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Esse post e muito polemico ....
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Alguém sabe o que esta rolando ...o blogue esta no ar e continuam atualizando

http://silviokoerich.org/2012/03/27/...-a-parada-gay/

#102

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2004
9.237
275

   

toledo 

Membro

 Citando DUX 

Nego tem muita frescurinha aqui, falando de constituição ? Pelo amor estamos no Brasil, como já disse em
outro tópico, fui pro DP por racismo e sai de lá rindo ainda, e nego vem me falar de lei ?
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Quando vê, o Truman é esse tal Silvio Kokeluche aí, vai pra preso e leva pra cadeia junto todos os que
esverdearam os posts dele falando mal das mulheres.
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Alguém sabe o que esta rolando ...o blogue esta no ar e continuam atualizando

http://silviokoerich.org/2012/03/27/...-a-parada-gay/
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Ele já saiu da cadeia?
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"Nunca faltará dinheiro para o gastador, nem miséria para o miserável."
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Parece que o site é hospedado em outro país (Malásia, se li bem no site), e quem está atualizando é outro
cara, suponho que seja o "homemsancto" no twitter eu acho (só de olhar os twittes dele já dá pra
perceber que ele é da "facção" também).
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Alguém sabe o que esta rolando ...o blogue esta no ar e continuam atualizando

http://silviokoerich.org/2012/03/27/...-a-parada-gay/

Supremacia Capitalista - Capitalismo rulez! 
Agnóstico, pró-aborto, anti-comunismo/socialismo
"Money doesn't buy happiness... Sorry, just kidding! "
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Mas e agora Jose? .. não da pra tirar o site do ar e cada hora vai ter um mongoloide novo escrevendo as
mesmas groselhas. 
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 Citando capitalismo 

Parece que o site é hospedado em outro país (Malásia, se li bem no site), e quem está atualizando é outro
cara, suponho que seja o "homemsancto" no twitter eu acho (só de olhar os twittes dele já dá pra perceber
que ele é da "facção" também).

 Citando DUX 

Nego tem muita frescurinha aqui, falando de constituição ? Pelo amor estamos no Brasil, como já disse em
outro tópico, fui pro DP por racismo e sai de lá rindo ainda, e nego vem me falar de lei ?
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Não é só um ou dois caras que fazem essa bosta não. Tem muita gente envolvida/partidária nisso aí. E
tomara que seja só conversa de juvenis mantidos a leite-com-pêra, mas os caras estão de olho no Jean
Willis, não sei se você viu no site.
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 Citando toledo 

Mas e agora Jose? .. não da pra tirar o site do ar e cada hora vai ter um mongoloide novo escrevendo as
mesmas groselhas. 

Supremacia Capitalista - Capitalismo rulez! 
Agnóstico, pró-aborto, anti-comunismo/socialismo
"Money doesn't buy happiness... Sorry, just kidding! "
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O tópico da minha assinatura tem um bom resumo do porquê o que você chama de "amor romântico" não

existe. Seguem alguns trechos: 

Spoiler: 
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 Citando flv 

Essa galera toda provavelmente leu os livros do Nessahan, multiplicou por 20 e saiu pregando por aí. Eu
tive minha fase mas eu percebi que algumas coisas não me serviam porque: 1) não acredito e nunca
acreditei em amor romântico

Uma mulher nem conhece o sofrimento, nem a alegria - ela pode ter mil emoções viajando
através dela, mas ela nunca sentiu nenhuma delas. Ela nunca amou, nem odiou, sentiu-se calma,
ou experimentou excitação. Quando ela lhe diz que te "ama", é algo sem sentido. É como ser
informado por uma brisa passageira que você é o seu "primeiro e único amor" - impossível e
absurdo.

O "amor" se origina, e apenas existe, nas mentes dos homens; é sentido por eles, e pode ser
entendido por eles. A mulher não tem uma vida interior, de modo as emoções não podem se
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Vejam só que coisa louca: querer comparar indivíduos que nada mais são que personificações da
ilusão/mentira/manipulação/dissimulação, etc. com outros capazes de pensamentos, raciocínios/atitudes

lógicas (exceto quando estes são suprimidos), é criminoso! 

Imagine você pegar um quadro do Picasso e desenhar do seu jeito.

PRA VOCÊ, ficou melhor que o original. 

Agora imagine um Orson Wells interpretando Rei Liar e vem um cara qualquer e fala em cima da voz do
homem.

