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 [FilosofiaMOB] A natureza feminina

Botequeiros,
esses comentários sobre a natureza feminina eu já tinha encontrado há algum tempo mas demorei pra
traduzir (não está 100%, mas já dá pra ter uma boa idéia - quem souber inglês, claro, leia no original),
agora que terminei uma boa parte vou aproveitar pra compartilhar aqui. Já tinha lido textos de Arthur
Schopenhauer e Esther Vilar, mas esses são mesmo achados. 

Principalmente as partes que explicam o que o feminismo realmente defende, o que ele representa, como
as religiões dependem das mulheres (pois suas crenças são contrárias à razão (enquanto a espiritualidade
masculina é de "graça"), como aderimos sem pensar (e de maneira cega) ao mundo delas.

A questão da masculinidade/feminilidade foi mais discutida no outro podcast (só tem texto, sem áudio),
mas não comecei a traduzir nada ainda: 

http://www.theabsolute.net/minefield/j3.html

Como eu disse uma vez, as poucas mulheres que sairam à frente das outras tiveram boas influências de
homens (algo que hoje está cada vez mais escasso, com pais cada vez mais omissos e manginas/homens
domesticados submissos à esses valores femininos), mas sem dúvida a natureza da mulher é mesmo a de

pertencer a esse "Lado Negro da Força". 

Todos tem a ganhar (até as mulheres - se conseguirem, claro) rejeitando esse câncer que é o feminino.

Porque desde a idade "mais tenra" que elas são assim, e como Schopenhauer disse, mesmo as adultas
agem como crianças grandes. Esse parasitismo delas (somado à falta de consciência, do que é certo ou
errado) é inerente às mulheres.

A indiferença é sempre o melhor remédio, quando você nega a existência das mulheres (mas não o

feminino, esse sempre devemos lembrar), só tem a ganhar. 

OBS: Tem texto pra caraaaaaaaaaalho neste tópico mas recomendo a leitura de tudo (eu pelo menos achei

interessante). 
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http://www.theabsolute.net/phpBB/vie...hp?f=23&t=3430

Dan Rowden: Olá e bem-vindos à última edição do podcast "The Reasoning Show", com discussões de
pura lógica, focadas no coração dos assuntos. Eu sou Dan Rowden e serei seu anfitrião para este episódio,
onde estarei mais acompanhando do que participando. Me senti um pouco intimidado por este fato, não
apenas porque tenho dois convidados que, não apenas tem muitas opiniões e nenhum receio em colocá-las
na mesa, mas porque estamos lidando com um assunto de grandes e controversas proporções. Neste
episódio discutiremos o feminismo, o feminino e o masculino. Olharemos a questão da psicologia, o mundo
e espiritualismo no contexto dessas categorias particulares.

Aqui comigo, ajudando a desvendar os mistérios da Mulher, eu tenho dois convidados, o primeiro é Rich
Zubaty. Rich é um autor, ativista anti-guerra, ativista "anti-Bush", pai, professor, viajante, e ex-analista de
política pela "Coalisão de Pais Americanos" em Washington, DC. Rich viveu na Europa, Ásia, Índia,
Austrália, sul do Pacífico, América do Norte e do Sul, escrevendo, filmando, trocando trabalho por comida, e
observando como as pessoas vivem. Ele tem sido convidado por mais de 200 programas de rádio, vários
programas de TV, e foi entrevistado por vários artigos impressos nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e
Austrália, em dois assuntos que mexem com ele: tratamentos iguais para os homens, e acabar com o
colonialismo corporativo. Rich tem várias páginas e livros por aí, e falaremos ao final do episódio sobre seu
trabalho, então por ora direi olá para o Rich Zubaty e que ele seja bem-vindo ao The Reasoning Show.

Rich Zubaty: Muito obrigado. É um prazer estar aqui.

Dan Rowden: Obrigado por estar conosco. Nossa outra convidada é Sue Hindmarsh. Sue é uma
pensadora/filósofica independente que tem grande interesse na psicologia masculina e feminina. Esse
interesse floresceu da frustração com o feminismo normal e o seu foco em promover o feminino sobre o
masculino. Durante os últimos vinte anos ela se empenhou em entender os fundamentos psicológicos de
ambos os sexos e escreveu extensivamente sobre estes assuntos em fóruns online, blogs, jornais, e está
atualmente trabalhando no seu primeiro livro, chamado de Deadly Illusions. Ela afirma, de maneira
preocupante, que é a única feminista "feminina" do mundo. Bem-vinda, Sue..

Sue Hindmarsh: Olá a todos!

Dan Rowden: A única feminista feminina do mundo!

Sue Hindmarsh: A única. Mas, veja, deixe-me dizer, primeiro, que eu estaria feliz se houvessem outras
mulheres que estivessem realmente interessadas em ver o sexo feminino receber aquilo que justamente
merece. Pelo fato de que outras mulheres e a maioria dos homens estão contentes com a maneira que as
coisas estão porque estão contentes com o que acontece entre os sexos como vemos. Estão apaixonados
pelo amor. Não querem que nada mude. Mas, se pudermos tocar nesse assunto hoje, amor e a relevância
aos sexos, acho que descobriremos muito sobre o porquê mulheres e homens são desse jeito.

Dan Rowden: Bem, se tivermos tempo vamos sim lidar com esse quesito em particular, entre os milhares
de outros que podemos abordar, mas isso me leva à questão de como vocês dois se interessaram por
esses assuntos. Eu suspeito que isso tenha ocorrido por caminhos diferentes, então vou perguntar, primeiro
ao Rich: Como e por que você tem um forte interesse em coisas como direitos dos homens, e feminismo, e
a natureza da psicologia feminina e masculina? Como você começou a ter esse interesse? Porque a
maioria das pessoas não dá a mínima sobre isso, não é? Vamos ser práticos.

Rich Zubaty: Deixe-me dar uma resposta mais elaborada porque raramente eu faço isso::

Eu tive um divórcio difícil, não pude ver os meus filhos, não vi minha filha em 17 anos, e eu estava muito
perturbado com a forma como o sistema legal funcionou. Então, fui voltando às minhas raízes intelectuais
da Universidade de Chicago e fiz uma pergunta simples: Quais são as diferenças entre homens e
mulheres?

A velha canção feminista dizia que os homens e as mulheres são exatamente iguais, exceto pela forma
como foram criados. E isso nunca pareceu correto pra mim; era intuitivamente errado. Então, o que
aconteceu foi algo que as pessoas em programas de rádio e de entrevistas, não tinham como entender.
Algo que é chamado, eu descobri, de "memes" (M-E-M-E-S). Tenho certeza de que você já os repetiu
bastante no seu programa. Na realidade, eu ouvi outro programa onde você discutiu os "memes".

Um dia eu percebi que... eu costumava falar sobre como um monte de homens se sentem como se
estivessem vivendo em um mundo governado por mulheres, mas eles não tem certeza de como isso foi
conseguido, e eu costumava falar sobre os valores femininos controlando nossas instituições, nossas
escolas, nossas igrejas, nosso governo, mas os valores não expressam o que realmente está acontecendo.

O "meme" de que os homens são os opressores das mulheres é um "meme", e eu não vou sequer me
preocupar em explicar muito sobre os "memes", é um que que pula de um cérebro para outro e mais outro,
e não importa se o cérebro é masculino ou feminino, é passado adiante como isso.

Eu não consigo te dizer quantos homens me disseram ao longo do tempo que "Os homens são os
opressores das mulheres!", "Os homens são os opressores das mulheres!", então eu parei pra pensar, "De
onde vocês estão tirando isso?"

http://www.theabsolute.net/phpBB/viewtopic.php?f=23&t=3430
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E é exatamente isso aí, um "vírus" que se repete continuamente chamado de "meme". E então eu percebi
que muito do que se passa na nossa sociedade são os nossos "memes" femininos dominando as
conversas.

Então, eu acho que filosoficamente isto é importante para mim. Eu estudei o que é diferente no tocante à
biologia entre homens e mulheres.

Nossos cérebros são construídos de forma muito diferente. Então eu estudei psicologia, então eu olhei para
a mitologia, então eu olhei para a história, então eu olhei o direito/as leis... e realmente encontrei umas 500
páginas dignas de: "Nossa, olha isso! Olha esse outro, aqui está outro indício de como homens e mulheres
são diferentes!"

E é algo cumulativo: depois de entender algo sobre a biologia, a forma como pensamos fisicamente, na
verdade, as outras coisas começam a se alinhar e fazer sentido.

Então, francamente, eu estava chateado sobre o divórcio, mas isso se tornou algo totalmente diferente. À
medida que eu estudava, apenas continuei com essa sensação de descoberta, do tipo: "Uau, olha isso!".
Foi um processo maravilhoso para mim.

Dan Rowden: Então, essencialmente, algo que aconteceu com você em um nível pessoal bastante forte foi
um catalisador para que você se esforçasse, creio eu, em entender a dinâmica de como poderia ter
acontecido da forma que acontece!

Rich Zubaty: Por exemplo, os tribunais assumem que as mulheres são moralmente superiores aos
homens. Isso é ultrajante para mim. Se um homem e uma mulher forem ao tribunal, a tendência é que se
acredite nas mulheres. E isso não está certo, considerando o histórico de homens e mulheres e da história
da espécie, basicamente a maneira evasiva e o modo como as mulheres tiveram de ser porque não são
tão fortes fisicamente, acreditar na mulher, quando é um homem contra uma mulher, é algo realmente
forjado aí. Eu era casado e vivia no sul dos Estados Unidos, na Flórida, estamos falando de caipiras e
biscoitos. Estes burros-de-carga tinham suas mulheres em pedestais com guarda-sóis fazendo a limonada,
e eles simplesmente não imaginavam que as mulheres faziam qualquer coisa errada. Esse era o ponto de
partida de qualquer confronto por divórcio.

Então, sim, existem coisas que são realmente erradas sobre o nosso sistema. Nossos sistemas de ensino
são concebidos para as mulheres, o nosso governo é projetado para atrair as mulheres, porque existem
mais mulheres, portanto, há mais mulheres eleitoras do que homens... toda a nossa sociedade é de fato
um matriarcado, não um patriarcado, e a única maneira de você poder entender isso de forma adequada é
entender que Bill Clinton carrega memes femininos em sua cabeça, George Bush leva memes femininos
em sua cabeça. Tecnicamente, eles são homens; fisicamente, são homens; mas, mentalmente, eles são
mulheres.

Dan Rowden: Prima facie, concordo com tudo isso. Posso te perguntar, Suzanne, como você chegou a
essas questões? Eu suspeito que foi um pouco diferente do Rich, sem dúvida!

Sue Hindmarsh: Ligeiramente diferente. Aconteceu de eu ser mulher e por isso essas coisas só foram
empurradas em cima de mim, por ser uma. Quando adolescente, eu adorava o mar, eu amava tudo lá fora.
Eu só queria ser alguém vivendo em uma praia. Mas a minha família tinha outras idéias para mim. Eles
queriam que eu tinha de cair no mundo, conseguir um emprego, achar um marido e me casar, esse tipo de
coisa.

Mesmo por volta dos 15 anos eu pensei comigo mesma que havia algo realmente muito, muito errado,
fundamentalmente, com todo este arranjo. Eu não gostava do que estava acontecendo. Eu via minha mãe,
tias e avós, olhava para elas e pensava: "Essas pessoas são idiotas! Como poderiam continuar nesta vida
que estão vivendo e parecer felizes?" E eu sabia que elas não foram felizes, mas estavam tentando
empurrar essa vida para mim dizendo que isso iria me trazer felicidade. E eu sabia que, fundamentalmente,
intrinsecamente, havia algo profundamente errado com suas idéias.

Mas isso não me fez parar, não é? Porque assim que eu encontrei um cara que parecia muito bom, eu
estava lá como Flynn! Eu estava indo realmente participar deste jogo maravilhoso chamado de romance e
namoro e amor. E eu pulei no fundo do poço e me casei, tive uma filha... e de repente depois de alguns
anos de toda essa vida, eu decidi que ainda havia algo fundamentalmente errado com isso! Mas eu acho
que passei por isso, claro, apenas por puro tédio. Eu estava entediada demais.

Então, assim, como Rich, porque era uma coisa pessoal, eu comecei a olhar também para as razões pelas
quais tudo isso era assim. Por que as mulheres vivem este tipo de vida? Por que os homens vivem este
tipo de vida? Qual era o potencial para as crianças? Fiquei olhando para minha filha na época (eu também
tenho um filho agora), mas olhei para o potencial para ela e pensei, "Ah meu Deus, eu não vou passar isso
para ela, essas idéias para ela que minha mãe passou para mim."

Então, eu, basicamente, como Rich, olhei em tudo e fiz muitas, muitas descobertas, algumas delas, vamos
falar hoje à noite..

Dan Rowden: Vamos examinar algumas dessas idéias atuais que são naturalmente repassadas adiante, e
esta é a parte onde o Rich falava em termos de memes, um paradigma muito poderoso na teoria da
evolução e acho que a mesma é bastante válida, é muito interessante pensar nas coisas por esses termos.
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Mas Rich, você estava falando sobre como nós, basicamente, colocamos as mulheres em pedestais e que
essencialmente não as responsabilizamos por nada. E, de fato, nós apontamos os homens como
responsáveis por coisas que deveríamos apontar as mulheres responsáveis no lugar. Qual é sua teoria
sobre o motivo por que é este o caso? Por que essa dinâmica existe? O que é que nos leva a colocar as
mulheres em um pedestal e tratar as mulheres desse jeito?

Rich Zubaty: Bem, eu acho que nós temos trocado nossos papéis mentais, é por aí. É parte do problema.
Esta não é uma resposta direta à sua pergunta no estilo do site "Cliff Notes", mas eu acho que temos essa
teoria da sociedade que diz que os homens são mais lógicos que as mulheres.

Para mim, as mulheres são mais analíticas do que os homens. Eu acho que temos cérebros bem
diferentes. Na verdade, se eu fosse entrar no quesito da biologia do cérebro, o cérebro masculino é mais
dividido em direito e esquerdo. Nós só colocamos para fora o lado esquerdo do nosso cérebro e no lado
direito usamos mais as habilidades visio-espaciais: rebatendo bolas de beisebol, etc.

Temos cérebros compostos de maneiras bem diferentes. Enquanto as mulheres extravasam ambos os
lados do cérebro, elas tendem a definir as coisas em termos de palavras, rotulam as mesmas. Há uma
grande diferença aqui. Então, elas analisam os detalhes do vestido e estilo e postura e coisas que os
homens nem sequer se relacionam.

Fomos ensinados que as mulheres são mais habilidosas em relacionamentos que os homens. E eu
respondo, e esportes como o basquete? E quanto à caça? Os homens são altamente habilidosos nos
relacionamentos. Nós não falamos sobre isso. Corremos por uma quadra, devolvendo bolas, balançando
nossas cabeças e dando sinais com a mão para outro cara, e atuamos como uma equipe extremamente
eficiente, seja matando elefantes milhares de anos atrás ou indo para a Lua hoje, há um relacionamento
masculino que é simplesmente fantástico. E porque não falamos sobre isso, não é tão importante? Não,
desculpe, esse é um grande problema.

Somos ditos que os homens não têm sentimentos tão profundos quanto as mulheres. Eu não acredito nisso
de forma alguma. Eu acho que é por aí que a arte e a música nascem, dos profundos sentimentos dos
homens. Eu acho que as mulheres são mais emocionais. Acho que ficariam chateadas se alguém numa loja
virasse a cara para elas, já que possuem toda essa agitação emocional na vida.

Então, nós temos tanta coisa errada, esse que é o problema. Somos informados de que as mulheres são
mais intuitivas do que os homens. Eu não acredito nisso. Eu acho que os homens são muito mais intuitivos.
Novamente, de onde surge a nossa criatividade?

Estou preocupado que alguém nos Estados Unidos pode concorrer ao cargo de presidente deste país, ou
se tornar-se um juiz ou um senador, sem nunca ser obrigado a se inscrever para o alistamento militar. Este
é um tipo de aristocracia - e eu estou falando de mulheres - estou dizendo: como Hilary Clinton pode
concorrer ao cargo de presidente, quando ela não é obrigada a lutar para defender este país?

Em 25 palavras ou menos, a Guerra do Vietnã destruiu a minha vida porque eu não quis combatê-la,
acabei lutando contra o FBI e indo para a França, e ela destruiu a minha educação escolar. Em 25
palavras ou menos. Aonde quero chegar, é que eu tinha de enfrentar esse negócio de se alistar. Mas ela
não, e nem Nancy Pelosi, e nem Condoleeza Rice. Essas pessoas têm posições de poder enorme e eu as
considero uma aristocracia. Nem elas têm de realizar trabalhos difíceis, que exigem força bruta.

Então, o que eu digo é que há uma aristocracia na América, e nós somos um país anti-aristocrático. Isso é
o que somos. Lutamos aristocracia durante todo o tempo de nossa existência.

Então, essa nova classe de pessoas emergindo e conseguindo enorme poder, através de todas as
instituições de nossa cultura, mas nunca sendo obrigadas a sujar as mãos ou lutar numa Guerra é
totalmente ultrajante pra mim, francamente.
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Sue Hindmarsh: Eu diria que você está certo, pode apostar. Porque é verdade que as mulheres vêem o
mundo como realmente só delas, o mundo inteiro serve apenas para seu prazer, e para o prazer de mais
ninguém. E, claro, elas vêem os homens como sendo para o prazer delas também. Homens são, como
você estava descrevendo há pouco, apenas ferramentas, são escravos, para serem usados.

"Ah, tipo, tudo bem, você quer lutar numa guerra? Tudo bem, eu quero mais coisas, ou mais terra para
cultivar. Então, vá lá e faça tudo isso."

E, claro, os homens estão aceitando tudo isso. Você sabe, os policiais, bombeiros, soldados, estão em
todos estes trabalhos extremamente desagradáveis, os mais sujos, os trabalhos mais perigosos que
existem aí pertencem aos homens.

Há um problema com isso, porém. OK, se os homens estão executando estes trabalhos, deveria haver uma
compensação. Quero dizer, vamos lá, os homens não podem ser tão burros.

Eles não podem se sentar pensando: "Ah, eu sou um bombeiro e eu estou preservando a vida das
mulheres, e esse é meu único objetivo!" Ele não está pensando isso mesmo, não é? Ele está pensando:
"Ah, eu sou um bombeiro, tenho um bom trabalho e estou sendo bem remunerado, a comunidade me
aceita e respeita..."

Então, ele está tendo um retorno. Por isso, eu realmente não acho que os homens articulam em suas
mentes que eles estão fazendo isso diretamente para as mulheres, longe disso. Eles realmente acreditam
que estão fazendo isso para si mesmos. Então, Rich, como você descreve esse tipo de psicologia? Por que
isso está acontecendo?

Rich Zubaty: Obrigado, porque eu não concordo com você inteiramente, e eu resumo em termos de
Biologia. Novamente, eu passei muito tempo estudando biologia, e eu chamo de "bio-gramática". Mas há
uma parte profunda em homens que é relacionada com "ser o protetor".

É para proteger aqueles que são mais fracos do que você. Isso é algo que me herdamos evolutivamente.
Os caras que costumavam comer os seus filhos estão meio que extintos agora.

É o pessoal que cuidava de suas esposas e filhos que obtiveram maior êxito evolutivo.

Então, há uma parte profunda dos homens que só espera que eles cuidem daqueles que são mais fracos
que eles e isso é uma grande parte do que está acontecendo. Eu acho que as mulheres provavelmente
sentem isso sobre os seus filhos, mas os homens sentem isso sobre qualquer um que seja mais fraco do
que eles porque é esperado que eles sejam os "caras fortes", então há uma pequena diferença aí.

Dan Rowden: Eu só queria interromper um pouco e fazer uma observação um pouco cultural/histórica em
relação a isso.

Eu acho que tudo o que o Rich estava dizendo é absolutamente correto e que faz parte de nossa herança
evolutiva e biológica.

Mas eu penso que há também uma dimensão cultural a isso porque (como exemplo isolado, a história da
civilização ocidental) à medida que a civilização ocidental se desenvolveu e a vida se tornou mais
confortável, mais segura, etc., a necessidade de proteção das mulheres e crianças se dissipou em grande
extensão, mas os papéis dos homens não mudaram, então para mim há outra coisa ocorrendo em relação
à mentalidade que os homens têm, e eu suspeito que tenha algo a ver com os ideais do homem em
relação à mulher.

Ele tem uma noção idealizada do que uma mulher é, acima de seus impulsos biológicos, e mesmo que
venha de sua própria mente, também é parte do que ele está se esforçando para manter e proteger. E
assim, apesar destas mudanças na natureza da civilização ocidental, ele ainda mantém esse papel. O que
você acha dessa idéia?

Sue Hindmarsh: Bem, o que você está se focando, Dan, é a base que sustenta a natureza da mulher, que
impulsiona toda a sociedade. Realmente, para começar, estamos falando do ego, do apego e das
emoções, o que conduz todas as pessoas.

O que eu ia começar a falar antes tem a ver com isso ... eu ia falar sobre a consciência e o motivo pelo
qual perguntei ao Rich antes, tipo, os homens não podem ser idiotas, eles não podem estar inconscientes
do que está acontecendo, que eles são escravos à sociedade.

Mas o que os cega para isso, eu diria, é o seu apego emocional à mulher. Não é qualquer mulher especial
porque a mulher é muitas coisas. Ela é o status dele. Assim, o status que ele tem em sua vida particular
vem dela, não diretamente de uma mulher, mas apenas a partir da sociedade em geral. Eu diria também de
suas idéias sobre a vida.

Assim, o seu apego a ver-se como especial, como sendo do grupo também, como ele está bastante
disposto a ver a si mesmo como um indivíduo, mas ele não quer necessariamente ser um indivíduo. Ele
quer realmente ser uma parte do rebanho e operar em um grupo, porque é onde ele recebe o seu status.
Então é nesse tipo de coisa você está falando ou pensando, Dan?

Dan Rowden: Sim, em certo sentido, uma sensação individual do homem de valor, por exemplo, está
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apegada a uma abstração da Mulher, e é muito difícil para ele obter um senso de valor puramente de seu
senso de sua própria natureza individual.

