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 Por que ser submisso aos outros? Qual foi e por que aconteceu o primeiro reinado do mundo?

Fala galera, blz?

Havia um tempo que eu queria criar um tópico assim, eu gostaria de pedir para que discutíssemos de uma
forma sem que as diferentes religiões/crenças cultuadas sejam ofendidas em caso de serem citadas, ok? 

A idéia de criar esse tópico surgiu do nada, eu estava lendo algo sobre a Rainha Elizabeth II da Inglaterra
e decidi pesquisar mais sobre o sobrenome, a origem do poder dela etc... essa pesquisa eu fiz faz tempo,
mas quanto mais eu pesquisava sobre os antepassados da mesma, menos informação eu tinha, até que
em tal ponto cheguei no mais distante possível que achei e a partir daí não tinha mais informação alguma.

Esse é um exemplo apenas, e dele surgiu a curiosidade de saber o porquê das pessoas conseguirem se
sobressair entre as outras? 

A ciência, a psicologia, a filosofia e a sociologia pelo que entendo dizem que existem pessoas que
naturalmente nascem para serem líderes, outros para serem motivadores, e por aí vai, mas como que
fomos chegar a tal ponto em que uma velha de sei lá quantos anos consegue exercer tanto poder sobre
tanta gente, e como tem tanta gente que admira ela e chora por ela, por que algum babaca vai entrar pra
guarda real ficar parado igual a um retardado só pra continuar uma tradição ridícula de cultuar o poder de
alguém que nem conhecemos e provavelmente nunca nem apertaremos a mão? 

Enfim, alguém tem algum tipo de explicação da origem dos grandes brasões cultuados hoje em dia e até
mesmo no passado? Por exemplo, o primeiro faraó do Egito, por que é que foi fulano e não ciclano (ainda
que existam diversas dúvidas a respeito do assunto)? 

Não sei se consegui expor minha opinião muito bem, mas a idéia consiste muito mais de explicar a
ascenção do poder de tal dinastia/família/sobrenome, mas sim de como isso é possível de acontecer...
Qualquer coisa vocês perguntam antes de falar...

Abraços,

Fernando
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Princípios antes de amizades.

What happens on the internet echoes in eternity 
1º Botecontro RS - Novo Hamburgo - 09/04/2011 - Biërborse/American Bowling - Eu fui!
2º Botecontro RS - Porto Alegre - 22/10/2011 - ShamRock PUB/Cabaret - Eu fui!
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Ah cara, acho difícil alguém chegar aqui com a resposta, porque é muito subjetivo. Todo mundo idolatra
alguém ou alguma coisa, desde que o mundo é mundo. Todos os animais têm também seus líderes e etc.
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Também acho muito difícil, pra não dizer impossível, que alguém venha com uma resposta, mas a graça
está na discussão em si, olhar as diferentes opiniões do povo.

Tudo bem que todos idolatram alguma pessoa, mas hoje em dia, qual seria o motivo de idolatrar por
exemplo a Rainha Elizabeth II? Ela é simplesmente uma mulher que foi educada para ter essa vida. Ela
não salvou ninguém da morte, ela não fez nada. Ela é simplesmente descendente muito distante de
alguém que fez alguma coisa, e as pessoas que a idolatram são simplesmente pessoas descendentes de
miseráveis que idolatravam as antepassados da Elizabeth. 

Num melhor exemplo, no futuro as pessoas idolatrarão a Kate Middleton como princesa ou talvez até
rainha, mas ela foi simplesmente uma mulher, muito linda por sinal, que estudava na faculdade como
qualquer outra pessoa e deu a sorte de conquistar o príncipe William, mas ela não fez e provavelmente
nunca vai fazer nada para ajudar povo algum, a não ser cumprir a agenda real que nem por ela deve ser
feita. 

Entende meu ponto?
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 Citando HeyJoe 

Ah cara, acho difícil alguém chegar aqui com a resposta, porque é muito subjetivo. Todo mundo idolatra
alguém ou alguma coisa, desde que o mundo é mundo. Todos os animais têm também seus líderes e etc.
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Outra coisa, como que pode alguém se submeter na Coréia do Norte a ter uma vida tão controlada? Como
que pode ninguém querer matar o líder e ainda por cima em pleno século XXI acreditarem nas mentiras
que contaram pra engrandecer o passado do Kim Jong-Un?
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Princípios antes de amizades.

