explodir a cabeça
dele?  Porque eu já vi fotos de "resultados" de munição de pistola e revolver e nenhuma chegou
proxima de fazer isso, só uma Magnum que fez um estrago ridiculo.

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!!!  

13-05-2011 18:22 #1211

Posso botar o que quiser aqui?

Calconha 

Membro

 Citando Truman 

Eu tenho aqui do meu lado algumas ferramentas: serrote, chave-de-fenda, parafusos, etc.

Se de repente uma dessas ferramentas começasse a falar e, pior ainda, me dar conselhos, você ACHA
que eu daria valor ao que elas me dissessem?
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Se um serrote comecasse a falar comigo eu trataria de ouvir e muito bem o que ele tem a falar, afinal de
contas, eh um serrote, sabe que um bicho desses nao pode fazer? O mais dificil, que eh falar, ele jah fez,
pra sair voando e cortando pernas nao custa nada...

nem li o resto...

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

(frase de duplo sentido...)
Dec 2003
18.174
1606

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!!!  

14-05-2011 1:35

O atentado em 11 de setembro tem MUITA coisa mal-explicada.

Exemplificando: 

-o WTC 7 (arranha-céu de 47 andares com bunker dentro) desabou com uma precisão de deixar qualquer
empresa de demolição com inveja, e ele nem foi atingido por avião. Pior: os WTCs 5 e 6 ficavam MAIS
proximos as torres, foram mais atingidos por destroços e tiveram incendios piores e não desabaram..
Nunca ouve investigação oficial sobre as causas q o levaram a cair. Vi um video no youtube, é MUITO
estranho.

-Pentagono: centro de comando militar da maior potencia do mundo é atingido por avião. Aconteceu quase
uma hora depois do primeiro impacto na torre. Como não tinha nenhuma defesa aérea? Como não teve
nenhum aviso para evacuação do prédio? Porque o governo não soltou nenhum vídeo NITIDO sendo q
existiam várias câmeras filmando o Pentãgono 24 horas por dia?

-Se as torres tivessem desabado naturalmente (isto é, sem explosivos), elas não deveriam ter seguido o
caminho de menor resistencia e caido para os lados? Ou pelo menos desabado com menos velocidade?

-O fato de ter caça fazendo exercício simulado de perseguição a jatos sequestrados na MESMA hora do
atentado foi pura coincidencia? Também era coincidencia ter um general paquistanês envolvido com
terrorismo nos EUA na mesma hora do atentado? Também foi coincidencia o WTC ter sido privatizado 6
semanas antes do ataque?

-E a que mais me intriga desde aquele dia até hoje: se foi ataque terrorista islâmico mesmo, porque não
atacaram as torres no horário que elas estivessem cheias, para maximizar o número de vítimas??

Agora acham o Bin Laden perto de um complexo militar paquistanês, matam e jogam no mar, sem vídeo,
foto nem nada.

Fala que não é estranho

#1212

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2005
1.053
46

Lisergic(2) 
Membro

#1213
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14-05-2011 2:00

não é estranho.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2005
980
20

BLAUCHUIA 

Banido

 Citando Lisergic(2) 
O atentado em 11 de setembro tem MUITA coisa mal-explicada.

Exemplificando: 

-o WTC 7 (arranha-céu de 47 andares com bunker dentro) desabou com uma precisão de deixar qualquer
empresa de demolição com inveja, e ele nem foi atingido por avião. Pior: os WTCs 5 e 6 ficavam MAIS
proximos as torres, foram mais atingidos por destroços e tiveram incendios piores e não desabaram.. Nunca
ouve investigação oficial sobre as causas q o levaram a cair. Vi um video no youtube, é MUITO estranho.

-Pentagono: centro de comando militar da maior potencia do mundo é atingido por avião. Aconteceu quase
uma hora depois do primeiro impacto na torre. Como não tinha nenhuma defesa aérea? Como não teve
nenhum aviso para evacuação do prédio? Porque o governo não soltou nenhum vídeo NITIDO sendo q
existiam várias câmeras filmando o Pentãgono 24 horas por dia?

-Se as torres tivessem desabado naturalmente (isto é, sem explosivos), elas não deveriam ter seguido o
caminho de menor resistencia e caido para os lados? Ou pelo menos desabado com menos velocidade?

-O fato de ter caça fazendo exercício simulado de perseguição a jatos sequestrados na MESMA hora do
atentado foi pura coincidencia? Também era coincidencia ter um general paquistanês envolvido com
terrorismo nos EUA na mesma hora do atentado? Também foi coincidencia o WTC ter sido privatizado 6
semanas antes do ataque?