E eu acho que é o que mantém os homens se voltando para as mulheres, apesar de suas experiências
com cada mulher. Pode acontecer um milhão de vezes, mas é muito difícil para um homem ir além dos
ideais de sua própria mente, porque ele tem de negar uma parte importante de quem ele é na sua própria
realidade.

Enfim, Rich, eu vou deixar você comentar à essa altura..

Rich Zubaty: Bem, eu vou, e a única maneira para que eu diga isso, é que eu nem consigo descrever
como é contundente para a minha auto-estima conseguir um boquete a cada dois dias. É aí que as coisas
começam a decolar pra mim.

Dan Rowden: Risos

Rich Zubaty: Eu estou falando sério. É uma coisa muito física, mas também faz algo para a minha saúde,
meu bem-estar, e minha habilidade para levantar na manhã seguinte e ir lá e matar leões e tigres. Eu não
sei porque isso se encaixa assim, e novamente, eu consideraria isso uma espécie de bio-gramática.

Mas sempre nos disseram sobre como "as mulheres servem os homens", "as mulheres servem os homens".
Eu estou fora em uma mina de carvão todos os dias, eu estou batendo pregos, tem concreto no meu
cabelo... Eu estou servindo ela o dia todo, ganhando dinheiro, e chego em casa à noite e, sim, eu quero
uma comida fresquinha e um boquete. Eu não acho que isso é pedir demais. Inverta os papéis. Eu ficaria
feliz de fazer isso: cozinhar e fazer um boquete, uma vez por noite. Não preciso cuidar de mim. Então, não,
há algo acontecendo aqui e eu acho que é mais do que uma construção mental. Novamente, eu acho que
seja algo que vá a fundo na questão da biologia.

Mas Dan estava falando algo sobre, dez minutos atrás, que tem a ver com os homens tornar-se
desnecessários na sociedade moderna, e eu acho que é um dos maiores problemas com os homens e é
por isso que eles tentam formar sua identidade em relação às mulheres.

As mulheres costumavam procurar os homens por alimentos, por proteção, por todas essas coisas que a
sociedade proporciona agora. Isso é o que estou dizendo, é a institucionalização destas coisas. Agora, as
agências do governo fornecem ajuda com alojamento, comida, trabalho e dinheiro e todas essas coisas que
os homens costumavam fornecer.

Assim, os homens estão se sentindo mais inúteis. E se torna mais importante, mais do que nunca, ser
capaz de... você sabe, para alguns homens é, cada vez mais importante, ter uma mulher, ter um
relacionamento com elas, e ter aquilo... como se chama, não é feedback, é, bem... eu não sei! É apenas
algo que os homens conseguem...

Sue Hindmarsh: Elogio.

Rich Zubaty: O vício do elogio! Olha aí, essa é uma coisa, sim, a Esther Vilar chamou de vício do elogio.

Dan Rowden: Um dos problemas aí... e você tocou em um ponto muito importante, é que o papel que os
homens têm historicamente desempenhado na sociedade tem sido reduzido, ea perda de fronteiras para os
homens é uma questão muito importante também, mas acho que uma das maneiras em que os homens
têm respondido a isso - sendo de alguma forma empurrados por memes sociais se não por mulheres
individuais - é que eles têm começado a adotar o feminino de forma a sentir que se encaixam com a
sociedade, porque é como se fosse a única maneira que eles possam fazer isso! É como se não houvesse
mais nada para eles fazerem, mas reconstruirem-se como mulheres em algum aspecto.

Sue Hindmarsh: Sim, eles foram pressionados pela sociedade, ainda que a sociedade seja realmente
apenas um grupo maior e, Rich, você estava falando antes sobre o formato mais antigo da sociedade, que
era a tribo. Os homens naqueles dias tinham papéis muito definidos e as mulheres tinham papéis bem
definidos, mas eu realmente não vejo como seja muito diferente hoje em dia além do fato de que, sim, os
homens sentem que não estão recebendo esse louvor, se não se sentirem dignos de todo o mundo.

Então, eles estão na verdade, apenas adotando o material que as mulheres jogam nos mesmos e dizem:
"Ah, tá, olha, isso vai servir. Isso vai me satisfazer! Eu posso acreditar em dez coisas diferentes todas em
um minuto! Eu não tenho que ter qualquer foco na vida, ou qualquer propósito na vida, ou me preocupar
com o que é a verdade ou não! Sim, eu vou apenas seguir a boiada!"

E é aí que está o perigo. Mais e mais homens se adaptando para se tornar mulheres fez com que o que
hoje chamamos de "masculino" se tornasse algo insignificante, débil, feio, o que é apenas a imaginação das
mulheres. Isso é o que estão fazendo. Estão fazendo homens, mas são os homens que estão SE deixando
fazer..

Dan Rowden: Sim. Um dos perigos que eu possa ver, aí, é que, para mim - você sabe, eu estou falando
por mim mesmo e os ouvintes podem usar os seus próprios critérios para definir o valor da verdade do que
estou prestes a dizer - mas para mim a última e definitiva fronteira para o homem é a consciência e a
busca do cumprimento da consciência sob a forma de sabedoria. Mas isso requer uma tomada de
masculinidade e correr com ela para o que eu veria como seus objetivos naturais, extremidades e suas
inclinações naturais.
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Sue Hindmarsh: Sim! É claro.

Dan Rowden: Quanto mais a sociedade é feminizada, maior será a luta contra esse movimento particular
da natureza masculina. E, no entanto, a última fronteira do homem é a busca da intensificação de sua
consciência, mas a sociedade está cada vez mais se moldando para lutar contra isso.

Rich Zubaty: E eu quero voltar a falar disso, sendo que vou realmente incentivar a leitura dessa parte do
meu podcast que eu mencionei, sendo que "mater", a palavra em latim para "mãe", é a palavra raiz de
"materialismo".

Ao longo da história humana, sabemos por milhares e milhares de anos que - Mãe = Terra, Pai = Céu -
sabemos que as mulheres são mais materialistas do que os homens. Isso não é bom ou ruim, é apenas um
fato.

Mas os homens estão sempre sendo informados de que são materialistas e não têm nenhuma vida
espiritual. Quero dizer, as coisas que nós somos como seres humanos e temos sido historicamente por
dezenas de milhares de anos são negadas na sociedade.

E, sim, isso está criando alguns problemas sérios. É por isso que nós temos crianças em gangues atirando
umas nas outras. Você sabe, nos Estados Unidos. Eu não sei como é lá, mas eu tenho certeza que há algo
semelhante ocorrendo, porque os meninos não estão sendo criados para a masculinidade por homens,
estão apenas sendo soltos neste sistema escolar feminizado, e isso não lhes dá uma direção..

Margaret Mead disse: "As mulheres de todo o mundo são as mesmas porque elas crescem e sabem qual
será o seu trabalho na vida, mas aos homens em toda sociedade tem que ser dado um emprego."

Eles têm que ser definidos: "Neste trabalho você é um pescador", "Neste trabalho você vai vender
seguros","Nesta sociedade você..." "qualquer coisa!"... você escala montanhas e planta café".

Em toda sociedade os homens têm de ser dado empregos em que eles deveriam desempenhar e as
normas deles. Nós não fazemos isso aqui. Podemos ir matar pessoas no Iraque, mas além disso não há
nenhum emprego.

Sue Hindmarsh: Sim, bem - obviamente, o cargo mais importante em toda a sua vida deve ser a
capacidade de compreender a mesma, de compreender o que ela é, e qual a natureza da realidade. Isso
deve, obviamente, ser a coisa mais importante para cada pessoa fazer.

Agora, o problema é, e você estava dizendo isso antes, Rich, sobre os memes, que existem os memes
femininos. Agora, eu realmente não acredito que exista tal coisa... 

Rich Zubaty: Peraí, eu não disse isso. Eu disse que há um meme de que os homens são os opressores
das mulheres e que memes podem ser levados adiante por homens ou mulheres e, obviamente, não é um
meme feminino, mas sim um meme que serve ao sexo feminino. 

Sue Hindmarsh: Bem, sim, de fato, essa é a melhor maneira de dizer. Sim, agora eu concordo com isso,
mas é melhor eu dizer o que eu ia dizer e ver o que você acha sobre isso porque eu estarei interessada
em ouvir seus pensamentos a respeito, porque, veja, eu não acho que realmente as mulheres são
conscientes. Eu não acho que elas têm a mesma consciência que os homens tem, nem têm de longe o
mesmo potencial para a consciência que o homem tem.

Então há uma pequena diferença aí outra vez. E porque eu digo isto é porque as mulheres - você sabe
como elas estão sempre querendo as coisas como estava descrevendo antes, e elas querem mais e mais
coisas materialistas, e elas querem que o marido esteja lá emocionalmente para elas, e elas querem ter
filhos para viver através deles, você sabe, basicamente cuspir as crianças para fora, de modo a poder
mostrá-las e dizer: "Bem, eu sou uma mãe!"

E esse tipo de coisa... elas precisam de todos esses adereços, mas como é que alguém que é alguém que
deveria ser igualmente consciente - bem, isso é o que as feministas querem nos dizer, que elas são
igualmente consciente como os homens - como é que essas... coisas... precisam de todos esses adereços?

Deve ser porque elas realmente não têm o mesmo tipo de existência interior, como os homens. Os homens
não precisam de todos aqueles adereços. Você estava dizendo antes que os homens podem sair, viver no
mato, e serem seus próprios donos, vivendo de forma independente, mas as mulheres não podiam fazer
isso. Quero dizer, se você colocá-las dessa forma, elas teriam sido independentes e sozinhas, mas isso é
um pouco oposto do que é ser uma mulher.

Então, o negócio é que os homens têm que aceitar que eles é que são os conscientes. Eles têm uma vida
interior. Eles têm esse potencial para ser mais do que apenas eles mesmos. E tem aquele potencial para
olhar algo que não tenha a ver com eles, que esteja separado deles, algo mais importante do que eles. E
sim, eles tem este potencial onde as mulheres não tem. Elas não tem pensamentos por si só. Não tem o
mesmo tipo de curiosidade intelectual ou habilidade de raciocínio que os homens tem. 

Então, Rich, como você acha que os homens chegaram à essa altura, na história? Estamos aqui, no ano
de 2007... certamente, como Dan estava comentando, o mundo é um lugar relativamente mais seguro do
que era quando tinhamos lobos e felinos enormes correndo atrás de nós. Como os homens não usaram
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......

esta habilidade, sua consciência, e tocaram a real: "Ah, vá se danar, mulher! Não vamos mais jogar esse
joguinho! Vamos cair no mundo e ser maiores que a vida!"
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Rich Zubaty: Bem, porque eu penso, como disse, que os tipos de homens que sobreviveram
historicamente não são esses. Haviam homens que, 3 mil anos atrás, andavam pelas florestas, e eu não
tenho os genes deles em mim. Eu tô te dizendo, uma grande parcela disso é evolução e biologia.

Mas você disse algumas coisas realmente ótimas... haviam três ou quatro que eu gostaria de abordar.

Uma deles tem a ver com o nível básico de insegurança das mulheres.

É chamado de vergonha, o oposto de culpa. Vergonha é quando você se sente mal sobre si mesmo e não
sabe o porquê, a culpa é quando você faz algo de errado então você sabe porque você se sente mal
consigo mesmo.

Mas as mulheres são muito mais profundamente envergonhadas do que os homens, e você pode se sentar
e assistir TV, e ver que é algo constante: os homens são estúpidos, e as mulheres dizem a eles o que
comprar.

Quero dizer, é algo que permeia nossa cultura. E tudo que você tem que fazer é imaginar fazendo o inverso
daqueles anúncios onde o homem sabe tudo e a mulher é apenas uma loira-burra-interesseira, e ninguém
iria responder a esses comerciais e desligaria a TV.

Há uma camada de sensibilidade que as mulheres têm que provavelmente é boa para alguns tipos de
relações familiares ou algo que eu não entendo ... mas eu quero voltar à questão da falta de consciência
porque isso é o que vocês estão falando aqui e eu quero citar esse trecho de três minutos, OK, Dan?

(Essa é parte da resposta ao que a Sue disse do porquê os homens não entenderem isso.) 

Os Homens São os Opressores das Mulheres ou as Mulheres são as Opressoras dos
Homens?

Uma mulher acorda de manhã, em uma casa construída por homens. Ela começa a ferver a
água em um fogão construído por homens, e se senta em uma cadeira e mesa, colocadas lá
por homens, para ler um jornal escrito, em parte, por mulheres … mas impresso e entregue
por homens.

Ela mordisca uma torrada, feita a partir de grãos, cultivados e colhidos por homens.

Oops, hora de tomar uma ducha. Ela gira uma torneira instalada por um homem, e eis que a
água sai quente, emitida por um sistema muito complicado, construído por homens.

Ela dirige em direção ao trabalho em um carro construído por homens, em estradas
construídas por homens, automóvel este alimentado pelo petróleo perfurado, refinado e
entregue pelos homens.

Ela chega a um prédio de escritórios construídos por homens. Vai em direção à sua mesa,
liga o computador, e olha para fora da janela em uma cidade construída por homens.

Cheia de potenciais clientes para seus negócios… No canto está uma mesa (nesta sala de
conferências), que parece estar estranhamente fora do lugar, e chama sua atenção. Naquele
momento, o zelador passeia pelo corredor.

“Bob! Ei, Bob! Você poderia, por favor, mover essa mesa, um pouco mais para o canto?
Você é tão gentil…”

Ela fala, com um sorriso absolutamente falso. Bob, alheio às palavras baratas e o sorriso
amarelo, emocionado ao receber qualquer atenção, de uma pessoa tão atraente… vai logo
atender ao chamado.

E à medida que ele move a pesada mesa de um canto à outro pelo tapete, ela exala um
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- Podcast #12, The Rude Guy

Dan Rowden: E agora, milhares de feministas ou desmaiaram ou dando murros em pontas de faca! 

Rich Zubaty: Bem, é a realidade do mundo em que crescemos. Eu estive em Tonga, no Peru, onde você
acorda e não é um mundo feito pelo homem. Tudo lá é feito pela natureza. Os pássaros, as árvores, não
há eletricidade, não há nada lá fora, exceto o material que foi feito pela natureza.

O homem moderno vive em cidades onde tudo é, literalmente, produzido pelo homem: toda vez que você
acender uma lâmpada... todas essas coisas.

Assim, como Sue começou a falar, um dos meus princípios básicos é que você pode responder o que
querem as mulheres com uma palavra.

A palavra é: mais.

Se acordam na selva, elas querem um teto de palha de melhor qualidade em sua casa, se acordam em
uma cidade moderna, elas querem mais equipamentos para a sua cozinha. Cada dia começa de onde elas
conseguiram e querem mais alguma coisa.

Certo ou errado, Sue? Eu não sei... 

Sue Hindmarsh: Correto! Absolutamente correto. Sim, não há fim para seus desejos e necessidades, e
nunca haverá. 

Dan Rowden: Mas qual é o motivo disso? 

Sue Hindmarsh: É fácil de entender - as mulheres não tem qualquer ligação com o mundo que não seja
através de outras mulheres, e a mulher é, pela própria natureza - e você estava falando sobre biologia
antes, Rich - pela sua própria natureza, nunca está satisfeita, nunca pode ser satisfeita, porque ela
realmente não tem conexão com nada.

Não há aquela profundidade mental que a permita ter uma conexão. Então, tudo é apenas superficial. Muito
raso. É tudo espontâneo. Nada é profundo.

Você estava comentando antes, Rich, sobre homens terem emoções mais profundas.

Claro que eles tem emoções mais profundas, eles realmente têm um EU interior para extravasar essas
emoções mais profundas.

As mulheres não têm isso. Pra elas tudo se resume ao AGORA. Tudo se resume ao momento presente.

E, claro, é por isso que elas não param pra fazer qualquer uma dessas coisas que você estava falando,
Rich.

Elas não tem que construir uma mesa, ou um computador, ou fazer o trabalho do zelador, ou ir lutar uma
guerra, ou serem policiais... se elas não quiserem. Elas não precisam, porque não servem aos seus
interesses, ou, o mais importante, não servem às Mulheres.

Você estava dizendo antes sobre a mulher nascendo totalmente formada. Ela surge como uma mulher. Ela
vive a vida inteira dessa forma, Rich, ela não ganha nada ao fazer qualquer coisa.

Ela não ganha nada sendo primeira-ministra ou presidente dos Estados Unidos.

Ela não ganha nada ao ser uma CEO de uma grande corporação. Ela também não ganha nada ao obter a
capacidade de entender o feminino.

Ela definitivamente não vai entender o feminino, porque se ela conseguir, automaticamente irá se remover
dele. E se tornaria automaticamente masculina.

Então é por isso... sim, ela não precisa se preocupar... ou ser grata!

Uma mulher, grata!? Isso realmente significaria que ela teria aquelas emoções mais profundas. Então sim,
você acertou em cheio, Rich. 

Rich Zubaty: Eu não posso esperar pra ler seu livro. Esse tipo de coisa estará nele, certo? 

suspiro confortável. Seu dia começou.

Ela vai passar as próximas 8 a 10 horas dizendo a outras pessoas o que fazer. Isso é o que
ela entende por trabalho. Essa criatura, que não tem idéia de onde as coisas vêm, como são
feitas, e não tem o menor conhecimento sobre como funciona o mundo, foi colocada no
comando de tudo… porque não há realmente nada mais, de qualquer valor específico, que
ela poderia estar fazendo.
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Sue Hindmarsh: Tudo estará lá, com certeza. 

Rich Zubaty: Tá vendo, eu sofreria represálias se dissesse algo assim! Eu suspeito dessas coisas todas
mas não tenho uma maneira de apoiá-las. Eu só sou um cara, o que eu sei, não é mesmo? 

Dan Rowden: A palavra-chave que Sue havia usado era: espontaneidade.

Quando falamos de mulheres sempre querendo mais, eu acho que temos que entender isso em uma
determinada maneira, e temos que compreender, não de uma maneira masculina, e reflexiva, porque isso
seria uma injustiça às mulheres.

Porque elas são criaturas tão espontâneas e vivem no presente imediato, que não refletem sobre suas
necessidades.

Novamente, como Sue estava dizendo, elas funcionam no agora.

E assim, vivenciam seus desejos no agora. Elas não têm memória real do que os seus desejos anteriores
foram.

As mulheres são muito espontâneas em termos de como seus egos e desejos funcionam.

Você pode dizer a um homem: "Olha, você pediu isso ontem", e ele vai responder "Ah, droga, eu fiz isso.
Bem, talvez eu não deva estar pedindo isso agora".

Mas para uma mulher é apenas o que ela sente e precisa agora: seu desejo naquele momento.

E isso é uma dinâmica sem fim. E é muito difícil para uma mulher parar e refletir sobre ela. Um homem
pode (especialmente se você parar e der um tapinha nele e dizer, tipo "Você está sendo um mané!").

Mas é desta maneira espontânea, que funciona uma mulher que faz com que ela... ela não é de fato
gananciosa, de uma maneira consciente; ela não é conscientemente gananciosa, uma criatura voraz, por si
só. É que ela está completamente, e de forma espontânea, no AGORA, impulsionada pelo desejo.. 

Rich Zubaty: Bem, sim, é uma linha muito tênue dizer que isso não é ganância, pois tendo me casado,
qualquer coisa que eu tinha era da minha esposa.

O que ela tinha era tudo dela, o que eu tinha era metade dela. Quero dizer, eram não só as casas, mas
qualquer coisa. Qualquer coisa trazida para perto dela tornava-se parte das "coisas dela".

O que eu queria dizer dez minutos atrás e eu tentava interromper, mas estou contente que esperamos, está
tudo bem - é que me lembro de levantar de manhã, sair e ter de lutar contra o mundo.

Eu construí casas. Batalhei com caras que traziam o concreto que o caminhão não tinha chegado. Batalhei
com carpinteiros bêbados. Caras com tratores. E o mundo todo, o dia todo, todos os dias. Chego em casa
e ela diz: "Como não temos uma piscina?"

E eu diria: "Quer saber? Se você conseguir lutar com eles o dia todo e melhor do que eu, pode ter uma
piscina". Mas é aí que tudo isso se conecta: ela queria brigar comigo porque eu tinha que brigar com o
mundo, e eu me ressenti que ela terminou me apunhalando pelas costas e tomando as casas que construí
com meu dinheiro e tempo, porque elas eram "suas casas", porque seus filhos viviam nessa casa, ela
também era sua.

E, novamente, é por isso que eu escrevi este livro. Tudo isso foi tão longe na escala dos termos de
ganância, do que realmente é seu.

Você é dono de alguma construção? Sabe como arrumar concretos? Como é que isso se tornou a sua
casa? E se você olhar para o divórcio americano moderno, são sempre as mulheres que acabam com a
casa.

Eu não consigo pensar em nada que elas sejam menos propensas a ter direito. Em Tonga eles constroem
uma casa. Sim, eles pegam algumas varas e montam suas próprias habitações, que é deles, e tá tudo
certo.

Mas o americano moderno, o australiano em sua casinha com energia elétrica, encanamento, e todo esse
material não fazem idéia do que é tudo isso. 

Dan Rowden: Em termos do que você está dizendo sobre as mulheres quererem ter ou ter metade de
tudo, a razão psicológica para isso é porque o mundo e as coisas que existem nele são o lugar natural da
mulher, enquanto o homem tem que se esforçar para conquistar o seu lugar nesse mundo.

Então, ela tem um sentimento automático e natural que tudo o que existe é seu domínio. Se você for numa
casa normal onde um homem e uma mulher vivem, eu te desafio a encontrar mais de cinco metros cúbicos
de espaço nessa casa que irá identificar a presença desse homem. Você simplesmente não encontrará. É
por isso que ele tem que ter sua garagem na parte de trás... 

Sue Hindmarsh: Risos O galpão nos fundos. 
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Dan Rowden: ... porque é seu domínio e seu papel é fazer com que isso aconteça. 

Sue Hindmarsh: Isso mesmo. Mas eu acho que um ponto importante a lembrar é que, bem, Rich, você
tem um casal de filhos. Lembra-se de quando eram três? Você já conheceu criaturinhas mais egocêntricas,
gananciosas, basicamente impertinentes, debaixo deste Sol?

Colocando de maneira franca, é o que as mulheres são. Elas tem três anos de idade. Totalmente alheias a
qualquer responsabilidade, qualquer desejo de tentar se segurar a qualquer responsabilidade. Elas estão
apenas se agitando por aí e se divertindo, e fazendo birra, claro, quando não conseguem o que querem.

