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As modificações quase que exclusivamente decorrem de interpretações... elas podem existir sem
interpretação sim, nesse caso são espontâneas, mas dificilmente têm boa conclusão

Mas o pior acontece quanto a modificação visada é baseada em uma interpretação errônea, como por
exemplo o próprio citado Karl Marx
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O problema eh que sem interpretacao nao tem o que ser modificado.

Fortes fortuna adiuvat
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Gosto muito do Soneca também.
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The Voice 

Membro

 Citando Stifodão 

Quando perguntam isto, a primeira frase que me vem à mente é do Sêneca, meu filósofo favorito: se um
homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável.
Não é resposta que cria propósito, é pergunta. E quem faz pergunta é filósofo.

Última edição por The Voice : 12-12-2011 às 1:43
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Filosofia não é ciência, mesmo quando utilizada para algo útil. Isso nem deveria estar sendo discutido, é
algo elementar. O fato de você achar que os filósofos eram também cientistas ou que filosofia faz parte da
ciência não significa que ambas sejam sinônimas.

Sócrates, Platão, Sêneca, Epicuro, Tomás de Aquino, Sto Agostinho, etc., só pra citar alguns, são filósofos
e não são cientistas. Aliás, do jeito que conceituamos ciência hoje, quase tudo o que antigamente se
chamava de ciência, hoje não passaria de teoria filosófica, devido à falta de fundamentação empírica, de
delimitação e aplicação prática, etc. que a ciência atual exige. De modo que boa parte dos "cientistas"
antigos, hoje seriam apenas filósofos.

Antigamente filosofia e ciência se confundiam, mas hoje a diferença entre ambas é nítida.
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filosofia é sim uma ciencia, quando aplicada a algo útil. como eu falei pro arq, os maiores filósofos (e
téologos) eram matemáticos, químicos, físicos, justamente porque eles questionavam o status quo e
olhavam pra fora da caixa.

vc falou nele, então vou citar como exemplo, poincaré foi filósofo.

você não consegue conjecturar nenhum teorema, seja matemático ou físico ou de qualquer outra ciencia,
sem filosofar.

essa filosofia de estudante, que adora bater no próprio peito e falar "eu sou filósofo, vocês nunca me
entenderão" é a maior pseudo intelectualidade que existe, é um conhecimento vazio, cheio de palavras,
mantras repetidos de livros velhos, mas sem nenhum conteúdo verdadeiro.

99% dos "filósofos" são os mesmos que não entendem obras irônicas como a de maquiavel.

12-12-2011 3:29

Não se pode formar filósofos, mas se pode dar todos os instrumentos a quem quer filosofar. É pra isso que
servem os cursos universitários de filosofia. Um filósofo é antes de mais nada alguém que desenvolve uma
maneira crítica e original de encarar e interpretar o mundo e as suas circunstâncias. Mas de nada adianta
você tentar interpretar e pensar criticamente um mundo que você não conhece. As ideias, normalmente,
evoluem assim: para atingir o último degrau você precisa percorrer os anteriores. 

Me diga como você acha que deveria ser a filosofia hoje e eu te mostro quão inocente e pobre é esse teu
modo de pensar a filosofia como algo que os estudantes fazem enquanto pensam merdas e fumam
maconha, etc.
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 Citando Todeswunsch 

Não tem como formar um filosofo. A reflexão a respeito de algo baseado na propria sabedoria das pessoas
gera uma filosofia. Pouca gente entende isso, que os filosofos não eram pessoas que ficavam fumando
maconha e pensando merda, eram pessoas uteis pra sociedade e que geravam conhecimento util. A
maioria de quem faz filosofia é filhinho de papai que não quer mexer com nada que os pais possam obrigar
a trabalhar, então é a saida pra vagabundar 4 anos e depois continuar na aba da familia, achando que é
filosofo só porque formou na faculdade. Infelizmente tenho que reconhecer que já vi estudos de ciencias
sociais que fizeram algum bem pra sociedade, mas de filosofia no Brasil nunca vi.
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Nossa velho, quanta bosta. O que eu falo é que a filosofia parou de evoluir faz muito tempo, por isso hoje
ninguém dá muita bola pra ela.

E realmente, com meu Deus não preciso de mais nada. ;*
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 Citando Baskiat 
Acontece, obra prima biologica da inteligencia humana, que nao sabemos o quanto nao sabemos. Ela tem
q ser usada ainda HOJE, por que atraves dela, HOJE, unindo-se ao conhecimento q advem dela; HOJE, vc
ainda pode descobrir mais coisas pra HOJE ou pro FUTURO.