-E a que mais me intriga desde aquele dia até hoje: se foi ataque terrorista islâmico mesmo, porque não
atacaram as torres no horário que elas estivessem cheias, para maximizar o número de vítimas??

Agora acham o Bin Laden perto de um complexo militar paquistanês, matam e jogam no mar, sem vídeo,
foto nem nada.

Fala que não é estranho

14-05-2011 4:12

Tem muitos usuários da hardmob acessando o fórum diretamente do pentágono...

#1214

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2002
2.331
4

Cantor 

Membro

14-05-2011 10:17 #1215

SDF 

Membro

 Citando Unsa 
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Não só a moralidade era mais desenvolvida como era mais comum. Por temor a Deus e do inferno. Na
"moral" capitalista, basta o mais dinheiro, lucro. O mundo sendo enterrado em mudanças climáticas, mas
basta isto.

Mas na idade média, chamada de idade das trevas não a toa, havia muito do que eu queria dizer, o Papa
mandava e desmandava, a Cia de Jesus matava gente demais impune. Reis corruptos também faziam o
que queriam das pessoas, "Estado sou eu" e assim vai. A idade das trevas volta facilmente se não
percebermos isso nos dias de hoje.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2001
6.997
947

E na Idade Média é bem capaz de que a moralidade (ainda que torta) era bem mais desenvolvida que em
nossos dias.

"...nenhuma sociedade suportaria os efeitos de um tal sistema de GROSSEIRAS FICÇÕES, mesmo por um período muito
curto."

Karl Polanyi - sobre a economia de mercado. Era um gênio, o livro é de 1944.

14-05-2011 10:18

não é NEM UM POUCO estranho. aconselho-te a rever algumas coisas.

#1216

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Apr 2009
10.098
381

Lagosta 

Suspenso

 Citando Lisergic(2) 
O atentado em 11 de setembro tem MUITA coisa mal-explicada.

Exemplificando: 

-o WTC 7 (arranha-céu de 47 andares com bunker dentro) desabou com uma precisão de deixar qualquer
empresa de demolição com inveja, e ele nem foi atingido por avião. Pior: os WTCs 5 e 6 ficavam MAIS
proximos as torres, foram mais atingidos por destroços e tiveram incendios piores e não desabaram.. Nunca
ouve investigação oficial sobre as causas q o levaram a cair. Vi um video no youtube, é MUITO estranho.

-Pentagono: centro de comando militar da maior potencia do mundo é atingido por avião. Aconteceu quase
uma hora depois do primeiro impacto na torre. Como não tinha nenhuma defesa aérea? Como não teve
nenhum aviso para evacuação do prédio? Porque o governo não soltou nenhum vídeo NITIDO sendo q
existiam várias câmeras filmando o Pentãgono 24 horas por dia?

-Se as torres tivessem desabado naturalmente (isto é, sem explosivos), elas não deveriam ter seguido o
caminho de menor resistencia e caido para os lados? Ou pelo menos desabado com menos velocidade?

-O fato de ter caça fazendo exercício simulado de perseguição a jatos sequestrados na MESMA hora do
atentado foi pura coincidencia? Também era coincidencia ter um general paquistanês envolvido com
terrorismo nos EUA na mesma hora do atentado? Também foi coincidencia o WTC ter sido privatizado 6
semanas antes do ataque?

-E a que mais me intriga desde aquele dia até hoje: se foi ataque terrorista islâmico mesmo, porque não
atacaram as torres no horário que elas estivessem cheias, para maximizar o número de vítimas??

Agora acham o Bin Laden perto de um complexo militar paquistanês, matam e jogam no mar, sem vídeo,
foto nem nada.

Fala que não é estranho
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14-05-2011 23:38 #1217

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2006
1.083
42

meme 

Membro

 Citando Truman 

Eu tenho aqui do meu lado algumas ferramentas: serrote, chave-de-fenda, parafusos, etc.

Se de repente uma dessas ferramentas começasse a falar e, pior ainda, me dar conselhos, você ACHA
que eu daria valor ao que elas me dissessem?

Sei lá, se um pneu, um pedaço de vidro, qualquer objeto inanimado e sem vida desandasse a me dizer eu
que eu devo fazer...

É ÓBVIO que eu não daria crédito ao que diz uma coisa. 

E acho que você também não, a não ser se fosse um louco.