Então, na realidade, elas são 100% inocentes, totalmente inocentes de tudo o que elas fazem. E as únicas
pessoas que realmente precisam assumir alguma responsabilidade para elas são os homens, o que me
leva a esse trecho que eu comecei a falar, sobre o amor. Os homens amam as mulheres. Não é algo
dúbio, eles amam até os pequenos detalhes. 

Rich Zubaty: O leito de morte. 

Sue Hindmarsh: Eles adoram. E por uma boa razão, você sabe, elas são muito, muito bonitas, e divertidas
às vezes. Mas quando você para pra ver, é o amor dos homens para as mulheres que realmente mantém
as mesmas como essas maníacas ególatras/narcisistas, gananciosas e dizendo a todos o que devem ou
não estar fazendo.

Assim, se os homens parassem de amar as mulheres, realmente dessem à elas a oportunidade de
experimentar o que é realmente estar sozinho e não conseguirem o que querem, então as mulheres
poderiam realmente ter a oportunidade de começar a crescer como seres humanos. O que vocês acham
sobre isso, gente?

Rich Zubaty: Eu parei de amar as mulheres há muito tempo atrás, eu vou ser franco com você, eu estou
contente que nós não estamos falando de feminismo nesse episódio, estou falando sobre as mulheres.

Eu parei de amá-las e elas estão furiosas hoje, a feminista mais estridente hoje fica furiosa quando não
consegue que eu faça algo pra ela porque ela me deu uma piscadela, deu um sorrisinho falso ou botou em
prática algum esqueminha manipulativo.

Elas continuam furiosas que não conseguem me manipular. Muitas delas ouviram falar de meu livro,
ouviram o título do livro, e dizem: "Esse cara é só conversa, eu sei como manipulá-lo", e elas ficam
furiosas quando não conseguem fazer isso.

Então, não, eu não acho que é suficiente para mim deixar de amá-las. Cada homem na Terra teria que
parar de fazer isso, e é algo que não irá acontecer porque os homens estão constantemente competindo
por mulheres, e isso é parte do problema.

Se é um problema é mais um fato histórico de que um problema, mas os homens irão competir por
mulheres. Mesmo sabendo que as mulheres são vadias, nunca dirão isso pra uma mulher, é claro. Vão
falar isso pra outros caras às vezes, mas não na frente de uma de qualquer forma porque isso arriscaria
sua situação frente à elas.

E isso remete às nossas mães, também, quero dizer, é uma coisa profunda. O relacionamento dos homens
com as mulheres: somos todos nascidos do sexo feminino, ok?

A espécie humana toda nasceu feminina. O que acontece é que, no útero, porque nós temos um
cromossomo Y, que induz testículos que não desceram da mãe, deixe-me dizer mais uma vez: testículos
que não desceram da mãe - para a produção de andrógeno masculino, que é o clitóris se tornar um pênis,
e qual é o cérebro se transformar em algo mais segmentado, mais separado masculino que feminino.

E então nós saímos do corpo e é um processo contínuo de distinção hormonal, mas, basicamente, a
unidade da espécie é do sexo feminino.

É por isso que muitos mais bebês do sexo masculino morrem jovens do que bebês do sexo feminino. É por
isso que a proporção de bebês do sexo masculino que nasceram na verdade é mais para compensar o
número que vai morrer, porque nós somos uma parte muito mais volátil da espécie.

As mulheres vivem mais que os homens. Quando as pessoas costumavam dizer: "Os homens são os
opressores das mulheres", eu diria: "Então, como as mulheres vivem 10% mais que os homens, sete anos
a mais? O que você está falando?"

Assim, há uma conexão, completa, profunda, à biologia do sexo feminina. Eu amo minha mãe. Ela morreu
recentemente e eu não posso acreditar que buraco que está na minha vida, mesmo sabendo que há anos
ela tinha uma doença debilitante e que estava indo buscá-la. Eu não posso acreditar que buraco que é
para se livrar. E não é só psicológico, não é apenas um ideal. É algo muito profundo.

Eu suspeito que é algo que faça parte de... você sabe, eu sou um fã da física quântica. Eu acho que há
campos, e campos de energia, que vão muito além do que estamos mesmo cientes neste mundo físico, e
estou convencido de que tem algo a ver com isso em um nível muito básico.
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Dan Rowden: Bem, parte do motivo por trás de um dos efeitos da... ei, o que estou tentando dizer? Eu
tenho que voltar uns cinco minutos abordando o que você estava dizendo, Rich, sobre como todos nós
surgimos femininos.

E um dos resultados finais é que todos os homens têm um conteúdo feminino muito poderoso na sua
psicologia masculina. Há um componente masculino, mas por causa da maneira que o ser humano se
desenvolve, há também um componente feminino muito poderoso adicionado à psicologia masculina.

E quando as pessoas ouvem pessoas como nós falando se entendemos o FEMININO ou não, parte da
razão pela qual somos capazes é precisamente por conta do componente feminino na nossa própria
psique.

Somos capazes de explorar esse potencial. Nós exploramos ele com a nossa parte masculina, que é a
parte reflexiva e introspectiva da nossa psicologia, e somos capazes de examinar nossa própria mente e
olhar para o componente feminino e compreender a sua natureza, podendo assim olhar para as mulheres e
dizer: "Caramba! É por causa disso que as coisas ocorrem desse jeito".

Não podemos em um sentido absoluto ou puro tocar em uma mente feminina de uma maneira perfeita,
mas podemos fazê-lo bem o suficiente para entender o que está acontecendo lá. Então essa é uma das
razões pela qual os homens são realmente capazes de, com credibilidade, falar sobre a natureza feminina.

E também, com relação ao que Rich estava dizendo sobre como as mulheres reagem quando você não
joga o jogo delas, quando você não responde às suas piscadelas e suas nuances sutis de comportamento
passivo-agressivo quando elas estão tentando levá-lo a fazer algo.

Eu posso entender porque as mulheres respondem tão mal à sua completa ausência de submissão a isso
porque você está fazendo algo muito horrível para elas, realmente, a partir da perspectiva delas.

Você está negando a própria coisa que elas são: você está negando a elas a sua feminilidade. E cada
mulher busca em suas vidas inteiras se aperfeiçoar como mulher. E embora a maioria das pessoas não
seja capaz de realmente definir claramente o que a mulher é, todos nós sabemos o que é intuitivamente,
mesmo as mulheres. Por isso, não me surpreende que as mulheres reajam mal a esse tipo de coisa.

Rich Zubaty: O que você acha, Sue? 

Sue Hindmarsh: Bem, isso vale para todas as mulheres e mães também. Sim, todas as mulheres são
mães, realmente. Estas são apenas mulheres, tudo bem.

Uma vez elas podem ter parecido melhores, mas ainda são mulheres e também esperam que você as
respeite e demonstre concordância a elas. Então, e se você também ignorá-las?! Essa é difícil pra maioria
das pessoas. Ignorar estas mulheres - que criaram, tomaram conta, e convenientemente dedicaram suas
vidas à você - mas entender que elas na realidade ganharam suas inteiras existênciasm ao criá-lo,
incentivá-lo, alimentá-lo e tomar conta de você, e pra você rejeitá-las e dizer: "Não, eu não vou jogar esse
jogo!".

E eu quero dizer - é difícil para os jovens, mas eu definitivamente acho que se você for um adolescente
mais velho ou alguém com vinte e poucos anos de idade ou mais velho, você deverá ser capaz de
trabalhar isso em sua própria mente, que por sua própria individualidade, para seu próprio desenvolvimento,
VOCÊ PRECISA REJEITAR TODAS AS MULHERES, não apenas as de boa-aparência que passam pela
rua, não apenas aqueles que você seja sexualmente atraído, mas também aquelas que estão muito
presentes em sua vida, sejam suas irmãs, sua mãe, suas tias e avós.

Essa é difícil. Eu não estou dizendo que muitos rapazes podem fazer isso porque a maioria dos caras são
bem viciados em mulheres. Mas se você puder, é um grande passo para a sua própria individualidade, sua
própria capacidade de moldar o seu espírito, a confiança em sua própria mente.

O que você acha sobre isso? 

Rich Zubaty: Acho que você acertou em cheio. Eu amo minha filha, mas ela não me ama. Mas talvez ela
me ame e só esteja tentando me manipular. Quer dizer, isso é realmente difícil para mim de lidar... Mas
minha filha tinha me manipulado quando eu era mais novo e quando ela era mais jovem.

Eu faria basicamente qualquer coisa que ela quisesse. E então chegou ao ponto onde eu não amava mais

http://www.hardmob.com.br/members/Truman.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/truman.html


[FilosofiaMOB] A natureza feminina

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/447341-filosofiamob-a-natureza-feminina.html[31/01/2013 23:29:53]

as mulheres e onde eu comecei a ter regras e limites sobre essas coisas que... você sabe, eu tenho
opiniões sobre as mulheres e acho que muitas das coisas sobre as mulheres que você apenas disse, Sue,
e minha filha não suporta isso.

Então, ela me empurrou para fora de sua vida. Ela não lida mais comigo. Ela não quer um pai ou ela não
quer um pai assim.

Eu tenho um filho e uma filha e todos nós passamos por um divórcio difícil e eu tenho um tipo de
relacionamento com meu filho que fica melhor conforme o tempo passa, ele tem uns trinta anos agora e
está começando a ver que eu não estava errado sobre tudo, e minha teoria é que em 30 anos ele vai ver
que eu estava certo sobre quase tudo, e ela também vai.

Mas ela, de maneira insensível, me empurrou, sem compaixão - nós estamos falando sobre uma garota de
vinte e poucos anos - me empurrou para fora de sua vida, porque eu não tenho as mesmas opiniões que
ela tem e o fato de que eu não esteja mais receptivo a isto... e não é algo sexual, é apenas coisa de
mulher. É da minha filha que estou falando. Mas eu não vou mais lá e ela me odeia, e não quer ter mais
nada a ver comigo, e é muito difícil. 

Sue Hindmarsh: Bem, não há muito que você possa fazer sobre isso. Mas minha filha - eu também sou a
mãe dela, e é tudo o que ela me vê - e ela não pode suportar até mesmo considerar, ela simplesmente
ignora completamente, a pessoa que sou.

Isso é bom. Quero dizer, realmente, ela encontrou uma maneira satisfatória de lidar comigo e eu deixo por
isso mesmo.

Meu filho, por outro lado, está muito interessado em todo este tipo de coisa. Ele tem quinze anos - apenas
descobriu as mulheres - então está apenas no limiar.

Agora, ele me ouviu falar sobre essas coisas, por muitos, muitos anos, mas de bom grado deixar-se cair
nelas. Eu acho que é uma coisa boa. Eu acho que os jovens desta faixa etária - quinze, dezesseis anos -
precisam experimentar isso.

Eles precisam sacudir seu ego, e, espero, quero dizer: não prendo meu fôlego por isso - mas que talvez
nos próximos anos, ele também desperte para a figura da mulher e compreenda as mesmas
completamente e as trate, como eu disse lá atrás neste podcast, como elas "acertadamente merecem", que
é ignorá-las, totalmente. Não viver através delas. Não permitir que vivam através de vocês. 

Rich Zubaty: Quantos anos ela tem? 

Sue Hindmarsh: Minha filha tem vinte e cinco anos. 

Rich Zubaty: É, a minha tem mais ou menos a mesma idade, por aí. 

Sue Hindmarsh: Sim.

Rich Zubaty: Eles são complicados. Então até com você eles aprontam é? Puxa... 

Sue Hindmarsh: Risos

Rich Zubaty: Legal.

Sue Hindmarsh: Ah, é claro né? 

Rich Zubaty: Bem, não, porque é importante saber porque poderia não ser só algo particular, poderia ser
ela e sua idade e todos os tipos de coisas influenciando isto, também. 

Sue Hindmarsh: Bem, é compreensível para mim que uma mulher, qualquer mulher, teria que rejeitar o
que estou dizendo porque, como eu digo, se ela passasse a aceitar, isso significaria que ela realmente
deixou para trás o feminino, deixou para trás a figura da MULHER.

Ela não vai fazer isso. Minha filha e a maioria das outras - bem, todas as outras mulheres do planeta -
abraçam a figura da MULHER sinceramente e a maioria dos homens também fazem o mesmo.

E é por isso que estamos aqui hoje: para espalhar a palavra pra que parem! Por favor, parem! Porque a
humanidade está em grande necessidade do masculino, de homens masculinos. 

Rich Zubaty: Correto, eu chamo isso de oportunismo de gênero. Remete ao que eu disse: "Você quer a
piscina? Vá discutir com os carpinteiros bêbados". Quero dizer, precisamos fazer essa ligação. Mas esta é
a hipocrisia que eu vi no feminismo, que querem todas essas coisas: querem a presidência dos Estados
Unidos, mas não querem ser convocadas para a guerra, elas não querem a mina de carvão... e querem
todas essas coisas, mas não querem fazer as coisas que os homens tiveram que fazer para nos levar lá
mesmo para ter essas coisas. Tem de ser algo incrivelmente ruim para as mulheres porque eu não vejo
como elas podem jamais estar satisfeitas.

Barbara Walters - que eu não gosto muito, ela é uma personalidade da televisão - disse: "Das três coisas
que uma mulher pode ter em sua vida, ela só pode ter duas ao mesmo tempo, e essas três coisas são as
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crianças, a família e o marido", e a maioria das mulheres optam por: "crianças, carreira e marido. A maioria
opta pelas crianças e a carreira, e dane-se o marido".

Então, eu não sei se ela está certa ou errada, mas ela disse isso e pra mim parece correto. 

Dan Rowden: Bem, elas podem precisar do marido a curto prazo, mas não a longo prazo. Sim, uma vez
que elas se estabeleçam o homem se torna de certa forma redundante.

Eu só quero mudar de assunto um pouco, mas não muito. Então, sobre o que a Sue estava falando sobre
os homens ignorarem as mulheres.

Me parece que a natureza do mundo funciona de tal forma que, embora a um nível emocional, em alguns
aspectos os homens podem fazer isso, a um nível prático, material, eu não tenho certeza se conseguiriam
realmente fazer isso, porque muito do mundo é uma expressão da MULHER.

E, Rich, em seus livros e em seus podcasts, você fala muito sobre o mundo corporativo e as loucuras e os
males dele, mas você também faz uma ligação disso ao feminismo e algo do tipo. Qual é o denominador
mais importante em termos da relação entre essas coisas? 

Rich Zubaty: Este é exatamente o denominador a qual estamos remetendo esta discussão: as feministas
são prostitutas corporativas. Deixe-me ler este parágrafo breve e então eu quero elaborar o que penso a
respeito dele:

Por mais de 30 anos as feministas tem demonizado homens, minado a família e ridicularizado a
religião. Valores masculinos, familiares e religiões tem sido marginalizados, zombados e descartados
como ultrapassados. No vazio criado pela hemorragia desses valores historicamente cardeais,
corporações vieram à tona e encheram nossas mentes com seus valores fundamentais: riqueza,
celebridade e livre-comércio de inúmeros objetos a serem comprados.

Isso é algo escrito, não verbal, e é um pouco difícil de entender no ar, mas o meu ponto básico é que,
para que o feminismo seja bem-sucedido, tinha que destruir a nossa cultura e nossa cultura era composta
de valores familiares, religiosos e masculinos.

E em destruir a cultura, sim, então as mulheres começaram a usar calças e concorrer ao Senado, mas o
que nós também ganhamos é esses valores corporativos despejados em nossos cérebros pela TV, e os
valores corporativos são, basicamente: "Se você não sentir-se bem, compre isto! "E assim nós vivemos
neste mundo corporativizado.

Poucas pessoas sabem que Gloria Steinem trabalhou para a CIA. Não sei se precisamos abordar isso a
fundo. Eu sei que é uma daquelas coisas que você falou antes, Dan, correto? 

Dan Rowden: Sim, Ms. Magazine, não conseguiu parte do dinheiro da CIA, ou foi apenas dela
diretamente? 

Rich Zubaty: Bem, foi de ambos. Tudo bem, eu vou abordar isso, porque eu acho que é importante e eu
não sabia disso até recentemente, embora eu sabia que havia um problema aí...

Gloria Steinem viveu com a irmã em Washington DC. Então, milagrosamente, ela conseguiu uma bolsa
para a Smith College, tendo esta sorte porque um de seus professores deu uma boa recomendação a ela.
Smith College, onde as meninas de Nixon foram estudar.

De lá, ela foi a Nova Deli, na Índia, durante um ano e meio, e (abre aspas) estou (fecha aspas) lá. Então
ela foi para Viena, na Áustria, e organizou um festival da juventude, que, basicamente, reunia os radicais
europeus com uns caras da CIA com calças de sino e cabelos espichados, pra que os caras da CIA
pudessem descobrir quais eram os estudantes radicais.

Então ela veio a Nova York e começou a Ms. Magazine com o dinheiro canalizado para ela da CIA. E era
uma revista que era tinha uma centena de páginas de fotografias brilhantes e todos os tipos de histórias
sobre mulheres sem qualquer publicidade nela. Fiquei espantado à época. Eu não conseguia entender
como isso poderia acontecer em absoluto.

Como isso aconteceu, foi que a CIA pagou por isso. Por que eles fizeram isso? Porque ao mesmo tempo,
nós estávamos tendo uma coisa chamada Movimento dos Anos Sessenta na América, que era muito real.

Os caras que estavam dizendo: "Claro que não, não vamos!" para a Guerra do Vietnã também diziam:
"Claro que não, não vamos!" trabalhar para o Citibank, e nós não vamos trabalhar para o Dow Chemical, e
nós não vamos trabalhar para qualquer uma das grandes corporações, a Halliburton, a Kellogg Brown &
Root, qualquer uma dessas que causaram essa guerra descontrolada.

E as corporações estavam realmente com medo de que elas iam ser responsabilizadas. Vou usar a palavra
"socialismo", queria algum controle sobre essas pessoas porque assim como temos hoje, as corporações
têm causado essa guerra no Iraque. Tivemos, então, corporações que causaram a guerra do Vietnã para o
lucro, pura e simples.

Gloria Steinem tomou parte nisso. Ao tomar o dinheiro da CIA e pelo avanço do feminismo, ela dividiu a
esquerda. Eu estava vivo, durante esse período, e um cara chamado Jerry Rubin, que foi um dos
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verdadeiros líderes da revolta americana popular chamado Anos Sessenta, disse que o movimento
feminista destruiu o movimento dos Anos Sessenta.

Tudo isso que era sobre os direitos civis, paz e amor, de repente se transformou em "Eu quero o meu!" e
era a mulher. Antes era de compartilhamento, você sabe, vamos compartilhar tudo que temos e depois
virou "Eu quero a minha parte."

Então, esse foi um esforço muito consciente pela CIA para dividir esse novo fenômeno cultural, social. E a
Gloria Steinem entrou de cabeça nisso e as feministas também, e essa realmente é a parte mais suja da
sua história e até mesmo Betty Friedan, que foi uma das feministas da época, costumava sair das reuniões
da Organização Nacional de Mulheres e Ms. Magazine, dizendo: "Talvez nós não sejamos uma organização
radical o suficiente. Tudo o que sempre fazemos é beijar os traseiros das grandes corporações. Talvez haja
muita influência da CIA."

Ela é citada como tendo dito isso. "Talvez haja uma forte influência da CIA na Ms. Magazine".

Então, eu não estou inventando tudo isso. Você já ouviu isso antes, Dan, certo? Eu apenas não estou
tirando isso do nada...

Dan Rowden: Sim, eu ouvi falar.

Rich Zubaty: Então, há algo relacionado a isso que mostra que o feminismo é muito mais cruel do que eu
imaginava... 

Sue Hindmarsh: Sim!

Rich Zubaty: ... e embora em muitos países do tipo britânico, a comunidade, o feminismo trabalhou com o
governo e com o que vocês chamariam de socialismo, e os programas sociais na América foram todos
financiados por corporações.

Ford, Rockefeller - o que esses caras queriam? Queriam mão de obra barata. A ascensão do movimento
feminista paralelizou exatamente o declínio do movimento sindical. Por quê? Porque um cara que vai
trabalhar para sustentar sua esposa e dois filhos e uma mulher saiu da faculdade e teve que ir trabalhar
para sustentar as despesas dela em uma Volkswagen e algum apartamento alugado.

Ela pode trabalhar por 70% menos a esse ponto e lesar os sindicatos e lesar os homens e, basicamente,
criar um desastre. Nossos salários - nossos salários reais nos Estados Unidos, tem caído. O feminismo tem
sido um verdadeiro desastre e nós nunca falamos sobre isso aqui. Não sei se vocês falam sobre isso lá,
não é? Quer dizer, eu não sei. 

Dan Rowden: Bem, não de maneira frequente porque o feminismo tem se infiltrado no mundo acadêmico e
corporativo e se tornado muito politizado e institucionalizado. Mas o mundo corporativo não é estúpido.
Pode ver um bom mercado. Ele conhece um bom mercado quando vê um. 

Rich Zubaty: Exatamente!

Dan Rowden: E o feminismo e as mulheres são o mercado perfeito para este por causa de sua
necessidade constante de coisas e por causa de seu envolvimento direto com o mundo material. Elas são o
mercado perfeito, então... 

Rich Zubaty: Sim, cada família americana precisa de dois carros agora! Cada família precisa de dois
carros hoje em dia, e meu pai era um motorista de caminhão, foi capaz de criar sete filhos e pagar uma
hipoteca sobre a sua própria casa, agora precisamos da renda de duas pessoas para obter uma hipoteca
de uma casa. É um desastre isso aí. E tudo isso tem beneficiado as empresas e os bancos enormemente.
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Sue Hindmarsh: Isso mesmo. Quer dizer, realmente, o feminismo é tão raso, não é mesmo? Você sabe,
as mulheres gostam de moda, por isso o feminismo tem sido, e continuará sendo, apenas uma moda. Algo
surge na esquina, e elas se tornam aquilo.

Quer dizer, aqui neste país, Rich, é interessante: não há quase ninguém que realmente admita que é
feminista, porque é apenas uma questão de fato, hoje em dia: as mulheres, é claro, são iguais, elas podem
fazer qualquer coisa.
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Você deve saber o slogan, Rich e Dan, "As mulheres podem fazer qualquer coisa!" Isso não diz muito sobre
as mulheres? Se um homem andasse por aí dizendo: "Não posso fazer nada", nós daríamos risada dele!