What happens on the internet echoes in eternity 
1º Botecontro RS - Novo Hamburgo - 09/04/2011 - Biërborse/American Bowling - Eu fui!
2º Botecontro RS - Porto Alegre - 22/10/2011 - ShamRock PUB/Cabaret - Eu fui!

 

03-04-2012 2:50

Entendo cara. No meu ponto de vista acredito na hereditariedade, tipo, se uma família é bastante
dominante, os filhos vão tentar melhorar isso e assim vai. Há de se considerar também a falsidade, a
lealdade, o dinheiro. Garanto que há caras ali que trampam "pra rainha" que só tão ali por um motivo que
não é nada nobre.
Bem viagem esse tema, filosofia total, hauahuah. Geralmente quando começo a filosofar tenho falado
muita merda hauahuah
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Entende meu ponto?
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Como se eles tivessem acesso a uma vida diferente daquela. São condicionados desde que nasceram,
ninguém se submete, simplesmente vivem a vida que lhes fora apresentada. O acesso é tão limitado que a
TV tem um único canal que só veicula notícias sobre o líder e quase nada de entretenimento. Se rebelar
como? Informação aleatória não entra no país.
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Outra coisa, como que pode alguém se submeter na Coréia do Norte a ter uma vida tão controlada? Como
que pode ninguém querer matar o líder e ainda por cima em pleno século XXI acreditarem nas mentiras que
contaram pra engrandecer o passado do Kim Jong-Un?

 

http://www.hardmob.com.br/threads/440986-1%C2%B0-BOTECONTRO-RS-09-de-ABRIL-Novo-Hamburgo-20H
http://hardmob.com.br/threads/455947-Botecontro-Porto-Alegre-Est%C3%A1-marcado%21%21%21-DIA-22-10-11-%C3%A0s-19-30-SHAMROCK-PUB
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194825
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194825
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194825
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194825
http://www.hardmob.com.br/members/N1ghTCr4wl3R.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/n1ghtcr4wl3r.html
http://www.hardmob.com.br/threads/440986-1%C2%B0-BOTECONTRO-RS-09-de-ABRIL-Novo-Hamburgo-20H
http://hardmob.com.br/threads/455947-Botecontro-Porto-Alegre-Est%C3%A1-marcado%21%21%21-DIA-22-10-11-%C3%A0s-19-30-SHAMROCK-PUB
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194828
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194828
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194828
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194828
http://www.hardmob.com.br/members/heyjoe.html
http://www.hardmob.com.br/members/heyjoe.html
http://www.hardmob.com.br/members/HeyJoe.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/heyjoe.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194830
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194830
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194830
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194830
http://www.hardmob.com.br/members/ladya.html
http://www.hardmob.com.br/members/ladya.html
http://www.hardmob.com.br/members/LadyA.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/ladya.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194831
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194831
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194831
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194831


Por que ser submisso aos outros? Qual foi e por que aconteceu o primeiro reinado do mundo?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/473929-que-submisso-aos-outros-que-aconteceu-primeiro-reinado-do-mundo.html[01/02/2013 21:39:42]
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Eu acho o contrário. Deveria haver uma política governamental a respeito, situando cada um em cada
banda. Seria muito mais produtivo aos seus próprios países de origem, e os imigrantes lucrariam também,
pois teriam direito à natação grátis. É tudo questão de logística: se você consegue dirigir um caminhão
com embreagem dupla até o Alaska você pode se chamar de "senhor do gelo".

Ao contrário, sobre o Reinado do Mundo, não sei. Aquela porra de embreagem dupla cansa as perna.
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Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário.
Those who mind don't matter, and those who matter don't mind.

Can't stop, won't stop.

KeyserSoze.
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Hail The Queen! 

