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@Truman você também vive uma ilusão, a diferença é que ela não segue o mainstream, mas continua

sendo uma ilusão 
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Só vive na ilusão quem tem alguma esperança. 

Eu não espero que alguém mude ou pare pra refletir sobre qualquer coisa que eu digo. A maioria vive em
total ignorância e alimentada com mentiras e esqueminhas. Se você se omite e aceita tudo isto você
também está fazendo o jogo da sociedade. 

No meu caso não se trata apenas de "indignação moral". Eu não consigo mesmo me encaixar em
absolutamente nada. Minha personalidade pode ser descrita como a de um "vulcano". Estelionato
emocional não funciona comigo. 
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Exatamente por isso que reconheço o buraco que estou, já os demais não querem admitir isto nem sob

tortura, do contrário se desintegrariam tanto quanto as mentiras que apóiam. 

A grande arrogância humana é a de acreditar que sempre há um mistério a ser desvendado (no
comportamento alheio, ignorando-se que a maioria se comporta de maneira extremamente previsível) ou
de que "exceções" são comuns.

Eu sou diferente da maioria porque não me expus continuamente à essa boiada de idiotas que aí estão, a

minha vantagem é não ter sofrido uma lavagem cerebral permanente dessa "exposição". 

E é por causa dela que estou, como diriam alguns, vivendo "no meu porão". Eu quero, o menos possível,
fazer parte desse circo. Eu vi e compreendi a miséria humana em todas as suas formas, e finalmente
entendi o que até pouco tempo parecia impossível.

E posso ser tudo, menos ingênuo. Desde muito cedo já sacava como tudo estava "arranjado", bem antes
de ser alimentado por esse "conhecimento". Eu acho que essa é uma boa maneira de medir a capacidade
de um indivíduo, se ele consegue imaginar e perceber as coisas ou extrair algum conhecimento delas sem
necessariamente ser ensinado.

Quanto mais o tempo passa, mais eu vejo que não há qualquer motivo pra que eu me importe com a
maioria das coisas e pessoas. Ambos são construídos em cima de farsas, ambos são desperdiçados, e
pelos meus padrões, tem seu valor diminuido cada vez mais.

Baskiat, d.bodhi, R@SpUTiN e mais 1.
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Caralho, parem de dar trela pra esse cara!
@Truman , você acha que eu sou idiota e não sei do que você tá falando? Você tá falando de um sistema
controlador de nossas vidas, que seguimos regras impostas.. vai se fuder cara, todo mundo sabe disso,
mas não é possível FUGIR dele, ele quem rege o mundo.. você, segue da mesma forma, afinal de contas,
tá ai usando a internet que seu papis e mamis pagam (seguindo o sistema) pra você usar; então pára de
dar uma de rebeldezinho sem causa... tu não vai a lugar algum e eu DUVIDO MUITO que você seja, na
vida real, o troll idiota que é aqui.. isso aqui é apenas tua válvula de escape.. quero ver você chegar com
essas ideinhas na cara do teu papis e mamis, vai é tomar na cara pra ficar esperto..

Não me quota, infeliz, tu vai entrar pra ignore list..
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hardMOB Staff - Moderação
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Baskiat e Magus Mustang.
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É realmente estranho que você tema por aqueles que SABEM o mesmo que você. 

No entanto, viu como você tem medo? 

"Não faça isso porque você sofrerá!"

Cara!

É por mim que eu faço isso! 

Eu coloco minha cabeça na guilhotina e me deixo decaptar pela loucura humana.

Acima de tudo, o medo das coisas, do mundo e do absurdo...

Nasce primeiro em nós.

Eu prefiro me esconder num mosteiro, num templo, e ficar lá, até morrer, olhando pra parede, do que

fazer parte da sociedade que você tanto defende. 

Você não imagina que exista alguém assim ou mesmo o que seja isso porque sua vida jamais foi dedicada

à busca da Iluminação. 

É muito fácil me criticar.

Mas eu não sou igual à você(s).

Quem eu sou, afinal?

Nada!

Por isso, decidi ser eu mesmo!

"Ah mas o meu filho, ah mas minha esposa, ah mas você precisa disso e daquilo..."

PORRA, você tem medo demais! 

O que importa pras pessoas?

Comida? Posses? Reconhecimento, poder, conhecimento, aplausos?

A resposta é: vai de cada um.

