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Só faltou a vodca.

Na frase "João vende alcool e gasolina", João é um sujeito com posto.
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E talvez fosse mesmo! 
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Ele disse q era coraçao de galinha.
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Rejeição não é nada, qualquer mulher é descartável.
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Moda Focka.
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Agora sim esse cara pode falar que já "comeu" uma mulher na vida dele 
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Aquela porra derrete na boca.
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e eu lembrei daquela música "o seu amor é canibal, comeu meu coração mas agora eu sou feliz" 

podem zoar, mas quem nunca teve os ouvidos violentados por essa música que atire a primeira pedra 
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Certeza que não fica nem 5 anos preso. 

No final das contas a nossa lei torna mais vantajoso cometer um crime do que o se divorciar.

Se bem q em mtos outros paises tb é assim.
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"In an infinite universe where reality is interpreted through our continuously fluxuating perception, providing absolute
definitive proof of anything becomes a little more than speculation based on random data" - Timmy Turner
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Convenhamos

Fritar na manteiga/margarina é muito mais saudável que fritar no óleo!
Só frito na margarina aqui!
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Ela mereceu. 
Foi punida á altura do crime. 
Acho que ele é um herói.
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A versão que eu conheço diz que o coração foi assado por ele mesmo e comido acompanhado de
aguardente:

http://www.estanciaonline.com.br/ler...oticia&id=2487

"Ele teria assassinado Patrícia por ciúme, arrancado seu coração, colocado-o em uma bolsa e depois
também teria assado e comido o órgão, acompanhado de aguardente. O acusado foi denunciado pela
população da cidade de Craíbas, a aproximadamente 23 km de Arapiraca."

Do jeito que é a mídia, talvez ele tenha "apenas" batido na mulher e cada um foi aumentando um pouco
até chegar na redação do jornal.
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You people don't know what it's like to bypass a line of 300 people at the hottest nightclubs in NYC only to have the
doorman lift the velvet rope and let you in. To sip champagne in the VIP area, while models admire your sculpted biceps.
To have the two Justins nod to you from halfway across the club. To feel five pairs of silky hands ravish your pecs on the
floor. Welcome to my world
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I'll just leave this here... 
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George Sodini e o contrato entre os sexos

Eu decidi adequar minha postagem hoje para discutir o recente morticínio ocorrido em Pittsburgh.
Eu normalmente ignoro tais eventos, mas estes posts de Half Sigma e Roissy atrairam meu
interesse.

Leia os mesmos, se já não fez isso. A versão anotada do diário de Sodini também merece uma
olhada.

A.J. Travis deixou este comentário no blog de Roissy:

O conceito que homens merecem sexo de mulheres vai contra os conceitos fundamentais do "jogo
de sedução" e a natureza da sexualidade humana. Ser um cara legal não é suficiente para entrar
nas saias de uma garota - na verdade, caras legais normalmente terminam espantando as
garotas.

Sodini passou sua vida esperando que vaginas caissem no seu colo, e - surpreendentemente - algo
que nunca aconteceu. Se ele tivesse gastado $ 20 numa cópia de Bang, por exemplo, seus
problemas com mulheres teriam sido solucionados. Neste ponto, eu concordo com Roissy.

Mas apesar da minha normal repulsa por caras legais, eu não consigo me convencer de condenar
em absoluto Sodini. O homem não era um Cho Seung-hui. Ele não era um lunático limítrofe-
austista que assustava as pessoas facilmente. Na realidade, pelos padrões de homens americanos
nos seus 40 anos, Sodini estava levando uma boa vida. 

Ele tinha um emprego que pagava um alto salário, como um programador de computadores, e foi
noticiado que seria na faixa de $250,000 - o que não é uma soma pequena. Eu não tenho certeza
de quando essa foto dele foi tirada, mas ele é um dos homens de 48 anos de melhor aparência
que já vi.

Provavelmente a falta de um bronzeado não estava lhe favorecendo, mas Sodini era magro e em
boa forma pra sua idade, quando a maioria dos homens tem uma barriga parecida com uma bola
de boliche. Pelas medidas públicas da sociedade, Sodini era um homem de sucesso em todas as
formas, mas ainda assim ele não conseguia arrumar uma garota.

Há pouco tempo atrás, existia um contrato não-redigido entre homens e mulheres na América e na
maioria do Ocidente. Homens passavam seus anos trabalhando em empregos medíocres, suando
seus traseiros todo santo dia e diminuindo suas expectativas de vida, obedecendo leis e

Sem surpresa, eu discordo de Bhetti e Roissy.