Ou vc acha realmente q ja sabemos de tudo e podemos jogar fora um artificio essencial e primoroso como
a filosofia?

Ah eh, vc acredita em deus e tem fé neh, tinha esquecido que com isso n precisa-se de mais nada,
desculpa ai. 

 Citando EduTunning 

Algum oral e outro mas tudo bem, o importante é meter a boca

12-12-2011 14:04

No último século, alguns ainda vivos atualmente: 

Russell, Wittgenstein, Foucault, Adorno, Horkeimer, Marcuse, Habermas, Heidegger, Merleau-Ponty, Taylor,
Baudrillard, Delleuze, Kripke, Carnap, Bachelard, Derrida, Popper, Kuhn, Quine, Rorty, Putnam, Rawls,
Sartre, Strawson, Dummett, Chomsky, Lewis, Goodman, Godel, Nozick, Davidson, Zizek, Lipovetsky, e
muitos outros mais.

Hoje temos muita, mas MUITA coisa sendo debatida na filosofia, talvez mais do que nunca, graças
principalmente aos próprios avanços da ciência, avanços esses que acabam aumentando exponencialmente
a complexidade do mundo em que vivemos e que acabam gerando infindáveis problemas filosóficos. Mas
você não terá conhecimento desse trabalho com a mesma rapidez com que fica sabendo que a nasa
descobriu um novo planeta. Filosofia não é assunto que interessa a governos, corporações e meios de
comunicação, muito pelo contrário.
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 Citando KaZu 

Mas vocês parecem que fazem força, pqp.

Pergunta: "Porque a filosofia é ignorada HOJE?"
Resposta: "Porque HOJE ninguém faz nada no campo da filosofia"

Ambos sabemos que no passado ela foi de suma importância e ainda os seus conceitos são utilizados na
atualidade, mas HOJE não acontece quase nada de novo ou importante nessa área.

Então fale do HOJE sobre a filosofia.
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Você não precisa dar a "crítica da razão pura" do Kant, ou "humano demasiado humano" do Nietzsche para
uma criança. Da mesma forma que você não ensina divisão de raízes ou teoremas complexos nas séries
iniciais em matemática. A filosofia deveria sim ser ensinada desde as primeiras séries, não como algo
complexo, mas simplesmente como ferramenta para formar crianças que aprendam desde cedo a
pensarem a vida e o mundo. O 2+2 da matemática e o A B C do português deveriam ser o "para que
serve uma escola?" da filosofia. O simples trabalho reflexivo é filosofia. As escolas não trabalham com isso.
Deveriam. 

Aliás, o questionamento é algo de certo modo natural das crianças, mas a escola costuma bloquear isso
colocando todas caladas e enfileiradas dentro de uma sala em que só o professor fala.
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Se você quiser ensinar aos seus filhos aos 7, vá em frente.

Desde que eu possa escolher se os meus vão ou não.

12-12-2011 15:31

Hmmm, parou de evoluir né?

Sei...

Bem, vc como grande estudioso e renomado filosofo, poderia nos explicar exatamente em q ponto ela
parou de evoluir? E por quê e quais consequencias isso tras ao pensamento?

Cite também o processo logico do seu argumento sem se esquecer de contemporaniza-lo e citar exemplos.

Grato.
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Nossa velho, quanta bosta. O que eu falo é que a filosofia parou de evoluir faz muito tempo, por isso hoje
ninguém dá muita bola pra ela.

E realmente, com meu Deus não preciso de mais 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

12-12-2011 15:34

Marilena Chauí: “Grupo oligárquico não admite nenhuma contestação”
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Chauí: movimentos sociais construíram a democracia

Aos 70 anos, a filósofa Marilena Chauí segue avaliando os rumos da política e as grandes transformações
sociais e culturais em curso no Brasil e no mundo. Pelo seu diagnóstico, o coração da democracia brasileira
está muito debilitado, uma vez que todas as formas de conflito são abafadas ou combatidas com a
repressão do Estado, o que impede o avanço na garantia de direitos e no aprimoramento da própria
democracia.

“No Brasil, incessantemente, o conflito é transformado em crise e se joga a polícia e o Exército contra a
população e os movimentos sociais. A única maneira de afirmar a legitimidade e a necessidade do conflito
é mostrar que o mesmo é o coração da democracia”, falou Marilena ao Sul21.