Bixo, cada "brasão" tem sua história de formação de poder, no caso da Inglaterra remonta de William the
Conqueror, que invadiu a ilha e tomou o poder a força através dos seus exércitos, aliás essa foi a última
vez que tropas externas invadiram a Inglaterra

Depois disso vem a hereditariedade, transferencia do poder para os filhos e etc, afinal sempre se soube da
herança de característica de pais pra filhos e o significado de "família" sempre foi muito forte na
humanidade, daí por ex a criação de brasões pra representar as mais nobres e detentoras de títulos

Esses reis que foram se sucedendo, em cada país de uma família diferente, usavam o que podiam pra
controle da massa. Na época do Império Romano valia-se a Glória, se o Império estava expandindo e se
impondo ao mundo o imperador era adorado, na Idade Média temos a Teoria do Direito Divino que
aproveita da força do Cristianismo pra legitimar o poder absoluto real, etc etc etc

E hoje em dia, pelo menos na Inglaterra, o que sobrou foi a tradição, um mero vislumbre da grandeza que
eles tiveram no século XIX
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Fortes fortuna adiuvat

 

03-04-2012 7:03

No caso da Inglaterra remonta a antes ainda, a Offa da casa de Mercia e posteriormente a Egberto da casa
de Wessex, lá pelo século VIII, IX.

A origem sem dúvida tem origem na força, na idade média rolava muita putaria (assasinatos, intrigas,
etc.) pra tentar garantir a sequencia da dinastia, tem até um jogo que retrata isso muuuito bem: Crusader
Kings II.
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Mas o 1o "reinado" foi obviamente bem mais antigo, na Suméria pelos idos de -3000 e, curiosamente, o
inicio da civilizacao se confunde com o inicio da escrita, um metodo muito mais eficiente de transmissao de
conhecimento.
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Um método fácil e até quase 100% de acerto... é analisar o mundo animal... não é o mais forte que lidera
o grupo? então.. no nosso começo foi assim também... lógico que com o tempo foram aperfeiçoando as
técnicas e hoje nem precisam de força física, apenas a mental, controlar a massa...
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Pero que sí, pero que no, yo no hablas español
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"Os fortes sobrevivem. Os fracos morrem. Neste mundo, os fracos se tornam alimento para os fortes."
Mun-Ha
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http://en.wikipedia.org/wiki/Anthropology

#12

Boston, Italia.
   

Vertus_ 

Membro

http://www.hardmob.com.br/members/F0rbidden.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/dom+cobb.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194906
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194906
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194906
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194906
http://www.hardmob.com.br/members/al-muhajir.html
http://www.hardmob.com.br/members/al-muhajir.html
http://www.hardmob.com.br/members/Al-Muhajir.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/al-muhajir.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194950
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194950
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194950
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194950
http://www.hardmob.com.br/members/ruinc.html
http://www.hardmob.com.br/members/ruinc.html
http://www.hardmob.com.br/members/RuiNC.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/ruinc.html
http://www.hardmob.com.br/members/ladya.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194970
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194970
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194970
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9194970
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthropology
http://www.hardmob.com.br/members/vertus_.html
http://www.hardmob.com.br/members/vertus_.html
http://www.hardmob.com.br/members/vertus_.html


Por que ser submisso aos outros? Qual foi e por que aconteceu o primeiro reinado do mundo?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/473929-que-submisso-aos-outros-que-aconteceu-primeiro-reinado-do-mundo.html[01/02/2013 21:39:42]

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2009
2.657
726

Referências

"Many people would sooner die than think; In fact, they do so."
Bertrand Russell sobre o Hardmobiano Médio.
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Simplificando a sociologia toda da coisa, manda que tem o pau maior e colocou o mesmo sobre a mesa
primeiro.
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Esperteza + lobotomia + simpatia com grupos mais fracos/mais numerosos = um novo líder acaba de
nascer.

Isso acontece muito nas rel... esquece, deixa pra lá. 
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Supremacia Capitalista - Capitalismo rulez! 
Agnóstico, pró-aborto, anti-comunismo/socialismo
"Money doesn't buy happiness... Sorry, just kidding! "
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Esse negócio de "os mais fortes sobrevivem" não se aplica aos seres humanos.

Porque no nosso meio, não é o mais forte quem sobrevive. E sim o maior estelionatário. 

Tava lá a macacada na caverna, se mijando de medo do trovão, do fogo, da chuva, de tudo.

Um cara, mais espertinho, sacou que aquele bando de idiotas (e com certeza 90% eram daquele gênero lá

 ) tinham medo de...

Nada.

Que o fogo queimava, que a água afogava mas que, mantendo certo controle, tava tudo certo. 
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O sujeito não sabia o que eram as estrelas. Achava que eram pra comer mas depois de jogar pedras e não
cair nada, delirou em cima e jogou um belo xaveco: "O deus do fogo mora lá em cima!"

