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Poxa, isso foi acontecer logo na av. Paulista?

#26

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
19.268
2288

   

KeyserSoze 

Membro

 Citando Pacote-San
Cabei de ver ultimo epi de ouran pqp ahuah Final soberbo e eu quero mais caralho hAUHAU

17-09-2011 7:30 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

17-09-2011 12:12

é, justo no dia que o capitão haddock não tava lá pra protestar :/

#27

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

------------------
Aug 2009
4.505
3
1202

   

Felipe 

Membro

 Citando KeyserSoze 

Poxa, isso foi acontecer logo na av. Paulista?
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 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

17-09-2011 12:41

Não, não pode. Jurídicamente há uma considerável diferença entre racismo e injúria (mesmo qualificada).

#28

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

o/
Nov 2002
3.732
498

   

FenixFAB 

Membro

 Citando ateísmoemfoco 

Será porque foi justamente na AV Paulista? 

Na verdade racismo é mais discriminação, não nada relacionado a raça. Se você ofender um gordinho e
ele quiser te processar por racismo, ele pode sim.

Oi e vc?

17-09-2011 14:23

(x)PSDB

#29

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2010
700
9

   

dreamkatana 

Membro

 Citando darksoldierofvic 

Em que partido você acha que ela vota?

( ) PT
( ) PSOL
( ) PAN
( ) PMDB
( ) PSC
( ) PR

17-09-2011 14:34

Eu me espantaria se isso fosse em bairro pobre ou até em favela.

#30

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Feb 2002
10.201
2
78

   

GaBRa. 
Membro

 Citando C R O I X  

"Em plena Av Paulista"
"Justamente na AV Paulista"
"Inacreditavel, na AV Paulista".

Pq dao tanta enfase onde aocnteceu??? Se fosse na Brigadeiro Faria lima, Se fosse ma Rua onde o judas
perdeu a bota, que diferenca faria???
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http://blogcloud.com.br - Cloud Computing para desenvolvedores 

17-09-2011 14:36

A mulé ainda fazendo manobras radicais com o andador uahuahuahuahuhauhu

#31

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

------------------
Aug 2009
4.505
3
1202

   

Felipe 

Membro

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

17-09-2011 15:30

Put* que pariu. Tomara que essa véia tenha um AVC pra aprender a não ser idiota desse jeito. 

#32

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2009
736
333

   

RoccoX86 

Membro

Meu tópico de Referências na HM

 Citando Nakassawa 

Aquela porra derrete na boca.

17-09-2011 15:43

Não pode. Ofender um gordinho pela condição de gordo dele só configura crime de injúria simples.

Racismo é diferente de injúria qualificada.
O crime de racismo se manifesta nas atitudes de impedir ou negar o exercício de certos direitos em
decorrência da raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
Chamar alguém de macaco por causa da cor dele não configura crime de racismo, e sim de injúria

#33

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
2.018
48

   

davidcmc 

Membro

 Citando ateísmoemfoco 

Na verdade racismo é mais discriminação, não nada relacionado a raça. Se você ofender um gordinho e
ele quiser te processar por racismo, ele pode sim.
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qualificada.

Crime de racismo é, por exemplo, recusar emprego a alguém sob o argumento explícito de que "não se
aceita negros nessa empresa".

Injúria qualificada.
Art. 140, § 3o, Código Penal. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia,
religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:
Pena - reclusão de um a três anos e multa.

Crimes de racismo.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7716.htm

Essa coitada praticou crime de injúria qualificada (vítima: o deficiente da calçada) e de desacato (vítimas:
Administração Pública e policiais) em concurso material.

necr0potenc3.

17-09-2011 19:28

Eu comia a véia.

#34

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2004
4.483
66

   

Takoyaki 
Membro

17-09-2011 19:36

Velha escrota!

#35

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2003
5.186
184

   

TheKnight | TK 

Membro

Ultima
Online
Portal de venda e troca de jogos: http://www.gameit.com.br

17-09-2011 22:36 #36

Ginecoforo 

Membro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2010
1.405
67

    Citando ateísmoemfoco 

Será porque foi justamente na AV Paulista? 

Na verdade racismo é mais discriminação, não nada relacionado a raça. Se você ofender um gordinho e
ele quiser te processar por racismo, ele pode sim.

