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Ontem eu fiz o que deveria ter feito há muito tempo: bloqueei (o meu próprio acesso) a sites como UOL,
IG, Globo.com, Terra, CNN...

Eu já não leio livros, revistas e jornais canalhas e nem assisto canais de TV. Agora estou finalmente livre

dessa merdalhada toda. 

O povo brasileiro é completa e facilmente manipulável. Porque não tem Honra alguma. Ele segue o que a
maioria pensa e foda-se, tá tudo certo, me dá o meu. 

Essa é a grande frase de todos nós: ME DÁ O MEU! 

Só que esse "me dá o meu" vem sempre condicionado com alguma humilhação, com alguma USURPAÇÃO.

Perceberam? Para que você tenha algo, é preciso dar algo.

Só que quando você dá esse algo, na verdade é TUDO O QUE VOCÊ TEM! O estelionato é tão grande que
você acha que está dando "apenas alguns minutinhos do seu tempo" quando na verdade lhe levam a alma

inteira. 

Esses casos de "pedofilia", por exemplo.

Isso sempre existiu, sempre teve e sempre haverá. Não se trata de questionar o ato em si mas a
MANEIRA como esse ato foi coordenado para ser execrado total, completa e absolutamente. 

Nem na Arte se pode tocar neste e em outros assuntos sem que se atraia a fúria dos manipulados e a ira
dos abestalhados que seguem o que, vejam bem, UM ELETRODOMÉSTICO lhes manda fazer. 

Porque quando você determina que este ou aquele assunto são tabus, certamente alguém os mandou
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determinar a serem assim, certo? 

Quem é esse alguém?

Quem são essas "forças ocultas" que puxam as cordas, que dizem o que pensar, o que fazer, o que vestir,

comer, comprar e usar? 

Quem são essas forças que enfiam sorrateiramente na cabeça de todo mundo o que é certo e errado,
alterando hábitos culturais, alterando comportamentos, corações e mentes? 

Se aceitam essas mudanças com muita rapidez, sem contestação, sem dúvida, sem CRÍTICA, em nome de
uma paz que simplesmente não existe.

De uma justiça sem sentido e que faz com que todos, lentamente, venham a pensar igual.

Porque quando você torna os desiguais totalmente iguais, você separa.

E separando, é muito mais fácil conquistar, dominar e controlar. 

Muama.
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você não apareceu porque é feio...

Você foi manipulado pelo autor do livro...
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 Citando KodiaK 

Sim existe muito petroleo abaixo da camada de sal.

Agora sobre notícias é claro que é manipulado.
Lembro que aconteceu comigo. Estava na praia, acho que era no 1 ano do segundo grau, jogando bola
com o pessoal aí veio a Milena entrevistar para o GLobo Esporte. Queria saber da gente a nossa opinião
sobre o Edmundo, algo sobre ele ter vindo para o Brasil passar um tempo aqui e ter faltado aos treinos ou
coisa parecida. Meu amigo disse que ele tava certo e bla bla bla só para aparecer na televisão. Eu falei
que ele estava errado. Não apareci na TV. 

 Citando Tilapia 

Esses dias eu li um livro chamado A janela de Overton - Glenn Beck. Apesar de ser ficção consiguiu me
convence de que somos totalmente manipulados.

Desde a crise financeira ate aquecimento global
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08-11-2011 7:08

Notícia é mercadoria, que você vende pelo destaque que tem ou pelo tempo de exposição, isso desde
sempre. Tempos atrás até existia alguma consciência ética nessa relação que tornava algumas coisas mais
sutis e ainda dava um pouco de espaço para se pensar fora do balcão, mas hoje tá escancarado demais,
os caras laçaram bem as rédeas e tão com as esporas cravadas na bunda do leitor.
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 Citando Joseph Pulitzer (The North American Review, 1904)
Com o tempo, uma imprensa cínica, mercenária, demagógica e corrupta formará um público tão vil como ela
mesmo.

08-11-2011 15:32

Qualquer um que já falou com imprensa sabe que pode falar qualquer baboseira e será publicado sem
conferir ou questionar nada, na maioria das vezes. Para tirar da reta, esse tipo de repórter coloca na
reportagem: "Segundo jcouves, o time de zumbis lésbicas deve vencer a próxima copa do mundo". Se a
reportagem tiver impacto, alguma TV ou rádio vai dizer: "Segundo reportagem da Folha de SP, o time de
zumbis lésbicas deve vencer a próxima copa do mundo". A partir daí, vem: "Zumbis lésbicas: como elas
começaram a jogar bola", "Ex-dirigente acusado de corrupção no time das zumbis lésbicas", e por aí vai.
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 Citando azar.god 

Logo penso no tal Pré-Sal... Será que há tanto petróleo como é dito pelo governo/mídia ou será que não
passa de manipulação de informações para aumentar os investimentos?

08-11-2011 16:16

Acredito em parte, mas sempre questionando alguns pontos.Hoje o que mais se vê são essas empresas no
meio de comunicação fazendo manobras para interesses próprios ou políticos.
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