É a mesma coisa que uma mulher querer bancar a romântica, a sensível, a compreensiva, a honesta, a...
virtuosa.

É um negócio tão nefasto de mentiroso, baixo, sórdido e corrupto, e ao mesmo tempo é uma lavagem

cerebral tão perfeita que ninguém enxerga isso! 

Qualquer um que confrontado com tantas evidências, qualquer um que tenha o mesmo conhecimento
acumulado que eu tenho e ainda assim acredite que uma mulher possa vir a ter uma dessas qualidades de
maneira genuína, não passa de uma pessoa absolutamente sem caráter, sem ética, sem honra, que se
anulou completamente. É um imbecil completo, que já deu descarga no cérebro! 

conectar e interagir com ela. 

As emoções estão apenas e continuamente postas em jogo, e ela, como elas, surge nos
ambientes criados pelas mentes conscientes dos homens. Então, se os homens desistissem de se
apaixonar por mulheres, o amor romântico cessaria. 

Se os homens deixassem de confiar nas suas emoções, e acabassem com elas totalmente, então
as mulheres não teriam lugar na vida dos homens, e sem os homens, elas simplesmente
desapareceriam.

Carecendo de uma vida interior; as mulheres não têm relação direta com qualquer coisa. O mais
próximo que elas podem vir a ter é através dos outros.

Você só tem que olhar para a maioria dos meios de comunicação, ou televisão, para ver como
isso funciona.

Novelas e revistas estão repletas de histórias e boatos sobre outras pessoas. Esses "outros"
tornam-se um com ela através de sua feminilidade.

Funciona assim: a mulher está ligada a tudo por um laço invisível - que é a feminilidade - que é o
inconsciente.

A mente feminina pode ser descrita como estar nos estágios iniciais da doença de Alzheimer; você
sabe todas as necessidades e desejos de sua família, você mantem um bom trabalho, analisa,
teoriza e especula sobre muitas questões, ama e odeia, paga seus impostos e vota, é um líder
em sua comunidade, dirige um carro e pilota um avião -, mas sua mente não está realmente
fazendo as conexões adequadas.

Sim, as conexões estão sendo feitas, mas a maioria são incompletas ou mal formadas, o que
significa que qualquer amor, análise, conduzimento ou especulação feita, é apenas superficial.

É onde os homens entram em cena. Através de sua masculinidade, as mulheres têm sentido. Isso
lhes dá a aparência de possuir mentes conscientes.

O mundo inteiro está configurado do jeito que está de modo a fazer tudo facilmente disponível
para uso da mulher. Razão pela qual deve haver sempre uma influência masculina em sua vida:
ou através de parentes do sexo masculino (pais, irmãos, maridos e filhos) e, ou, governos,
polícias, soldados, e o homem ao lado.

Ela precisa de uma, ou de todas estas influências do sexo masculino para se mover ao longo da
vida. Os homens são na maioria das vezes ignorantes ou preferem ignorar, a influência que têm
sobre as mulheres - mas às vezes é posta em evidência através da violência que infligem sobre
elas, ou as piadas que contam sobre elas, ou a maneira como as tratam com indulgência. Tudo
isso, claro, não faz nada para mudar as mulheres - só dá à feminilidade mais espaço para crescer.
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Nenhuma mulher jamais foi, é ou será igual a um homem. O erro desses paspalhos é acreditar nesta

merda analisando todas as mulheres sob as suas óticas, vendo nelas aquilo que eles são! 

Por mais que elas pareçam ter essas qualidades, por mais que a sociedade queira nos fazer acreditar em
tantos engodos, por mais que a mídia, os filmes, jornais, sites e o caralho vendam a imagem de que as
mulheres são ou podem vir a ser a mesma coisa que os homens, que possuem alguma superioridade
moral (ou que assimilem esses conceitos durante a vida), elas são exatamente o contrário de tudo isto,

PORRA! 

Acreditar nessas lorotas é o mesmo que vender a idéia que uma dublagem é melhor que o original.

Nunca foi e nunca será.

Mas as pessoas só entendem aquilo que suas mentes limitadas conseguem captar. 

Especialmente mentiras. 

Acreditar em Deus e todo tipo de porcaria religiosa é não apenas assinar um atestado de que você está de
joelhos ante às maiores empulhações já inventadas e repassadas adiante pela espécie humana, mas de
que abraçou a grande loucura, o símbolo máximo do que o feminino representa, o interesse de levar
adiante as agendas de controle e dominação das mulheres, que só são alguma coisa porque manipulam os

homens pra espalhar seu câncer adiante. 