Porém, a opção que eu adotei é a de DESCONSTRUÇÃO de TUDO que me fez ser eu mesmo.

Já vocês são incapazes de se colocarem no lugar do alheio. Daí, quando aparece alguém com uma
proposta LIGEIRAMENTE diferente daquilo que seu convencionalismo te faz acreditar...

Pronto. 
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Caralho, parem de dar trela pra esse cara!
@Truman , você acha que eu sou idiota e não sei do que você tá falando? Você tá falando de um sistema
controlador de nossas vidas, que seguimos regras impostas.. vai se fuder cara, todo mundo sabe disso,
mas não é possível FUGIR dele, ele quem rege o mundo.. você, segue da mesma forma, afinal de contas,
tá ai usando a internet que seu papis e mamis pagam (seguindo o sistema) pra você usar; então pára de
dar uma de rebeldezinho sem causa... tu não vai a lugar algum e eu DUVIDO MUITO que você seja, na
vida real, o troll idiota que é aqui.. isso aqui é apenas tua válvula de escape.. quero ver você chegar com
essas ideinhas na cara do teu papis e mamis, vai é tomar na cara pra ficar esperto..

Não me quota, infeliz, tu vai entrar pra ignore list..
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A PRIMEIRA coisa que rola em você é MEDO! É a resposta automática da ovelha, do acovardado, do
intimidado e que, em sua concepção, tem algo a perder.

Porque tem um forte APEGO às coisas que adquiriu.

Sim, eu também tenho apego, mas nada disso me faz ser eu.

A SUA religião, a SUA conveniência, os seus ídolos, seus pais, amigos, suas leis, seu mundo todo é o que
faz você ser o que é.

Porém, eu não sou assim.

Vocês são escravos do sexo, do desejo de poder, da grana, da ilusão, dos deuses, de tudo isso aí que lhes
sustenta o Ego.

Por isso eu entendo vocês. 

Mas vocês não me entendem por um motivo simples: VOCÊS-SE-CONFORMARAM!

Toda a choradeira, berreiro, sapateio, protesto, revolta do @eduhunter e dos demais...

São puros exercícios de conformismo.

Primeiro que vocês DEPENDEM do externo pra VALIDAR o interno.

Dependem disso, daquilo e daquilo outro, pra sustentar quem vocês são.

Desde a aceitação de suas mães às bençãos de Jesus, vocês existem, apenas e tão somente, para serem

ACEITOS. 

Mas eu não quero e nunca quis ser aceito.

Na verdade eu ME RECUSO a ser aceito!

Nestes meus quase 30 anos de vida, tive muito tempo pra confrontar a Verdade e... aceitá-la. Entender
que as coisas são o que são.

Por isso, eu optei por construir minha vida de acordo com minha convicção.

Vocês não sabem o que é isso porque suas convicções...

São falsas. E vocês aceitaram viver num mundo de falsidades porque foram... comprados.

E é aí que divergimos. 

growerml.
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Por enquanto tenho 25 e só sou adulto no RG 
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Por favor,
Não leia este aviso!
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virei um adulto de verdade quando injetei 2000ng de testo. Vocês não sabem o que é isso

Spoiler: 
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Baskiat.

 Citando XtReMe . 
Aquele overhaullin é um tesão! Não sei se alguém já viu
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truman é com certeza uma das pessoas mais lúcidas desse fórum
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esse Truman tem alguma psicose ele é seu próprio Deus... 

sei lá rapaz pega uma mulher bem gata, se mesmo assim você não sentir prazer arruma um cara
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bombado... O mundo é livre e ninguém vai discrimina-lo por suas escolhas, mas o que falta é prazer na
sua vida... e talvez um dos melhores seja sexo...

Esse prazer da reprodução esta presente ate mesmo em ratos... não é só do brasileiro nem tao pouco
exclusivo do ser humano...
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\"A coisa mais bela que podemos experimentar é o mistério. Essa é a fonte de toda a arte e ciências verdadeiras.\" - Albert
Einsten 
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Isso sim é que é "válvula de escape". 

Entenda uma coisa, jumentinho...  

NADA me impede de levantar e sair por aquela porta. Não há pessoas, idéias ou qualquer coisa que me
mantenha aqui contra a minha vontade.

Acredite se quiser, eu não saio PORQUE NÃO QUERO.