Íamos pensar, "Ah, você tem que estar brincando! Como assim você precisa me dizer que pode fazer
alguma coisa? Que idiota que você é!", mas sim, mulheres alegremente andam por aí com um grande
sorriso no rosto dizendo "Sim, mulheres podem fazer qualquer coisa!" Ah, quem se importa?

Isso é o que eu achei sobre o feminismo. Eu estava envolvida, como você, Rich, principalmente nos anos
setenta, com vários grupos feministas, muitos pacíficos, e em cada um que eu fui e me juntei, fiquei
realmente entusiasmada em me envolver.

Eu ficava pensando: "Sim, essas mulheres realmente querem mudar! Elas estão desesperadas para
mudar!"

E assim que você se senta em torno desta grande mesa onde todos estão tomando seus copos de café e
conversando, com bastante animação... Sabe do que elas estavam falando, Rich? Adivinhe! 

Rich Zubaty: Homens. O que? Eu não sei. 

Sue Hindmarsh: Homens! Dez pontos pra você, Rich, porque eu vou te dizer, eu só estava espantada. Eu
sentei lá e disse "Que coisas?! Isto é simplesmente fantástico."

Elas estavam falando sobre como poderiam obter melhores homens e como eles poderiam modificar o
mundo para que os homens, basicamente, apenas fizessem o que elas queriam e falamos sobre isto o
tempo todo, que as mulheres precisam ter tudo à sua maneira. Boa motivação! O mundo é baseado na
figura da Mulher, então tudo tem de ser igual à MULHER.

Qualquer coisa que não seja = à MULHER, deve ser controlado e esmagado. E, claro, o que não é = à
MULHER? Homens! Ou masculinidade.

Masculinidade não tem nada a ver com mulher. E é por isso que a masculinidade deve ser ejetada para
fora da existência em cada oportunidade.

Então, você pode imaginar o meu pensamento, mesmo naquela época, quando eu estava nos meus vinte
anos pensando: "Bem, isso não pode ser verdade. Masculinidade deve ser igualmente importante. Nós não
dissemos que queríamos igualdade com os homens? Não é isso a masculinidade? Portanto, não podemos
realmente valorizar a masculinidade?"

"Ah, não! Devemos valorizar a feminilidade! A feminilidade substitui tudo! Assim, a masculinidade é apenas
uma palavra suja!" 

Rich Zubaty: Quem pensou nisso? É algo realmente brilhante, a idéia de que toda a sociedade é baseada
na figura da MULHER. Foi algo do Dan Rowden ou quem foi que pensou nisso? 

Dan Rowden: Todo homem sábio que já viveu manifestou este ponto de vista na sua própria língua. 

Rich Zubaty: Bem, eu nunca vi isso ser expressado antes e eu estudei esse assunto, você sabe o que eu
quero dizer? Em outras palavras, vocês trouxeram à tona um meme diferente ou uma metáfora diferente
para olhar a situação de que tudo é do sexo feminino.

Eu sempre disse que biologicamente somos todos do sexo feminino, mas agora você está dizendo que toda
a sociedade é feminina, e, é claro que isso faz sentido. Qualquer coisa que seja anti-feminina deve ser
colocada de lado.

Talvez você não tenha falado sobre isso, sobre o "The Dangerous Book for Boys" (Livro Perigoso Para
Garotos), o que é isso, que fenômeno é esse? Você já ouviu falar nele? É um livro que narra aos meninos
como fazer aviões de papel e balões de água e arcos e flechas... e é um enorme sucesso!

Porque agora todos os garotos podem ser garotos novamente, eles tem a aprovação para serem
novamente. É uma loucura o que se passa.

Tivemos uma situação onde uma escola nos Estados Unidos proibiu o joguinho de pega-pega! Você sabe o
que é pega-pega? É onde as crianças correm e marcam as outras. Beleza. É muito perigoso... alguém pode
cair ou machucar o tornozelo. Quer dizer, este é o desvio deste negócio todo. É um jogo de menino mais
do que de meninas e elas brincam também, mas é algo mais para garotos e agora ninguém mais pode
brincar em certas escolas. 

Dan Rowden: Sim, é muito reminiscente da caça e da conquista. Então, você não pode ter muito desse
tipo de coisa acontecendo, mesmo que seja perfeitamente natural para a mente masculina querer ser
contestada e superada. Você não pode ter muito dessa mentalidade correndo em todo lugar, porque os
homens poderiam querer superar o feminismo, olha aí.

Mas uma das coisas mais importantes que você pode observar sobre o feminismo - e existem apenas
sinais remotos neste país deste tipo de coisa sendo discutida - é que é uma das experiências sociais mais
extraordinárias que a humanidade já viu.
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Só para dar um exemplo disso: por causa da maneira como a sociedade moderna, a sociedade ocidental,
pelo menos, está estruturada, há uma explosão da indústria que cuida de crianças na Austrália e acho que
na Inglaterra e América também.

Essa é uma experiência social extraordinária, porque como o mundo está, as crianças estão sendo geradas
pelo Estado. Os pais não mais pais. E essa é realmente uma coisa muito extraordinária.

Todos nós conhecemos pais que visitam uma vez por semana e os problemas que os homens enfrentam
com relação à maneira que lidam com os filhos nesse tipo de contexto. Mas todos os pais se tornaram
assim e eles educam os filhos de maneira bastante diferente por causa disso.

E na minha opinião eles educam bastante mal, e eu não acho que nós sequer nos damos ao trabalho de
pensar sobre as consequências a longo prazo deste experimento social. E isso surgiu precisamente por
causa do feminismo, e eu tenho certeza que as feministas também não se preocuparam em considerar isto,
também. 

Rich Zubaty: Bem, eu concordo inteiramente com você. Tem um livro incrível lançado por uma mulher
chamada Nancy Levant que cuida de crianças... ela fez isso na própria casa. Daí, ela ouviu tudo que ouviu
através delas. O livro é chamado "The Cultural Devastation of American Women: The Strange and
Frightening Decline of the American Female" (A Devastação Cultural da Mulher Americana: O Estranho e
Assustador Declínio do Feminino Americano) (e seu timing terrível).

Esta é uma mulher que praticamente... é como nós, ela é da nossa geração, ela acreditava no material
feminista e tudo isso.

E à medida que o tempo passou, ela queria estar com sua filha, então ela começou com uma creche em
sua casa e encontra estas criancinhas falando e comendo, elas comem porcarias, vêem televisão o tempo
todo, tinham esses transtornos de insegurança... É um livro extremamente condenatório, francamente, de
toda essa assistência catastrófica de crianças.

Meus filhos foram pra escola de Montessori. Eu esqueci como era. Alguns dias por semana... Era bom pra
eles, que se socializaram um pouco. Tinham que aprender a não bater nas outras crianças e jogar coisas,
sabe?

Mas não, a assistência de crianças se transformou hoje em dia em algo assim: 12 horas por dia (e 5 dias
da semana) estas pobres crianças ficam sentadas enquanto a mãe não está lá dizendo "Posso ficar com
você, se ela não voltar"? Quer dizer, elas estão assustadas. Precisam da proximidade dos pais. Você
sabem, ou um ou outro. 

Dan Rowden: Sim, classicamente, um dos papéis que uma mãe desempenharia, especialmente quando a
criança ficaria maior: é levar ela longe do FEMININO, em certa medida, porque há um desejo natural
quanto a isso (não no contexto de entendimento da verdadeira mente masculina ou algo do tipo), mas levar
a criança do sexo masculino a um certo grau de independência, embora, eventualmente, elas queiram que
a independência se manifeste como algo que as beneficie, mas ainda assim querem isso.

Só que em ambientes assistenciais, onde as crianças passam a maior parte do tempo, isso não ocorre.
Nem se é mais permitido que elas brinquem com brinquedos orientados ao sexo masculino mais. É uma
mudança muito grande na maneira como as crianças são criadas, e, sim, a próxima geração será muito
interessante de se observar, eu acho, por causa disso. 

Rich Zubaty: Esta é uma passagem que ocorre no que falei sobre a iniciação masculina. Por dezenas de
milhares de anos, uma vez mais, as mulheres sabem o que elas são, e os meninos têm de ser ensinados
sobre o que eles são.

Tem havido um ritual de iniciação masculina em cada sociedade. Este ritual é difícil! Basicamente você
pega os meninos, e os coloca em um buraco, os congelando e privando de alimentação por alguns dias.
Então você os tira do buraco e começa a fazê-los passar por uma experiência umbilical, uma viagem
através de um túnel onde eles estão expostos a alucinações, animais e todos os tipos de idéias filosóficas,
a filosofia daquela cultura particular, e em seguida você os alimenta.

E então você os traz de volta à sociedade com um novo nome e eles estão lá olhando para suas mães e
dizendo: "Você é minha mãe e eu te amo, mas eu não vivo mais com você. Eu estou vivendo com os caras
daqui e eles vão me mostrar como fazer flechas."

Algo que ocorria por dezenas de milhares de anos e que não fazemos mais. Deixamos todo o sistema
escolar se tornar feminino. Permitimos com que o bar Mitzvá (nome dado à cerimônia que insere o jovem
judeu como um membro maduro na comunidade judaica) se tornasse feminino.

Estes meninos não estão separados de mulheres - de uma maneira saudável, não prejudicial. Eles não vão
e odeiam a mãe, não é disso que se trata.

E sim de: "Estou separado de você, Não sou parte do seu mundo composto de uma cozinha e outras
coisas que você faz que falamos anteriormente no podcast. Não sou parte disso. Estou num mundo
diferente e ele está aqui, e estes caras estão me mostrando como fazer ele funcionar. Posso aprender a
matar bisões, consertar carros, ou pilotar aviões...
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Há uma maneira para os homens serem criados nesta sociedade e francamente isso não está sendo feito.
Nós temos esses homens afetados e feminizados como Bill Clinton e George W. Bush, esses sorridentes,
cativantes, bonitos, brincalhões e caipiras que olham nos seus olhos e mentem pra você. Me refiro a
ambos. É isso que nossos líderes são!

Não temos mais figuras de liderança que podemos admirar. Não sei se é diferente em outros lugares, mas,
francamente, acho que não. Quer dizer, temos esses homens feminizados, que são homens, tem pipis no
meio das pernas, fisicamente são HOMENS, mas os "memes" dentro do cérebro deles... bem, falamos
sobre isso. É material feminino. Ou material feminino amigável. 

Dan Rowden: Isso mesmo, e, bem, é praticamente a mesma coisa aqui. Tem algo que você queria dizer,
Sue, quando falávamos sobre a situação das assistências sociais de crianças e a maneira diferente... 

Sue Hindmarsh: Sim, claro, todos nós sabemos que as crianças são extremamente importantes para o
futuro da humanidade. E, claro, colocá-los em... jogá-los em creches para crianças por longos períodos de
tempo durante anos a fio, é claro que, sim, não é uma coisa positiva, porque as creches estão cheias de
mulheres, então elas de fato, dificilmente encontram algum homem na infância.

E também o fato de que estas são mulheres, por isso elas são, basicamente, você sabe, ainda as mulheres
que as mães foram. Assim, essas mulheres são igualmente inconsistentes e superficiais/espontâneas em
seus padrões de pensamento, se podemos chamá-los assim.

Então elas ainda estarão injetando no cérebro destes pequeninos estas mesmas inconsistências. Dito isso,
as crianças irão crescer se sentindo ansiosas e desesperadas, e não certas de si mesmas, basicamente
porque não tem certeza sobre as condições na qual se desenvolveram.

Essas mulheres criaram um mundo para elas que não é sólido, não é motivado/estimulado. Então, é por
isso que quando esses jovens alcançam a idade de 15 anos, tipo, quando, como o Rich estava
comentando, é dada a oportunidade aos homens de testarem a si mesmos... 

Rich Zubaty: O inverso, na verdade, de [algo] 

Sue Hindmarsh: Sim, isso mesmo, na verdade progredirem por conta própria. E eu acho que é importante,
porque elas não costumam ter essa oportunidade de fazer isso. Então, eu vejo isso como uma boa barreira
aprender sobre suas próprias fraquezas (e suas forças).

Mas, então, cabe ao homem, o jovem, tomar pra si a responsabilidade de conseguir algo mais, além da
sociedade, tipo... Eu sei que nós estávamos discutindo antes sobre como é bem difícil deixar a sociedade
pra trás, mas há uma maneira de fazer isso, mentalmente. Você pode começar a julgar o mundo a respeito
de... tudo! Não esqueça de nada. Na verdade, olhe para absolutamente tudo e julgue por aquilo que você
sabe ser verdadeiro.

Quero dizer, descubra por si mesmo. Então, confiando na sua própria mente, realmente sendo rigoroso
sobre sua própria individualidade, e deixando de lado a ansiedade e o mundo da mulher.

Então, é uma questão difícil, mas acho que os homens têm esse potencial, os jovens têm o potencial para
fazer isso. Eu acho que quanto mais velho você fica, mais esse potencial morre, porque, você sabe, você
consegue definir seus caminhos.

Assim, quanto mais jovem se é - lá pela adolescência - você pode começar a se sentir confiante o bastante
para confiar na própria mente, aí podemos realmente esperar por algo no futuro.

aproximadamente adolescência, adolescência, se ele pode realmente começar a se sentir confiante o
suficiente para confiar em sua própria mente, então podemos realmente esperar por algo no futuro. 

Rich Zubaty: Eu não sei se concordo com boa parte disso. O problema dos homens é que não sabemos
onde diabos nos encaixamos. E isso em qualquer lugar. Você tem treze ou quinze anos de idade e vê uns
caras discutindo abertamente ou está curtindo heavy metal e fumando maconha na TV e pelo menos eles
conseguiram um emprego e tem mulheres. Nós não temos esse problema de sermos separados, estamos
todos alienados aqui.

Deixem-me voltar um instante à essa questão da assistência de crianças, porque eu quero dizer a vocês o
que essa mulher ouve das crianças. Aí está o que as crianças da creche de Nancy Levant tem a dizer
sobre o "Pai":

“Meu pai é estúpido.”
“Meu pai não gosta de ficar conosco.”
“Meu pai não gosta lá de casa.”
“Meu pai é super-controlador.”
“Meu pai quer me levar embora.”
“Eu não tenho permissão de falar com meu pai quando ele está trabalhando.”
“Eu não tenho permissão de falar com meu pai quando ele está assistindo TV.”
“Meu Pai nunca faz nada.”
“Eu não sei o que meu Pai faz.”
“Meu Pai nunca fala com minha Mãe.”
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Diz Nancy Levant:

É daí que tudo começa! É essa a visão da família americana e o que Mamãe está falando a respeito, com
seus filhos. Tenho certeza que é por isso que meus filhos me temeram por vinte anos. 

Dan Rowden: Todo marido lá fora com crianças estará se perguntando agora, "Será que minha esposa fala
essas coisas pra meus filhos quando não estou por perto?", e a resposta é: totalmente SIM! 

Rich Zubaty: E ele não deveria! Eu nunca disse esse tipo de coisa pros meus filhos sobre a minha esposa.
"Minha mulher é estúpida", "Mamãe não quer ficar com a gente", "Ela não gosta de casa", "É muito
controladora"... Nunca disse coisas assim pros meus filhos. Do que estamos falando aqui? Qual era a base
desse casamento? O que deveríamos ter feito? Dizemos que isso se chama criação, mas o que significa?
Significa comparar notas e estar na mesma página que o outro, não apenas ser auto-centrado. Tipo "Ele
gosta do próprio carro mais do que eu!", Ah, peraí. 

Sue Hindmarsh: Sim, bem, porque os homens compreendem o conceito de respeito. As mulheres não
entendem o conceito de respeito. 

Rich Zubaty: Olha, um dos grandes choques para mim foi ouvir as mulheres falando sobre sexo. Você
sabe, eu era como, a coisa pedestal, o imaginário, o que você quiser falar, mas eu era mantido atrás de
uma tela nesse quesito.

Um dia eu bisbilhotei minha ex-mulher e algumas amizades dela falando sobre sexo e eu não podia
acreditar o quão sujas elas eram. Juro por Deus! Foi uma revelação! Pois não falam desse jeito na frente
dos homens.

E têm essa coisa que têm de manter-se na frente dos homens para mostrar o quão importante são e o que
afirmam ser. Mas, com si mesmas, como você sabe que sei, Sue, elas simplesmente despejam tudo isso e
é algo bem pesado, OK? 

Dan Rowden: Homens também fazem isso, mesmo, mas talvez não na mesma medida.

“Meu Pai gosta do seu carro mais do que gosta da gente.”
“Meu Pai nunca me leva pra lugar nenhum.”
“Meu Pai não gosta de se sentar com minha Mãe.”
“Meu Pai gosta do seu computador mais do que da minha Mãe.”

Você acha que crianças de três, quatro, ou cinco anos, falam coisas como essas do nada ou
elas ouviram isso de alguém?
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Rich Zubaty: Eu ouvi os dois e eu vou te dizer que as mulheres são piores. Eu ouvi os dois e os homens
são mais tímidos para falar sobre sexo. Os homens são mais envergonhados. Os homens não são tão
competentes em sexo. Não, não falamos da mesma maneira que elas fazem. 

Dan Rowden: Sim, eu suspeito que as mulheres sejam mais, como direi, abertamente ginecológicas sobre
as coisas, porque é o mundo em que vivem. 

Sue Hindmarsh: Eu diria horrível, sim. 

Rich Zubaty: Sim, elas são, apenas, sem coração. Horríveis, sem coração, quero dizer, só ah, você sabe...
Eu estou dizendo que nós não conseguimos ouvi-las porque elas não falam dessa maneira em torno de
nós, elas não fazem isso. 

Dan Rowden: É algo mundano e realista, isso é o que é. Mundano e real. 

Rich Zubaty: Nada que eu ouvi era mundano e realista. Eram todos esses rebaixamentos tremendos em
outras mulheres. As mulheres tem essas atitudes de colocar pra baixo as outras, que é outro fenômeno que
os homens não entendem, realmente. Temos que operar em tribos para que não possamos falar pelas
costas dos caras e dizer a todos o quão estúpidos eles são ou que eles tem a namorada errada, etc. Você
sabe do que estou falando aqui, Sue? 
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Sue Hindmarsh: Definitivamente sei, sim. 

Rich Zubaty: OK, olha aí, é isso que eu quis dizer. 

Dan Rowden: Sim, fazemos isso na frente delas, geralmente. E depois nós vamos tomar uma cerveja. 

Rich Zubaty: Sim, exatamente. Não é feito com maldade e cruelmente pelas costas em uma tentativa de
remover a influência das mesmas das outras pessoas que ambos conhecemos. Sim, fazemos isso direito
na frente delas e chega a ser meio estúpido a certo ponto, também. Eu sou o primeiro a dizer isso. Essa
coisa de rebaixar, envergonhar, botar pra baixo.

Mas isso tem uma função, e já vi em trabalhos de construção. O carinha novo chega e todo mundo zoa
ele. E por que? Porque querem saber que um dia, quando ele estiver segurando uma ferramenta cortante
ou esteja lá no alto ele não se distraia, que faça a coisa certa no momento certo, algo assim. E pra isso
deve saber tapar os ouvidos, daí eles zoam o cara quando ele estréia naquele emprego.

O que tenho visto repetidamente numa construção é que uma mulher chega por lá, é a primeira que eles
tem visto por ali, e a primeira coisa que acontece é esses caras dizerem: "Não mexa com ela. Deixe ela em
paz. Ela é muito bonitinha pra olhar pro seu rosto feio e queremos que ela fique aqui e não vá embora."

Aí eles automaticamente pulam a zoação que deveriam ter feito em primeiro lugar para testar essa pessoa,
homem ou mulher, como o que elas deveriam fazer lá no alto numa escada ou segurando o instrumento
cortante. Pra mim, isso é contraproducente a longo prazo.

As mulheres não permanecem nesses serviços. Elas colocam um pouco de concreto por um dia ou dois,
então param de fazer isso: "Ah, droga, eu quero um emprego de vendedora de seguros, falar no telefone".
Elas não querem permanecer mesmo, mas isso delas não é aceito no local de trabalho.

Enviamos emails pra lá e pra cá, falamos no Skype, e é algo parecido com o que as mulheres tinham 30
anos visando uma mudança para algo diferente e elas não estão fazendo. Eu quero ver metade dos
professores da escola sendo homens e metade dos carpinteiros e pedreiros sendo mulheres, e se você irá
discutir igualdade comigo, eu quero ver isso.

Eu quero ver que os garotos estão construindo esta sociedade, aí quando eu dirigir, poderei dizer: "Nossa,
isso foi ou construído por um homem ou mulher. É uma boa estrada." - Não apenas saber que tudo foi
construído à minha volta pelo homem.

E, portanto, eles deveriam ter mais a dizer em situações políticas que envolvem a construção de todas
estas coisas que aproveitamos. Se você não está indo construir qualquer uma delas, o que te faz pensar
que você é alguém que deveria se pronunciar sobre como utilizá-las? 

Sue Hindmarsh: Sim, então o que você está dizendo, Rich, é que os homens deveriam tomar as mulheres
mais a sério e esperar delas que realmente assumam responsabilidade pelas suas atitudes.

Dan Rowden: Que vivam pela sua retórica.

Sue Hindmarsh: Elas vivem pela própria retórica, sim. Como sabemos, eu acho que isso será cumprido
com vazio completo e absoluto, porque...

Rich Zubaty: Vazio? Esquecimento!

Sue Hindmarsh: Isso mesmo, elas são apenas alheias a qualquer coisa parecida. Responsabilidade? O
que é isso?

Dan Rowden: A razão para isso é que as mulheres já disseram: "Eu posso fazer qualquer coisa!" Que
parte do "Eu posso fazer qualquer coisa!" vocês não entenderam?

Sue Hindmarsh: É isso aí! [risos]

Dan Rowden: “Leiam minha camiseta! Eu posso fazer qualquer coisa, apenas escolho não fazer!”
[risadas]

Sue Hindmarsh: O Rich estava falando sobre o conceito de camaradagem. Você sabe, quando se está no
canteiro de obras e, basicamente, se é respeitoso, fiel a seus colegas de trabalho, porque tem de ser assim
já que sua vida depende deles fazendo a coisa correta.