A TV é um objeto. Uma ferramenta. 

Não tem alma, não tem vida própria, NÃO EXISTE "de per si".

VOCÊ é que é bombardeado com suas mentiras e, por elas agradarem seu Ego, por massagearem seus
"sonhos" e "desejos", você passa a achar que é verdade.

Mas não é.

A TV é mentirosa porque ela não está a SEU serviço, ela não está a SEU favor. 

Ela está apenas de olho na sua SUBMISSÃO e consequente ESCRAVIDÃO...

E seu dinheiro, lógico. 

Portanto tudo, TUDO que vem da TV é mentira.

Portanto, o Obama e sua corja são mentirosos.

E quem o apoia, ou apoia qualquer outro desses mentirosos, é, certamente, um doente mental. 

MAL QUE PENUMBRA O MUNDO É O CARALHO, PORRA!

EIXO DO MAL É O CU DA MÃE DESSES CARAS!

Não tem guerra nenhuma rolando nessa porra, e sim a manutenção de um Estado totalitário, corrupto e
entreguista, controlado por uma vastíssima rede de interesses, que plantou na sua cabeça uma coisa só:

MEDO! 

Medo de sair à rua de noite, medo de eleger o cara errado, medo de parar o carro na esquina, medo de ir
no médico, medo de beber, de fumar, de trepar, medo, medo, medo...

E todos vocês, muito burros, muito retardados, aceitaram! 

Eu não.

Eu tô de saco cheio de viver com medo. 

Tô de saco cheio da TV me dizendo quem é mocinho e quem é bandido.

Tô careca de saber que o Datena é mentiroso, que TODOS os telejornais são mentirosos, que tudo que

vem da TV em termos de informação é FALSO! 

Então, se eu não acredito no que diz um liquidificador, uma batedeira, uma toalha, POR QUE VOU
ACREDITAR NA TV???

Guerra?

Guerra é o caralho, mano! 

ELES QUEREM QUE VOCÊ ACREDITE QUE HAJA UMA GUERRA! 
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Pena que imbecilidade nao doi...

Assim você vive encolhido, com medo, enquanto o Estado come seu cu. 

Enquanto os políticos deitam e rolam, enquanto a mídia enche o rabo de grana com propaganda, enquanto
vivemos entupidos de MENTIRAS E MAIS MENTIRAS!

Cê quer viver assim? Beleza, foda-se, problema seu.

Eu não.

Tô fora disso. 

 Citando Sabá
"O que eu posso falar...meu país ainda invicto nas guerras....pelo que eu sei o bonbardeio é inevitavel,
estamos apenas esperando o Irã gasta muita grana nesta usina quando estiver quase pronto iremos atacar,
da mesma forma como foi feita com o iraque.como sempre Israel vencerá!"

15-05-2011 5:05 #1218

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2009
1.784
670

Lixe  

Membro

 Citando Lagosta 

não é NEM UM POUCO estranho. aconselho-te a rever algumas coisas.

 Citando meme 

Pena que imbecilidade nao doi...

Can't be touched, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked.
????? =]
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15-05-2011 12:16 #1219

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2009
2.371
102

MobWatcher 

Membro

 Citando Último segundo
Esconderijo de Bin Laden tinha coleção de pornografia, dizem EUA

Autoridades americanas, no entanto, não puderam afirmar se líder da Al-Qaeda havia adquirido ou visto os
vídeos Uma coleção de pornografia foi encontrada no esconderijo de Osama bin Laden pelas forças dos
Estados Unidos que o mataram.

De acordo com autoridades do governo americano, a coleção de pornografia encontrada no complexo do
líder da Al-Qaeda em Abbottabad, no Paquistão, inclui vídeos modernos registrados eletronicamente e é
bastante extensa.

Foto: AFP Ampliar

Esconderijo onde estava Bin Laden, em Abbottabad, no Paquistão

Sob anonimato, os funcionários disseram que ainda não tinham certeza sobre o local exato em que a
coleção de pornografia estava ou quem a estava usando. Eles não souberam dizer também se Bin Laden
havia adquirido ou visto o material.

O complexo onde se escondia Bin Laden não tinha conexão de internet ou outras redes de comunicação a
cabo. Assim, não está claro como os residentes da casa conseguiram adquirir a pornografia. Vídeos
apreendidos pelas forças americanas e divulgados pelo Pentágono, no entanto, mostram Bin Laden
assistindo a imagens de si mesmo em reportagens de redes de TV árabes, indicando que o complexo
possuía equipamentos de reprodução de vídeo.