Pare um pouquinho e pense: como é que alguém pode, do dia pra noite, fazer algo que nunca fez ou que
jamais sentiu a menor vontade?

Eu não vivo em função dos outros. Tanto quanto nenhum de vocês vive em função de mim. 

Não me apetece em momento algum ter interesse em mulher ou mesmo fazer qualquer coisa que vocês
fazem.

E de nada que eu considere indigno de qualquer esforço físico e mental.

Qualquer coisa que eu faça precisa me divertir, fazer pensar, ou justificar 1 minuto que seja da minha
atenção.

Se você sabe ou sente que o que faz apenas te prejudica, apenas toma o seu tempo, saúde e outras
coisas mais, o que é que você tá fazendo lá?

Se você vê que aquele negócio não presta da primeira, segunda, terceira, 300º. vez, você não vai
continuar investindo nele. E sou eu quem precisa ser convencido dos benefícios de qualquer coisa, e não o
contrário!
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esse Truman tem alguma psicose ele é seu próprio Deus... 

sei lá rapaz pega uma mulher bem gata, se mesmo assim você não sentir prazer arruma um cara
bombado... O mundo é livre e ninguém vai discrimina-lo por suas escolhas, mas o que falta é prazer na sua
vida... e talvez um dos melhores seja sexo...

Esse prazer da reprodução esta presente ate mesmo em ratos... não é só do brasileiro nem tao pouco
exclusivo do ser humano...
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As mulheres podem ser idolatradas por isso e aquilo mas, lamento dizer, eu acho imbecis pra caralho. 

Foda é que eu tenho um PINGO de percepção.

Eu não sou burro. Eu leio, ouço e penso, meço as pessoas, o que elas dizem e o que elas praticam,
querem, e tento pesar a parada.

A conclusão é que a gente pega todas elas vivendo uma tremenda duma mentira.

Enfim, quero que se fodam. 

E independentemente de eu estar certo e errado, independente de eu ser assim ou assado, acho que sou
uma das bem poucas pessoas por sinal que encontram um sentido em suas vidas... E morrem por aquilo
que acreditam.

Quer glória maior do que morrer de pé, enfrentando a tirania, tendo sua fé nas mãos e coragem no
coração? E pela sua existência ganhar a transcendência?

Isso não faz sentido pra maioria das pessoas porque elas nasceram, vivem e morrerão de JOELHOS! Pois
foram ensinadas a ter medo de serem livres.

Coragem é isso. 

Última edição por Truman : 15-04-2012 às 18:21
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Baskiat, ZCC, FFSPFC e mais 2.
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Eu acho que tem gente que sabe que o truman ta certo as vezes, mas tem vergonha de assumir e prefere

zoar . É um misto de alienação com vergonha alheia de quem lê, que acaba invalidando qualquer
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argumento do rapaz. Eu mesmo, concordo com algumas coisas que ele fala, mas com esse jeito
revoltadinho e cheio de emotes, fica foda de levar a serio.

@
Como eu ja disse, ainda estou em processo de amadurecimento.

Mensagens:
Verdinhas:

2.441
787

Última edição por Rotpar : 15-04-2012 às 18:48

 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.

 

15-04-2012 18:57

@Truman 
vc é covarde pq vc não luta, vc se recusa a lutar. por que não enfrenta toda essa merda que vc acredita
sermos, ao inves de ficar gastando tinta das teclas.

vamos amiguinho, experimenta acordar bem cedo, fazer sua chapinha, tomar seu ovomaltino e mudar tudo
isso. 

vc chegou no momento de tomar uma atitude, se ja acumulou todo esse conhecimento que diz ter, agora
precisa usa-lo. e não é pra ser mais um psyco que mata as professoras pq é contra escola, quero ver
MUDAR essa merda que vc acredita tanto.

#137

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
388
179

ser humano 

Membro

eduhunter e Magus Mustang.