Então é muito importante que os homens tenham isso acontecendo. Mas as mulheres não têm isso. Elas
não precisam. Longe disso. Elas não têm noção de respeito ou fidelidade ou ser capaz de agir em
benefício de algo além de si mesmas.

É por isso que apesar de falarmos sobre o feminismo sendo um algo, como uma coisa, não é uma coisa.
Não é realmente um pensamento. É apenas algo que você apenas quer na hora que seja, em um
determinado momento.

Assim, inicia-se como votos para as mulheres, que eu acho que foi realmente a única vez que representava
um pensamento particular, correto, um bom pensamento, e então só desceu ladeira abaixo a partir daí.
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Só trombou com tudo. Sempre que havia um buraco para as mulheres preencherem - é aí que o feminismo
se encaminhava. "Queremos isso. Queremos aquilo. Ah, o que ficará bem hoje?"

E por isso não é realmente um grupo. Acho que damos valor demais ao implicar que é algum tipo de ação
do grupo. As mulheres não agem em grupos. Elas agem apenas de forma espontânea, como se
estivéssemos dizendo, você sabe, no presente, "o que eu quero agora é que eu quero agora", e isso é
tudo.

Elas não se preocupam com o amanhã. Ou, em uma época futura, dentro dos próximos mil anos.

Rich Zubaty: Vamos falar sobre essa coisa de voto porque isso é um momento crítico na história humana,
quando as mulheres começaram a votar.

Eu sei que tudo parece estúpido agora, mas aonde quero chegar é que quando os suíços, William Tell,
iniciou a democracia depois de mil anos de dormência, eles tinham uma lei simples: se você estiver indo
votar, você tem que trazer sua espada para o local de votação e colocá-la junto.

Se você vai votar, vai defender o seu direito de voto. Nós não podemos ter isso. Todo mundo tem um rei.
Nós não temos reis. Nós temos estes pequenos cantões e nós temos nossos pequenos processos
democráticos em curso.

A única maneira de preservar isto é se você trouxer a sua espada e estiver disposto a lutar por ela. Então
se tornou algo muito óbvio. Eu nunca ouvi isso ser levantado. Eu nunca ouvi as mulheres dizerem: "Eu
quero votar e vou registrar para o alistamento militar. Eu vou votar e vou defender o meu direito de voto,
uma vez que faça isso."

É só esquecimento!

É aquele negócio de adquirir direitos sem responsabilidades. Então, vocês querem votar? Ótimo! Terão que
defender este país. Terão que ser convocadas e ter seus traseiros atingidos no Vietnã, explodir seus pés e
permanecer num hospital de veteranos pro resto da vida. Elas não entendem.

Sue Hindmarsh: Quando foi dado às mulheres o direito de voto, isso se mostrou mais algo que partiu da
mente dos homens que das próprias mulheres. Mostrou que os homens realmente sentiram que: "Ah, nós
devemos permitir que as mulheres em uma sociedade democrática tenham oportunidades iguais de ter
seus votos contabilizados." E isso disse tudo sobre os homens, mas nada sobre as mulheres.

Rich Zubaty: Nós não estaríamos na guerra do Iraque agora se fosse esperado que mulheres também
combatessem. Se você estivesse sentado aí dizendo: "Bem, sim, minha irmã e minha mãe podem ter que
sair e lutar no Iraque para se livrar desse cara, Saddam Hussein", não estariamos lá.

Isso sequer seria cogitado. Esse é outro lado disto: com as mulheres obtendo suas responsabilidades
devidas nesta sociedade, podemos ter uma sociedade muito mais sã.

As vidas dos homens não são valorizadas. Eu estou tão farto de ouvir esse negócio que há uma guerra no
Kosovo e mais de cento e cinqüenta mulheres e crianças morreram.

Bem, quantos homens morreram!? Cem mil homens morreram! "Mas isso não importa. Eles são apenas
homens. Os homens fazem isso o tempo todo ", algo assim, "Eles só matam uns aos outros."

Mas quando as mulheres estão exercendo suas responsabilidades corretas, não se trata apenas de votar a
favor ou contra a guerra.

E, você sabe, um monte de mulheres votaram em George W. Bush e um monte de mulheres foram
compelidas na questão do medo. Eu nunca esquecerei: é engraçado, mas eu estou lendo o jornal de
Missouri, no meio dos Estados Unidos, que está entrevistando uma mulher velha e ela está dizendo: "Sim,
bem, os nossos homens têm que ir lá e lutar no Iraque, porque senão, então eles estarão lutando aqui nas
ruas de Trowlertown, Missouri."

A idiotice, o esquecimento, a 10 mil milhas longe de tudo isso e nunca se tratou de: "Eu vou lutar lá" ou
"Eu estarei disposto a lutar lá."

Não.

"Nós temos que enviar nossos jovens pra lutar. Vamos enviar esses meninos de St. Louis para lutar lá,
porque não queremos ter quaisquer problemas até aqui."

O medo e o esquecimento, mais uma vez, ocasionam por demais a distorção da sociedade. Estou ao ponto
de dizer que as mulheres não deveriam ser consideradas capazes de votar, salvo se elas estiverem
dispostas a se inscrever para o alistamento militar. Eu não acho que haja algo de errado com isso.

Dan Rowden: Eu faço porque eu não estou disposto, mas eu gostaria de votar. Eu posso ver as razões
para criticar as feministas a esse respeito, mas eu me pergunto até onde podemos realmente levar tudo
isso porque não há nenhuma hipótese que me faça assinar esse alistamento militar.
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Rich Zubaty: Bem, eu não sou um combatente, também, mas a questão é que isso faz as pessoas, você
sabe, o que tivemos que lidar durante o Vietnã foram todos alistados, os caras que não queriam estar lá. E
quando chegaram lá disseram "É melhor que isso seja por uma boa causa porque não vou fazer". E o que
aconteceu, foi que se reduziu a "Eu não vou fazer".

Não tinhamos esse exército profissional que temos agora onde tudo é cultivado para pessoas que tiram 100
mil por ano no Iraque e os soldados estão dificilmente ganhando qualquer coisa e isso é o que consiste
suas atividades: dirigir seus Humvees, ter suas pernas arrancadas por minas. Coloquem as mulheres em
risco e veremos o quão dispostos a lutar guerras nós estaremos. Você estará disposto a ver sua mãe levar
um tiro por isso? É mesmo tão importante se livrar de Saddam?

Dan Rowden: Para mim o ponto mais importante relacionado a essa ligação entre as mulheres dizendo
que querem o voto e alistamento militar e outras coisas, para mim o exemplo mais perfeito de como isso
deu errado e a atual injustiça inerente, foi durante os períodos da Primeira Guerra Mundial, e, bem, vamos
usar apenas a Primeira. Você tem as mulheres exigindo o voto e ao mesmo tempo distribuindo penas
brancas e socialmente se omitindo de forma sistemática a todos os homens que não haviam assinado para
que morram. Essas mulheres não tinham o direito de obter o voto.

Rich Zubaty: Eu não me dou muito bem com o Warren Farrell, mas ele fez uma observação sobre essa
questão de direitos versus responsabilidades, que você pode ter direitos mas tem que ter
responsabilidades. Você não obtém todo esse poder sem ter aprendido de alguma forma a domá-lo.

Você sabe, eu vejo isso com os homens. Os pequenos são tagarelas. Os grandes são mais quietos. Se
eles se moverem muito para a esquerda, podem bater numa mesa ou algo parecido.

Então, eles têm muito mais controle sobre seu tipo de poder e eu não acho que as mulheres aprenderam
isso ainda. Eu estou meio enojado - realmente - de como brutas, espalhafatosas, e vadias faveladas a
maioria das mulheres na América são. E isso é algo padrão agora. "As mulheres podem fazer tudo, então
posso gritar por qualquer coisa". Vejo elas gritando na rua e digo pra mim mesmo. "Se fosse um homem,
alguém chamaria a polícia e ele seria preso por gritar e assustar os outros", sabe? Não aguento mais essa
de dois pesos e duas medidas. Não aguento, francamente.

Dan Rowden: Bem, é a moda. Se o feminismo alguma vez na história lutou por qualquer princípio, o fez
até o momento que alguém percebeu que isso estava sendo feito, então foi deixado de lado.

E foi deixado onde a Mulher realmente pertence, que é a moda. E uma vez que isso aconteceu, o
feminismo tem sido sobre o que está em evidência desde então. É claro, o que está em moda é algo
bastante complexo, complicado.

Você sabe, alguns [algo] diz: "É isso aí!" e assim um monte de mulheres repete: "Ah, lá vamos nós, vamos
lutar por alguma porcaria ridícula! Nós vamos lutar para ter geladeiras concebidas de maneira diferente
porque a forma como elas foram criadas originalmente e nos últimos cinquenta anos é uma injustiça para
nós, porque o congelador deve estar no topo e blá blá blá!"

E eu não estou brincando! Eu não estou brincando quando eu uso esse exemplo porque eu fui a um site
feminista na minha pesquisa para este programa. Um lugar cheio de artigos pseudo-sérios e outras
tranqueiras.

Mas, em um destes artigos - eu cliquei nele - tinha a palavra "geladeira" e eu cliquei nele e fui ver, e há
alguns comentários estúpidos feministas sobre como elas deveriam ser produzidas de maneira diferente! E
eu pensei, "Que diabos isso está fazendo aí?!", mas então eu observei outros artigos e eles não eram mais
profundos do que isso, de fato. Quando parei pra ver, eles não tinham mais substância do que o artigo
sobre geladeiras, então...

Sue Hindmarsh: Não está correto, Dan? Violência doméstica, estupro, design de geladeiras, torradeiras...

Dan Rowden: Tudo na mesma escala!

Sue Hindmarsh: Ah, sim, e, claro, você sabe. Abuso de crianças... está tudo na mesma escala de
importância, olha aí. Fácil assim.

Dan Rowden: Há muitas coisas boas que poderiam estar acontecendo, mas as próprias feministas fazem
com que se banalize tudo que é feito. E isso leva os homens a levantar as mãos pro céu e dizer: "Ah, suas
vacas estúpidas! Por que vocês querem que eu as leve a sério? Eu estava quase fazendo isso quando
vocês abriram a boca."

Sue Hindmarsh: Correto.

Dan Rowden: Então, os piores inimigos das feministas são definitivamente elas mesmas.

Sue Hindmarsh: Sim, exatamente. Elas não conseguem evitar, no entanto.

Dan Rowden: Não, claro que não conseguem. Não, claro que não.

OK, pessoal, bem, acho que podemos ficar por aí. Cobrimos vários temas hoje. Eu sei que é um problema
enorme e ainda há inúmeros pontos diferentes que poderíamos levantar e discutir, mas acho que podemos
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......

encerrar agora e voltar futuramente a discutir o que esquecemos num futuro podcast.

Rich, como mencionei anteriormente, você tem alguns sites e outras coisas. Poderia nos fornecer mais
detalhes?

19-06-2011 12:09

Seguem alguns (não todos) pensamentos da Sue Hindmarsh:
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Rich Zubaty: Sim, eu gostaria muito.

Minha atual obsessão é meu podcast. É chamado de "The Rude Guy". É fácil de encontrar, fica em
http://www.therudeguy.com - Vários tópicos abordados são sobre problemas envolvendo homens e
mulheres, por exemplo, os episódios 12, 13 e 23, disponíveis em podcast e também escritos. Eu
recomendo o site a todos. Eu falo sobre várias coisas. Falo sobre Deus. Sobre física quântica. Sobre
política e corporações. Várias idéias.

Meu outro site é chamado de happyfool.org - nele você encontrará um link pra minhas pinturas a óleo, que
vale a pena dar uma olhada. Eu pinto pessoas que vivem em sociedades de terceiro-mundo, que tem
estilos de vida tradicionais que deixaram de ser corriqueiros por milhares de anos e agora estão sendo
ameaçados pela cultura corporativa atual.

Também encontrará meus livros, "What Men Know That Women Don't" (O Que os Homens Sabem Que as
Mulheres Não Sabem), "The Corporate Cult" (O Culto Corporativo), e "Your Brain Is Not Your Own" (O Seu
Cérebro Não Lhe Pertence)

"What Men Know That Women Don't" é o livro que eu me baseei pra esse podcast que estamos gravando
agora, mas minhas principais reclamações são: homens são bons e as corporações são más. Então, o site
happyfool.org é onde você pode encontrar o livro "What Men Know That Women Don't", e
http://www.therudeguy.com é o podcast. Obrigado.

Dan Rowden: Ok, e, claro, as pessoas podem encontrar todo tipo de informação e links diretos para seus
sites e informações sobre seus livros no site do THE REASONING SHOW no link específico para este
episódio.

Encontrarão em geniusrealms.com/reasoningshow e lá tem também vários links e como entrar em contato
com o Rich se ele se sentir inclinado a aceitar isso e eu tenho certeza que ele adoraria.

Rich Zubaty: Absolutamente! Eu adoro ouvir as pessoas. Absolutamente. Me mandem um email.

Dan Rowden: OK, bem, deixe-me dizer muito obrigado ao Rich Zubaty e à Sue Hindmarsh por estarem
conosco. Eu gostei mesmo, foi excelente.

Sue Hindmarsh: De nada.

Rich Zubaty: Também gostei. Muito obrigado, e até mais. Fiquem com Deus. Tchau.

Sue Hindmarsh: Tchau.

Feminilidade e masculinidade não precisam ter nada a ver com seu sexo. Estes conceitos usados aqui tem
a ver com a qualidade mental.

As mentes da maioria dos homens são igualmente impulsionadas pela vida pelas mulheres. Eles estão
sujeitos às mesmas perseguições irracionais como elas.

Eles são tanto elas como elas são eles.

O fato de que os homens modernos estão se tornando mais e mais femininos não tem nada a ver com as
mulheres e tudo a ver com sua própria falta de integridade. A "razão", no passado, era mais estimada.
Agora as emoções é que são consideradas como algo supremo.

Viver através de suas emoções é bom, contanto que você não espere qualquer resultado racional ou
coerente delas. Os homens que pensam bem de si mesmos porque se contrastam com as mulheres estão
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se enganando.

A única maneira verdadeira de saber o quão masculino você está tem a ver com seu relacionamento com a
Verdade - nada mais, nada menos.

É a Realidade que define o que é verdadeiramente masculino e verdadeiramente feminino.

Ainda não vimos uma mulher sábia, mas o júri ainda não chegou a um "veredito" relativo à questão sobre
uma surgir.

As mulheres tomam as coisas e depois as abandonam com a maior facilidade. Elas não fazem qualquer
distinção entre as coisas, elas apenas seguem a boiada. Então o que está sendo oferecido próximo ela irá
buscar e tornar sua propriedade.

Mesmo quando as mulheres se encontram em situações onde não existem coisas (pessoas, etc) para
defini-las; isto é, quando elas estão completamente sozinhas - elas ainda conseguem triunfar.

Porque é então que as mulheres atingem ao âmago do seu ser e voltam - com lágrimas. Chorando e
lamentando, mesmo se ninguém está lá para vê-las, faz com que elas se sintam melhores.

Através das lágrimas, sua feminilidade flui livremente, mantendo-a ligada a tudo, e proporcionando-lhe uma
existência.

Assim, a vantagem para a mulher é a feminilidade que está sempre com ela, e ela nunca está realmente
sozinha, a desvantagem é - bem, eu suponho que para qualquer mulher, não há realmente qualquer
"desvantagem"? "É tudo bom".

Eu acho que as únicas pessoas que realmente experimentam o lado desvantajoso das mulheres são
aquelas que são usadas por elas.

Se você está em um relacionamento com uma delas, perceber que a mulher com quem você está é nada
além de uma brisa, pode ser bastante desconcertante - especialmente quando você tem fixado suas
esperanças e sonhos para o futuro nela.

A personalidade da mulher é flexível, como é sua aparência.

Se um rapaz prefere sua mulher com seios grandes e instruída - eu tenho certeza que ela pode acomodá-
lo. Será que ele gosta dela simples e dinâmica? Sem problemas. Será que ele quer que ela seja mais
nobre e corajosa do que ele? Ah, mas peraí - quem falou algo sobre um homem querer que sua mulher
seja mais do que ele mesmo seja.

As mulheres gostam de guardar lembranças de relacionamentos passados, ou eventos. Muitas delas
colocam fotos emolduradas de seus entes queridos em qualquer superfície disponível, ou penduram as
mesmas em suas paredes, ou guardam todas as bonecas que ganharam quando crianças, ou recolhem
bugigangas e enchem os armários e mesas com elas, ou, como Elizabeth, que gosta de manter presentes
de ex-namorados.

Todas essas "coisas" que as cercam são lembretes constantes de como especial e maravilhosa a sua vida
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realmente é. E também torna a transferência de um objeto de desejo para outro muito mais fácil. Ela ainda
pode se agarrar a alguma coisa antes de atravessar para a próxima.

É como se elas fossem alpinistas, nunca deixam de segurar o suporte com uma mão sem reforçar a outra,
do contrário poderiam cair; ou, no caso das mulheres - desaparecer.

Como crianças pequenas, as mulheres acreditam, de uma maneira 'fofinha, incompleta' que tudo é delas.
Nada mais é, ou poderia ser, mais especial ou importante do que elas.

E também como crianças pequenas, são apenas conscientes do que está imediatamente à frente delas, e
uma vez envolvidas, elas podem ficar muito chateadas quando essa "coisa" é tirada delas - mas só por um
momento, elas rapidamente irão lançar um olhar ao redor e "olha lá!" sempre haverá outra coisa.

Carecendo de uma vida interior; as mulheres não têm relação direta com qualquer coisa. O mais próximo
que elas podem vir a ter é através dos outros.

Você só tem que olhar para a maioria dos meios de comunicação, ou televisão, para ver como isso
funciona.

Novelas e revistas estão repletas de histórias e boatos sobre outras pessoas. Esses "outros" tornam-se um
com ela através de sua feminilidade.

Funciona assim: a mulher está ligada a tudo por um laço invisível - que é a feminilidade - que é o
inconsciente.

A mente feminina pode ser descrita como estar nos estágios iniciais da doença de Alzheimer; você sabe
todas as necessidades e desejos de sua família, você mantem um bom trabalho, analisa, teoriza e especula
sobre muitas questões, ama e odeia, paga seus impostos e vota, é um líder em sua comunidade, dirige um
carro e pilota um avião -, mas sua mente não está realmente fazendo as conexões adequadas.

Sim, as conexões estão sendo feitas, mas a maioria são incompletas ou mal formadas, o que significa que
qualquer amor, análise, conduzimento ou especulação feita, é apenas superficial.

É onde os homens entram em cena. Através de sua masculinidade, as mulheres têm sentido. Isso lhes dá a
aparência de possuir mentes conscientes.

O mundo inteiro está configurado do jeito que está de modo a fazer tudo facilmente disponível para uso da
mulher. Razão pela qual deve haver sempre uma influência masculina em sua vida: ou através de parentes
do sexo masculino (pais, irmãos, maridos e filhos) e, ou, governos, polícias, soldados, e o homem ao lado.

Ela precisa de uma, ou de todas estas influências do sexo masculino para se mover ao longo da vida. Os
homens são na maioria das vezes ignorantes ou preferem ignorar, a influência que têm sobre as mulheres -
mas às vezes é posta em evidência através da violência que infligem sobre elas, ou as piadas que contam
sobre elas, ou a maneira como as tratam com indulgência. Tudo isso, claro, não faz nada para mudar as
mulheres - só dá à feminilidade mais espaço para crescer.

Última edição por Truman : 19-06-2011 às 12:11
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Porque a filosofia é um exercício puramente masculino, e ainda assim apenas para os homens com a força
da mente e do coração para aguentar; eu sempre estaria extremamente cética em relação a qualquer
interesse feminino nesta área.

Você acertou na mosca em sua avaliação da Mulher usando a filosofia como uma muleta - porque, em sua
base, a filosofia não é diferente de qualquer outra área da vida, e está, portanto, à sua disposição. 

O envolvimento dela pode ser uma forma de mostrar seus músculos intelectuais, ou a sua compaixão, ou a
sua paixão, ou como orgulhosa e com princípios ela é - o que, no máximo, poderia fazer com que ela capte
as coisas para alguém aí afora que a esteja observando; ou, pelo menos, a permita ter um pouco de
diversão, ou como encheção de linguiça entre o trabalho e a TV.

Há, naturalmente, uma forma de classificar esse "trigo do joio", e que é através da própria Verdade. 
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A mulher não prospera no reino masculino puro, de modo que qualquer mulher que se aproxima de uma
compreensão real da verdade, (o qual é completamente acidental) rapidamente se vira e corre de volta para
suas amigas rindo.

Você vê isso acontecer de novo e de novo; por exemplo, o conceito de causa e efeito é tão simples e puro,
e não de todo difícil, que mesmo a mulher pode entendê-lo - e ainda, mencionar o próximo passo lógico -
porque todas as coisas são causadas, logo, causa e efeito não é real - bem, então?

Olá, pra onde foi todo mundo?

Como eu estava dizendo: quanto mais simples a verdade, mais difícil para a mulher ter algo a ver com ela.
Assim, se alguma mulher começa a filosofar em sua direção, apenas fale algumas dessas verdades simples
e profundas, tais como: o amor é o mal, a mulher não tem existência real, a compaixão é o vômito dos
fracos, as crianças são criaturas inúteis a menos que sejam educadas para se tornar homens sábios, o
feminino deve morrer, o casamento e a união é o mesmo que sofrer uma lobotomia, existe apenas uma
Verdade e só os homens podem saber - Bem, você entendeu. 

Eu não ficaria nem um pouco surpreso se após falar apenas algumas dessas verdades, você fosse
interrompido, e então respondido da seguinte forma: "Você é um homem triste, sem a real compreensão de
qualquer coisa, porque você nunca conheceu o amor, ou sentiu o calor de outro ser humano ao seu lado, e
de qualquer maneira, todos são iguais e todos têm o direito às suas próprias verdades, e toda verdade é
subjetiva, e quem você acha que é pra me dizer o que é verdadeiro, você deveria arrumar sua vida e parar
de incomodar as pessoas com essas bobagens sobre a "Verdade". 

E então ou elas te dariam um cutucão, ou chorariam na sua frente - de qualquer maneira, você teria feito o
dia delas. 