Professora de Filosofia Política na Universidade de São Paulo (USP), Marilena é uma das fundadoras do
Partido dos Trabalhadores (PT). Ela esteve em Porto Alegre para participar de conferência no Debates
Capitais promovido pela Câmara de Vereadores nesta quarta-feira (7).

No entendimento de Marilena, sem mexer na estrutura da sociedade fica impossível compreender o
verdadeiro sentido democrático do conflito. “O núcleo da sociedade brasileira é um grupo oligárquico que
não admite nenhuma contestação e que transforma o conflito na ideia de desordem, crise, perigo, de que é
preciso repressão e um Estado forte”, aponta.

Ao mesmo tempo, Marilena também destaca que a repressão do Estado é dirigida geralmente aos negros,
aos pobres, aos índios, aos moradores de rua. “Eles são vistos como uma ameaça visível. Mas, sob essa
ameaça visível, se esconde ideologicamente que qualquer forma organizada no interior da sociedade é
perigosa. Qualquer grupo, classe, conjunto que se organize em termos sociais e políticos é visto como
perigoso”, explica a filósofa.

Outra face para comprender este processo se trata de um mito da não-violência que está arraigado na
sociedade brasileira. Essa posição, segunda ela, enfraquece as possibilidades de mudança. “Se nós somos
um alegre povo mestiço, verde e amarelo, sensual, ordeiro e pacífico… O que se faz? Esta tudo dado, tudo
pronto”, critica Marilena.

Para ela, a garantia de direitos passa pela percepção de que o racismo, o sexismo e a homofobia são
formas de violência que são naturalizadas pela maioria da sociedade brasileira. “Mexer na estrutura da
sociedade brasileira é uma tarefa de todos. E o começo disso passa pela percepção de que existe uma
violência estrutural, um autoritarismo. Se isso não for percebido, não temos como lutar”, fala Marilena.

“Há um campo aberto para a política”

Marilena também pontuou que o começo dessas transformações na estrutura da sociedade começaram
com a constituição dos movimentos sociais no período de luta pela redemocratização do país. “Tem sido
assim desde a década de 1970. Todos esses movimentos deram origem a formações partidárias e políticas
que democratizaram o país. Não é porque o Brasil se democratizou que os movimentos se tornaram
possíveis, é exatamente o contrário: porque os movimentos se organizaram, existiram e lutaram que eles
tornaram possível a democratização do país”.

Diante das mudanças gerais ocorridas na sociedade brasileira, Marilena avalia que o refluxo dos grandes
movimentos sociais servirá para a reposição de novas práticas políticas, sociais e culturais. “Há um campo
aberto para a política que ainda não foi pensado e ainda não foi exercido. Mas isso não é um ou outro que
vai pensar. É um coletivo que tem que pensar e refletir sobre isso”, avalia.

Nesse sentido, Marilena também apontou a necessidade de desvincular a política das formas clássicas de
representação. “Quando a política fica restrita ao aparelho do Estado se perde a noção mesma da política
que é a polis, a cidade organizada, a sociedade. Em vez de pensar que a política é uma ação coletiva no
interior da própria sociedade, sob a forma de poderes e contra poderes, se pensa a política como uma
esfera separada”.

Apesar de todas essas constatações, Marilena se mostrou uma pessoa otimista. “Eu só lamento que não
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vou ter tempo de vida para ver as mudanças profundas que vão acontecer não só no Brasil, mas em
escala planetária. Uma mudança no saber, na ciência, na tecnologia que por enquanto ainda estão muito
afogadas dentro da estrutura capitalista vigente, mas elas têm potencial de mudança e transformação
muito grande”, aponta a filosofa.

Dai o hardmobiano médio lê esse tipo de pensamento e pensa que é uma vermelinha aloprada, mas pensa
isso porque não pensa. O problema não é exatamente da filosofia, talvez o problema seja na Afilosofia, ou
anti-filosofia de alguns setores da sociedade. Pensar pra que? Vamo trabalha, ganha e gastá!!!!

manodoguetow.

12-12-2011 15:39

É ignorada porque a maioria das pessoas acham que são eternas, invencíveis, poderosas. 

Que estão sempre certas, que sabem mais do que os outros e que, por isso, nada que vem de fora e que
seja CONTRA o que elas acham que é certo...

Tem valor. 