OOOOOOOOOOOOOOOH! 

"Lá em cima ficam as casas dos deuses!"

OOOOOOOOOOOOOOOH! 

"E os deuses nos mandam fogo quando estão zangados, chuva quando estão resfriados e animais
selvagens para que tomemos no olho de nossos cus!!

OOOOOOOOOOOOOOOH!

"E os deuses querem que nós lhe ofereçamos nossas virgens!" 

OOOOOOOOOOOOOOOH... Mas... Como é que você sabe disso? 

"PORQUE EU SOU O ESCOLHIDO PELOS DEUSES! VEJAM! EU NÃO TEMO O FOGO! EU NÃO TEMO A
CHUVA! EU CARREGO A MARCA DOS DEUSES! (e mostra uma unha encravada)"

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOHHHHHHHHHH!

Pronto. Nascia a religião, nascia a idolatria. 

 

03-04-2012 9:03

Nem aos outros seres. Afinal, não é o mais forte, é o mais apto.
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Esse negócio de "os mais fortes sobrevivem" não se aplica aos seres humanos.

Referências

"Many people would sooner die than think; In fact, they do so."
Bertrand Russell sobre o Hardmobiano Médio.
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Pronto. Nascia a religião, nascia a idolatria.
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Não, esta errado. A religião pode ser responsabilizada por muita coisa, mas não pelo fenômeno do poder,
reino e liderança. O macho alpha dos lobos não segue religião nenhuma. 

Diria até o oposto, a religião se tornou um poder paralelo por muito tempo, lembrai as palavras de Cristo
"dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus".

A religião nasce com o poder, não o contrário.
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"...nenhuma sociedade suportaria os efeitos de um tal sistema de GROSSEIRAS FICÇÕES, mesmo por um período muito
curto."

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

 

03-04-2012 9:22

Tudo se resume a uma palavra: poder. Seja o poder de foder com todas as fêmeas de um bando, como no
caso dos macacos, seja o poder de controlar todo um grupo de pessoas com base na força militar, como
era com os romanos, por exemplo. É o maior ou menor acesso ao poder que molda a sociedade e as
relações entre as pessoas. É a capacidade de acesso, controle e questionamento do poder que formavam e
dissolviam reinados.

Depois disso, passa a ser uma mera questão de hereditariedade ou capacidade de confrontar o atual
detentor do poder por meio de algum tipo de conflito físico (as guerras) ou mental (as eleições).
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Eu já frequentei a Universal e realmente ninguém é "obrigado" a dar dízimo.

 

03-04-2012 9:24

A percepção da realidade é também uma "força", pois aumenta a capacidade de sobrevivência do indivíduo
e adaptabilidade no ambiente. Saber usá-la pra dominar é ter mais força ainda
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Não, esta errado. A religião pode ser responsabilizada por muita coisa, mas não pelo fenômeno do poder,
reino e liderança. O macho alpha dos lobos não segue religião nenhuma. 
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Vários tipos de religião... a religião pagã foi criada pra explicar os fenomenos naturais, parte do instinto
natural de reconhecer o ambiente em que vive, como já disse conhcimendo do meio é adaptabilidade,
adaptabilidae é sobrevivência, sobrevivência é força

Já religiões organizadas serviram mais pra criar novas formas de poder e através de uma ideologia forte
(discorde e vá pro inferno), a manutenção desse poder

Diria até o oposto, a religião se tornou um poder paralelo por muito tempo, lembrai as palavras de Cristo
"dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus".

A religião nasce com o poder, não o contrário.

Fortes fortuna adiuvat

 

03-04-2012 9:25

No Egito antigo uma teoria que se tem sobre o surgimento do primeiro faraó é que este foi o responsável
por controlar as águas do Nilo no período de enchentes. Ele teve a ideia de construir as barragens e criou
uma espécie de calendário lunar para ter uma ideia de quando ocorreriam as próximas cheias. Nisso ele
aproveitou para autopromover-se. Quem sabe disse aos outros que deuses o ensinaram assim o pessoal
começou a respeitar o cara.