 

15-04-2012 19:01

Olha quando eu vivia num casulo era foda, tudo apertado e mal cheiroso
Porém quando eu me transformei foi o máximo. Hoje sou livre, leve, solto e posso voar para aonde bem
entender

hihiiihi 

#138

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2003
16.035
726

XtReMe . 
Membro

Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente.
E quando a mente muda a gente anda pra frente. E quando a gente manda ninguém manda na gente.
Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura!
Na mudança de postura a gente fica mais seguro.
Na mudança do presente a gente molda o futuro!
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15-04-2012 19:06

eu tb, concordo mto com ele

mas o q pega eh q ele acha q eh desapegado, livre etc, mas na vdd nao o é

ele ainda, como todo ser humano, necessita de uma aceitacao, nem q ela seja a compreensao do q ele faz
para si, observe:

"

"

viu so? se ele fosse TOTALMENTE desapegado e pregasse o q diz, n ficaria se justificando

o rapaz tem mto q aprender ainda, tenhamos calma 

O proprio tamanho dos posts dele mostra que a necessidade de comunicacao do ser humano é inerente, n
há como escapar, por mais que ele queira passar a ideia de um ser isolado, totalmente satisfeito e
tranquilo com sua condicao, mostra q ele ainda sim quer comunicar, passar uma ideia, uma msg, mais
para ser "aceito" em sua distorcao da realidade do que qualquer outra coisa.

#139

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

LALALA!
Nov 1999
18.220
4201

Baskiat 

Membro

 Citando brunoalvs 

Eu acho que tem gente que sabe que o truman ta certo as vezes, mas tem vergonha de assumir e prefere

zoar . É um misto de alienação com vergonha alheia de quem lê, que acaba invalidando qualquer
argumento do rapaz. Eu mesmo, concordo com algumas coisas que ele fala, mas com esse jeito
revoltadinho e cheio de emotes, fica foda de levar a serio.

 Citando Truman 

NADA me impede de levantar e sair por aquela porta. Não há pessoas, idéias ou qualquer coisa que me
mantenha aqui contra a minha vontade.

Acredite se quiser, eu não saio PORQUE NÃO QUERO.

Última edição por Baskiat : 15-04-2012 às 19:09

"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."
Mark Twain
"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld

CloneD***.

 

15-04-2012 19:29

@Truman As pessoas não podem ser reféns de um pensamento 

Contestador nato que é, ao menos se dê ao luxo de contestar o sistema moral que você aglutinou e vem
seguindo piamente durante todos esses anos. Verá que na verdade esse sistema não passou de um
FANTASMA. Um par de lentes  que se escolheu pra ver a vida por um período e que agora JÁ NÃO

SERVEM MAIS 

#140

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Apr 2009
2.614
2
200

sugar 

Membro
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Não se pode enganar a si próprio por muito tempo 

A angústia é a única fonte da criação

 

15-04-2012 19:31

LOL

ele nunca fara isso

pq? pq tem medo.

ele diz q "nos" temos medos pititi patata

mas na real eh ele

e porque? pq ele sabe, se nao conscientemente, no seu intimo, q pra sua sanidade perdurar ele
NECESSITA se excluir

simplesmente pq se ele descobrir outros como ele, perde-se tudo, sua identidade se perde, ele n vai mais
se sentir unico

ai, ele provavelmente n usaria essa expressao, pq "nós" a usamos, diria: FODEU hahaha

#141

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

LALALA!
Nov 1999
18.220
4201

Baskiat 

Membro

 Citando sugar 

@Truman As pessoas não podem ser reféns de um pensamento 

Contestador nato que é, ao menos se dê ao luxo de contestar o sistema moral que você aglutinou e vem
seguindo piamente durante todos esses anos. Verá que na verdade esse sistema não passou de um
FANTASMA. Um par de lentes  que se escolheu pra ver a vida por um período e que agora JÁ NÃO

SERVEM MAIS 

Não se pode enganar a si próprio por muito tempo 

"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."
Mark Twain
"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld

Magus Mustang e sugar.

 

15-04-2012 19:34

A minha foi natural e gradual.

Dos MMORPG na adolescência, passei pra faculdade, comecei a namorar, comecei a trabalhar, troquei de
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namorada e agora estou me formando...

Não teve um grande *BOOM* que não foi preparado com o tempo.

Tonare forever!!!

 

15-04-2012 19:47

Se não for rico, um hora ou outra vai precisar sair debaixo da asa dos pais. Terá de possuir coragem pra
enfrentar a dura realidade.