 Citando rdgr 
Já falei em outro tópico.

Se eu fosse bi minha vida seria muito mais fácil. Esse negócio de só gostar de boceta é legal, mas se eu

18-09-2011 3:00

Hehe.

Bem, pelo simples fato de ser um local de grande movimento: as pessoas, teoricamente, deveriam se
sentir envergonhadas, ou menos propensas, intimidadas a atitudes como essa, perante mtas pessoas. 

Dai a ênfase no local, notório pela quantidade de pessoas.

#37

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

LALALA!
Nov 1999
18.220
4198

   

Baskiat 

Membro

 Citando C R O I X  

"Em plena Av Paulista"
"Justamente na AV Paulista"
"Inacreditavel, na AV Paulista".

Pq dao tanta enfase onde aocnteceu??? Se fosse na Brigadeiro Faria lima, Se fosse ma Rua onde o judas
perdeu a bota, que diferenca faria???

Última edição por Baskiat : 18-09-2011 às 3:01
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"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

18-09-2011 10:17

O orgulho é um mecanismo mental que visa enaltecer e insuflar o Ego da pessoa, principalmente quando
diante de algo que outras consideram "uma conquista". 

Ouso dizer que é um jeito da pessoa se "justiçar", fazer justiça para consigo mesma, diante de uma
situação de competição (ou seja, diante de TODA a Sociedade).

Orgulha-se quem conseguiu alcançar certos objetivos, certas metas, chamando-as de "conquistas".

Isso é bacana na vida de qualquer pessoa pois precisamos nos orgulhar daquilo que obtivemos através do
esforço (mas o catolicismo condena, enaltecendo a humildade).

O que complica é quando esse orgulho se transforma em EMPÁFIA!

O sujeito se torna arrogante, presunçoso, metido e destrata os outros, colocando-se como superior a todo

mundo. 

MUITA gente é assim.

Mas por que existe a empáfia? 

Repetindo: o orgulho é um mecanismo do Ego visando enaltecê-lo.

Quando vira empáfia, é sinal que o Ego do cara é um poço de carência e que está VICIADO em bajulação.

O orgulho é a cocaína do Ego do frustrado.

O orgulho é o crack do Ego do incompetente. 

Quanto mais carente, quanto mais lhe faltar coisas que ele jamais conseguirá, mais ele é orgulhoso pois
seu Ego precisa compensar essa ausência com reconhecimento.

Mulheres tem um Ego desmedido. Mas foi exatamente esse Ego que as socorreu quando apanhavam da
mãe, quando elas não tinham amigos, quando não obtinham satisfação da Vida.

Esse Ego foi seu único amigo, JAMAIS as condenando, JAMAIS as criticando e, pior ainda, SEMPRE as
apoiando. 

À medida que a carência afetiva das mulheres aumentava, à medida que seu DESEJO INSATISFEITO
crescia, elas eram incapazes de satisfazê-los por causa de seus TRAUMAS!

Seu Ego sabia disso e, pra colocar um prazer equivalente no lugar, TRANSFERIA o PRAZER DO DESEJO
NÃO REALIZADO para OUTRAS formas de compensação.

Mulheres (e mesmo homens) geralmente não tem o amor da mãe. Daí buscam amor no sorriso de
estranhos.

A maioria esmagadora das mulheres não tem amigos sérios. Então colocam qualquer bosta no lugar,

especialmente quem elas podem mandar. 

Elas explodem seus orçamentos. Ah, mas foda-se! Quem é bom arruma emprego/dinheiro fácil, etc.

#38

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

   

Truman 

Membro
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Essas são algumas das MUITAS respostas paleativas que o Ego dessa gente dá.

Só que Egóicos feito elas PERDEM A REFERÊNCIA COM A REALIDADE!

Isso é muito sério.

A mente é o centro do Universo humano. 

O Ego é um mecanismo mental. Mas ele não existe (e a mente também, mas deixemos isso pra outra
ocasião).

Mas o Ego IMPÕE uma condição de não-existência pra pessoa, que passa a NÃO VIVER!

Ela vive uma MENTIRA contada pelo Ego, sacaram?

Não existem intermediários de Deus. Padres, pastores, pais-de-santo, são TODOS controlados pelo Ego.

Vendedores, comerciantes, empresários, POLÍTICOS, todos eles tem altíssima dependência do Ego.

