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O poder melhora nosso potencial reprodutivo (por atrair mais fêmeas em busca de segurança e
estabilidade) e nossa capacidade de sobrevivência (por se poder colocar a vida de outros na frente além de
se garantir maior segurança e controle além de, além de outros seres, do próprio meio). Sobrevivência e
reprodução, o que buscam todas as espécies, o poder é apenas um meio pra isso

A necessidade do poder é que criou o capitalismo e moldou ele como ele é, e não o contrário. O sistema
capitalista define bem as possibilidades de interação, quem tem mais dinheiro pode mais e tem mais
influência, isso tudo foi uma forma prática e racional da nossa espécie formalizar nossos instintos naturais
de competição e nossas relações (isso pode ser comprovado pelo fato de que o capitalismo sempre foi o
sistema de natural escolha, e mesmo em sistemas não-capitalista as relações de poder sempre
prevaleceram, engana-se quem pensa que o capitalismo é recente)
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 Citando Don Corleone 

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 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.

Fortes fortuna adiuvat
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pq somos feitos pra seguir uma liderança do bando, assim como muitos animais
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ps: o líder tem mais fêmeas
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O mais forte e opressivo comanda. 

Força econômica, militar. Opressão violenta ou passiva, indireta.

A ordem antiga foi substituída pela nova ordem, econômica e de influências/lobby.

Os coronéis que ainda dominam diversos estados pobres do Brasil são exemplo disso.
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Tristeza antiga, perigo eterno. Os anos levam a beleza e o poder.
Apenas os sonhos permanecem. Trocam contos na estrada dos ventos, eternamente jovens.

Rip Calvin 

 

03-04-2012 10:45

a questão é quem vira líder e quem é dominado, e pra quem é dominado, por que permanece dominado
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pq somos feitos pra seguir uma liderança do bando, assim como muitos animais

ps: o líder tem mais fêmeas
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Fico revoltado assistindo game of thrones e spartacus onde um reizinho de merda manda e desmanda em
todo mundo e todos abaixam a cabeça
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 Citando Uffa 

Tirou toda a merda do pau com a boca e depois correu para o banheiro vomitar...

 

03-04-2012 11:00

do ponto de vista psicológico existem alguns traços naturais em cada pessoa, capacidade de empatia, etc.
assiste um video qualquer do Jim Jones, repara no olhar, na fluência e na capacidade de provocar reações
emocionais nas pessoas. 

isso seria um traço mais ou menos natural, esses traços se adaptam em vários tipos de época e
sociedade. hitler falando é fenomenal, assim como foi fidel com seus lendários discursos. 

existe uma balança no bando, que é uma tendencia a aceitar a liderança, mas ao mesmo tempo
questioná-la quando sentir-se mais forte. é o que acontece com os jovens machos de várias espécies, e
que na nossa sociedade aparece nos "estudantes". não tem nada a ver com o fato do estudo, mas com a
idade e desenvolvimento cerebral. esses traços não são distribuidos por igual nas pessoas, de um modo
geral, a maioria é submissa e uma minoria disputa as lideranças. geralmente são os mais inteligentes,
mais fortes, etc.
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a questão é quem vira líder e quem é dominado, e pra quem é dominado, por que permanece dominado

PAZ NOS FORUNS

 

03-04-2012 12:19

Existem dois tipos de indivíduos: os que querem manipular os outros a qualquer custo e os que se deixam
manipular. 

Porque não existem raças, credos, política, nada dessas tolices. Não existem lugares, títulos, ou o que
vocês entendem como "poder". 

O que existe é a nossa crença na existência de tudo isto.
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 Citando johnnie-walker 

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 existe também liberdade interna, externa, acima ou abaixo.

Existe Liberdade COMPLETA! 

Ou se é livre ou não.

A Liberdade não é cedida, nem emprestada, muito menos comprada.

ELA É CONQUISTADA!

CONSTRUÍDA pelo desprendimento, ALCANÇADA pela conscientização e MESCLADA a nós.

A TODOS NÓS! 

Havendo um poder, qualquer que seja ele, NUNCA haverá liberdade.

Havendo um deus a nos dizer o que é certo e errado, NUNCA seremos livres.

Havendo alguém a nos guiar para sempre, NUNCA haverá liberdade.