É só uma teoria mas pra mim faz bastante sentido.
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Coloque o ET na sua assinatura e ajude ele a ir pra casa! [<Telefooone! Minha caaasa! semear!>] 
[@_@] 
...| | 
/\"| |\"\\ 
.../ \\

 

03-04-2012 9:32

Pura verdade... mas olha o questionamento do OP, a questão central não é como e porque surge a
necessidade do poder, mas sim a aceitação de submissão pelos demais, acho uma análise ainda mais
complexa

Talvez seja, em alguns casos, a sensação de proteção causada pela submissão (do tipo serve e será
protegido), algo explicado pelo instinto de sobrevivência. Em outros casos, talvez a própria busca pelo
poder ao aprender com quem já está lá, já dizia um ditado grego: "Learn to obey before you command"
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Tudo se resume a uma palavra: poder. Seja o poder de foder com todas as fêmeas de um bando, como no
caso dos macacos, seja o poder de controlar todo um grupo de pessoas com base na força militar, como
era com os romanos, por exemplo. É o maior ou menor acesso ao poder que molda a sociedade e as
relações entre as pessoas. É a capacidade de acesso, controle e questionamento do poder que formavam
e dissolviam reinados.

Depois disso, passa a ser uma mera questão de hereditariedade ou capacidade de confrontar o atual
detentor do poder por meio de algum tipo de conflito físico (as guerras) ou mental (as eleições).
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No caso de submissão pela religião, não vejo outra explicação senão a incapacidade mental de raciocínio e
questionamento sobre o ambiente, em suma fraqueza

Fortes fortuna adiuvat

 

03-04-2012 9:38

A própria existência de poder implica a existência de dominantes e dominados. O poder precisa de uma
relação desigual para existir por si só, ou, do contrário, não existiria, por meramente ser desnecessário,
visto que as pessoas teriam relações lineares e horizontais entre si. 

O poder e a busca dele são a base principal para explicar o porquê de existirem dominadores e dominados,
algo reforçado pelo fator humano em si, ou seja, as pessoas não são robôs, têm personalidade e
características distintas. Uns são mais aptos a ditarem rumos; outros sentem-se mais confortáveis em
serem guiados e é dessa dinâmica que surgiu a política (no sentido grego da palavra), que vai ser uma
base de dominação mais forte em períodos mais recentes (sei lá, da Idade Média pra cá).
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Pura verdade... mas olha o questionamento do OP, a questão central não é como e porque surge a
necessidade do poder, mas sim a aceitação de submissão pelos demais, acho uma análise ainda mais
complexa

Talvez seja, em alguns casos, a sensação de proteção causada pela submissão (do tipo serve e será
protegido), algo explicado pelo instinto de sobrevivência. Em outros casos, talvez a própria busca pelo
poder ao aprender com quem já está lá, já dizia um ditado grego: "Learn to obey before you command"

No caso de submissão pela religião, não vejo outra explicação senão a incapacidade mental de raciocínio e
questionamento sobre o ambiente, em suma fraqueza

Última edição por Don Corleone : 03-04-2012 às 9:42

 Citando pReD@ToR 

Eu já frequentei a Universal e realmente ninguém é "obrigado" a dar dízimo.

 

03-04-2012 9:52

Você tem que perceber que você tá falando de duas coisas diferentes. Que tem que ser tratadas
separadamente.

O primeiro reinado é algo que nunca vai ser identificado... mas nos tempos antigos, as pessoas se
submetiam a alguém mais "inteligente" ou mais forte, porque lhes era conveniente. Isso provávelmente
trazia um acréscimo de qualidade de vida às pessoas. 
Por exemplo: Se você morasse na rua do Anderson Silva e soubesse que a galera da rua do Cigano tá
vindo pra pilhar e tomar tudo, você (que é um merda) não iria dizer pro Anderson "Cara, o que a gente
vai fazer?"?? 
Então, é assim. Naquela época, era conveniente.
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Depois aconteceram casos onde a população era submetida, mas não se engane, porque são casos raros.
Ou você acha que se toda a população da Coreia do Norte quisesse se revoltar, eles não derrubariam o
"governo"? Claro que sim. 
Acontece que a população vem sendo condicionada a aceitar esta situação, através de técnicas mais
modernas de controle. 
Leia o livro 1984, de George Orwell.