Mas e se elas parassem pra dizer: "Você está perfeitamente correto"? E depois? Bem, acho que tudo que
você poderia fazer é garantir, através do raciocínio, que o seu entendimento da Verdade é, sem dúvida,
correto e, em seguida, ver se o que o outro tem para oferecer, ressoa com o que você sabe ser
verdadeiro.

Assim, em resumo: Nunca confie em uma mulher, nem leve em consideração qualquer coisa que ela te
diga, e sempre se esforce para eliminá-la de sua mente e as mentes de todos que entrarem em contato
com você.

A feminilidade continua a mesma, não porque lucra em ser assim - não, a feminilidade não conhece nem
lucro nem perda - tudo o que sabe, é o que é dito.

David Quinn: Você está sugerindo que uma mulher pode, através dos seus muitos recursos femininos,
passar por qualquer situação ilesa e de pronto? Existem situações que ela não pode passar desta forma?

Suponho que a morte seja uma deles.

Sue Hindmarsh: A única situação em que os recursos femininos da mulher se tornam absolutamente
redundantes é quando ela entra em contato com a masculinidade pura. Então, porque o feminino foi
erradicado, ela é impotente para fazer sua presença sentida. Ela é mostrada em contraste com o
masculino, sendo uma criatura fantasma - uma substância amorfa e carente de substância.

É por isso que a mulher não tem nenhum interesse real, ou necessidade, em perseguir o exercício
masculino da filosofia - já que não a apoia, protege ou promove, de qualquer maneira.

Sue Hindmarsh: Sem uma vida interior, a única evidência de sua existência está nas coisas que ela
recolhe.

David Quinn: Acho que é o porquê a mulher gosta de se cercar de um monte de "coisas bonitas". E
também, porque ela gosta de se vestir sexualmente. "Eu uso algo transparente, logo, sou assim."

Sue Hindmarsh: Devido à ausência de caráter e valores, ela ingenuamente acredita que a sua carne
enfeitada, lhe provê ambos.

E quanto à: "Eu sou o sexo: portanto eu sou"?

David Quinn: Bem, isso soa um pouco tangível para mim. Talvez, "Eu sou relacionamento, portanto eu
sou", seria melhor.

A questão sobre usar algo "transparente" - por exemplo, vestuário frágil, jóias, maquiagem, cabelos soltos,
etc - é que tudo parece apontar para algo que não é imediatamente evidente aos sentidos. 

A função de toda esta parafernália é para se referir para além de si a uma espécie de existência escondida
dentro dela. É assim que sua existência é formulada - não como uma presença tangível, mas como uma
sugestão velada.

Eles são como sinais que apontam para uma miragem. Ou melhor, os próprios sinais criam a miragem.
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Sue Hindmarsh: E que "miragem" poderosa é. Na verdade, ela tem o poder de atrair os homens, como se
estivessem sendo atraídos para algo vivo que fornece néctar; quando na verdade, os homens são o "néctar
que dá vida" para as mulheres. Ela usa os homens para que lhe forneçam substância e significado, criando
assim sua existência.

Como ela faz isso, sem os homens saberem o que está acontecendo com eles, é das maneiras mais sutis -
ela faz com que os homens falem com ela. 

As mulheres passam suas vidas inteiras alisando as penas e embelezando-se para fazer com que os
homens as notem, e uma vez notadas, os homens são atraídos para falar com elas. Claro que a maior
realização das mulheres é se casar com um homem (ou série de homens), mas ter um homem pra
conversar, é quase tão bom - como ter um monte de casamentos de curto prazo.

Mulheres adoram falar e falar e falar - nós todos sabemos isso. 

Piadas foram escritas sobre isso, "Aquela mulher poderia falar debaixo dágua". A maioria dos meios de
comunicação só tem mulheres falando de si mesmas. 

Namoradas, esposas e mães, estão sempre falando com você sobre uma coisa ou outra - e esperam
algum tipo de resposta. 

As mulheres no trabalho esperam que você se "junte" ao chá da manhã pra conversas; queira você ou não.
Sua avó te faz ouvir histórias sobre pessoas mortas que você não conhece e não poderia se importar
menos sobre, mas você se senta lá e ouve tudo mesmo, porque se você não fizer isso, vai ser criticado por
outras mulheres da sua família. 

O número de vezes que você é obrigado a falar com as mulheres é infinita. Ela pode, literalmente,
"conversar debaixo dágua" - mas por uma boa razão. Se elas parassem de falar - elas parariam; quer dizer,
se você parasse de ouvir e falar com as mulheres; não lhes dedicasse nenhuma atenção, elas literalmente
desapareceriam.

É verdade.

Mulheres - desde as muito jovens, até as mais velhas - precisam conversar. Não porque eles vão começar
a pensar se pararem de falar; não, isso implicaria que elas realmente teriam uma mente, onde o
pensamento teria o seu lugar - elas precisam conversar, e ter pessoas que falem de volta para elas, porque
isso faz com que elas pareçam "verdadeiras" . Não que elas "saibam" disso - para elas é apenas instintivo.
É onde os homens entram.

Os homens cometem o erro de pensar as mulheres têm mentes individuais; como eles. Quando eles falam
para as mulheres, eles realmente acreditam que o que está saindo da boca das mulheres, primeiro passou
pela mente. 

A verdade é que o mais próximo que podemos chegar para descrever a mente feminina, é dizer que ela é:
uma roda emaranhada, sem profundidade ou estrutura formal, que todas elas compartilham, e a partir do
qual emanam divagações inúteis, iguais ao que vem do idiota da aldeia.

Sendo assim, se os homens parassem de falar com as mulheres, elas iriam descobrir a verdadeira relação
que tem com eles. Que sem homens, não haveria nenhuma mulher, e a "miragem" seria implodida.

É tão difícil trilhar por um caminho filosófico que eu sempre fico espantada quando alguém tenta. Como eu
disse antes, Kelly é uma mulher jovem, com o mundo a seus pés, mas ela quer se adentrar em filosofia.
Mas soa muito estranho.

As mulheres não precisam da filosofia, em qualquer forma ou feitio. Para uma mulher a pensar que a
filosofia poderia ser algo que ela poderia dar a sua vida parece uma contradição com a natureza. Kelly
mergulhou o dedinho do pé na piscina do pensamento e parece ter decidido que a água não está muito
fria. Se ela mergulha de cabeça nessa piscina é outra coisa completamente diferente.

A impressão geral que eu tenho de Kelly é de alguém que se esforça para se agarrar na verdade. Esse
esforço, se ela consegue ou não, é de grande valia em um mundo que se valoriza tudo e, portanto, nada.

Há uma boa razão para que não existam muitas mulheres cravando os dentes em filosofias e ela é
simples: é que elas são MULHERES!

Estou certa de que existam muitas mulheres inteligentes que perceberam a "vida da mulher" não era algo
que poderiam levar a sério. Então elas olharam em torno de uma alternativa e algumas dessas mulheres
devem ter surgido debruçadas numa filosofia. 

A maioria que observou provavlemente achou a filosofia muito isoladora (não sendo algo que possa ser
usado para conquistar amigos e influenciar as pessoas), e silenciosamente a deixaram e se juntaram a um
partido político ou acadêmico, escreveram um romance ou se tornaram mães. As poucas que
permaneceram teriam achado a vida filosófica muito difícil de se lidar, mas cultivado esse caminho, mesmo
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Quando eu li esse trecho lembrei desse aqui, do já falecido comediante George Carlin: 

 

assim.

O que aconteceu com essas mulheres? Por que nós não temos nenhuma evidência delas?

Minha conclusão é que não cultivaram nada mesmo. Quando as coisas ficaram muito difíceis elas só
voltaram para suas antigas vidas.

Isso não é difícil de acreditar quando você lembra que o mundo inteiro é feminino e que as mulheres têm
mais a perder do que os homens se elas tentam deixá-lo, porque as mulheres são definidas pela
feminilidade. 

Onde quer que vão as Mulheres estão dizendo para que parem com suas loucuras e apenas sejam felizes.
Obviamente os homens estão captando a mesma mensagem, mas alguns mais fortes têm resistido ao
longo dos anos e têm feito alguns progressos.

As pessoas são de pequena conseqüência, ser humano é o que importa. O que as pessoas fazem é lixo.
Não há outra existência para elas, exceto o inferno da vida e da morte. Mas de vez em quando, um homem
aparece e dá uma mãozinha para aqueles que também querem ser humanos.

Os seres humanos têm um histórico conturbado:

Ser humano é tão raro, que quando eles aparecem no meio da multidão, eles são geralmente: ignorados,
mortos, ou empurrados para a terra, de modo que uma religião possa ser construída em cima deles - algo
que Jesus e Buda podem atestar. 

Em tempos mais recentes, têm ajudado a manter viva a filosofia acadêmica - embora eles vomitariam se
pudessem ver os horrores que inspiraram. 

Estes dias, os poucos que aparecem em fóruns e escrevem livros também não podem ter a certeza do que
vai acontecer com seu trabalho, mas como seus antecessores, todos eles podem fazer o seu melhor, e ao
longo do caminho, talvez ajudar um jovem homem a alcançar os seus potenciais.

Sem contar o meu público, grupos me repelem, porque pelo bem do pensamento em grupo, mata-se a
individualidade, essa característica única e maravilhosa do ser humano. Eu estou prontamente aberto à
indivíduos. Tá tudo bem. Indivíduos são simplesmente excepcionais. 

Mesmo o homem mais maquiavélico da Terra, que acabou de comer um cão, pra mim é fascinante e
interessante. Gostaria de passar um ou dois minutos com ele. Discutir o modo de preparo. "Você colocou
um pouco de sal nisso? Temperou?". 

Eu olharia nos seus olhos e eles pertenceriam a algum lugar que Deus sabe onde no universo e por esse
motivo, fascinante.

Cada conjunto individual de olhos que você olhe lhe fornece algo, seja uma parede branca ou uma
regressão infinita de espelhos da barbearia. Igualmente fascinante. Há algo em todos os indivíduos. Eu dou
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espaço a eles fisicamente - embora eu queira ir embora depois de um minuto e meio. As pessoas são
maravilhosas, uma de cada vez. Cada uma tem um holograma inteiro do universo em algum lugar dentro
delas.

Mas assim que os indivíduos começam a se aglutinar, assim que formam uma massa, eles mudam. Às
vezes você tem um amigo e diz: "Puxa, Joe é um cara legal. Mas quando ele está com Phil, é um
verdadeiro idiota." 

Ou: "Agora que ele está com Linda, o danado está diferente. Não é o mesmo, velho Joe".

Grupos de três, cinco, dez, quinze - de repente, temos chapéus especiais, temos faixas de braço, uma
canção de marcha, um aperto de mão secreto e uma lista de pessoas que não concordamos com ela. Em
seguida, temos o tiro-ao-alvo e o planejamento de coisas que temos que cuidar até a noite de sexta-feira.

Uma das minhas listas antigas era: "As pessoas as quais eu poderia me virar sem elas." E quase lá no
alto: "As pessoas que dizem: "Vida longa à isso-e-aquilo" e então matavam alguém pra conseguir isso."

O grupo ideal para os seres humanos é de um só. Com uma visita sexual ocasional para o local do
próximo grupo. Pares temporários são legais. Antes as pessoas poderiam ter sido boas até os dez ou doze
anos, ou cem ou mais, independentemente dos ideais da unidade tribal. 

Quando todo mundo tomava conta dos filhos dos outros, e não haviam sobrenomes, nenhum patriarcado,
sem patrimônios, quando a propriedade era algo inédito. Você pode ter materiais pessoais: esssa é minha
rocha favorita, eu tenho um machado que fiz. Mas ninguém é dono da tenda, todo mundo pertence à tenda,
enquanto tivermos o nosso fogo. 

O bisão que está lá fora pertence a todos nós se pudermos matar um deles. Alguma coisa a respeito disso
é bem atraente. Mas perdemos isso há muito tempo.

Quanto maior o grupo, mais tóxico ele é, e mais de sua beleza como um indivíduo tem de ser rendida para
o bem do pensamento em grupo. 

E quando você suspende a sua beleza individual, também deixa de lado muito de sua humanidade. Você
vai fazer coisas em nome do grupo que nunca faria por conta própria. Ferir, machucar, matar, encher a
cara, tudo faz parte, porque você perdeu sua identidade, porque agora deve sua lealdade a essa coisa que
é maior do que você e que te controla.

Quando eu escrevo sobre as mulheres, eu sempre o faço a partir de uma posição filosófica, e não estou
escrevendo sobre ninguém em particular - com exceção de Kelly, uma vez que esta discussão é sobre o
seu trabalho. Até onde eu sei, as mulheres são completamente inocentes.

A mulher é a mente feminina, e portanto não se tratam apenas de mulheres, mas também os homens. 

Há uma grande diferença entre homens e mulheres, e essa diferença faz os homens mais especiais.
Nascer do sexo masculino, é carregar em si o potencial para a masculinidade. A maioria dos homens ou
são desajeitados ou imitadores do sexo feminino, mas mesmo esses caras têm um potencial mais filosófico
do que mulheres. 

Eles não podem nunca ter a filosofia em si, mas através deles, a masculinidade sobrevive e pode produzir
algumas mentes verdadeiramente masculinas.

Assim, as mulheres não precisam temer "ter de renunciar (quaisquer) atributos aparentes biológicos em
favor da ilusão em massa", porque primeiramente, a ilusão em massa teria que renunciar a elas.

A mente feminina é o motor do mundo - que gera todo o joguinho emocional e irracional. Tanto homens
como mulheres jogam juntos aí.

A mente masculina, tão rara como é, entende e tem compaixão para o mundo.

Usar a razão para desvendar o feminino, em uma tentativa de provocar a sua queda, é apenas uma
pequena parte do potencial masculino. 

O poder desse potencial torna-se aparente, quando se considera que a mente feminina não é consciente
de si mesma em tudo, sendo que a mente masculina tem a capacidade de conhecer a si mesma na sua
totalidade. Somente os homens têm a capacidade de viver com esse compromisso, então viajam sozinhos.

Sem uma vida interior, enfrentada pela razão e com uma resolução implacável de viver por si só a
Verdade, a feminilidade encontra rapidamente locais de nidificação para chamar de seus próprios.
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Parei no inerente.

Com todo respeito à Schopenhauer, essa teoria é ultrapassada e não leva em consideração as construções
históricas do comportamento humano (e não só das mulheres).

Me parece mais um recalque do que qualquer outra coisa...
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 Citando Truman 

Principalmente as partes que explicam o que o feminismo realmente defende, o que ele representa, como
as religiões dependem das mulheres (pois suas crenças são contrárias à razão (enquanto a espiritualidade
masculina é de "graça"), como aderimos sem pensar (e de maneira cega) ao mundo delas.

A questão da masculinidade/feminilidade foi mais discutida no outro podcast (só tem texto, sem áudio), mas
não comecei a 

Como eu disse uma vez, as poucas mulheres que sairam à frente das outras tiveram boas influências de
homens (algo que hoje está cada vez mais escasso, com pais cada vez mais omissos e manginas/homens
domesticados submissos à esses valores femininos), mas sem dúvida a natureza da mulher é mesmo a de

pertencer a esse "Lado Negro da Força". 

Todos tem a ganhar (até as mulheres - se conseguirem, claro) rejeitando esse câncer que é o feminino.

Porque desde a idade "mais tenra" que elas são assim, e como Schopenhauer disse, mesmo as adultas
agem como crianças grandes. Esse parasitismo delas (somado à falta de consciência, do que é certo ou
errado) é inerente às mulheres.

You are not a beautiful and unique snowflake
You are the same decaying organic matter as everything else
We are all part of the same compost heap
We are the all singing all dancing crap of the world

DVSV.
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Membro

As mulheres não precisam de princípios, os homens, sim - as mulheres só precisam de homens.

Quando um bebê nasce, o seu futuro ainda não formado se estabelece antes dele. À medida que ele
cresce, ele se prepara para os desafios futuros. Plenamente desenvolvido, ele consegue um emprego que
a partir de então irá defini-lo como um homem.

Com uma menina é diferente, ela nasce com a sua vida completamente formada. A feminilidade a define;
portanto, o momento do seu nascimento, e o momento que ela atinge o seu pleno potencial, são a mesma
coisa.

Credenciar o seu "impulso para rebeldia" como "uma coisa do sexo masculino" está correto quando você
considera como e porquê os homens levam a vida que levam. 

Os machos, a partir de qualquer momento ou em qualquer lugar na história, todos têm enfrentado as
mesmas exigências de sua sociedade - conseguir um emprego, conseguir comida, encontrar uma
companheira, então lutar com outros machos para um emprego melhor, uma melhor alimentação e uma
melhor companheira. 
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Todos os esforços do sexo masculino podem ser fervidos neste ciclo de labuta. Quando os homens se
tornam grandes artistas, músicos, cientistas, líderes ou pensadores, eles ainda estão presos nesse mesmo
ciclo - eles apenas avançaram um pouquinho.

A vida da mulher é definida através de seus relacionamentos com os outros. Ela se torna uma filha,
namorada, esposa, mãe ou avó, porque esse papel tem sido criado para ela através de outra pessoa. 

Quanto mais relacionamentos vem ao seu caminho, mais da figura da Mulher ela herda. Mesmo que ela
não tenha qualquer relacionamento, e esteja sozinha no mundo, ela ainda é definida pela figura da Mulher,
pela falta deles. 

Porque as mulheres não são definidas por suas ações, como os homens, o que elas fazem é de pouca
importância, ou seja - contanto que elas não andem muito longe da figura da Mulher. 

Por exemplo, uma Presidente e sua irmã, ambas solteiras, criando seis filhos, tem exatamente o mesmo
status no quesito "Desafios da Mulher" - porque pras duas falta aquele relacionamento crucial.

Para uma mulher atingir o mais alto que a Mulher em si tem para oferecer, ela deveria se casar, ou pelo
menos se juntar a alguém, ter filhos e muitos amigos.

Estas relações são extremamente necessárias. Através delas, as emoções das mulheres ganham vida; o
que por sua vez, lhes dá sentido à vida.

Então, as vidas das mulheres não são como as dos homens, pois elas não têm que corrigir as mesmas
para algum objetivo de criar sua própria existência. Suas vidas circulam livremente de relacionamento para
relacionamento, de circunstância para circunstância. 

Os homens podem mudar e crescer a partir de suas experiências, as mulheres nunca mudam, porque elas
nunca experimentam qualquer coisa diretamente - apenas através de suas emoções.

Seu ser "confundido" pela figura da Mulher é inevitável. Os homens valorizam a certeza - algo que a mulher
não pode possuir. Suas emoções puxam elas primeiro desta forma e depois daquela. Nunca estão em
repouso. Nunca estão satisfeitas. As mulheres são obrigadas a mudar seus cabelos, roupas, decoração,
namorado, trabalho, idéias, marido, amores, ódios - tudo, todo o tempo. Nada escapa a este turbilhão
emocional. Mesmo a idéia que ela é "oprimida" torna-se apenas outra dificuldade emocional.

Então, Matt, você acertou na mosca quando disse: "As mulheres não fazem as coisas para expressar um
princípio, elas só seguem aquilo com o que se sentem melhores". Esperar que mulheres sejam capazes de
ter princípios, e muito menos expressá-los, é exigir algo que elas são totalmente incapazes de conseguir, a
qualquer tempo.

Eu ainda estou tentando descobrir o que é uma mulher masculinizada?

Da televisão, jornais, filmes, músicas, revistas e mulheres na esquina, percebo que as mulheres estão se
tornando mais masculinas na mesma proporção que os homens estão ficando mais femininos. Eu vejo
provas em todos os lugares de homens cada vez mais femininos, mas eu não tenho certeza do que eu
deveria estar olhando para encontrar mulheres masculinizadas.

A cada década que passa, assistimos a uma outra geração de homens, negligentemente lançando seu
patrimônio masculino de lado - para se render facilmente para a homogeneidade feminina. Merecidamente,
torna-se então o trabalho das mulheres pegar sua parte - a qual me disseram, elas fazem com grande
facilidade.

No processo de se tornar totalmente femininos, os homens teriam a perder toda a consciência, isto é, todas
as suas idéias, suas crenças, sua dignidade e sua individualidade. 

Assim, quando as mulheres falam sobre tornar-se masculinas, elas estão falando sobre como se tornar
conscientes? É a consciência do sexo masculino agora uma maior parte do mundo da mulher? As
mulheres estão deixando de lado suas maneiras passadas de ser, não só para "pegar sua parte", mas,
agora, com poderes investidos por esta nova força motriz, e com zelo missionário - também trabalhando
arduamente para colocar homens em forma - e incentivá-los de volta para o caminho da masculinidade?

Os homens podem se apaixonar por bravata, porque eles não querem parecer femininos, e se isso está
correto, então significa que eles meio que sabem que são - feminilizados.

O masculino pode existir separadamente do feminino, porque é consciente. O feminino não pode existir
separadamente do masculino, porque não é consciente. Assim, é através destes dois conceitos,
"consciente" e "não consciente", que a masculinidade e feminilidade são compreendidas.

Ser masculino e, portanto, consciente, significa que você tem a possibilidade de conhecer a si mesmo.
Autoconhecimento pode levar a uma compreensão de tudo, ou seja, a fronteira final.

A consciência feminina, carecendo de consciência, e, portanto, incapaz de ter quaisquer discernimentos
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sobre a sua própria realidade, ou qualquer coisa real; nunca poderia tomar conhecimento dessa Realidade
definitiva.

Então, quando Kelly escreve: "A verdade não é perfeitamente clara ...," eu entendo que isso significa -
quando o masculino não está totalmente desenvolvido, o feminino ainda pode surgir para distrair o
masculino de seu esforço consciente para se livrar do feminino. 

Uma vez distraído, o masculino deve fixar em seu conhecimento de Deus (Realidade definitiva), para
afrouxar a influência do feminino.

As emoções influenciam os ideais e a razão, em primeiro lugar, ao focar a mente para aquilo que seja o
ideal. Então, se você é racional o suficiente para aplicar a razão a esse ideal, a razão assume o controle e
as emoções tem um papel menor.

A diferença entre as emoções e a capacidade de raciocínio é a seguinte: Enquanto a razão pode levá-lo a
compreender tanto aquilo que é ideal como as emoções associadas, um ideal baseado em emoções
sozinho, só pode trazer mais emoções, tornando esse ideal excessivamente vago.