VOCÊS tem dependência do Ego. 

O Ego é um alienígena imaginário que tomou conta de você e te diz o que fazer.

No caso das mulheres, elas são orgulhosas exatamente porque são EXTREMAMENTE INCOMPETENTES em
termos de relacionamento devido a seus traumas e frustrações de infância.

Mas ao invés de ir buscar aprender a lidar com seus sentimentos, resgatando e eliminando os traumas,
elas puxam o Ego...

Que as deixa cegas. 

Na cabeça delas, elas SEMPRE estão certas. E TODOS estão errados. 

Daí elas cagam, pisam e se fodem exatamente porque não tem REAL CONTROLE sobre suas próprias vidas.

Elas precisam do Ego da mesma forma que um craqueiro precisa da droga.

Se ela eliminar o Ego, o que lhe restará?

A VERDADE!

E ELA SE RECUSA A ENCARAR A VERDADE! 

Daí, o sofrimento. 

Última edição por Truman : 18-09-2011 às 10:54

Nietzsche, Victordhuend :D e Muama.

18-09-2011 16:48

Manda essa velha lá pro tio do outro tópico, no mínimo ele mete uns 3 filhos nela.

#39

manisnk 

Membro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Ja chegou o disco voador!
Jan 2006
20.628
409

   

Negociei com : Umbro,DE-SP,NiltonBR,Honorato,marciocrosara,MarceloMM,sasqu at,Jarod,
Boto®,jtedaldi,Nforce2,titijr,Kkiller,matheus.pre, Leandro_preda,MatthauS, Wolfmancs,rodigos, Talocoze, ElMuyLoko,
Firemax
Referências: http://www.hardmob.com.br/referencias-vendas-usados/357987-manisnk-referencias.html

B ilh  it   f ê i !

18-09-2011 21:23

coitado do cara, ele parece ser tree boa.

#40

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2007
3.104
535

   

DUDU :) 
Suspenso

18-09-2011 21:41

Acho engraçado julgar dessa forma, eu não tenho a mínima ideia do porque justo esta senhora foi pega
pra cristo, porém essa reação de "velha filha da puta", "tinha que matar", "bla bla bla pra ela aprender",
esse comportamento é medieval demais, me remete na hora a uma decapitação em praça pública.

Não estou afirmando que ela está certa, mas daí quem sou eu pra julgar o que aconteceu? Tão veiculando
isso no jornal pra quê? A verdade é que não deve haver nada mais interessante acontecendo no mundo,
não tem condições, o bixo brasileiro é burro mesmo, adora um "enforcamento e praça pública" pra no dia
seguinte ir trabalhar 8 horas tranquilo e ver a novelinha a noite.

A o problema de tudo é a repetição, não tô aguentando mais esse monte de coisa repetida, tudo é muito
repetido, previsível, que saco.

#41

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Vous avez!
Jun 2007
1.008
293

   

ganondorfan 

Membro

Ajude a encontrar animais desaparecidos Clique aqui

DVSV.

18-09-2011 22:00 #42

Registro: Nov 2000

andrepmrj 
Membro

 Citando davidcmc 

Não pode. Ofender um gordinho pela condição de gordo dele só configura crime de injúria simples.

Racismo é diferente de injúria qualificada.
O crime de racismo se manifesta nas atitudes de impedir ou negar o exercício de certos direitos em
decorrência da raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
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nao e bem assim nao.....

um caso que rolou aki no rio faz um tempo....

um briga de transito.
em um carro, um negao...
no outro carro uma loura...

bom o negao bateu no carro da loura, e ainda achou que ela fez a merda, e aos berros chamou de loura
burra, ela por sua vez macaco, dai pra frente ele se achou ofendido, e que foi racismo, e todos foram pra
delegacia, dai eu nao sei mais.

minha mae foi advogada da loura" e amiga da minha mae", bom dois se foderam na audiencia, pois o juiz
achou que foi racismo das duas partes, que tanto macaco como loura burra e um tipo de racismo...isso
ainda rolou uma briga entre a loura e o negao....

bom botei desta forma " negao " e "Loura burra" pra fica mais facil de entender.

Mensagens:
Verdinhas:

10.959
162

Chamar alguém de macaco por causa da cor dele não configura crime de racismo, e sim de injúria
qualificada.