Eu por exemplo já fui "punido" de N favelas virtuais. Porque fóruns nada mais são que extensões das
escolinhas que o pessoal brincava quando era criança.

E toda escolinha sempre tem um diretor fascistinha que quer colocar ordem na casa, bancando o macho

alfa. 

Por conseguinte, ele junta um bando de gente fraca de cabeça que quer ser migucho. Daí surge um bando
de macaco virtual, um catando piolho do outro, um comendo a merda do outro e se achando todos

evoluídos. 

Aí entra um cara feito eu no lugar e o macaquinho alfa se acha ameaçado e desanda a perseguir este
considerado. Daí seus marionetes entram na jogada, o couro come, shitstorm, e eu sou banido. 

Porém, eu sou livre demais para estar nessas jaulas virtuais. 

Já esta geração é extrema e completamente insegura. Vocês disfarçam suas seguranças atrás de
brinquedinhos, jogos, diversão, achismo, cabeça baixa, vendo TV, correndo que nem porquinho da índia
pelos canos de sua gaiola de plástico colorida...

Se achando livres.

Sabichões.

Ishpertchus. 
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Só que a merda é que eu sempre estive deslocado disso tudo.

E por já ter conhecido outras culturas, a impressão que eu tenho é que que vocês disfarçam esse espírito
de "camaradagem" brasileiro, esse "bom humor" e o caramba como um grande tapume de aparências.

Só que vocês não enganam ninguém.

Só enganam uns aos outros, os mesmos que carregam tapumes que nem vocês.

Pois se um desmascara o tapume do outro, o rei fica nu e NINGUÉM quer isso. 

Eu vejo o medo em cada palavra que leio aqui na hardMOB, em cada pergunta, em cada site e mesmo no
contato com a galerinha pessoalmente.

Medo de errar, medo de acertar, medo de ter medo, medo de ter coragem, medo, medo...

É horrível. 

Acho essa sensação medonha, pavorosa, porque os valores de vocês são os mais mesquinhos do mundo.

Mesmo um palestino que bate nas 5 mulheres, pelo menos ele tem coragem de pegar numa metralhadora
e matar israelenses.

Não digo que o que ele faz é certo ou errado, MAS ELE FAZ! 

Vocês-não-fazem-nada! 

Fazem coisas pra ganhar dinheiro, sim. 

Pra manter um status quo em que vocês se beneficiem, sim.

Mas e aí?

E o resto?

Minha filosofia de vida é simples: devemos vencer nossos medos. 

Destruir a imagem que construiram em torno de vocês e colocar outra, nova e diferente, no lugar... Pra

depois destruir de novo. 

Isso sim é fazer algo de importante e ÚNICO na vida...

Pra depois ser completamente esquecido, fisicamente falando, deixando aí só suas idéias.

A Filosofia é primordial na vida de qualquer ser humano que OUSE querer ser livre.

O ideal é pegar a obra de UM ÚNICO filósofo e ir destrinchando ao longo do tempo. Sem pressa, sem
afobação, numa boa, como quem bebe um bom vinho, sossegado.

Há filósofos intragáveis, que nem Kant. Esse é foda, não dá pra entender porra nenhuma. Mas olha lá

quanta gente delira em cima... 

Kierkegaard é outro ilegível. Tão ilegível que você se perde.

Lautréamont... Eu não sei qual era a dele, não. Começa de um jeito, despiroca, sei lá.

Mas os Gregos... Ah, que beleza! 



Por quê a filosofia é tão ignorada?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/460858-que-a-filosofia-tao-ignorada-6.html[01/02/2013 21:44:26]

Aquele bando de viado pedófilo sabia mesmo como pensar!

Por exemplo, um dos Paradoxos de Sócrates: "a Virtude é o suficiente para se alcançar a Felicidade".

Pois a maior das virtudes é o conhecimento.

Portanto, somos todos infelizes.

Sem contar o Alemão Bigodudo, que morreu louco, abraçando um cavalo mas que ganhou o apelido de
"anti-cristo" de tanto que detonou a igreja católica...

Mas o segredo da Filofosia não está apenas na leitura dos velhos. Que é importante, claro.

Está simplesmente em se parar e PENSAR!

Meditar mesmo.

E colocar em dúvida.

Pronto. Vocês já são filósofos! 

Última edição por Truman : 12-12-2011 às 15:43

Muama, Axl-Luke e manodoguetow.