Ainda mais importante, é o fato de que a razão pode olhar para si e verificar o seu progresso na
descoberta e na aplicação do ideal. As emoções não têm essa capacidade, e são, em vez disso, perdidas
em seus próprios meandros, sem ponto de referência - de forma que qualquer ideal proposto por si só
através das emoções, é uma coisa disforme, fortuita.

A masculinidade é produtiva, causando ambos: diabo e santo, destruição e criatividade, bem como todo o
resto. É por isso que a masculinidade é um trunfo. Porque sem ela, nós não teríamos a cultura que temos
hoje, e a filosofia nunca teria se desenvolvido.

Os homens não são mais emotivos do que as mulheres, mas sentem as coisas mais profundamente e com
mais força do que elas.

Concordo que as mulheres têm menos capacidade de resistência, mas nós ainda não sabemos se isso vai
fazer com que elas falhem em sua tentativa de iluminação. 

Nós sabemos que o grau de masculinidade necessário para se tornar um filósofo é extremamente elevado.
É tão alto, que talvez alguns homens podem alcançá-lo, mas a maioria irá deixar pra trás. Sabendo isto,
mas ainda assim continuando em sua busca, pode fazer toda a diferença.

O que eu acho mais interessante é a questão de por que as mulheres tomam a filosofia, em primeiro lugar.
Só podia ser por uma de duas razões: elas tomam pela mesma razão que se ocupam com qualquer outra
coisa - para melhorar a sua feminilidade, ou o fazem porque duvidam que o amor e a felicidade tem
qualquer valor real.

Decidir qual dessas duas é a verdadeira força motriz, é difícil de saber. Suponho que é necessário mais
tempo para ver o que acontece. Como o velho ditado nos diz - a prova está no pudim - e neste momento,
estamos apenas na fase de "peneirar a farinha".

Alguns podem dizer que é machismo concluir que as mulheres só têm dois motivos para se agarrar na
filosofia, e que as mulheres "são pessoas também" e, portanto, deve ser dado igual respeito e
encorajamento - mas eu não penso assim. 

As mulheres não têm qualquer lugar na filosofia, não mesmo. Dar-lhes o benefício da dúvida, quanto à sua
motivação, é ser muito generoso, de fato. As consequências de permitir às mulheres entrar neste domínio
podem provar, na melhor das hipóteses - um desperdício de tempo, e na pior das hipóteses - mais
absurdos femininos a serem adicionados ao absurdo sempre em expansão fazendo o possível para abafar
a Verdade.

Ah, mas nós ainda poderemos ser agradavelmente surpreendido. Uma fêmea pode se tornar uma
verdadeira filósofa - provando-me, e a todos os céticos, errado.

E depois?

Bem, nada.

Só os homens podem ser filósofos.

Acredito mesmo em olhar para onde os desejos e as crenças vem, antes que eu as permita moldar a minha
vida. Um "bom começo" seria procurar saber o porquê de termos crenças em primeiro lugar.

Ser educado em qualquer sociedade significa que você herdou um conjunto de crenças que têm se
revelado bem sucedidas em manter esse grupo unido.

Independentemente do conjunto de crenças que são colocadas diante de você, você deve aceitá-las, ou
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corre o risco de expulsão do grupo. A unidade familiar é o cerne desta doutrinação, o que torna muito difícil
para qualquer membro se libertar. 

Esta torna-se óbvia quando se considera o adolescente: eles forçam os seus limites, lutando pelas próprias
vidas - então eles crescem, conseguem um emprego, encontram um parceiro, e falam sobre a melhor
maneira de proteger seus recursos, e como ser amados e mostrar compaixão é tudo o que realmente
importa na vida.

Algumas pessoas me dizem que não são assim, que elas se livraram das crenças da sociedade, e agora
estão vivendo a vida de um indivíduo.

Mas é difícil de acreditar em uma palavra delas, e por boas razões -

As pessoas são uma multidão inquieta, sempre procurando algo mais, algo novo e especial. Cada nova
geração pensa ter descoberto "novas idéias", as quais elas pronunciam como avanços com relação ao que
a geração passada tinha a oferecer. Isso acontece várias vezes, com cada geração, que estabelece as
novas verdades encontradas como - o "despertar de uma Nova Era".

Claro, tudo o que realmente acontece é: a nova geração se apodera do que é velho, agita-se um pouco,
vira do avesso e, em seguida apresenta uma nova embalagem como "algo mais significativo".

Devo acrescentar, porém, que a maioria das novas embalagens feitas hoje em dia mostram o quão
estúpido esse processo se tornou. 

Sentimentos vagos como os que você está promovendo, Bert, "descobrir os seus próprios desejos e
crenças, pois você é o único que conhece o caminho", soa muito New Age.

Como a maioria das pessoas, você deseja um sistema de crenças que funcione para você. Tudo bem -
contanto que você não confunda seu desejo emocional com a guerra fria difícil de se libertar de todas as
falsas crenças e desejos vagos. 

Esse é o "caminho" que me interessa. É também um caminho que, embora pouco utilizado, outros
aventureiros percorreram antes, tornando um pouco mais fácil para aqueles poucos corações fortes, que
pretendem viajar hoje.

Kierkegaard foi um desses aventureiros que se esforçaram para tornar livre o caminho. Ele viveu em um
momento, quando todos ao seu redor acreditavam ser cristãos; acariciando uns aos outros nas costas
devido à sua herança.

No entanto, Kierkegaard escreveu que para se tornar um cristão, a pessoa teria de suportar o maior dos
sofrimentos e levar mais pesado dos fardos, e isso seria apenas o primeiro passo. Algo que as boas
pessoas ao seu redor acharam risível.

Se sentir superior em todas as coisas é fácil quando a forma de medição está em constante mudança.
Hoje, uma mulher pode ver-se como uma esposa amorosa e uma mãe, mas amanhã ela pode se tornar a
ex-mulher conflituosa, ensinando o ódio aos seus filhos e condenando todos os homens como
"desgraçados" - de qualquer maneira, ela está "no seu direito". 

Os homens estão sempre "errados", simplesmente porque eles estão conscientes. As mulheres, por outro
lado, não podem ser responsáveis por nada, porque elas não são conscientes - então podem fazer o que
quiserem.

Uma mulher nem conhece o sofrimento, nem a alegria - ela pode ter mil emoções viajando através dela,
mas ela nunca sentiu nenhuma deles. Ela nunca amou, nem odiou, sentiu-se calma, ou experimentou
excitação. Quando ela lhe diz que te "ama", é algo sem sentido. É como ser informado por uma brisa
passageira que você é o seu "primeiro e único amor" - impossível e absurdo.

O "amor" se origina, e apenas existe, nas mentes dos homens; é sentido por eles, e pode ser entendido por
eles. A mulher não tem uma vida interior, de modo as emoções não podem se conectar e interagir com ela. 

As emoções estão apenas e continuamente postas em jogo, e ela, como elas, surge nos ambientes criados
pelas mentes conscientes dos homens. Então, se os homens desistirem de se apaixonar por mulheres, o
amor romântico cessaria. 

Se os homens deixassem de confiar as suas emoções, e acabassem com elas totalmente, então as
mulheres não teriam lugar na vida dos homens, e sem os homens, elas simplesmente desapareceriam.

P: O que encontraríamos ao olhar dentro da mente da mulher? Como ela experimenta a diminuição da
própria existência?

R: Ambas as questões acima são bastante estranhas, especialmente quando você lembra que as mulheres
não têm nem mentes individuais, nem existência individual. 
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......

Mas podemos facilmente descobrir o que elas 'acham' que experimentam, vendo o que lhes é mais querido.
Nós sabemos que elas adoram a feminilidade, e tudo que vem com ela, o amor e o romance, casamento e
filhos, moda e beleza, falar e fazer compras, atrapalhando e deixando - mas, acima de tudo, a feminilidade
lhe dá a sensação de superioridade sobre todas as coisas e circunstâncias.

As mulheres podem extrair o melhor de qualquer situação. Para elas, todo dia é dia de Natal, com muitos
presentes para abrir e se deliciar.

A superioridade da mente do homem é evidente em quase todos os aspectos da vida.

Ser o melhor em qualquer coisa exige dedicação e obstinação; ambas as coisas existem na mente do
homem. Somado a isso, ele está constantemente sendo forçado exteriormente, longe de seus próprios
interesses mesquinhos e trivialidades, para objetivos que não necessariamente lhe forneçam algum prazer
ou satisfação imediata. 

Sendo assim, ele é capaz de permanecer focado em seu objetivo, até ficar satisfeito ao atingir o seu
potencial máximo.

A vida da mulher é muito diferente - toda ela é gasta em imediatismos. Ali, naquele reino inconsciente,
onde todos são "iguais" e nada é mais importante do que ela, ela alegremente desperdiça seus dias perdida
em preocupações mesquinhas e trivialidades.

Devido à mulher ser inconsciente e carecer de uma vida interior, é injusto julgá-la perante um homem.
Ambos são muito diferentes - é como fazer com que uma pessoa sem pernas (mulher) participe de uma
corrida contra um corredor medalhista de ouro olímpico (homem).

As mulheres não podem deixar de ser o que são, por isso é bobagem até mesmo notá-las. Mas é
exatamente isso que um monte de homens faz. Não só se atiram aos braços das mulheres, mas também
levam em conta cada palavra que sai de suas bocas. 

Homens em massa estão apanhando os banhos de lama vomitados pelas mulheres como se estem fossem
o "Néctar da Vida ". Esse muco venenoso está se infiltrando nas mentes dos homens e corroendo suas
vidas interiores, destruindo lentamente a ambos, até que não sobre nada, exceto uma casca sem vida -
chamada "mulher".
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Uma das principais razões do porquê se discutir a Verdade com uma mulher é inútil se deve ao fato de que
ela tem à sua disposição muitas "alternativas".

Como sabemos, a mulher é um parasita, conquistando seus objetivos e absorvendo suas idéias de
qualquer coisa que esteja próxima. Dessa forma, ela não precisa ter uma mente própria, e está livre para
fluir de um lado para o outro, sem impedimentos. 

Então, se você mencionar, por exemplo, que se tornar sábio significa a morte do ego e o fim do sofrimento,
o mais provável será que ela balance a cabeça e diga algo parecido com: "OK, isso parece ser algo bom,
mas é realmente necessário?". E logo após, ela irá vagar em algum outro tópico, como a importância da
compaixão, ou as descobertas surpreendentes feitas na mecânica quântica.

Ela pode ouvir as palavras, ela pode até mesmo ver que você está agindo de forma séria e apaixonada,
mas o significado das palavras não podem tocá-la porque ela não precisa delas.

O sofrimento e o ego, a verdade e a sabedoria - ela conhece todas essas coisas por completo. Ela está
repleta de palavras como estas; as experimentou em "primeira mão". 

Não ter uma mente significa que nada irá se fixar/apegar; uma coisa não é mais importante que a outra.
Dessa forma, ela é capaz de experimentar imediatamente pensamentos de outras pessoas e idéias como
se fossem seus próprios. Qualquer coisa que seja exigida para lhe trazer conforto e felicidade apenas flutua
à superfície, como uma bolha em uma poça.

http://www.hardmob.com.br/members/Truman.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/truman.html
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E aí trechos do livro do Rich Zubaty (que ele me mandou depois que eu traduzi um vídeo dele):

As mentes das pessoas com QIs elevados são bastante parecidas com as mentes pertencentes à pessoas
realmente atraentes - bastante superficiais e serenas.

Homens que são "ovelhas" estão ligados ao feminino e farão todo o possível para protegê-lo; enquanto que
os homens que são mais parecidos com "bodes" - estão dispostos a destruir a feminilidade e olhar dentro
dela.

As ovelhas nunca entenderão nada sobre a Verdade, porque seus egos são focados na extração de
felicidade e conforto a partir de coisas cotidianas como trabalho, esporte, mulheres, parceiros, guerras,
ciência, carros, dinheiro e criar um futuro para si próprios. 

Ovelhas gostam de fazer perguntas a si mesmas (quando não estão ocupadas demais fazendo algo mais
interessante), como "Quem sou eu?", "O que move o mundo?", "Por que há tanto ódio e tristeza no
mundo?", "Pra onde se encaminha a minha vida", "Quando eu serei verdadeiramente feliz e satisfeita?" 

E a única resposta que elas tiram da cartola para todas essas perguntas é: "A vida é um mistério, então
apenas devemos extrair o melhor dela".

E elas fazem isso - precipitadamente adicionando aos horrores e dificuldades delas próprias e bilhões de
pessoas no presente, assim como inúmeras no futuro. No fundo, os seus egos são fracos demais para
estar sempre insatisfeito o suficiente para uma única vez se questionarem, ou o mundo em que vivem.

Os bodes têm egos maiores e estão preparados para sacrificar sua própria felicidade imediata e segurança
para a possibilidade de uma vida livre de confusões, e falsidades.

Eles geralmente começam a questionar sua própria existência, perguntando: "Quem sou eu?" ou podem
começar a investigar o verdadeiro valor das tradições e crenças. 

Eles também não tem medo de atacar seus próprios pensamentos, duvidando de suas conclusões e não
dando uma trégua a si mesmos até que tenham certeza de ter alcançado a verdade crucial. Estes homens
têm o potencial de entender tudo que foi, é, e será.

Feministas são prostitutas corporativas

Por mais de 30 anos as feministas tem demonizado homens, minado a família e ridicularizado a religião.
Valores masculinos, familiares e religiosos tem sido marginalizados, zombados e descartados como
ultrapassados.

No vazio criado pela hemorragia desses valores historicamente cardeais, corporações vieram à tona e
encheram nossas mentes com seus valores fundamentais: riqueza, celebridade e livre-comércio de
inúmeros objetos a serem comprados.

Mas desde que, como sua estratégia essencial, as corporações se projetam para apelar às compulsões
endêmicas de consumo das mulheres, somos deixados com um incestuoso, auto-perpetuante ciclo de
ganância.

As feministas alimentam as corporações e as corporações alimentam as feministas. Feministas não se
importam se corporações enviam nossos trabalhos para longe e constroem fábricas de Terceiro-Mundo. Só
se importam se há um número igual de mulheres no quadro de diretores. 

É uma "INDÚSTRIA DE INFORMAÇÃO" que fatura bilhões ao ano que tem infectado nossas escolas,
governo, fábricas e famílias com trabalhadores muito bem-pagos vomitando um currículo acadêmico de
fatos errôneos, prioridades desviadas, idéias ruins e retórica hipócrita.

Desde que estivemos andando por aí em fraldas molhadas, todos nós temos absorvido uma chuva
interminável de propaganda corporativa na TV, nos jornais, nas ruas, e em todo lugar que olhamos, e
ouvimos. Ao mesmo tempo, graças ao batuque arrogante de ideologias feministas sendo gritadas nos
nossos ouvidos por todas as caixas-de-sapato eletrônicas disponíveis, temos sido privados de nossos
valores masculinos, familiares e religiosos, que poderiam ter equilibrado a gangorra da cultura moderna.

As feministas venderam nossas cabeças para grandes corporações, com um apito e um boquete. Elas
conseguiram empregos. E daí? O compromisso foi que nossas vidas estão agora sendo vendidas e
compradas por impessoais, irresponsáveis e gigantes corporativos. 

Perdemos todo o sentido do que vem a ser nascer um homem, o que é a família, o que é Fé. Em outras
palavras, perdemos todo o senso do Sentido da Vida.

E a solução é simples:

Precisamos regenerar uma espiritualidade temperada com masculinidade

http://www.multiupload.com/ZB4DUZZH1F
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Precisamos mudar os homens, famílias e a própria Fé para que possam vir a ter uma importância nas
nossas vidas. Esqueçam esqueminhas feministas ou trapaças corporativas. E não esqueça que um grande
governo significa um grande negócio esses dias. Os dois são equivalentes. 

Ou, como Gerry Spence diria, grandes governos e grandes corporações são como dois cães ferrados que
ficaram enroscados. Quando alguém puxa um deles, o outro segue adiante. Rude, mas precisamente
sublime.

E qual o primeiro passo para se recuperar deste pesadelo feminista/corporativo/destes grandes governos?
Precisamos pensar direito. Até agora temos entendido tudo ao contrário.

Homens e mulheres têm trocado suas funções mentais. Os homens se tornaram mais como mulheres.
As mulheres tornaram-se mais como os homens. Os homens estão se submetendo ao seu lado "feminino".
Mulheres, para compensar este vácuo de masculinidade, começaram a puxar o seu lado "masculino". Isso
não é bom. Na verdade, é um desastre. 

Homens não se tornam boas "mulheres" e mulheres não se tornam bons "homens". Ambos estão operando
a partir de suas naturezas mais fracas. Homens não têm aptidão para as nuances mais sutis da vida
doméstica. As mulheres não compreendem as nuances mais sutis da "caça". Ambos os sexos tem se
aleijado. Estamos tomando sopa com um garfo. E temos amarrado nossas famílias.

A feminização da sociedade humana começou 8000 anos atrás, quando abandonamos a caça e a
coleta visando as facilidades da agricultura. O Rei foi o primeiro homem feminizado. Usava vestidos,
adornados com jóias, pervertia os caçadores em soldados para proteger o seu castelo cheio de
coisas, e no final das contas, se comportava como uma mulher.

Ele era rico e poderoso - o que as mulheres admiram. E estabeleceu um padrão, feminizado e materialista,
do que os homens deveriam ser.

Nossas vidas estão de ponta-cabeça. Eis o que entendemos ao contrário:

As mulheres são mais materialistas que os homens.

Mater, a palavra em Latin para "mãe", é a raiz da palavra materialismo. As mulheres possuem 65% da
riqueza dos Americanos de acordo com a revista Forbes. Sete vezes mais espaço é alugado para os itens
pessoais das mulheres do que os dos homens. As mulheres tomam 85% das decisões de compra.

As mulheres têm ingenuamente entrado em uma aliança profana
com as empresas para conseguirem mais empregos e mais coisas. A conquista corporativa, a mentalidade
materialista da sociedade moderna, podem ser responsabilizados diretamente na ganância feminina, e no
egoísmo e materialismo femininos.

Os homens não são a causa das guerras.

Ganância, materialismo, e egoísmo são as causas das guerras. O século 20 testemunhou um aumento
exponencial nos direitos das mulheres, incluindo o de votar. E um aumento exponencial nas guerras - duas
GUerras Mundiais e centenas de conflitos igualmente mortais. Estes fatos NÃO são independentes. 

A cobiça, materialismo e egoísmo femininos são as principais causas para as guerras. E os homens são
obrigados a lutar em guerras. As mulheres, não. Mas todas adoram a segurança, luxo e economia de
tempo de engenhocas produzidas em uma economia militar.

Os valores femininos são as causas por trás das guerras. As mulheres SÃO as causas das guerras.

Homens são mais espirituais que mulheres.

Toda sociedade humana reconheceu a Mãe-Terra e o Pai Celestial. A mulher é vinculada à terra,
estabelecida, materialista. O homem está lá em cima, nos céus, sonhador, criativo, espontâneo, na busca
por um Deus invisível. Chega a ser absurdo e caracteriza uma opressão da natureza masculina afirmar que
as mulheres são mais espirituais que os homens.

As mulheres não são moralmente superiores aos homens. 

As mulheres não são sempre gentis, carinhosas e compartilhadoras. Estereótipos psicológicos fez um
profundo desserviço aos homens ao rotular as mulheres como afetuosas e os homens como agressivos. 

Políticos e tubarões de negócios femininos são mais cruéis do que os homens podem imaginar. E meu lado
carinhoso, afetuoso e atencioso não é meu lado feminino; é MEU lado carinhoso, afetuoso e atencioso!

Meu lado malvado, manipulador e agressivo não é meu lado masculino; é meu lado malvado, manipulador
e agressivo! Infelizmente, devido à nossa cegueira social ao fato de que mulheres não são moralmente
superiores aos homens, elas se safam ao bolar bem mais que seu quinhão de tragédias e atrocidades.

Se um homem bate numa mulher queremos colocar ele na cadeia. Se uma mulher bate num homem
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queremos saber o que ele disse para irritá-la.

As mulheres pensam que "Fidelidade" é uma cidade na Pensilvânia. Ao longo da história humana, as
mulheres, sendo fisicamente mais fracas, têm aperfeiçoado suas habilidades em mentiras, enganos e
disfarces. Mas nós, pessoas de mentes-simplistas como somos, sucumbindo às suas maneiras solícitas e
sorridentes, de maneira subsconsciente elevamos as mesmas em um pedestal de Superioridade Moral. 

O que é uma farsa. As mulheres sabem o que as outras de sua espécie são. Somos nós, tolos, que
negamos a fina moral das mulheres. Achamos que "precisamos" de algumas imagens de pureza feminina.
Rastejamos com nossas barrigas através de buracos de graxa da Vida agarrados a alguns ícones
"maternos". 

Bom, palermas... vou confidenciar algo a vocês: quando for o caso de uma palavra de um homem contra a
de uma mulher, é melhor acreditar na do homem.

Homens são mais intuitivos que as mulheres.

Nossa arte, ciência, matemáticas - nossa inteira sociedade - é produto de intuição masculina. Por milênios
homens tem se agarrado à abstrações celestes e lutado para trazê-las em formas físicas, pela intuição,
analisando as possibilidades. A "intuição feminina" é um pouco mais do que as extrapolações analíticas,
motivadas pela negatividade - eternas previsões de catástrofes. 

Poucas mulheres perdem tempo pensando o porquê do universo estar expandindo agora mais rápido que
há 10 bilhões de anos atrás. Mas todas elas podem produzir cenários detalhados de como "tudo está
ficando pior".

Mulheres são mais analíticas que homens.

Depois vou lançar uma discussão de quem é mais "lógico", mas é óbvio para qualquer pessoa que as
mulheres analizam os detalhes mais ínfimos de qualquer situação. Mas os homens tem uma visão mais
ampla de tudo e vêem o quadro no geral, mesmo que ele esteja obscuro.

Os homens tem mais habilidades em relacionamentos que as mulheres.