Crime de racismo é, por exemplo, recusar emprego a alguém sob o argumento explícito de que "não se
aceita negros nessa empresa".

Injúria qualificada.
Art. 140, § 3o, Código Penal. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia,
religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:
Pena - reclusão de um a três anos e multa.

Crimes de racismo.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7716.htm

Essa coitada praticou crime de injúria qualificada (vítima: o deficiente da calçada) e de desacato (vítimas:
Administração Pública e policiais) em concurso material.

RAMPAGE 2 EXTREME/I7 920 @4.0 /3x DDR3 /POWERED BY ZOTAC TRI SLI-GTX 480/HAF X/PANA 37 FULL HD 120
HZ/RECIVER SONY STRDN-1000/MONITOR LG W2363D

18-09-2011 23:39 #43

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

o/
Nov 2002
3.732
498

FenixFAB 

Membro

 Citando andrepmrj 
nao e bem assim nao.....

um caso que rolou aki no rio faz um tempo....

um briga de transito.
em um carro, um negao...
no outro carro uma loura...

bom o negao bateu no carro da loura, e ainda achou que ela fez a merda, e aos berros chamou de loura
burra, ela por sua vez macaco, dai pra frente ele se achou ofendido, e que foi racismo, e todos foram pra
delegacia, dai eu nao sei mais.

minha mae foi advogada da loura" e amiga da minha mae", bom dois se foderam na audiencia, pois o juiz
achou que foi racismo das duas partes, que tanto macaco como loura burra e um tipo de racismo...isso
ainda rolou uma briga entre a loura e o negao....

bom botei desta forma " negao " e "Loura burra" pra fica mais facil de entender.
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pagaram fiança e foram soltos? se sim, não foi racismo então...

Oi e vc?

21-09-2011 13:39

Entao, tirando a paulista o resto de Sao Paulo eh bairro pobre e favela??

#44

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Oct 2002
5.391
4
415

C R O I X 

Membro

 Citando GaBRa. 
Eu me espantaria se isso fosse em bairro pobre ou até em favela.

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

21-09-2011 21:22

é um local históricamente palco de brigas raciais e preconceituosas e tbm palco de varios movimentos em
prol de liberdade e igualdade.

por mim tinha q esclarecer tudo. A velha num ia se alterar dessa forma só pq o mendigo tava la de boa.

#45

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Moderatroll
Sep 2007
6.257
613

Rampado 

Colaborador
hardMOB

 Citando C R O I X  

"Em plena Av Paulista"
"Justamente na AV Paulista"
"Inacreditavel, na AV Paulista".

Pq dao tanta enfase onde aocnteceu??? Se fosse na Brigadeiro Faria lima, Se fosse ma Rua onde o judas
perdeu a bota, que diferenca faria???

Galera, está rolando o concurso HardMOB de fotografia!  Votem em sua preferida de cada uma das 3 categorias!!! 
 Natureza - Urbanismo - Pessoas 

21-09-2011 21:30

Vão declarar como velha insana e vão liberá-la.

#46

Registro:
Mensagens:

Jul 2006
5.727

Etnies  

Membro
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Verdinhas: 127

Referências

22-09-2011 16:07

Not sure if trolling...

#47

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Feb 2002
10.201
2
78

GaBRa. 
Membro

 Citando C R O I X  

Entao, tirando a paulista o resto de Sao Paulo eh bairro pobre e favela??

http://blogcloud.com.br - Cloud Computing para desenvolvedores 

22-09-2011 16:08

Eu até tinha esse pensamentinho pró direitos humanos, igualzinho o seu...
Claro, não estou falando desse caso, mto menos em matar alguem em praça pública pro resto aprender a
lição, mas esse pensamentinho é uma merda.
Pensar em reabilitar filhos da puta como Fernandinho Beiramar e coisa do gênero é uma burrice... Tem
gente que não tem conserto, tem que morrer pra não atrapalhar ninguém...

Pensamentos muito pro lado dos direitos humanos é pior que pensamentos extremistas, como "MATA ELES
DATENA". Eu entendo mais uma pessoa falando "mata esse merda e faz a família pagar a bala" que "Ele
ainda é um homem de direitos e merece todo o respeito".
Vai respeitar alguém que não tem o mínimo de respeito pela sociedade?