#143

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Apr 2009
2.614
2
200

sugar 

Membro

 Citando Baskiat 
LOL

ele nunca fara isso

pq? pq tem medo.

ele diz q "nos" temos medos pititi patata

mas na real eh ele

e porque? pq ele sabe, se nao conscientemente, no seu intimo, q pra sua sanidade perdurar ele
NECESSITA se excluir

simplesmente pq se ele descobrir outros como ele, perde-se tudo, sua identidade se perde, ele n vai mais
se sentir unico

ai, ele provavelmente n usaria essa expressao, pq "nós" a usamos, diria: FODEU hahaha

Última edição por sugar : 15-04-2012 às 19:48

A angústia é a única fonte da criação

Baskiat, eduhunter e Magus Mustang.

 

15-04-2012 19:57

Com certeza! Essa frase por exemplo:

Demonstra um ser mto, mto, mto mimado haha. E avesso à experiencias diferentes das q ele pode

#144

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

LALALA!
Nov 1999
18.220
4201

Baskiat 

Membro

 Citando sugar 
Se não for rico, um hora ou outra vai precisar sair debaixo da asa dos pais. Terá de possuir coragem pra
enfrentar a dura realidade.

 Citando Truman
Se você vê que aquele negócio não presta da primeira, segunda, terceira, 300º. vez, você não vai continuar
investindo nele. E sou eu quem precisa ser convencido dos benefícios de qualquer coisa, e não o contrário!

http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9228638
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9228638
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9228638
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9228638
http://www.hardmob.com.br/members/sugar.html
http://www.hardmob.com.br/members/sugar.html
http://www.hardmob.com.br/blogs/255694/
http://www.hardmob.com.br/members/sugar.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/sugar.html
http://www.hardmob.com.br/members/baskiat.html
http://www.hardmob.com.br/members/eduhunter.html
http://www.hardmob.com.br/members/magus+mustang.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9228668
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9228668
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9228668
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9228668
http://www.hardmob.com.br/members/baskiat.html
http://www.hardmob.com.br/members/baskiat.html
http://www.hardmob.com.br/members/Baskiat.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/baskiat.html


como foi sua transição para a vida adulta?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/474350-sua-transicao-a-vida-adulta-6.html[02/02/2013 11:49:15]

entender e/ou controlar. N corre riscos. O q por si soh, ja vai contra o q ele prega haha, falando q temos
medo de perder isso e aquilo, q somos conformados hahaha.

Última edição por Baskiat : 15-04-2012 às 19:58

"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."
Mark Twain
"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld

 

15-04-2012 20:04

É,mas nem adianta falar. Quando a conversa chega nesse ponto ele parte para outro tópico, por que ele
percebe que não vai mais conseguir nada. Atitude tipica de uma criancinha mimada: " Seu bobo, feio, ñ
quero falar mais com você"

#145

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2011
2.441
787

Rotpar 

Membro

 Citando Baskiat 
Demonstra um ser mto, mto, mto mimado haha. E avesso à experiencias diferentes das q ele pode
entender e/ou controlar. N corre riscos. O q por si soh, ja vai contra o q ele prega haha, falando q temos
medo de perder isso e aquilo, q somos conformados hahaha.

Última edição por Rotpar : 15-04-2012 às 20:07

 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.

 

15-04-2012 20:07

Hehe, to ligado, conheco o estilinho dele. 
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Registro:
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LALALA!
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Baskiat 

Membro

 Citando brunoalvs 

É,mas nem adianta falar. Quando a conversa chega nesse ponto ele parte para outro tópico, por que ele
percebe que não vai mais conseguir nada.

"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."
Mark Twain
"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld
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ok @Truman ,o penha-lapa (208A) passa na rua de cima

abraçooo

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OM-457 LA - DIWA 864.3E
Dec 2007
12.972
693

PALESTRINO 

Membro

contra a secção da linha 278A/10, assine a petição!
http://www.peticaopublica.com.br/?pi...source=message

 

15-04-2012 20:59

Bacana o @Truman topic, mas eu continuo afirmando, ele é um cara legal que fala muita besteira, mas
essas besteiras são apenas na nossa opinião, não sabemos como ele pensa, por mais que ele tente nos
demonstrar veementemente sua ideias nunca entenderemos, pois ainda não nos libertamos da Matrix.

Abraço Neo.

#148

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2011
1.084
256

Gelano21 

Membro

 

15-04-2012 21:14

Um homem só precisa de três refeições por um dia e uma esteira pra se deitar. Todo o resto é supérfluo.

Essas levadas budistas, o desapego, a simplicidade, a busca pelas coisas singelas, deveriam importar mais.