Como o @johnnie-walker falou, hoje em dia isso só tem a ver com uma espécie de "tradição". As pessoas
gostam de acreditar que um dia suas filhas plebéias serão princesas... E serão mesmo, porque só existe
uma família real né?? huehuehuehue
Não passa de um teatro. 
A velha não manda nada há muito tempo. 
A população não se submeteria novamente a um reinado na Inglaterra, com toda certeza.

Então, você precisa diferenciar:
- quando foi conveniente estar a serviço de alguém, ainda que hoje você tenha chamado isso de
submissão; e
Ex.: Territórios conquistados pelo Império Romano, Idade Antiga...
- quando as pessoas realmente foram submetidas;
Ex.: Ditaduras do Oriente, algumas existem até hoje;

Essa questão da Rainha, já era... 
Certamente foi a linhagem da rainha quem se sobressaiu históricamente e acabou ganhando este cargo
fantasioso de "Rainha" nos dias de hoje. Mas conseguiu isso através de política, da economia... ou seja,
fazendo coisas que um rei supostamente faria para se manter no posto. Que não são diferentes daquelas
que um presidente ou primeiro ministro faria, se tivesse autoridade suprema.

...don't you want to take a leap of faith? Or become an old man, filled with regret, waiting to die alone!

 

03-04-2012 10:13

Sim, mas sendo o poder intrínseco ao ser humano (minha opinião), a submissão é um campo de análise
cheio. Ou você considera os submissos, ou "dominados", desprovidos da vontade do poder?
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A própria existência de poder implica a existência de dominantes e dominados. O poder precisa de uma
relação desigual para existir por si só, ou, do contrário, não existiria, por meramente ser desnecessário,
visto que as pessoas teriam relações lineares e horizontais entre si. 

O poder e a busca dele são a base principal para explicar o porquê de existirem dominadores e
dominados, algo reforçado pelo fator humano em si, ou seja, as pessoas não são robôs, têm personalidade
e características distintas. Uns são mais aptos a ditarem rumos; outros sentem-se mais confortáveis em
serem guiados e é dessa dinâmica que surgiu a política (no sentido grego da palavra), que vai ser uma
base de dominação mais forte em períodos mais recentes (sei lá, da Idade Média pra cá).

Fortes fortuna adiuvat
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-- Tema claro

« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Fale Conosco hardMOB Arquivo Início

Fuso horário base GMT -3, 21:39 h

O poder, eu creio, é inerente a quase qualquer espécie animal. A diferença para nós, humanos, entretanto,
é que não somos movidos apenas por fatores biológicos em primeira instância (talvez o seja em última
instância), ou seja, não queremos a priori o poder apenas para perpetuação genética, mas também por um
senso de realização pessoal, um conceito que eu acredito que o capitalismo tenha reforçado muito quando
atribuiu status à acumulação de riquezas. Nos animais, entretanto, a questão do poder também prevalece,
se você parar para pensar.

Quanto à questão dos dominados também quererem o poder, isso é óbvio, afinal, somos todos humanos.
mas, muitas vezes, como disse o @tylerdurden , é mais cômodo ou interessante a um grupo de pessoas
prescindir temporariamente do poder quando isso lhes traz alguma vantagem. Mas, se o status quo
mudar, não há dúvidas de que a busca pelo poder acontecerá.

O resumo da ópera, pra mim, é o seguinte: há uma conjunção entre duas características inatas à cultura
humana e que são responsáveis pela formação de uma sociedade em que alguns comandam e muitos
obedecem: 1) as diferenças de personalidade entre as pessoas, o que faz com que alguns se destaquem
mais que os outros, produzam mais e de forma mais relevante, tornando-se, por isso, importantes para
um grupo (quem é relevante, sob qualquer aspecto, tem poder); 2) a busca pelo poder não apenas como
uma necessidade biológica, mas política, no sentido de um indivíduo querer se sobrepor a todo um
conjunto de pessoas.

Assunto bacana, que deu pra queimar uns neurônios à toa aqui.
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Membro

 Citando johnnie-walker 

Sim, mas sendo o poder intrínseco ao ser humano (minha opinião), a submissão é um campo de análise
cheio. Ou você considera os submissos, ou "dominados", desprovidos da vontade do poder?

Última edição por Don Corleone : 03-04-2012 às 10:31

 Citando pReD@ToR 

Eu já frequentei a Universal e realmente ninguém é "obrigado" a dar dízimo.
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