Eu acho que todo homem MERECE fazer sexo.

Para todos os homens nerds, cheirosos, gordos ou outrora socialmente indesejáveis lá fora, há
igualmente uma mulher não-atraente por aí. (mais que uma porque há mais mulheres que homens
no planeta)

O problema é que, nossa sociedade feminilizada deu à todas as mulheres o poder de barganhar
por homens de melhor qualidade do que elas merecem.

Isso cria um desequilíbrio que leva a tragédias como essa ocorrida em PA.

Para cada ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade (3ª. Lei de Newton).

Se mulheres que detém poder continuarem aplicando pressão, elas irão criar uma explosão.
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geralmente mantendo uma conduta honesta e de integridade moral, e, em troca, tinham acesso
garantido a mulheres através da instituição do casamento.

Você acha que nós, homens, trabalhamos duro porque temos que fazer isso? Você acha que
fazemos porque gostamos de ter nossas almas sugadas pelos nossos traseiros? A quantidade de
trabalho que um homem normal precisa desempenhar para se manter é bem pequena mesmo -
homens só irão trabalhar para obter e barganhar por empregos melhores se tiverem mulheres ou
a oportunidade de "consegui-las".

A maioria dos homens trabalhadores adoraria fazer como Kevin Spacey no filme Beleza
Americana e sair de seus empregos medíocres de 9 às 5 para vender hambúrgueres, um trabalho
que paga mal mas tem pouco estresse. Meu próprio pai odeia e continua a odiar seu emprego
como um burocrata do Estado, mas continua aparecendo no escritório toda 08:30 da manhã
porque seu salário é necessário para pagar a hipoteca e alimentar minha mãe e irmãs pequenas. 

Como um solteiro de 20 e poucos anos, minhas despesas são mínimas. Eu não tenho dívidas no
cartão de crédito, uso transporte público pra ir aos lugares na maior parte do tempo (então só
preciso do meu carro quando tenho de viajar fora da minha área), meus vícios não gastam quase
nada, e eu não gasto quase nada para lidar com mulheres. Além de pagar o aluguel e empréstimos
estudantis, eu quase não preciso de grana.

Se George Sodini tivesse vivido no final dos anos 1950, ele provavelmente teria se casado aos 20
anos com uma mulher razoavelmente atraente (nota 6 ou 7, possivelmente um 8) e tido filhos. Ele
não teria precisado passar vinte anos numa tortura involuntária de solteiro, permitindo que sua
mente se deformasse em todas as maneiras perversas que existam. Ele teria sido normal, porque
a situação que levou à sua anormalidade mental - sua incapacidade de ter relações sexuais -
nunca teria ocorrido. Então, de acordo com o contrato sexual, A.J. está correto - Sodini merecia
ter tido tais relações.

O contrato entre os sexos não é mais válido. As rodinhas da engrenagem tem se movimentado por
décadas antes, mas os movimentos que destruíram o contrato pra sempre ocorreram nos anos 60
e 70. 

As mulheres foram liberadas das suas obrigações contratuais devido à baratos métodos
contraceptivos, aborto legalizado, divórcio sem-culpa, programas assistenciais e de previdência
social para mães solteiras, guarda parental punitiva e pagamentos de pensão alimentícia, leis de
assédio sexual, e o Ato de Violência Contra as Mulheres. 

E ainda assim, apesar de ter sido dada às mulheres a liberdade de fazer o que elas quisessem, a
nossa sociedade cortês ainda obriga os homens a cumprirem suas obrigações contratuais. Se
espera de nós homens que vamos ao colégio e acumulemos 5-a-6 dígitos de dívidas para poder
conseguir um emprego moedor de almas, para só então sermos dignos da atenção de uma mulher.

É esperado que os homens paguem pelos encontros e economizem até três meses de salário para
comprar um anel de ouro com uma pedra brilhante nele para que nossa noiva possa se gabar para
suas amigas. É esperado de nós que gastemos milhares, possivelmente dezenas de milhares de
dólares em um casamento, mais uma lua-de-mel para agradar nossas esposas aspirantes-a-balões.

Ainda pior, a cultura popular é engajada numa campanha massiva para esconder a verdade de
nossos olhos. Quantos filmes foram feitos em que o perdedor "beta" consegue a garota? Em que o
garoto que segue um caminho reto e justo é recompensado por isso?