Os religiosos ou aqueles que sustentam e promovem qualquer estelionato parecido são sempre mulheres.
Religiões apenas se perfazem justamente naqueles indivíduos que estão totalmente impregnados de
valores femininos, que foram castrados pelas mães ou mulheres de alguma forma.

Por exemplo, o que a gente conhece como ensino obrigatório surgiu há muito tempo (não 200, 300 anos
atrás por obra de um país ou outro que levou pro restante do mundo, mas há milênios mesmo), apenas a
metodologia de ensino e manipulação foram sofisticados recentemente pra emburrecer mais ainda a
população, e isso da necessidade de se passar adiante esse cancro religioso (as instituições de ensino são
crias da igreja, óbvio), de se fabricar o cidadãozinho comportado, obediente, que teve seus culhões
arrancados nesse processo ao perder totalmente a capacidade de questionar, de ter qualquer pensamento
crítico, de ser contrário à autoridade, ele apenas acha que é melhor do que os outros por meio de notas,
diplomas, cargos da moderação da hardMOB e outros meios que fazem parte de todo o esqueminha de

hierarquia de poder que as mulheres ajudaram a criar e fazem questão que exista e se perpetue! 

Idiotas, a ideologia de que somos melhores que os outros por qualquer motivo é algo exclusivamente

feminino, ainda que possa ser colocado em prática pelos homens! 

É compreensível que os homens façam toda sorte de serviço sujo para as mulheres, pois elas precisam
manter esta imagem de que são "puras" e "castas", pra que ninguém se dê conta de que são legítimos
buracos negros!

Somente homens conscientes, que não apenas questionam mas se apegam à razão, é que são capazes de
atitudes nobres. Esses é que não discriminam ou tratam os outros automaticamente com a crueldade e
desumanidade que é tão típica das mulheres, que agem assim o tempo todo. E passam despercebidas
porque todo mundo finge que não vê, porque todos estão e sempre estiveram no bolso delas!

Como é que as religiões e mentiras coletivas encontram terreno fértil? Não porque foram impostas, e sim
graças aos conformistas, aos passivos, às pessoas completamente delirantes e que não importa o quão
criminosas sejam, entram sempre na conta de honestas e "normais" (enquanto que os "indesejados" que

 Citando flv 

2) não sou cristão e boa parte dessa galera parece subscrever uma moral muito embasada no cristianismo.

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/472615-cu-nao-perdoado-mob-sao-presos-incitar-crimes-de-odio-intolerancia-pela-inter-post9168825.html#post9168825
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/472615-cu-nao-perdoado-mob-sao-presos-incitar-crimes-de-odio-intolerancia-pela-inter-post9168825.html#post9168825


Cu não perdoado Mob - Dois são presos por incitar crimes de ódio e intolerância pela inter

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/472615-cu-nao-perdoado-mob-sao-presos-incitar-crimes-de-odio-intolerancia-pela-inter-5.html[03/02/2013 21:39:05]

OUSAM levantar a voz contra esses pústulas, por serem a minoria é que recebem todo tipo de rótulo ou
são perseguidos).

Vejam só como raciocinam esses macacos: na cabeça deles, se alguma coisa consegue se estabelecer,
todas as outras 1.000 que tentaram ou não conseguiram são...

Fracassos. 

Vocês, assim como a maioria dos ignorantes, valorizam apenas os "vitoriosos" ou a "vitória" em si, quando
deveriam se condoer, ou pelo menos lamentar, pela não "vitória" dos que "cairam"!

Não há uma só pessoa em parte alguma que lamente que este sujeito tenha de ter sido preso. Pois pra
isso se precisaria reconhecer que ele foi, sim, mais uma vítima como tantas outras, e neste esgoto não há
alguém que tenha caráter suficiente pra assumir sua parcela de culpa em todas estas desgraças.

Se você vive eternamente negando os fatos também está agindo como as mulheres - por mais que a
verdade esteja na sua cara, você não irá reconhecê-la nem sob tortura. Você jamais irá contestar cada
fibra do seu ser, afinal você é (mais um) que acredita ser merecida a lealdade ao que te disseram que é
justo, correto.