Materiais retirados do complexo pelos comandos dos EUA incluem drives digitais, que, segundo autoridades
americanas, devem ter sido o principal meio pelo qual as mensagens eletrônicas eram transmitidas para o
líder da Al-Qaeda.

Três outras autoridades dos EUA que conhecem provas recolhidas durante investigações de outros
militantes islâmicos disseram que a descoberta de pornografia não é incomum nesses casos.

Porque você ouve mas não escuta?

15-05-2011 12:35

Não, 11 de setembro não, NÃÃÃÃÃO!!!

#1220

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.499
817

Todeswunsch 

Membro

hardMob: onde 99,8% dos usuários acham que classe social, situação financeira e senso de moda das mulheres é mais
importante do que beleza, inteligência e caráter das mesmas. 

...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 

16-05-2011 10:48 #1221

Calconha 

Membro

http://www.hardmob.com.br/members/mobwatcher.html
http://www.hardmob.com.br/members/mobwatcher.html
http://www.hardmob.com.br/members/MobWatcher.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/mobwatcher.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/esconderijo+de+bin+laden+tinha+colecao+de+pornografia+dizem+eua/n1596950409995.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/esconderijo+de+bin+laden+tinha+colecao+de+pornografia+dizem+eua/n1596950409995.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/esconderijo+de+bin+laden+tinha+colecao+de+pornografia+dizem+eua/n1596950409995.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/esconderijo+de+bin+laden+tinha+colecao+de+pornografia+dizem+eua/n1596950409995.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/esconderijo+de+bin+laden+tinha+colecao+de+pornografia+dizem+eua/n1596950409995.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/esconderijo+de+bin+laden+tinha+colecao+de+pornografia+dizem+eua/n1596950409995.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/esconderijo+de+bin+laden+tinha+colecao+de+pornografia+dizem+eua/n1596950409995.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/esconderijo+de+bin+laden+tinha+colecao+de+pornografia+dizem+eua/n1596950409995.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/esconderijo+de+bin+laden+tinha+colecao+de+pornografia+dizem+eua/n1596950409995.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/esconderijo+de+bin+laden+tinha+colecao+de+pornografia+dizem+eua/n1596950409995.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/esconderijo+de+bin+laden+tinha+colecao+de+pornografia+dizem+eua/n1596950409995.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/esconderijo+de+bin+laden+tinha+colecao+de+pornografia+dizem+eua/n1596950409995.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/esconderijo+de+bin+laden+tinha+colecao+de+pornografia+dizem+eua/n1596950409995.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/esconderijo+de+bin+laden+tinha+colecao+de+pornografia+dizem+eua/n1596950409995.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/esconderijo+de+bin+laden+tinha+colecao+de+pornografia+dizem+eua/n1596950409995.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/esconderijo+de+bin+laden+tinha+colecao+de+pornografia+dizem+eua/n1596950409995.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/esconderijo+de+bin+laden+tinha+colecao+de+pornografia+dizem+eua/n1596950409995.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/esconderijo+de+bin+laden+tinha+colecao+de+pornografia+dizem+eua/n1596950409995.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/esconderijo+de+bin+laden+tinha+colecao+de+pornografia+dizem+eua/n1596950409995.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/esconderijo+de+bin+laden+tinha+colecao+de+pornografia+dizem+eua/n1596950409995.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/esconderijo+de+bin+laden+tinha+colecao+de+pornografia+dizem+eua/n1596950409995.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/esconderijo+de+bin+laden+tinha+colecao+de+pornografia+dizem+eua/n1596950409995.html
http://www.hardmob.com.br/members/Todeswunsch.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/todeswunsch.html
http://www.hardmob.com.br/members/calconha.html


Bin laden morreu

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/443950-bin-laden-morreu-49.html[03/02/2013 21:20:21]

hahaha, moralidade desenvolvida na idade media, serio mesmo, vao estudar historia da vida privada, ve
como eram moralistas as sociedades na idade media...

e a idade media foi chamada de idade das trevas pelos iluministas que vem depois, foi um periodo de
tantos avanços e enriquecimento humano como qualquer outro, e depois, somente a baixa idade media foi
chamada de idade das trevas, vc nem sabia que a idade media se dividia em duas neh?

http://pt.shvoong.com/humanities/165...de-das-trevas/

Spoiler: 