E se há MEDO...

Preciso dizer? 

Não acredito em nenhuma forma de poder (eu me refiro aos poderes humanos, não os poderes da
natureza).

O poder só existe se você lhe delega forças.

Se você acredita em Jesus, Pazuzu ou Zeus, na SUA MENTE eles serão verdadeiros.

Se você juntar a sua crença com outras pessoas que acreditam na mesma coisa, há uma
POTENCIALIZAÇÃO dessa fé numa luta furiosa entre a Razão e a Emoção, que beira ao HISTERISMO
COLETIVO.

É aí que os caras passam a sacolinha e fazem a coleta. 

Enfim, você não precisa acreditar em algo para que esse algo aconteça, exista ou se faça presente.

Não preciso acreditar no meu pendrive de 8 Giga, pra que ele exista, pois ele está ali.

PORÉM, se eu desaparecer, o objeto deixará de existir PARA MIM!

Outro saberá que ele existe porque SABE disso.

Ou seja, as coisas não existem por elas próprias.

NÓS é que damos nomes à elas. 

 Citando Don Corleone 

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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Quando você tem uma dor, um problema ou uma dúvida que não consegue resolver, a fé vem e te diz:
"não precisa saber, não precisa compreender, apenas acredite e pronto".

É nesse momento que você MATA a Razão e cai na armadilha dos caras.

A fé é uma crença ilógica.

Acredite, mas saiba antes. 

É a velha arrogância humana: a gente acha que os nossos conceitos e valores do passado e que estão em
nosso presente...

Se aplicam a diversos seres que existem no espaço e no tempo (que nem aquele documentário do
Discovery onde os "cientistas" se arvoram de saber o comportamento dos dinossauros, sem nenhuma
comprovação de nada e 99% na base do ACHISMO).

Até essa gente, que deveria se valer da Razão e Lógica, é incapaz de não se deixar influenciar.

Elas simplesmente não querem botar essas merdas abaixo e, ao mesmo tempo, assumir a própria
ignorância.

Se elas revelam que esses conceitos não se sustentam ou só valem pros seres humanos, tudo vem abaixo

e elas vão junto. 

Pois o que fazemos é manter um status-quo em que nossa ilusão seja cada vez mais ampliada, sacaram? 

Ou que pelo menos não caia o castelinho de cartas e sejamos obrigados a abrir mão de nossa condição de
Peter Pan.

E pra manter esse status, usamos quem estiver pela frente. 

Novamente, é aquilo que eu sempre digo: o poder de atuação da besta só atinge quem a ela lhe dá
qualificação. 

 Citando Magus Mustang 

pq somos feitos pra seguir uma liderança do bando, assim como muitos animais

ps: o líder tem mais fêmeas

ABOBO, Muama e Genetically Mod. Towel.
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Quando eu vejo o Truman falando imagino um fanático igual aquele cara que matou os mulequinhos da
escola no rio.
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As pessoas estão muito preocupadas na relação "dia que recebe" x "dia que as contas vencem" para
questionar o porque das coisas serem como são.
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 Citando Truman 

Existem dois tipos de indivíduos: os que querem manipular os outros a qualquer custo e os que se deixam
manipular. 

Porque não existem raças, credos, política, nada dessas tolices. Não existem lugares, títulos, ou o que
vocês entendem como "poder". 

O que existe é a nossa crença na existência de tudo isto.

Não existe também liberdade interna, externa, acima ou abaixo.

Existe Liberdade COMPLETA! 

Ou se é livre ou não.

A Liberdade não é cedida, nem emprestada, muito menos comprada.

ELA É CONQUISTADA!

CONSTRUÍDA pelo desprendimento, ALCANÇADA pela conscientização e MESCLADA a nós.

A TODOS NÓS! 

Havendo um poder, qualquer que seja ele, NUNCA haverá liberdade.

Havendo um deus a nos dizer o que é certo e errado, NUNCA seremos livres.

Havendo alguém a nos guiar para sempre, NUNCA haverá liberdade.

E se há MEDO...

Preciso dizer? 

Não acredito em nenhuma forma de poder (eu me refiro aos poderes humanos, não os poderes da
natureza).

O poder só existe se você lhe delega forças.

Se você acredita em Jesus, Pazuzu ou Zeus, na SUA MENTE eles serão verdadeiros.