O que resta, em meio à esta podridão toda, são apenas pensamentos abjetos e destrutivos, disfarçados de
"indignação moral" e "justiça", entre outras indecências que, infelizmente, são encaradas com naturalidade
principalmente pelos brasileiros...

Que, escravos como sempre foram, importam várias ideologias dos gringos, entre elas a bobagem absurda
de que "só os fortes sobrevivem" ou que "quem é competente se estabelece."

Percebam o quanto essa lógica é cruel, covarde e profundamente injusta. 

Então, pode-se dizer que num mundo regido por valores femininos, a coisa funciona assim: a menos que
nosso modo de vida, nossas ideologias e pensamentos sejam aprovados pelo crivo da sociedade, sempre
dentro dos VALORES e EXIGÊNCIAS malucas, voláteis e jamais coerentes DELAS, nunca o nosso, o que se

diga e faça não tem valor! 

As pessoas não tem valor, são apenas ferramentas para serem manipuladas e achacadas no momento
mais conveniente.

É que vocês desde cedo abriram mão das suas identidades para se tornarem o que os outros queriam
que vocês fossem.

Eu nunca fiz isso, mesmo que tenham tentado me cooptar desde cedo. Sempre fui esperto e mantive uma
distância segura disso tudo. A minha personalidade, de ser um "outsider", de nunca me importar com
absolutamente nada, me blindou contra todas estas empulhações. 

Por isso, nunca fiz a menor questão de ser igual a vocês, nunca tive as SUAS aspirações. A única coisa
que sempre fiz questão foi de continuar sendo eu mesmo.

Ah, mas foda-se, né?

Nada disso tem importância, o que interessa é levar vantagem em tudo, o que vale é passar uma imagem
de vitorioso, de fodão, ainda que tudo à nossa volta esteja desabando, vamos continuamente negar que a
miséria humana está em toda parte, não vale a pena mudar você mesmo, nem dizer não a tudo isso. 

Vamos aplaudir os "vencedores", mesmo que não passem de meros empregados do Esquemão como todos
nós.

Nojo! 

 Citando flv 
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Nessahan Alita, Esther Vilar e outros autores na verdade nunca disseram nada que fosse significativo,
importante e notório. 

O mérito dessas pessoas, que apenas se sobressaem sobre outras porque a ignorância está em toda parte
- é terem virado clássicos apenas porque relataram todas estas obviedades de forma atraente, como se
todos os temas abordados por eles fossem obscuros, esquisitos, e desconhecidos.

Mas sempre foram de conhecimento geral e a razão para não serem discutidos é a mesma deles existirem
- são verdadeiramente poucos aqueles indivíduos que conseguem ter lapsos de genialidade. 

São raríssimos aqueles que compreendem as coisas não porque tomam conhecimento delas, mas porque
conseguem imaginá-las, de pensar de maneira abstrata.

Aqueles que são capazes de despir todos os segredos, de raciocinar sobre o "porquê" intuindo as
respostas, pensando fora da caixa, mesmo sem serem forçados a isso.

É claro que nunca existiu uma mulher assim, mesmo as que são um pouquinho melhores que as outras ou
se escoram nas ideologias visando se projetar, ou foram levadas a isso por algum acontecimento pessoal,
mas encaram o conhecimento como distração ou oportunidade. E as que tem noção de alguma coisa
geralmente perdem sua feminilidade.

Eu me interessei pelos livros do Nessahan porque ele coloca de um jeito bem claro aquele padrão de
comportamento feminino dado a mentira e dissimulação. Algo que é meio óbvio, até minha mãe quando eu
era menor me aconselhou sobre os perigos de se confiar muito em mulheres. Mas ele de fato resume e
expõe bem.

 

30-03-2012 16:32

De que adianta você estudar História e entender tanto sobre todas essas culturas, se é absolutamente

incapaz de imaginar o que todas elas tem em comum? 

Você acha que todas essas imposições surgiram do nada? Que um dia os homens resolveram criar, e, pior,
apoiar toda esta bosta?

É isso que vocês querem que eu acredite, PORRA? 

Essa conversa de fragilidade física é lorota, a única fragilidade feminina é a mental! O sexo feminino
jamais foi frágil fisicamente, é justamente o contrário, os homens ficam mais doentes e vivem menos que
as mulheres no mundo todo.

