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Caro Truman,

o conteúdo da seguinte mensagem:

http://www.hardmob.com.br/boteco-har...ml#post9668104

 Citando Bobleo 
Como dizia o poeta: "A esposa é a prstituta mais cara".

"Sexo de graça é sempre mais caro". 

Ou nas palavras da Esther Vilar: 

Que ironia, que os homens mostrem tanto desprezo precisamente
pelas prostitutas normais – já que elas pertencem àquele reduzido
número de mulheres que admitem francamente ganharem dinheiro
com o aluguel de determinada abertura do seu corpo.

Prostituta, atriz, cantora, dançarina, modelo fotográfico, são
profissões não exercidas pelos homens. Mas enquanto a atriz, a
cantora, a dançarina, o modelo fotográfica trabalham com rede – a
rede é o homem que as ampara quando se cansam da profissão –
a prostituta não tem qualquer proteção. Se se cansa, não há
ninguém que esteja à espera dela nesse momento, e não existe na
nossa sociedade homem nenhum que se deixasse explorar por uma
ex-prostituta como por uma ex-manequim.

Também as mulheres desprezam as prostitutas vulgares, mas por
outro motivo: desprezam-nas por causa da sua estupidez. A mulher
que vende o seu corpo com tanta falta de jeito é, segundo o
barômetro de inteligência das mulheres, demasiadamente estúpida.
Só admiram aquelas mulheres que obtêm preços de especulação e
casam, por exemplo, com um Rothschild, um Aga Khan ou um
Rockefeller. 

A idéia de “profissão suja” só foi construída para intimidar os
homens que um dia talvez viessem sabe-se lá, a fazer
comparações.

O princípio fundamental de sexo como recompensa é igual em
todas as mulheres: apresentam-se ao homem acentuando os seus
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encantos, tornam-no lascivo, e quando ele exibe, muito
compenetrado, as pequenas habilidades para que foi amestrado,
elas se entregam a ele como recompensa.

E como estão constantemente a provocá-los, eles estão
constantemente a precisar dessa recompensa. Só homens de
diminuta potência sexual é que podem permitir-se ao luxo de
longas abstinências, dependendo da recompensa apenas
esporadicamente. 

O homem de libido desenvolvida tem de ser mais dócil ainda do
que qualquer outro – o “homem novo, dinâmico, empreendedor,
enérgico, capaz de se entusiasmar”, tão desejado por todos os
setores da economia, não é mais que um psicopata fatalmente
dependente do sexo cujos objetivos em relação a mulheres são
muito ambiciosos.

De resto, que outra coisa senão a recompensa por uma mulher
levaria esse jovem a dedicar-se com tanto entusiasmo à venda de
qualquer artigo de marca, enquanto, do lado de fora da janela do
seu escritório, espera por ele um autêntico mundo de aventuras
interessantes?

O seu instinto sexual é tão forte que o faz prescindir de tudo para
comprar uma mulher com o dinheiro ganho com tanto sacrifício. É
certo que ele chamará a essa mulher a sua “aventura”, – mas ela
nunca conseguirá substituir o que perdeu.

Quando do seu encontro com uma mulher, tudo correrá de acordo
com o rígido sistema de oferta e procura, que obedece a regras
fixas e onde as surpresas são raras.

A velha idéia que o destino da mulher é a sua anatomia é uma
grande verdade, na medida em que por destino se entende algo de
positivo. No sentido negativo de destino, essa opinião, hoje em dia,
aplica-se de preferência ao homem, porque, enquanto a mulher tira
proveito das suas particularidades anatômicas sempre que pode,
ele fica sempre escravo das dele.

A ereção do pênis é tão grotesca para a mulher, a ponto de ela
achar impossível que tal aconteça, da primeira vez que ouve falar
nisso. E quando repara que nem sequer é necessária a presença de
uma mulher nua para provocar esse fenômeno – que é tão simples
como o reflexo de um nervo patelar, pois basta ver um filme ou
uma fotografia –, não consegue sair do seu espanto.

Não deve ter existido nada mais absurdo que a alusão freudiana da
inveja do pênis. O membro masculino com os testículos são para a
mulher apenas algo de supérfluo no corpo do homem, de resto tão
jeitoso e tão arrumado.

É como se fosse algo a mais, quase extravagante (ela não
compreende como é que o pênis não desaparece no corpo do
homem, depois de usado, tal como uma antena de rádio).

Nenhuma mocinha teria a idéia – nem no seu mais profundo
subconsciente – de invejar um rapaz por essa razão (e de forma
alguma sentirá que é prejudicada em relação a ele, porque sabe
que até é beneficiada).
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Freud foi vítima da amestração por auto-humilhação feminina a que
sua mãe e mais tarde sua mulher – e porventura também as filhas
– o submeteram. Ele confundiu causa com efeito: uma mulher não
pensa que o homem seja superior a si, apenas o diz.

O poder da mulher é que seria, sim, um motivo de inveja – mas o
homem tem prazer em ser dominado.

"O destino da mulher é a sua anatomia" - brilhante! 

Eu não diria que as mulheres não prestam. E sim que tem "senso de

oportunidade" e INTELIGÊNCIA! 

A prova disso é que criaram (com ajuda dos homens, claro) um
universo ficcional vastíssimo, mantendo tudo e todos debaixo do seu
controle (é o que eu chamo de "Matrix").

O problema é que elas pensam ao contrário: CENTRALIZAM TUDO...
COM ELAS! Vale mais o egocentrismo e a lucratividade do que a
qualidade. 

Há uma máxima no capitalismo que diz que "se você somatiza, ganha
muito; mas se você divide enquanto somatiza, ganha muito mais".

As prostitutas perceberam isso, e tirando algumas frutas podres, não
querem o tempo todo bancar as egocêntricas, alucinadas, adorando
aparecer.

Por isso PARTILHAM para LUCRAR MAIS.

Assim todos saem ganhando.

O que complica é que toda mulher sem exceção sempre tem um Ego
do tamanho do Universo. Se recusam terminantemente a abrir mão dos
holofotes sobre elas.

É tudo elas, elas, elas, mais elas, elas e elas.

Eu dou mais valor ao cheiro da merda que a uma mulher que não
assume a sua vocação. 

fora interpretado como inadequado segundo as normas de participação da
hardMOB:

Motivo: Conteúdo ilegal

Desta forma 16 pontos de advertência foram incluídos em sua conta os
quais terão validade de dias.

O acumulo de 20 pontos com advertências acarretará na suspensão
provisória de sua conta.

Pedimos a gentileza de atenção ao conteúdo de suas mensagens na
hardMOB no sentido de não incorrer em qualquer ilegalidade ou
comportamento ofensivo em relação aos demais usuários.

Obrigado,
hardMOB
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