Se você juntar a sua crença com outras pessoas que acreditam na mesma coisa, há uma
POTENCIALIZAÇÃO dessa fé numa luta furiosa entre a Razão e a Emoção, que beira ao HISTERISMO
COLETIVO.

É aí que os caras passam a sacolinha e fazem a coleta. 

Enfim, você não precisa acreditar em algo para que esse algo aconteça, exista ou se faça presente.
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você não tem maturidade emocional e muito menos intelectual sobre o assunto. sinto muito, você é igual
a ralé do mundo, irrelevante. se tivesse frequentado a escola talvez isso fosse diferente, mas infelizmente
não é.

deal with it

Não preciso acreditar no meu pendrive de 8 Giga, pra que ele exista, pois ele está ali.

PORÉM, se eu desaparecer, o objeto deixará de existir PARA MIM!

Outro saberá que ele existe porque SABE disso.

Ou seja, as coisas não existem por elas próprias.

NÓS é que damos nomes à elas. 

Quando você tem uma dor, um problema ou uma dúvida que não consegue resolver, a fé vem e te diz:
"não precisa saber, não precisa compreender, apenas acredite e pronto".

É nesse momento que você MATA a Razão e cai na armadilha dos caras.

A fé é uma crença ilógica.

Acredite, mas saiba antes. 

É a velha arrogância humana: a gente acha que os nossos conceitos e valores do passado e que estão em
nosso presente...

Se aplicam a diversos seres que existem no espaço e no tempo (que nem aquele documentário do
Discovery onde os "cientistas" se arvoram de saber o comportamento dos dinossauros, sem nenhuma
comprovação de nada e 99% na base do ACHISMO).

Até essa gente, que deveria se valer da Razão e Lógica, é incapaz de não se deixar influenciar.

Elas simplesmente não querem botar essas merdas abaixo e, ao mesmo tempo, assumir a própria
ignorância.

Se elas revelam que esses conceitos não se sustentam ou só valem pros seres humanos, tudo vem abaixo

e elas vão junto. 

Pois o que fazemos é manter um status-quo em que nossa ilusão seja cada vez mais ampliada, sacaram? 

Ou que pelo menos não caia o castelinho de cartas e sejamos obrigados a abrir mão de nossa condição
de Peter Pan.

E pra manter esse status, usamos quem estiver pela frente. 

Novamente, é aquilo que eu sempre digo: o poder de atuação da besta só atinge quem a ela lhe dá
qualificação. 

PAZ NOS FORUNS

Baskiat.

 

03-04-2012 13:29

Os animais tem medo.

Os animais nascem burros e são doutrinados conforme o meio em que vive e sua capacidade intelectual.

#36

Joke 

hardMOB Staff - Moderação
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"All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost."

Referências

 

03-04-2012 13:45

O mais razoável de se imaginar, na minha opinião, é o contrato social do Hobbes mesmo. Ninguém é tão
forte a ponto de ser intocável nem tão inteligente a ponto de poder prever qualquer armadilha,
maquinação.

Toda essa insegurança gera o contrato, cada um de nós cede um tantinho da sua liberdade, da sua
independência, pra poder ter um mínimo de tranquilidade a respeito da retribuição dos males injustos que
sofrer.
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lockheed. 
Membro

- Veritá Effettuale -

 

03-04-2012 14:11

Seu erro está aí: as crianças não vão para a escola. As escolas existem apenas para criar soldados. Mas
ninguém é obrigado a ser soldado. 

Muita gente cria os filhos em casa, consigo, no trabalho, alfabetizando-os, ensinando-lhes a plantar, colher,
regar, cuidar de animais, ler, escrever, fazer contas...

E contar histórias.

Todas as crianças deveriam ser incentivadas a contarem histórias. De escreverem seus diários a
imaginarem novos mundos, novas situações. 

As instituições de ensino (crias da igreja) são trecos obsoletos, mas que alguns acham necessário para a
formação de soldados que haverão apenas de defender o seu meio, enquanto fomentam pesquisas com
informações espúrias, só pra trollar o pessoal, tipo a de que as plumas dos pavões é que atraem as

#38

Registro:
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THE END.
May 2008
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Truman 

Membro

 Citando Magus Mustang 

você não tem maturidade emocional e muito menos intelectual sobre o assunto. sinto muito, você é igual a
ralé do mundo, irrelevante. se tivesse frequentado a escola talvez isso fosse diferente, mas infelizmente
não é.

deal with it
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fêmeas. 