A FRAGILIDADE é MENTAL! MENTAL! 
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 Citando flv 

Isso tem várias explicações. Tem o fato da da mulher ser mais fraca fisicamente e sua sobrevivência em
um passado distante depender de suas habilidades sociais e da manipulação do desejo masculino. E tem a
questão cultural, já que durante um bom tempo a mulher era propriedade do pai. No Império Romano
existia o tal do poder do pai, poder de vida e de morte. Os filhos eram propriedade, bens do pai. Uma filha
que não andasse muito bem na linha se desvalorizava e casamento era moeda de troca no jogo da política.
Então as mulheres tiveram que desenvolver outros meios de viver nesse ambiente sem se manchar
publicamente. E essa questão da honra da filha perdurou durante um bom tempo.

Acho que isso tudo se combina para termos o comportamento feminino, sempre oblíquo, esquivo,
escorregadio.
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É por causa dela que o mundo que você vive não funciona, é ela que torna as mulheres incompetentes e
preguiçosas em relacionamentos pessoais e profissionais, é ela que faz com que as mulheres sejam
incapazes de serem melhores que os homens em qualquer profissão, que impõe uma miopia intelectual e
impede que elas tenham uma ambição genuína ou senso de justiça, que força com que dediquem a vida
buscando uma constante reafirmação pelos outros de que tem algum valor, que previne que colaborarem
positivamente com a humanidade, que fomenta esse parasitismo, esse filistinismo (mulheres só apreciam
e impõem o lixo), toda essa mesquinharia, e muitas outras imperfeições, como total ausência de desejo

sexual, resultado daquela "inconsciência" sugerida lá em cima. 

É ela que impede que a vida das mulheres seja algo mais do que a eterna necessidade de coisas
materiais, a eterna insatisfação com o que se tem, canalizada numa busca de se preencher o vazio.

E é ela que vitima os homens e faz com que eles se voltem uns contra os outros.

Vocês não tem a menor idéia do que estão falando, e nem de quem estão criticando. 

Eu tenho convicção no que digo, não vivo de achismos e nem embaso minhas opiniões só porque A ou B
disseram que é assim ou porque alguma coisa aconteceu a mim que deu origem à essas opiniões.

Eu pesquisei e prestei atenção a tudo isso mais recentemente, mas desde pequeno que eu sempre soube
diferenciar as pessoas e entendi o que acontecia à minha volta. Sou ótimo pra analisar as reações alheias,
em contabilizar as atitudes (enquanto vocês as esquecem/relevam e apenas acreditam em meras
palavras).

Se há 20 anos atrás, quando eu não tinha nem pelos no saco, já era capaz de reconhecer o que as

mulheres são, imaginem HOJE. 

Vocês não tem a menor capacidade de contestação ou de compreensão, não são capazes de sequer
interpretar um texto meu (alguns acham que estou "trollando" porque uso emoticons, quando sempre falo
sério em todos os meus posts), de ter a mesma sagacidade que eu tenho de entender isto tudo. 

E o motivo é simples: as pessoas são levadas a acreditar que estão possuídas por demônios, que Jesus
existiu, que o Omo lava mais branco, que Deus ajuda, em ideais de esperança, amor, felicidade...

Porque o cérebro é um computador biológico. Um computador que trabalha na base de programação
prévia.

"Cartões perfurados", digamos assim.

A propaganda, o entretenimento, a religião, os governos e mesmo você usam essas informações
(consciente ou inconscientemente) para manipular seu semelhante.

Entendeu?

O que pega é o GRAU de PROFUNDIDADE NESSA CONVICÇÃO que se faz a pessoa depositar sua total
crença.

Existem apenas duas bases de sustentação do ser humano: o SER e o TER.

As pessoas querem TER, as pessoas querem SER.

As vezes se inverte: as pessoas acham que para SEREM alguma coisa, precisam TER alguma coisa. Ou que
para TER algo, precisam SER algo.

Uma vez que você DIRECIONA o desejo de alguém para SER, ela será aquilo que você quiser.

Se você disser a alguém que para SER alguém ela precisa TER diplomas, carros, casa, mulheres, ela
seguirá obedientemente.

Pois é da nossa natureza sermos GUIADOS. 
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Já eu sou diferente de todos vocês. Pois não almejo nada (a não ser a manutenção da minha
personalidade), e sei bem o que sou. Quem não é capaz nem de se compreender jamais poderá entender
seus semelhantes. 

E quando se consegue fazer com que uma pessoa ACHE QUE É...

Ela SERÁ, primeiro pra si mesma. DEPOIS vai IMPOR isso ao mundo.