IDADE MÉDIA: IDADE DAS TREVAS? O conceito de Idade Média foi "cunhado" por ocasião do
período compreendido como Renascimento. A razão desse conceito se dá pelo fato de que muitos
historiadores fizeram um certo juízo de valor dessa época como tendo sido um período "negro" da
história da humanidade. Assim, chegaram a conclusão de que o mundo foi marcado por três
grandes épocas, das quais, apenas duas épocas presenciou-se acontecimentos de progresso e
evolução da raça humana no plano intelectual e cultural: a época dos gregos e a das invenções
modernas. Dessa forma, a Idade Média foi compreendida como uma época de retrocesso do
pensamento, de atraso intelectual, científico e cultural. Uma época em que o domínio da fé
obscureceu as "luzes" da razão e emperrou o progresso. Ao longo de vários séculos após o término
da Idade Média, o termo foi cada vez mais visto de forma "pejorativo", chegando a ser fortalecido
ainda mais por um outro conceito mais forte de: "Idade das Trevas". A idéia de obscurantismo
encheu páginas de livros didáticos e até mesmo obras historiográficas de renomados estudiosos.
Somente a partir do século XX, vários estudiosos ao se debruçarem sobre o pensamento e as
produções daquela época compreenderam que foi um pensamento equivocado a idéia de que a
Idade Média não tinha produzido algo de relevante. Pois, muitas das invenções e descobertas da
época Moderna estavam "incubadas" na Idade Média. É claro que no período denominado Idade
Média, tinha-se a razão a serviço da fé. Mas, os pensadores dessa época, de forma alguma tinham
somente a fé como base principal de suas ações. Eles pensaram e procuraram dar respostas para
todas as grandes questões que atormentavam o espírito humano, seja no plano filosófico, social,
político e econômico. Grandes pensadores como Tomas Aquino, Santo Agostinho, Pedro Abelardo
desenvolveram sistemas de pensamento sobre política, justiça, lógica e várias outras áreas do
conhecimento humano. Portanto, é errônea a idéia de conceituar-se a Idade Média como a Idade
das Trevas, fato este já reconhecido por vários estudiosos contemporâneos sobre o assunto.

Fonte: http://pt.shvoong.com/humanities/165...#ixzz1MWkXFzjM
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Posso botar o que quiser aqui?
(frase de duplo sentido...)
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 Citando SDF 

Não só a moralidade era mais desenvolvida como era mais comum. Por temor a Deus e do inferno. Na
"moral" capitalista, basta o mais dinheiro, lucro. O mundo sendo enterrado em mudanças climáticas, mas
basta isto.

Mas na idade média, chamada de idade das trevas não a toa, havia muito do que eu queria dizer, o Papa
mandava e desmandava, a Cia de Jesus matava gente demais impune. Reis corruptos também faziam o
que queriam das pessoas, "Estado sou eu" e assim vai. A idade das trevas volta facilmente se não
percebermos isso nos dias de hoje.

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!!!  

16-05-2011 10:58

Calconha, independente disso, creio que o sentimento de vingança e necessidade de punição continuam da
mesma forma, se não piores em alguns casos, especialmente numa idade em que certos direitos não
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existentes naquela época são devidamente reconhecidos. 

É fácil dizer que a missão para matar Bin Laden era ilegal. Mas argumente isso com o significado dessa
morte para uma nação que cagava de medo do sujeito. São duas variáveis difíceis de dosar. 

E, em termos de responsabilidade, como Chomsky levantou, o discurso é bonito, porém enviesado, pois
ideologicamente carregado. Ele não está errado, mas ao mesmo tempo vemos situações tão piores de sua
corrente sem nenhuma menção/crítica. Tenso.
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Leadership Gamer Blue Eye; Edifier X100; A4Tech KB-28G + X710-BK; Samsung T190; Win7 Ultimate 64bits - tudo azul:
fans, mobo, memorias, monitor 

16-05-2011 14:33

A segunda guerra mundial sozinha já arrebenta com essa abominação que você escreveu.
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 Citando Calconha 

hahaha, moralidade desenvolvida na idade media, serio mesmo, vao estudar historia da vida privada, ve
como eram moralistas as sociedades na idade media...

"...nenhuma sociedade suportaria os efeitos de um tal sistema de GROSSEIRAS FICÇÕES, mesmo por um período muito
curto."

Karl Polanyi - sobre a economia de mercado. Era um gênio, o livro é de 1944.

16-05-2011 15:05

"Bolha" paulistana

Centenas de paulistanos se manifestaram no sábado a favor do metrô em Higienópolis.