Realmente, é foda criar e manter tudo isso do nada. 

Mas não adianta contar comigo, pois devagarzinho eu jogo tudo fora, cada pedacinho de incômodo, cada

dedinho de ilusão. 

Prossigo retirando o entulho que me colocaram nas costas...

E que me forçaram a carregar.

 

03-04-2012 14:28

Cara, quer mesmo a resposta leia os seguintes livros:

-Juliano, de Gore Vidal
Este livro é o diário dele e de mais 4 filosofos que o acompanhavam, simplesmente fantastico. Neste tu
entende como era escolhido rei... falcatrua assassinato pra tudo q é lado

-Alécsandrus - Trilogia do Alexandre o Grande

-Julio Cesar - Nao tenho o autor agora, mas faz uma analise extremamente tecnica das razoes pela qual
ele foi feito imperador de Roma se opondo a legislação da mesma, que impedia ditadores. 

Só assim velho pra tu entender.
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[printer] 
Suspenso
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Magus Mustang 

Membro

 Citando Truman 

Seu erro está aí: as crianças não vão para a escola. As escolas existem apenas para criar soldados. Mas
ninguém é obrigado a ser soldado. 

Muita gente cria os filhos em casa, consigo, no trabalho, alfabetizando-os, ensinando-lhes a plantar, colher,
regar, cuidar de animais, ler, escrever, fazer contas...

E contar histórias.

Todas as crianças deveriam ser incentivadas a contarem histórias. De escreverem seus diários a
imaginarem novos mundos, novas situações. 

As instituições de ensino (crias da igreja) são trecos obsoletos, mas que alguns acham necessário para a
formação de soldados que haverão apenas de defender o seu meio, enquanto fomentam pesquisas com
informações espúrias, só pra trollar o pessoal, tipo a de que as plumas dos pavões é que atraem as

fêmeas. 

Realmente, é foda criar e manter tudo isso do nada. 
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não, não é.

Mas não adianta contar comigo, pois devagarzinho eu jogo tudo fora, cada pedacinho de incômodo, cada

dedinho de ilusão. 

Prossigo retirando o entulho que me colocaram nas costas...

E que me forçaram a carregar.

PAZ NOS FORUNS

 

03-04-2012 16:27

Caraca meu... o Truman fumuo muito...

#41

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2011
377
93

   

Dom Cobb 

Membro

 Citando Magus Mustang 

Citando Truman 
Seu erro está aí: as crianças não vão para a escola. As escolas existem apenas para criar soldados. Mas
ninguém é obrigado a ser soldado. 

Muita gente cria os filhos em casa, consigo, no trabalho, alfabetizando-os, ensinando-lhes a plantar, colher,
regar, cuidar de animais, ler, escrever, fazer contas...

E contar histórias.

Todas as crianças deveriam ser incentivadas a contarem histórias. De escreverem seus diários a
imaginarem novos mundos, novas situações. 

As instituições de ensino (crias da igreja) são trecos obsoletos, mas que alguns acham necessário para a
formação de soldados que haverão apenas de defender o seu meio, enquanto fomentam pesquisas com
informações espúrias, só pra trollar o pessoal, tipo a de que as plumas dos pavões é que atraem as
fêmeas. 

Realmente, é foda criar e manter tudo isso do nada. 

Mas não adianta contar comigo, pois devagarzinho eu jogo tudo fora, cada pedacinho de incômodo, cada
dedinho de ilusão. 

Prossigo retirando o entulho que me colocaram nas costas...

E que me forçaram a carregar.

...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 16:58 #42

Genetically Mod. Towel

Membro
 Citando Truman 

Seu erro está aí: as crianças não vão para a escola. As escolas existem apenas para criar soldados. Mas
ninguém é obrigado a ser soldado. 

Muita gente cria os filhos em casa, consigo, no trabalho, alfabetizando-os, ensinando-lhes a plantar, colher,
regar, cuidar de animais, ler, escrever, fazer contas...
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Truman, você é meu ídolo!

Spoiler: 
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E contar histórias.