Tanta coisa que a gente junta em torno de nós e nada, nada disso tem o menor valor, tem o menor

#149

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando Baskiat 
eu tb, concordo mto com ele

mas o q pega eh q ele acha q eh desapegado, livre etc, mas na vdd nao o é

ele ainda, como todo ser humano, necessita de uma aceitacao, nem q ela seja a compreensao do q ele faz
para si, observe:

""

viu so? se ele fosse TOTALMENTE desapegado e pregasse o q diz, n ficaria se justificando

o rapaz tem mto q aprender ainda, tenhamos calma 

O proprio tamanho dos posts dele mostra que a necessidade de comunicacao do ser humano é inerente, n
há como escapar, por mais que ele queira passar a ideia de um ser isolado, totalmente satisfeito e tranquilo
com sua condicao, mostra q ele ainda sim quer comunicar, passar uma ideia, uma msg, mais para ser
"aceito" em sua distorcao da realidade do que qualquer outra coisa.
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significado.

Só vale pro nosso Ego, pra aumentar nossa ilusão de controle, nossa certeza descabida e nossa convicção

profundamente errada. 

Vocês não são apenas conformistas. São masoquistas. 

Eu não me conformei, pois diferente de vocês, dei um basta e não quis fazer parte do ramerrão podre
chamado "povo brasileiro"...

Quem aqui já pensou em deixar de ser brasileiro?

RENEGOU suas origens, identidade, tudo?

Ninguém tentou expurgar essa malignidade nacional para, só então, se reencontrar como realmente é.

É foda quando tentam me impor normas pessoais de comportamento...

Quando estou me desconstruindo. 

Que tal VOCÊ apontar para SI MESMO toda essa crítica e policiamento?

Te garanto que os benefícios serão melhores pra você. 

O pensamento de vocês JÁ ESTÁ AMALDIÇOADO!

Porque vocês não pensam por si mesmos.

PENSAM POR VOCÊS!

PENSARAM por vocês AS SUAS VIDAS TODAS! 

Desde o dia em que vocês ACREDITARAM que seus nomes eram fulano de tal, E VOCÊS ACEITARAM ISSO,
pronto!

Foram amaldiçoados.

Quis o destino que eu fosse... Diferente.

 Citando Baskiat 
Com certeza! Essa frase por exemplo:

Demonstra um ser mto, mto, mto mimado haha. E avesso à experiencias diferentes das q ele pode
entender e/ou controlar. N corre riscos. O q por si soh, ja vai contra o q ele prega haha, falando q temos
medo de perder isso e aquilo, q somos conformados hahaha.

 Citando sugar 

@Truman As pessoas não podem ser reféns de um pensamento 

Contestador nato que é, ao menos se dê ao luxo de contestar o sistema moral que você aglutinou e vem
seguindo piamente durante todos esses anos. Verá que na verdade esse sistema não passou de um
FANTASMA. Um par de lentes  que se escolheu pra ver a vida por um período e que agora JÁ NÃO

SERVEM MAIS 

Não se pode enganar a si próprio por muito tempo 

http://www.hardmob.com.br/members/truman.html
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Por isso posso dizer, com total segurança, que SIM! EU PENSO POR MIM MESMO!

Já vocês... Não.

Lamento, mas o prisioneiro deste mundo são vocês.

Pois O PENSAMENTO de vocês está sob controle.

De quem?

DE SEUS EGOS! 

A única coisa que importa é fazer o que se gosta e morrer com a satisfação de ter feito. 

A merda é viver na eterna amargura de não ter feito NADA do que queria ou, pior ainda, ter dedicado sua
vida para que OS OUTROS SEJAM FELIZES, queimando nossa existência sem dar um pingo de alegria
pra nós mesmos.

Eu preferiria que todo mundo fosse como eu. Assim perceberiam de vez que a Vida é extremamente

BREVE! 

 Citando gelano 

Bacana o @Truman topic, mas eu continuo afirmando, ele é um cara legal que fala muita besteira, mas
essas besteiras são apenas na nossa opinião, não sabemos como ele pensa, por mais que ele tente nos
demonstrar veementemente sua ideias nunca entenderemos, pois ainda não nos libertamos da Matrix.

Abraço Neo.

 

15-04-2012 21:28

Não mudou nada.
Continuo morando em casa e dependendo dos meus pais
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