Protestaram contra uma obscura associação de moradores, que rejeitou a estação do coletivo no coração
do bairro nobre.

Os contrários temem a deterioração da vizinhança. E o governo do PSDB, em sua já clássica, persistente e
séria tentativa de suicídio político, cedeu à negativa. Decidiu mudar a estação de lugar.

Estudo técnico do metrô aponta que 25 mil pessoas usariam a estação na av. Angélica.

Depois da pressão dessa desconhecida associação, a estatal cogitou transferir a boca do metrô para o vale
do estádio do Pacaembu. Um local fundo, deserto e rodeado de carros em alta velocidade.

Neste momento o metrô parece não ter ideia do que fazer. Nem dizer. E não apresenta mais dados
técnicos para embasar sua (in)decisão.

O povo chiou. Foi para a frente do principal shopping do bairro e, depois, para a esquina onde ficaria a ex-
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futura estação.

A Polícia Militar estimou em 600 os participantes.

Tudo transcorreu em clima pacífico, bem humorado. Na Angélica, chegaram a pendurar roupas em varais,
pois os contrários ao metrô temem a favelização da área.

Faltou cerveja gelada, havia dezenas de bicicletas dos participantes amontoadas na rua e a PM foi cordial.
À noite, o pessoal da Marcha da Maconha e um grupo gay distribuíram panfletos, sem ser incomodados.

Os participantes eram, na esmagadora maioria, da classe média. Havia poucos dos temidos "diferenciados"
(pobres) no evento. Mas tinha moças bonitas.

São Paulo está mudando. Aos poucos, vai se abrindo.

O chamado Baixo Augusta e região da praça Roosevelt, onde todos se misturam, são a genuína expressão
disso.

Uma minoria na cidade teima em viver em "bolhas", imóveis ou móveis. Em apartamentos cada vez mais
caros ou em veículos cada vez maiores.

Ainda não entenderam o que vem por ai.

Fernando Canzian

http://www1.folha.uol.com.br/colunas...ulistana.shtml

"...nenhuma sociedade suportaria os efeitos de um tal sistema de GROSSEIRAS FICÇÕES, mesmo por um período muito
curto."

Karl Polanyi - sobre a economia de mercado. Era um gênio, o livro é de 1944.

16-05-2011 16:27 #1225
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"Bolha" paulistana

Centenas de paulistanos se manifestaram no sábado a favor do metrô em Higienópolis.

Protestaram contra uma obscura associação de moradores, que rejeitou a estação do coletivo no coração
do bairro nobre.

Os contrários temem a deterioração da vizinhança. E o governo do PSDB, em sua já clássica, persistente e
séria tentativa de suicídio político, cedeu à negativa. Decidiu mudar a estação de lugar.

Estudo técnico do metrô aponta que 25 mil pessoas usariam a estação na av. Angélica.

Depois da pressão dessa desconhecida associação, a estatal cogitou transferir a boca do metrô para o vale
do estádio do Pacaembu. Um local fundo, deserto e rodeado de carros em alta velocidade.

Neste momento o metrô parece não ter ideia do que fazer. Nem dizer. E não apresenta mais dados
técnicos para embasar sua (in)decisão.

O povo chiou. Foi para a frente do principal shopping do bairro e, depois, para a esquina onde ficaria a ex-
futura estação.

A Polícia Militar estimou em 600 os participantes.

Tudo transcorreu em clima pacífico, bem humorado. Na Angélica, chegaram a pendurar roupas em varais,
pois os contrários ao metrô temem a favelização da área.
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Acho que postou no tópico errado 

Faltou cerveja gelada, havia dezenas de bicicletas dos participantes amontoadas na rua e a PM foi cordial.
À noite, o pessoal da Marcha da Maconha e um grupo gay distribuíram panfletos, sem ser incomodados.

Os participantes eram, na esmagadora maioria, da classe média. Havia poucos dos temidos "diferenciados"
(pobres) no evento. Mas tinha moças bonitas.

São Paulo está mudando. Aos poucos, vai se abrindo.

O chamado Baixo Augusta e região da praça Roosevelt, onde todos se misturam, são a genuína expressão
disso.

Uma minoria na cidade teima em viver em "bolhas", imóveis ou móveis. Em apartamentos cada vez mais
caros ou em veículos cada vez maiores.

Ainda não entenderam o que vem por ai.

Fernando Canzian

http://www1.folha.uol.com.br/colunas...ulistana.shtml

Sou doador de sangue. Seja um você também 
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