NÃO ESTOU FALANDO DESSA VELHA, sinceramente quero que ela se foda. Nem sei se ela está certa ou
errado (provavelmente certa não está)...

#48

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2011
1.115
55

Barack Osama 

Suspenso

 Citando ganondorfan 

Acho engraçado julgar dessa forma, eu não tenho a mínima ideia do porque justo esta senhora foi pega pra
cristo, porém essa reação de "velha filha da puta", "tinha que matar", "bla bla bla pra ela aprender", esse
comportamento é medieval demais, me remete na hora a uma decapitação em praça pública.

Não estou afirmando que ela está certa, mas daí quem sou eu pra julgar o que aconteceu? Tão veiculando
isso no jornal pra quê? A verdade é que não deve haver nada mais interessante acontecendo no mundo,
não tem condições, o bixo brasileiro é burro mesmo, adora um "enforcamento e praça pública" pra no dia
seguinte ir trabalhar 8 horas tranquilo e ver a novelinha a noite.

A o problema de tudo é a repetição, não tô aguentando mais esse monte de coisa repetida, tudo é muito
repetido, previsível, que saco.
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23-09-2011 7:45

Não é questão de direitos humanos, sinceramente não sei de onde você tirou isso. A questão que estou
tentando levantar é do porque vinculam este tipo de informação porcaria, informação para distrair e dar
satisfação para o povão, porque que tem tanto "zé fulano" que acha ter o direito de definir o que é certo e
o que é errado, quem deve ir pra vala ou não, bla bla bla...

É sempre assim, surge um assunto esdrúxulo, e galera tem que definir no fórum, se a pessoa deve ou não
morrer, ir pra prisão ou o que o valha, nem quero entrar no mérito de certo e errado, porque isso não
existe, não tem como você julgar uma coisa da qual você só conhece um ponto de vista, um lado da
história, o que a imprensa mastigou pra você (povão).

É o comportamento de ovelha do pessoal que me deixa enervado, tem também a repetição que é demais.

#49

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Vous avez!
Jun 2007
1.008
293

ganondorfan 

Membro

 Citando Barack Osama 

Eu até tinha esse pensamentinho pró direitos humanos, igualzinho o seu...
Claro, não estou falando desse caso, mto menos em matar alguem em praça pública pro resto aprender a
lição, mas esse pensamentinho é uma merda.
Pensar em reabilitar filhos da puta como Fernandinho Beiramar e coisa do gênero é uma burrice... Tem
gente que não tem conserto, tem que morrer pra não atrapalhar ninguém...

Pensamentos muito pro lado dos direitos humanos é pior que pensamentos extremistas, como "MATA ELES
DATENA". Eu entendo mais uma pessoa falando "mata esse merda e faz a família pagar a bala" que "Ele
ainda é um homem de direitos e merece todo o respeito".
Vai respeitar alguém que não tem o mínimo de respeito pela sociedade?

NÃO ESTOU FALANDO DESSA VELHA, sinceramente quero que ela se foda. Nem sei se ela está certa ou
errado (provavelmente certa não está)...

Ajude a encontrar animais desaparecidos Clique aqui

23-09-2011 8:01 #50

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2011
477
144

Der Kaiser 

Membro

 Citando Truman 

O orgulho é um mecanismo mental que visa enaltecer e insuflar o Ego da pessoa, principalmente quando
diante de algo que outras consideram "uma conquista". 

Ouso dizer que é um jeito da pessoa se "justiçar", fazer justiça para consigo mesma, diante de uma
situação de competição (ou seja, diante de TODA a Sociedade).

Orgulha-se quem conseguiu alcançar certos objetivos, certas metas, chamando-as de "conquistas".

Isso é bacana na vida de qualquer pessoa pois precisamos nos orgulhar daquilo que obtivemos através do
esforço (mas o catolicismo condena, enaltecendo a humildade).

O que complica é quando esse orgulho se transforma em EMPÁFIA!

O sujeito se torna arrogante, presunçoso, metido e destrata os outros, colocando-se como superior a todo

mundo. 

MUITA gente é assim.

Mas por que existe a empáfia? 

Repetindo: o orgulho é um mecanismo do Ego visando enaltecê-lo.

Quando vira empáfia, é sinal que o Ego do cara é um poço de carência e que está VICIADO em bajulação.
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O orgulho é a cocaína do Ego do frustrado.