No passado, homens que jogaram pelas regras venciam no final. Não mais. Mulheres de todos os
tipos estão abrindo as pernas exclusivamente para "artistas da sedução" (PUAs), cafajestes,
jogadores, badboys, e outros homens no qual uma sociedade sã consideraria como escórias da
terra. Homens como George Sodini que tiveram êxito e contribuiram para a sociedade tem apenas
seus direitos cedidos à empresa, enquanto vampiros/parasitas estão se afogando num mar de
sangue maior do que eles próprios imaginam. 

Isso é justo? 

http://no-maam.blogspot.com/2008/02/questionators-should-women-have-right.html
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É correto? 

Eu não teria problema algum com isso se as mulheres fossem honestas sobre quais homens
preferem ter suas vaginas penetradas, mas elas não são. 

Esta sociedade é dependente de homens como Sodini que se levantava para ter um dia honesto de
trabalho e obedecia as leis, e sem homens como ele, a utopia hipergâmica da mulher moderna
dissolveria como uma camisinha mergulhada em Vaselina. 

É por isso que nossos "soberanos" manginas e feministas fazem tudo que esteja em seu poder
para manter os betas em suas rodinhas giratórias de hamster, enquanto apertam os nós sobre
seus pescoços com mais e mais leis punitivas.

Devagar, mas certo, os homens neste país estão percebendo que durante todas as suas vidas
foram enganados. Todos, dos comissários da cultura aos seus próprios amigos e família tem, de
propósito ou inconscientemente, colaborado nessa fraude em massa.

Eu sou afortunado - me deparei com a comunidade de sedução e os movimentos MRA (Men
Right's Advocates) e MGTOW (Men Going Their Own Way) quando era jovem, nos meus 19 anos,
me salvando de uma vida inteira na rodinha giratória. Mas e quanto aos homens que passam
todos os seus vinte, trinta, e mesmo quarenta anos trabalhando como escravos, apenas para a
sociedade sodomizá-los com um pênis de borracha? 

Eles certamente ficarão com raiva e reagir de inúmeras formas. Alguns, como eu, estudarão o jogo
da sedução para ganhar a dianteira com as mulheres. Outros desistirão do jogo de acasalamento
completamente. A maioria irá desistir de alguma maneira e gastar o mínimo esforço necessário
para não afundar e conseguir seus objetivos. Nenhum irá retornar em fúria sem um motivo. 

Uma pequena minoria de homens, como George Sodini, irá perder o controle, levar suas armas, e
provocar uma matança na esquina mais próxima.

Um homem como George Sodini, que ouviu suas elites culturais e seguiu suas determinações ao
pé da letra apenas para ser trapaceado, não tem motivação alguma para amar a América. Na
verdade, ele tinha toda a razão para espinafrar a sociedade que o ferrou e fez alguns residentes
sentirem a dor que a mesma havia infringido nele. Há milhões, dezenas de milhões de homens
neste país que foram ludibriados de maneira parecida, e há inúmeros Sodinis entre suas classes
que irão reagir violentamente e de maneira homicida uma vez que descubram a verdade.

O que me diverte é como as mulheres deste país e do Ocidente não percebem o papel que elas
tem em criar homens como Sodini. Voltem para a mensagem de Roissy e leiam os comentários.
Quase todas as mulheres que comentaram naquele tópico tem zero compreensão do que é ser
mentido e trapaceado por uma sociedade que não liga a mínima para seu suor e labuta, como
Sodini foi. 

Bem, senhoras, vocês querem desprezar os "betas" do mundo e apenas se deitar com os
cafajestes e idiotas que fazem suas espinhas gelarem? Ótimo. Mas o preço que deverão pagar é o
risco de ter uma bala disparada contra seus cérebros por lunáticos instáveis como Sodini. E isso
não cobre os milhões de homens adicionais que irão deixar de lado suas pretensões cavalheirescas
e desrespeitar vocês em milhares de pequenas maneiras, como deixar portas baterem nos seus
rostos. 

Vocês poderiam deter esta loucura amanhã mesmo ao recusar liderar suas vaginas direto para os
braços de escórias, e pra variar, viver às suas retóricas de querer caras legais - mas eu duvido
muito que farão isso. Vocês fizeram sua cama, senhoras - agora, deitem nelas.