Todas as crianças deveriam ser incentivadas a contarem histórias. De escreverem seus diários a
imaginarem novos mundos, novas situações. 

As instituições de ensino (crias da igreja) são trecos obsoletos, mas que alguns acham necessário para a
formação de soldados que haverão apenas de defender o seu meio, enquanto fomentam pesquisas com
informações espúrias, só pra trollar o pessoal, tipo a de que as plumas dos pavões é que atraem as

fêmeas. 

Realmente, é foda criar e manter tudo isso do nada. 

Mas não adianta contar comigo, pois devagarzinho eu jogo tudo fora, cada pedacinho de incômodo, cada

dedinho de ilusão. 

Prossigo retirando o entulho que me colocaram nas costas...

E que me forçaram a carregar.

kicking squealing Gucci little piggy

 

04-04-2012 18:52

A Realidade é uma coisa, a manipulação é outra. 

A manipulação é falsa. A Realidade não. 

É o mesmo que acreditar que um video-game é tão realista quanto uma batalha de verdade. 

Até porque o sucesso nunca advém da manipulação.

Mas da CATARSE.

Do ESCAPISMO! 

E do conformismo sem crítica. 

#43
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Truman 

Membro
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topico sem resposta, nao da pra saber quem foi o primeiro faraó do universo nem nada do genero, porque

#44

XOTISNEGUER 

Membro
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lá ha mais de 10000 anos antes de cristo nao existia escrita e documentos, certidoes de nascimento, livros
e afins descrevendo e comprovando a origem de tudo.

só digo uma coisa, sugiro que todo mundo assista aquele seriado aliens do passado que passa no history
channel, é o melhor do universo tratando-se desse assunto. assistam pelo menos 1 episódio pra ver o que
estou falando.Registro:

Mensagens:
Verdinhas:
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nhoi tudo bem? 
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Meu amigo, você fala isso porque nunca jogou Playstation 3.
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The Voice 

Membro

 Citando Truman 

É o mesmo que acreditar que um video-game é tão realista quanto uma batalha de verdade. 

Joke.
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Tenho medo desse Truman tendo um filho...

#46
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Joke 
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"All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost."

Referências
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sem bla bla bla, o povo pode ser ensinado a idolatrar qualquer coisa, desde hitler a michel teloh!!
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Leia Robert Greene e talvez entenda.
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darksoldierofvic 

Membro

manjo das compraria.

 Citando ZuZuBaLaNdIa 

impressionante , nao vejo ngm falando q quer trabalhar e conquistar essa grana com suor , agora dar a
bunda aparece um monte

 

05-04-2012 2:13

Aham que isso vai acontecer. Aham.

Acho que você não percebeu pelos posts do nosso amigo que ele tem uma certa, digamos, ''aversão'' ao
sexo feminino.

Essa floresta aí, meu amigo, é encantada.
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The Voice 

Membro

 Citando Joke 

Tenho medo desse Truman tendo um filho...

Última edição por The Voice : 05-04-2012 às 2:15

Joke e Magus Mustang.
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-- Tema claro
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Há níveis e níveis de fodelança. Esse é um especial. Mas não é pra mim, não. 

Primeiro que nenhuma mulher acrescenta algo na vida de alguém. O que elas podem dizer ou fazer que

não leve as pessoas a rirem da cara delas? 

O que eu sempre tive foi total e completa aversão a qualquer movimento e ideologia "social". Eu detestava

pessoas que se diziam engajadas, lutadoras, batalhadoras, todas juntas por alguma coisa. 

Eu as achava um bando de idiotas de um lado, dementes de outro e simples caçadores de boceta no meio.
Essa última situação à primeira vista até parece interessante, mas qualquer pessoa normal desiste diante
dos custos da mulherada e a péssima qualidade das mesmas. 

Sempre fui contra tudo e, agora, percebo o quanto sou importante. 
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Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
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    Citando Joke 

Tenho medo desse Truman tendo um filho...

 Citando The Voice 

Aham que isso vai acontecer. Aham.

Acho que você não percebeu pelos posts do nosso amigo que ele tem uma certa, digamos, ''aversão'' ao
sexo feminino.

Essa floresta aí, meu amigo, é encantada.

Última edição por Truman : 05-04-2012 às 17:08
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