O orgulho é o crack do Ego do incompetente. 

Quanto mais carente, quanto mais lhe faltar coisas que ele jamais conseguirá, mais ele é orgulhoso pois
seu Ego precisa compensar essa ausência com reconhecimento.

Mulheres tem um Ego desmedido. Mas foi exatamente esse Ego que as socorreu quando apanhavam da
mãe, quando elas não tinham amigos, quando não obtinham satisfação da Vida.

Esse Ego foi seu único amigo, JAMAIS as condenando, JAMAIS as criticando e, pior ainda, SEMPRE as
apoiando. 

À medida que a carência afetiva das mulheres aumentava, à medida que seu DESEJO INSATISFEITO
crescia, elas eram incapazes de satisfazê-los por causa de seus TRAUMAS!

Seu Ego sabia disso e, pra colocar um prazer equivalente no lugar, TRANSFERIA o PRAZER DO DESEJO
NÃO REALIZADO para OUTRAS formas de compensação.

Mulheres (e mesmo homens) geralmente não tem o amor da mãe. Daí buscam amor no sorriso de
estranhos.

A maioria esmagadora das mulheres não tem amigos sérios. Então colocam qualquer bosta no lugar,

especialmente quem elas podem mandar. 

Elas explodem seus orçamentos. Ah, mas foda-se! Quem é bom arruma emprego/dinheiro fácil, etc.

Essas são algumas das MUITAS respostas paleativas que o Ego dessa gente dá.

Só que Egóicos feito elas PERDEM A REFERÊNCIA COM A REALIDADE!

Isso é muito sério.

A mente é o centro do Universo humano. 

O Ego é um mecanismo mental. Mas ele não existe (e a mente também, mas deixemos isso pra outra
ocasião).

Mas o Ego IMPÕE uma condição de não-existência pra pessoa, que passa a NÃO VIVER!

Ela vive uma MENTIRA contada pelo Ego, sacaram?

Não existem intermediários de Deus. Padres, pastores, pais-de-santo, são TODOS controlados pelo Ego.

Vendedores, comerciantes, empresários, POLÍTICOS, todos eles tem altíssima dependência do Ego.

VOCÊS tem dependência do Ego. 

O Ego é um alienígena imaginário que tomou conta de você e te diz o que fazer.

No caso das mulheres, elas são orgulhosas exatamente porque são EXTREMAMENTE INCOMPETENTES
em termos de relacionamento devido a seus traumas e frustrações de infância.

Mas ao invés de ir buscar aprender a lidar com seus sentimentos, resgatando e eliminando os traumas,
elas puxam o Ego...

Que as deixa cegas. 

Na cabeça delas, elas SEMPRE estão certas. E TODOS estão errados. 

Daí elas cagam, pisam e se fodem exatamente porque não tem REAL CONTROLE sobre suas próprias
vidas.

Elas precisam do Ego da mesma forma que um craqueiro precisa da droga.

Se ela eliminar o Ego, o que lhe restará?

A VERDADE!

E ELA SE RECUSA A ENCARAR A VERDADE! 
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-- Tema claro
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Truman, escreva um livro. Tem posts seus que eu discordo 100%, outros que eu concordo. Apesar de não
achar o melhor esses posts com carinhas, tu tem opiniões bem definidas. Eu leria 

Bah, concordei 100% 

Daí, o sofrimento. 

 Citando ganondorfan 

Não é questão de direitos humanos, sinceramente não sei de onde você tirou isso. A questão que estou
tentando levantar é do porque vinculam este tipo de informação porcaria, informação para distrair e dar
satisfação para o povão, porque que tem tanto "zé fulano" que acha ter o direito de definir o que é certo e
o que é errado, quem deve ir pra vala ou não, bla bla bla...

É sempre assim, surge um assunto esdrúxulo, e galera tem que definir no fórum, se a pessoa deve ou não
morrer, ir pra prisão ou o que o valha, nem quero entrar no mérito de certo e errado, porque isso não
existe, não tem como você julgar uma coisa da qual você só conhece um ponto de vista, um lado da
história, o que a imprensa mastigou pra você (povão).

É o comportamento de ovelha do pessoal que me deixa enervado, tem também a repetição que é demais.

Ir para o Fórum
Tópico Fechado
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