E o mundo vai aceitá-la, pois, é bom lembrar, o mundo só existe porque os humanos dizem que ele
existe.

Só que se a vontade de um for MAIOR que a vontade da maioria, a vontade desse indivíduo
PREVALECERÁ!

Lembram de um tal Napoleão?

Hitler?

Stalin?

Edir Macedo?

Pois é. 

Cara!

Presta atenção, caralho!

Ninguém está aqui. 

Aqui na Internet não tem pessoa alguma. Nem realidade, verdade, mentira, nada.

Só há um amontoado de "informações" que a gente passa daqui pra lá...

Mas não tem valor "de per si", entende?

Não tem valor por si só.

É nada. São bits e bytes.

Um nada que passa a ser algo SE a gente dá valor. Ou se olha pra ele, mas se não nos importamos, no
milésimo de segundo depois, sumiu.

Acreditar que as mulheres são o que elas (e todo mundo) prega(m) é tão absurdo quanto querer procurar
oxigênio, hélio, metano ou qualquer elemento químico no vácuo absoluto!

Coisa de doido, burro ou ingênuo. 

 Citando flv 

Mas, olha, eu acredito que se você conseguir vencer toda essa carga cultural pode chegar a ter um
relacionamento íntimo com uma mulher bastante proveitoso. Você pode de fato ter uma amiga, com quem
você fode e o sexo não é meramente o resultado de um jogo de cabo de guerra e ao mesmo tempo ter
uma pessoa confidente, uma companheira. O problema todo é que o mundo está aí e irá exigir outro
comportamento dela.

 Citando sugar 

O ser humano é capaz de fazer coisas inimagináveis 
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Ao invés de me zoar e tentar inutilmente me atingir, vocês deveriam é me agradecer.

Pois é graças à minha ajuda que vocês podem conhecer coisas que antes lhes eram impossíveis.

Porque eu posso ser tudo, menos ingênuo. 

Pra vocês terem idéia de como a manipulação está em toda parte, essa semana, na hora do almoço, eu
resolvi ligar a TV (por sinal, o único momento do dia em que faço isso) e estava lá passando um programa

do Discovery sobre dinossauros. 

Adivinha o que era mais comentado? Como as fêmeas escolhiam os machos, como os machos lutavam e
preservavam as fêmeas, como os machos evoluíam porque eram melhores que os outros, como as fêmeas

de uma espécie eram melhores que os machos, como... 

PULTA QUE ME PARIU! Um programa inteiro dedicado a exatamente tudo o que eu venho alertando! E
na base do achismo, claro, sem comprovação de naaaaaaaaaada (que nem um outro programa onde
comentavam sobre possíveis abduções), mas novamente: o que importa pras pessoas buscar a... Verdade?

O que interessa é, sutilmente, pregar valores malucos e sem sentido, que terminam sendo empurrados
sem que a gente perceba.

Eu sei qual é a agenda tanto das mulheres como dos homens que fazem o seu jogo: a manutenção do
poder.

Poder magístico, astral, mental, legalista, o que for.

Mas eu não quero poder algum!

Só quero ser livre de todas as mentiras que me contaram pela vida afora. 

Você precisa das mentiras.

Você as quer.

Eu as nego.

Tá na hora de mudar. Jogar fora essas merdas e começar a ver a nossa Existência como ela realmente é.

E não como podemos tirar vantagem dela. 

A mídia por sua vez procura explorar o caso. Movida pela ganância de faturar mais uma vez 

A verdade está aí, a SOCIEDADE tema sua parcela de culpa. A mídia e o estado são manipuladores de

opinião, hoje está cada vez mais difícil de pensar fora da caixa.  

O estado não cumpriu o seu papel de fiscal. Durante um longo tempo permitiu que este blog permanecesse

no ar. 

Movidos por um pensamento egoísta e idiota, achavam que estariam acima da LEI 

Agora receberão a punição pelo que fizeram 

 Citando Preissler 
Ele e o Truman com certeza foram abusados sexualmente pela mãe quando eram crianças.
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Agora percebam como é fácil fazer dançar esses macaquinhos escravos dos próprios egos. 

 Citando The Voice 

Quando vê, o Truman é esse tal Silvio Kokeluche aí, vai pra preso e leva pra cadeia junto todos os que
esverdearam os posts dele falando mal das mulheres.

Última edição por Truman : 30-03-2012 às 16:35
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