12-12-2011 15:56

Por que filosofia não tem aplicação prática para a sociedade capitalista, simples.

Por isso se valoriza tanto engenharia, por exemplo.

Filosofia questiona coisas que a maioria não tem interesse de questionar. Enquanto engenharia (apenas um
exemplo, existem vários cursos) constrói carros, pontes, computadores...

#136

Registro:
Mensagens:
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Nov 2002
5.213
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Pr0x 

Membro

Última edição por Pr0x : 12-12-2011 às 16:00

 Citando Matuzah
uma vez comi uma gravida e a criança de dentro do utero pago um boquete pra mim ao mesmo tempo que
eu comia a mãe da mesma

12-12-2011 20:35 #137

Go away noob

SysTray 

Membro

 Citando C R O I X  

...

 Citando manodoguetow 
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Meu último post foi final.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2011
2.271
1116

...

 Citando SysTray 

Se você quiser ensinar aos seus filhos aos 7, vá em frente.

Desde que eu possa escolher se os meus vão ou não.

12-12-2011 21:03

No Brasil as familias ainda tem o luxo se matricula ou nao o filho na escola ou de deixa a crianca em casa
para ajudar nos afazeres domesticos ou pedir dinheiro na rua. As familias so estao opitando mais em
mandar os filhos para a escola para ganhar assistencialismo.

Mas em certos paises, como franca por exemplo, toda crianca a partir dos 6 ou 7 anos de idade, nao
lembro exatamente qual idade, tem obrigacao de estar frequentando a escola e estudar as materias que o
governo determinou que as criancas devam aprender aos 7 anos de idade. Incluindo filosofia.

Os pais nao podem ter o total controle de seus filhos pq nem os proprios pais sabem o que eh melhor
para os seus proprios filhos na maioria dos casos.
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Oct 2002
5.391
4
415

C R O I X 

Membro

 Citando SysTray 

Meu último post foi final.

Meu Site: www.marciofaustino.com
Minha fan page: Márcio Faustino Photographer
Minha loja virtual: http://marcio-faustino.artistwebsites.com/

Muama.

12-12-2011 21:12

porque se alguns safados levarem a sério acontece a mesma coisa que aconteceu na USP ;P

#139

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
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Que Brasil é esse que você mora?
No meu aqui, se um pai não matricula seu filho na escola ele pode ir preso.

A ta bom, então agora quem deve educar as crianças não são os pais que amam e querem o melhor para
os filhos, e sim um grupo de burocratas com segundas e terceiras intenções....

Vitória pra você champz 

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Go away noob
Jul 2011
2.271
1116

 Citando C R O I X  

No Brasil as familias ainda tem o luxo se matricula ou nao o filho na escola ou de deixa a crianca em casa
para ajudar nos afazeres domesticos ou pedir dinheiro na rua. As familias so estao opitando mais em
mandar os filhos para a escola para ganhar assistencialismo.

 Citando C R O I X  

Mas em certos paises, como franca por exemplo, toda crianca a partir dos 6 ou 7 anos de idade, nao
lembro exatamente qual idade, tem obrigacao de estar frequentando a escola e estudar as materias que o
governo determinou que as criancas devam aprender aos 7 anos de idade. Incluindo filosofia.

Os pais nao podem ter o total controle de seus filhos pq nem os proprios pais sabem o que eh melhor para
os seus proprios filhos na maioria dos casos.

12-12-2011 22:55

Dica, pare de usar sua própria ignorância como fato, se na sua concepção o mundo acadêmico/científico
não utiliza a filosofia, baseado em provavelmente nada, essa é a sua concepção, procure se informar antes
de afirmar.
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Mensagens:
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Apr 2003
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Mike Portnoy 

Membro

 Citando KaZu 

Nossa velho, quanta bosta. O que eu falo é que a filosofia parou de evoluir faz muito tempo, por isso hoje
ninguém dá muita bola pra ela.

 Citando Chip_ahoo 

to ligado, mas naum e a primeira vez que faço sexo anal..e so desta vez vim a sentir essa dor (pelo que
lembro).