A mídia está agora expondo Sodini como um monstro, que ele é, mas um monstro que apenas
poderia ser gerado por uma sociedade monstruosa. Uma espécie de sociedade que mandaria um
homem trabalhador e honesto ao caminho da insanidade e matança furiosa, não é apenas uma
sociedade que não sobreviverá, mas que não merece sobreviver.
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Homens do Ocidente que estão lendo isto, saibam que a SUA sociedade existe apenas para ferrar
você em milhões de maneiras diferentes. Você não tem motivo algum para ser leal a um país ou
cultura que não tem respeito por você ou suas necessidades.

Meu conselho: aprenda o jogo da sedução e dê às mulheres o veneno açucarado que irá satisfazer
suas necessidades, enquanto trabalhe para sair de cena e viver apenas para si mesmo e aqueles
em quem confia. Sua aquiescência ao sistema é o que o mantém vivo - se recuse à alimentar o
monstro, e ele irá morrer de fome.

Qualquer que seja o caminho escolhido, você precisa seguir seu próprio caminho de maneira a
assegurar um futuro para si mesmo.

Eu tenho sido bem sucedido tanto financeiramente como sexualmente dentro do sistema atual,
mas eu sei que a configuração existente da sociedade é tanto imoral como insustentável. O
anarquista em mim quer ver tudo pegar fogo - o que irá acontecer.

Confie em mim, irá acontecer.

ATUALIZANDO: Para eliminar a confusão, aqui vai parte da minha resposta ao usuário "slumlord"
(dos comentários) explicando minhas visões sobre o direito e o sexo:

Fonte

OBS: A única coisa que discordo do autor é quando ele diz que se vale de "game", senti uma certa

As mulheres não tem o dever inerente de servir homens aleatórios. Mediante o antigo contrato,
homens tem o direito de transar ATRAVÉS da instituição do casamento SE cumprirem com seus
deveres como trabalhadores-árduos, cumpridores das leis, cidadãos moralmente corretos. O sexo
não é garantido se o homem em questão é um vagabundo ou uma lesma, e não é garantido de
qualquer mulher além daquela que ele se casou. 

Por exemplo, até por volta de 3 décadas atrás, mulheres casadas eram legalmente obrigadas a
servir seus maridos sexualmente. O link para o texto do site NO-MAAM em meu artigo explica
isso mais a fundo. 

Respondendo sua pergunta sobre minha irmã, SE você fosse casado com ela e cumprindo seus
deveres como marido, então sim, ela seria obrigada a lhe atender. Não se trata de uma noção
esquerdista de maneira alguma, mas parte do capitalismo, e é resumida no sistema de crença do
Sonho Americano "se você trabalhar duro, irá prosperar".

Mediante o novo sistema, homens tem o direito a nada que não consigam através dos seus
charmes masculinos. Veja Roissy in DC ou qualquer blog sobre o jogo da sedução (NOTA do
tradutor: em inglês o termo é "game"). Pelo novo sistema, Sodini não ganha nada e nem merece
nada. Pelo sistema antigo, Sodini ganha, se não casar, ao menos a oportunidade de estar casado,
porque ele obteve êxito sob as regras do sistema antigo. 

Eu imagino que ter um trabalho que pague um alto salário, na faixa de $250,000, garantiria a ele a
"garota dos sonhos" pelas regras do contrato.

O conflito aqui é que as mulheres não são mais obrigadas a cumprir seus deveres pelo contrato,
mas os homens ainda são, porque os homens que cumprem com sua parte do contrato são
necessários para manter a economia funcionando. É isso que eu acho injusto. 

Eu gostaria, idealmente, de ver um retorno ao sistema antigo, já que sustentou a civilização
Ocidental por mais tempo, mas eu ficaria satisfeito se a sociedade pública permitisse aos homens
deixar de lado seus encargos pelo contrato antigo. Isso não acontecerá pelos motivos que eu
expus previamente.

Eu não estou considerando Sodini como um herói ou alguém a ser emulado como outras pessoas
que tenho lido. Ele era um lunático que merece ser desprezado pelo que fez.

Dito isso, os grandes problemas socio-sexuais que o levaram a esse caminho não podem ser
ignorados. Assassinos em massa são um retrato da nossa sociedade moderna, e quase nunca
ocorreram antes de 1965. E assassinos em massa motivados por gênero DEFINITIVAMENTE
nunca ocorreram. Incidentes como estes são emblemáticos dos problemas profundos enraizados
na nossa cultura.

http://www.inmalafide.com/blog/2009/08/06/george-sodini-and-the-contract-between-the-sexes/
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