13-12-2011 1:45

Como assim você se contenta em escolher se vão estudar ou não? Você não vai poder escolher se seu
filho estuda ou não filosofia no ensino fundamental, caso ela seja aplicada. A menos é claro que você não
planeje ter filhos futuramente. De qualquer forma restam os netos.
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manodoguetow  

Membro

 Citando SysTray 

Meu último post foi final.
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13-12-2011 7:41

Esse é o problema. Pessoas querendo mandar na vida de pessoas.
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Go away noob
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SysTray 

Membro

 Citando manodoguetow 

Como assim você se contenta em escolher se vão estudar ou não? Você não vai poder escolher se seu
filho estuda ou não filosofia no ensino fundamental, caso ela seja aplicada. A menos é claro que você não
planeje ter filhos futuramente. De qualquer forma restam os netos.

13-12-2011 16:16

Assistam, 2 horas que valem a pena.

#144

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2000
4.525
30

chikens^killer 

Membro

Mal por mal, prefiro o de Alzheimer ao de Parkinson. Ë melhor esquecer de pagar a cerveja do que derrubar tudo
no chão.! 

13-12-2011 23:11 #145
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Stifodão 

Membro

 Citando chikens^killer 
Assistam, 2 horas que valem a pena.
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Esse cara é genial.
Pior que já tinham me convidado pra assistir aula desse cara e eu dei pra trás. 

14-12-2011 1:03

Que a filosofia se mantenha distante por enquanto. Dificilmente ela deixaria de afundar ainda mais nossa
época.

Nada tão danoso quanto uma filosofia doente, ou provinda de doentes.
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Registro:
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Dec 2008
302
94

Damasus 

Membro

14-12-2011 7:30

Se as leis mudaram eu nao sei. Mas eu nunca vi uma noticia de algum pai ser preso por o filho nao
frequentar a escola. Pelo contrario, vejo muita gente que saiu da escola sem terminar os estudos.

Se vc acha que somente os pais que amam os filhos sao capazes de educar seus filhos, acesso o YouTube
e vamos ver quantas criancas estao esfregando a bunda seminua na camera e espremendo os peitos.
Quantas criancas estao na madrugada junto com os pais dancando funk em um boteco rodeado de bebidas
alcoolicas e cigarros. E quantos adultos tiveram conceitos deturpados vindo da esducacao dos pais.
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Registro:
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C R O I X 

Membro

 Citando SysTray 

Que Brasil é esse que você mora?
No meu aqui, se um pai não matricula seu filho na escola ele pode ir preso.

A ta bom, então agora quem deve educar as crianças não são os pais que amam e querem o melhor para
os filhos, e sim um grupo de burocratas com segundas e terceiras intenções....

Vitória pra você champz 

Meu Site: www.marciofaustino.com
Minha fan page: Márcio Faustino Photographer
Minha loja virtual: http://marcio-faustino.artistwebsites.com/
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Go away noob

SysTray 

Membro

 Citando C R O I X  

Se as leis mudaram eu nao sei. Mas eu nunca vi uma noticia de algum pai ser preso por o filho nao
frequentar a escola. Pelo contrario, vejo muita gente que saiu da escola sem terminar os estudos.
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« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Se você não matricula seu filho em uma escola corre o risco de ser denunciado e sofrer processo.

Vejo isso em horário de recreio na escola. E a pedagoga achando lindo.

Eu tenho certeza que você deve estar falando isto com as melhores das intenções, mas o que os
burocratas querem é exatamente isso.

Fica muito mais fácil controlar a manada se você tem o controle da educação deles desde os 6-7 anos.

Registro:
Mensagens:
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Jul 2011
2.271
1116

 Citando C R O I X  

Se vc acha que somente os pais que amam os filhos sao capazes de educar seus filhos, acesso o YouTube
e vamos ver quantas criancas estao esfregando a bunda seminua na camera e espremendo os peitos.
Quantas criancas estao na madrugada junto com os pais dancando funk em um boteco rodeado de bebidas
alcoolicas e cigarros. E quantos adultos tiveram conceitos deturpados vindo da esducacao dos pais.

15-12-2011 14:47

Desde quando rico = ser bem sucedido? Valores não são metidos em cifras.
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Doe sangue.
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Darktag 

Membro

 Citando KaZu 

Diga um filósofo rico, bem sucedido, cujo trabalho teve um retorno considerável para a sociedade e eu
mudarei de opinião.

Sou doador de sangue. Seja um você também 

15-12-2011 16:22

Botequeiros: fodalhões, reis das mulheres, mestres da academia, super cozinheiros, ricos, experts em lutas
e agora... FILÓSOFOS.

Ô BOTECÃO DU CÉU QUI COISA MAR LINDA

#150

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

The Voice 

Membro
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