Mulheres falam muito sobre relacionamentos. Os homens ENTRAM em relacionamentos. São jogadores de
equipe. Foi assim que Colombo cruzou o Atlântico. Foi assim que o homem chegou à Lua. Assista um jogo
de basquete - as disparadas, os dribles, as sinalizações, as movimentações com piscadas, as jogadas
ensaidas, as roubadas de bola, os saltos, as cestas... Os relacionamentos masculinos acontecem mais
rápidos que podemos falar.

Os homens tem sentimentos mais profundos que as mulheres.

As mulheres tem mais emoções, os homens tem sentimentos mais profundos. As mulheres reclamam disso
e daquilo. Os homens conservam seus sentimentos lá no fundo. Ocasionalmente os sentimentos
masculinos explodem à vista - virtualmente toda a nossa arte e música são produtos de sentimentos
masculinos.

Mas a maioria dos homens tem medo de demonstrar seus sentimentos - e tem porque foram
envergonhados. Envergonhados pelas próprias mulheres que afirmam que os homens não tem "receio" de
expressar o que sentem.

Mas quando os homens deixam a cautela de lado e dizem às suas mulheres como se sentem,
inevitavelmente, de uma maneira ou de outra, as mulheres respondem com "Você não deveria se sentir
desse jeito." ou "Você não deveria se sentir assim". Ou mesmo "Você deveria se envergonhar". 

E tudo é conseguido de maneira solícita, atenciosa e carinhosa, de modo que, desde a infância, homens
aprendem a ver isto como realmente é: outra manipulação feminina. Quando você revela seus sentimentos
a uma mulher ela usará os mesmos contra você de alguma maneira.

É como quando estamos num tribunal, e uma advogada de acusação está nos pressionando com um
depoimento enquanto cozinha um espaguete. Assustador. Em quem você confia? Outros homens? Deve
estar brincando.

"Igualdade" é insignificante.

Uma abelha é igual à um papagaio? Uma baleia a um esquilo? O termo não significa nada. E de qualquer
forma, o feminismo nunca foi honesto sobre IGUALDADE. Se baseou e baseia, sim, em conseguir MAIS
COISAS PARA AS MULHERES. As mulheres não querem trabalhar em minerações ou serem convocadas
para uma guerra. Isso é muita Igualdade para elas. 

Então, apenas iremos deixá-las em algum escritório para que possam ficar confortáveis e comprar mais
porcarias. Esqueçam que elas vivem 8 anos mais que nós. 

Ignorem o fato de que 19 de 20 pessoas que morrem em trabalhos são homens. Ou que 4 de 5 suicídios
são de homens. Ou que 80% dos desabrigados são homens.



[FilosofiaMOB] A natureza feminina

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/447341-filosofiamob-a-natureza-feminina.html[31/01/2013 23:29:53]

Este é o outro lado da Igualdade, e elas não querem ouvir sobre ele.

"Programas para homens? Homens tem tudo - não tem?... Eu?" ela acha graça. "Me alistar? Trabalhar
numa petrolífera? Você deve estar brincando. Eu não sou equipada para isso. Esse não é o tipo de
Igualdade que eu quis dizer".

O feminismo é um desastre.

Por 8000 anos o mundo tem progressivamente se tornado mais feminino. Perdemos de nossa vista a
natureza do nosso verdadeiro gênero. 100 anos atrás as feministas estavam tentando retirar mulheres e
crianças das fábricas para formar as famílias mais fortes. O atual movimento feminista quer colocá-las de
volta - e destruir a família. Insidioso. Desviado. Ruim.

Última edição por Truman : 19-06-2011 às 12:20

19-06-2011 12:21 #12

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Autor do tópico
   

Truman 

Membro

Quais seriam os valores femininos? A cobiça, materialismo e corrupção me vem à mente. Você pode ver
esses valores (FEMININOS) em todos os lugares que olhar. Infelizmente, devido a cegueira da nossa
sociedade para o fato de que as mulheres não são e nunca serão moralmente superiores aos homens, elas
se safam cometendo muito mais do que sua cota de barbaridades.

Por exemplo, o casamento real, um exemplo perfeito de nossa sociedade idiotizada, algo que foi discutido
sem parar pela mídia até recentemente. Você sabia que os reis é que institucionalizaram os valores
femininos?

Eles usavam vestidos, adornados com jóias próprias, pervertiam os caçadores em soldados para proteger o
seu castelo cheio de coisas, e apesar de tudo, se comportavam como uma mulher. Eles eram ricos e
poderosos, que as mulheres admiravam. E eles estabeleceram um padrão, feminino e materialista de que
como os homens deveriam ser.

E em torno do rei, conselheiros, estrategistas e contadores aconselhavam ele sobre como seu império
funcionava. Esta sociedade acadêmica de indivíduos que ganhava alimentação e habitação sem produzir
nada mais do que intrigas abstratas virou um bando/gang de senhores cujo poder e estilo de vida eram
invejados e aspirado por todos no reino. E assim as pessoas começaram a acreditar que o que constituia a
masculinidade era a acumulação de riqueza e poder.

Um homem de verdade pode sempre conseguir mais do que as pessoas precisam, e, portanto, não teria
necessidade de acumular nada. Esse é um pensamento masculino. Compartilhar é a parte essencial da
natureza masculina. Isto é o que homem é afinal de contas: ??a fé que a sua relação com a natureza e
com seu Deus continuará a fornecer o que é melhor para ele. Não é individualismo exacerbado, mas
espirtualismo. [NOTA MINHA: VEJAM O QUE ELE FALOU NO PODCAST SOBRE A "COOPERAÇÃO"
ENTRE OS HOMENS, EM COMO ELES SÃO MAIS HABILIDOSOS AO SE RELACIONAR E COMO
CONQUISTARAM MUITAS COISAS NA HUMANIDADE]

Você já ouviu as mulheres falando? Já teve a sensação que a fundação do seu sistema de crenças é que
nosso mundo é essencialmente um bom lugar pra se viver? Você teve a sensação delas que a vida é uma
constante batalha de coisas a serem manipuladas ou arranjadas?

Valores corporativos, eclesiásticos, governamentais e femininos são idênticos. Controle, manipulação e
acumulação de riqueza.

E por falar em igrejas, é de conhecimento geral que os homens são condicionados a se sentirem culpados
por terem alta disposição sexual. A força policial das mulheres (o clero), apenas escolheu esse tabu, porque
ele proporciona o maior e mais puro prazer ao homem, e eles chamam isso de pecado, como escolhiam
tabus de "não mentir, obedecer aos pais, etc. às crianças". O objetivo é manter o homem em constante
estado de pecado (e medo) e, portanto, propenso à manipulação.

Tudo o que lida com as crenças religiosas é contrário à razão e, conseqüentemente, tem de ser incutido
em uma idade em que um sentido de lógica ainda seja pouco desenvolvido. As mulheres também têm
tomado muito cuidado para garantir que o seu lobby seja sempre levado adiante por homens. Porque a
imagem do feminino poderia ser danificada se representassem seus interesses próprios - os homens
poderiam vê-las como as calculistas que são - e, segundo, porque sabem que os homens taxam a
inteligência feminina como relativamente baixa, razão pela qual elas só podem influenciar as emoções de
um homem.

http://www.hardmob.com.br/members/Truman.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/truman.html
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Conselhos vindos de um outro homem, e um respeitado desde a infância, é muito mais provável de ser
ouvido e levado em conta. Embora este conselho sempre beneficie as mulheres (um padre vai aconselhar
um homem a ficar com uma mulher que não ama ou apoiar as crianças que ele nunca quis).

A conclusão? As mulheres precisam da Igreja e as religiões para a formação de homens e crianças. E a
Igreja estaria arruinada, sem o apoio das mulheres.

Todas essas instituições (as Igrejas, as Escolas) há muito se tornaram meros instrumentos nas mãos das
mulheres, e é improvável que nunca farão nada além de satisfazer as expectativas das mulheres. As
mulheres entraram em uma aliança profana com as corporações visando apenas o objetivo de obter mais
empregos e mais coisas. 

É um tipo de máfia usada por mulheres para aterrorizar as crianças, escravizar os homens, e pôr um freio
ao progresso.

Mas a espiritualidade do sexo masculino ainda está viva, apesar de todas as forças que tentam matá-la, e
apesar de todas as forças que tentam vendê-la. A espiritualidade masculina é de graça. Você não precisa
pagar ninguém para isso. Não está à venda.

As mulheres carecem da habilidade de viver com hemisférios separados dos seus cérebros. Os homens
usam o lado direito quando trabalham em um problema abstrato, enquanto as mulheres usam ambos os
hemisférios. Dá pra dizer que somos mais naturalmente esquizofrênicos.

Acredita-se que a maior separação dos hemisférios cerebrais em homens torna mais fácil para eles fazer
duas coisas ao mesmo tempo - mais fácil fazer o que os gurus fazem - viver no paradoxo.

As mulheres são deficientes no sentido que, se não conseguem nomear algo, elas não imaginam
que aquilo exista! A menos que uma imagem ou som possam ser descritos, dificilmente podem ser
notados por qualquer mulher.

De acordo com os Taoístas, o conhecimento despedaça o mundo, a sabedoria o torna inteiro. Nomear tudo
é exatamente o que desmonta o mundo em 10 bilhões de partes distintas.

Não é à toa que existam tão poucas mulheres artistas e líderes espirituais, e tantos físicos, corretores de
imóveis, e advogados. A arte despedaça a percepção física (e eu não estou falando de cavalos de cores
distintas em cavalos e celeiros), e espiritualmente transcende e transforma o mundo material.

Arte e espiritualidade, por definição, desafiam a descrição verbal; evocam sensações que estão além do
nosso repertório mundano de símbolos sonoros.

Mulheres tem melhores habilidades manuais que homens e é por isso que vemos tantas em aulas de arte
fazendo cerâmicas, mas gigantes criativos como Pablo Picasso dificilmente poderiam ser acusados de
exercer exímias habilidades motoras. O que poderia ser creditado a eles é cutucar um olho mágico voltado
à mente divina.

As mulheres não são inteiramente irracionais. O problema é ser muito literal. Quando a conversa caminha
para um terreno desconhecido à elas, ao invés de apenas escutar, pulam pra outro termo aleatório e agem
sem pensar em cima de todo o assunto pensando em algo rítmico que seja familiar à elas. Deve ser
mesmo difícil tentar aprender algo quando tudo que você consegue responder (a uma situação) é
basicamente jogar palavras ao vento e se esforçar para resumir tudo em frases-feitas pré-concebidas.

Os homens são dados a operar de um lado do cérebro ou de outro. Há muitas coisas que eles podem ver
e experimentar, e sentir, que não se resumem imediatamente em palavras. Não significa que são burros.
Ou paspalhos se valendo de discursos. E sim que são receptivos a coisas diferentes.

Se eu contar aos meus filhos: "Aconteceu num momento da consciência de Buda, parado numa esquina",
meu flho diria "O que é a consciência de Buda?", e minha filha diria: "Qual esquina?".

Mulheres não expandem o panorama que tem das coisas. Apenas jogam palavras umas às outras
enquanto se agarram aos seus preconceitos. Não aprendem nada rápido.

Mulheres em geral estão envolvidas com uma aliança nefasta com grandes corporações e governos
visando tornar nossa sociedade comercial.

Agricultura, plantio, existência sedentária, subjulgar e controlar a terra, foram invenções da Grande Mãe-
Terra, seja quem ela tenha sido. Rapidamente homens foram forçados a sair para florestas e trabalhar no
campo [já que mulheres não conseguem fazer quase nada por conta própria, e vivem uma existência
parasítica].

Os homens que foram fazer o "trabalho divino" (serem "homens"), não transavam, e no seu lugar surgiram
os "manholes", homens que pensavam como mulheres, adotavam os valores femininos, construíam castelos
e viviam em mansões cercadas por fortunas.

Os primeiros homens eram nômades que viviam próximos da natureza, não precisavam de dinheiro para
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Disse Esther Vilar (O RZ cita trechos do livro dela no dele também):

viver, e com a agricultura veio a pilhagem de riqueza (cidades) e a necessidade de defender terras férteis
(guerra organizada) e os regentes que administrariam a riqueza acumulada da Mãe-Terra - os Reis.

Homens que usavam vestidos que certamente não eram apropriados para caçar leões. Que aproveitavam
suas vidas sedentárias polindo jóias e minerais recém-colhidos à maneira das mulheres. Os mesmos que
criaram impostos para fazendeiros pela sua "suposta" proteção, arrumavam intriguinhas em territórios,
levantavam exércitos de garotos que lutavam por glória à medida que o rei e suas mulheres observavam à
distância.

Pessoas que dedicam suas vidas à fazer dinheiro (e perseguir aqueles com dinheiro) deveriam ter
vergonha de si mesmas.

A verdade é que não temos a mais vaga idéia do que significa mais ser homem. Nossos modelos
masculinos são mulheres reconstituídas. São os homens que as mulheres gostam, não os que "Deus"
gosta.

Nosso planeta enfrenta problemas como super-população, a força motriz de nossas vidas é a acumulação
de riqueza; intuição, o modo básico cerebral da psique masculina, tem sido atribuído às mulheres.

Falamos sobre cultivar oceanos como se isso fosse boa coisa. Os místicos e pesquisadores que
personificam as virtudes essenciais masculinas de esperança na vida tem sido castigados como escórias
afeminadas e os agressivos/manipuladores/controladores e capitães da indústria influenciados pelos valores
femininos considerados como protótipos de homens.

Que desgraça! Homens tem sido ejetados da sua natureza e colocados em trabalhos em turnos -
historicamente, algo que era desempenhado caracteristicamente por mulheres. O que temos agora?

"Manholes" estão esbarrando uns nos outros competindo entre si para construir uma sociedade em que os
parâmetros se baseiam na satisfação das mulheres - e dane-se o resto.

Isso se chama vender sua alma por um rabo de saia, e nunca funcionou por muito tempo. Muitos tentaram
e falharam. Homens não precisam fazer o que as mulheres querem.

Quando toda mulher na Terra tiver uma lava-louças automática pra cuidar dos pratos sujos enquanto corre
para o escritório, o planeta inteiro já estará devastado, limado de árvores, despojado de minerais e tóxico
para a vida.

Conter a luxúria feminina por objetos materiais é a ÚNICA agenda/objetivo relevante da civilização.

Décadas atrás, E. F. Schumacher disse que a busca da riqueza - o materialismo - não se encaixa no
mundo porque não possui princípios limitadores.

Liberdade significa LIBERDADE DE COISAS. Liberdade de automóveis, tábuas de passar e
computadores.

Mas nós somos escravos assalariados. Estamos separados das fontes de produção de tudo, desde comida
a combustível, e assim dependentes de um sistema feminista e capitalista para fornecer as coisas,
enquanto continuarmos trabalhando.

Esqueçam a idéia de criar seus próprios porcos ou queimar madeira - temos convênios e ordenanças
contrárias à essa idéia. Me espanta ouvir americanos zombando de pessoas de Terceiro-Mundo quando
essas mesmas pessoas tem no seu quintal mais do que eles podem comer em um ano.

Isso é riqueza. Isso é segurança. E será preciso muito esforço ascético para que todos não despenquem do
penhasco da nossa obsessão empresarial.

O que está faltando em tudo isso é uma busca espiritual que seja de e para os homens. Eles tem sido
forçados a trabalhar com tratores e enxadas para gerar a riqueza que é colhida por mulheres e sacerdotes.

É como um pesadelo de uma historinha de ficção científica. Só que é verdadeiro.

As mulheres inventam regras, domam os homens para as seguirem e conseguem dessa maneira
dominá-los. Elas próprias nunca se atêm às regras dos homens. O sexo "frágil" não se sujeita à
honra, justiça ou igualdade. [O direito da mulher de mudar as regras significa seu direito de mudar as
regras do jogo no meio dele]. Honra e etiqueta não tem lugar nas vidas das mulheres, elas vivem por meio
de mentiras, subterfúgios e insinuações.

Mulheres mantêm os homens em um estado contínuo de excitação sexual para exigir sua recompensa
várias vezes. Um dos resultados desse sistema de recompensas do sexo feminino é que um homem com
fortes necessidades sexuais deve ser mais obediente às mulheres do que os outros: olhem os anúncios
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O RZ complementa (o que pra mim é o resumo do tópico): 

Pronto, agora chega... 

para jovens dinâmicos, empreendedores, enérgicos e entusiastas, tanto exigidos nos negócios.

O que são esses homens, de fato, se não psicopatas sexualmente dependentes que tenham definido seus
padrões de mulheres tão altos? Por que mais um homem usaria toda a sua energia e imaginação para
vender pneus ou pasta de dentes? Somente para seu proveito? O mundo inteiro fora da janela de seu
escritório lhe acena com a promessa de aventura; mas tão forte é o seu impulso sexual que ele renuncia a
tudo o que está lá fora e compra para si uma mulher, com o seu suado dinheiro.

A necessidade de sexo é tão forte, e sua realização dá ao homem um prazer tão intenso [e uma liberação
de endorfina no centro de seu cérebro], que se suspeita que pode ser a principal razão para sua
escravização diante das mulheres. Seu desejo de sujeição pode até ser uma faceta de sua sexualidade.

"Como resultado do" amor "o homem é capaz de esconder sua covarde auto-decepção por trás de uma
cortina de fumaça de sentimentos. Ele é capaz de fazer-se acreditar que a sua escravização insensível à
mulher e seus reféns é mais um ato de honra, que tem um propósito maior. Ele está completamente feliz
em seu papel de escravo [enquanto ele transar pelo menos duas vezes por semana]. Mas quanto mais o
homem tenta se agradar com ela,mais exigente ela vai se tornar, quanto mais ele a deseja, menos
desejável ela vai achá-lo; quanto mais conforto ele proporciona para ela, mais indolente, gorda,
estúpida e desumana ela vai se tornar - e o homem vai crescer cada vez mais solitário, como
resultado.

Só a mulher pode quebrar o ciclo vicioso da manipulação e exploração do homem, mas ela não vai fazê-lo.
Não há absolutamente nenhuma razão convincente porque ela deveria. É inútil apelar para os sentimentos
dela, porque ela é insensível e não conhece piedade. E assim o mundo vai continuar, afundando cada vez
mais e mais fundo neste pântano vazio de mediocridade, barbárie, e inanidade chamado feminismo. E o
homem, esse sonhador maravilhoso, nunca vai acordar de seu sonho."

Os homens são estúpidos de imaginar que as mulheres pensam da mesma maneira que eles, ou que tem
os interesses masculinos em mente. Elas não pensam. É isso que nos causa problemas. Quando um
homem diz "Eu te amo" ele está pensando no que pode proporcionar à uma mulher. Quando uma mulher
diz "Eu te amo" ela está pensando no que irá receber.

Última edição por Truman : 26-06-2011 às 10:19
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Son of Satan, [printer], Truman e mais 3.
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Concordo com o texto.
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Se o homem se detivesse, uma única vez, no meio da sua atividade febril, para fazer balanço, seria
obrigado a reconhecer que os seus esforços no sentido de animar espiritualmente a mulher não a fizeram
avançar um só passo, que é certa a mulher tornar-se de dia para dia mais enfeitada, mais cuidada e
“cultivada”, mas que as exigências cada vez maiores que faz da vida são de ordem material e não
espiritual.

Alguma vez, por exemplo, a maneira de pensar dele, que ele ensina na suas universidades, a induziu a ela
a desenvolver teorias próprias?

Alguma vez ela utilizou para investigações próprias ou institutos de pesquisas que ele lhe fraqueou? –
Pouco a pouco devia o homem notar que a mulher, pura e simplesmente, não lê todos aqueles livros
maravilhosos que ele põe à sua disposição nas bibliotecas.

Que as suas obras de arte, fantásticas, que lhe mostra nos museus, a incitam, quando muito, à
imitação/cópia.

Que todos os apelos para a emancipação com que ele espera atingi-la através de filmes e peças teatrais,
feitas no seu próprio nível e na sua própria linguagem, são por ela apreciados apenas em função do seu
valor recreativo, mas nunca – mas nunca! –a levam a revolta.

É perfeitamente lógico que o homem, que tem a mulher na conta de sua igual, tendo assim que assistir à
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Outro texto do livro da Esther Vilar... Pra mim a melhor parte dele! 

vida estúpida que ela leva junto de si, acredite que a subjuga. Mas, tanto nos lembramos, nunca a mulher
foi obrigada a qualquer submissão à vontade do homem.

Pelo contrário: foram-lhe concedidas todas as possibilidades para se tornar independente. Se a mulher, por
conseguinte, durante esse longo período, não se libertou do seu “jugo”, só existe para isso uma explicação:
esse jugo não existe.

O homem ama a sua mulher, mas também a despreza, porque uma pessoa que sai de manhã cheia de
energia para conquistar novos mundos – o que, evidentemente, raras vezes consegue, porque tem que
ganhar a vida – tem de desprezar outra, que não quer fazer o mesmo.

E talvez seja por essa razão que o homem é levado a preocupar-se com o desenvolvimento espiritual da
mulher: ele envergonha-se por ela e acredita que ela também se envergonha.

Cavalheiro como é, gostaria de a ajudar a sair desse embaraço. O que ele não sabe é que as mulheres
desconhecem essa curiosidade, esse orgulho, essa ambição de fazer algo, que lhe parecem a ele
evidentes.

Se não participam do mundo dos homens é só porque não querem: Não sentem necessidade alguma desse
mundo.

A espécie de independência que os homens procuram não teria para si qualquer valor, elas não se sentem
dependentes.

A superioridade espiritual do homem não as intimida, pois desconhecem o orgulho em matéria espiritual.

As mulheres podem escolher, e é nisso que reside a sua infinita superioridade sobre o homem: cada uma
delas pode escolher entre a forma de vida de um homem e a de uma criatura de luxo, estúpida e parasita
– escolhem, praticamente todas, a segunda modalidade.

O homem não tem esta possibilidade de escolha. Se as mulheres se sentissem oprimidas pelo homem
teriam criado ódio ou medo perante eles, o que é normal suceder em relação aos opressores. Mas as
mulheres não odeiam nem tão poucos os receiam.

Se os homens as humilhassem com a sua maior sabedoria elas teriam procurado imitá-los – uma vez que
têm todos os meios à sua disposição.

Se as mulheres não sentissem livres, ter-se-iam agora, finalmente, libertado dos seus opressores, nesta
constelação historicamente favorável da sua vida.

Na Suíça, um dos países mais desenvolvidos do mundo, as mulheres ainda não possuem um direito de
voto geral, há pouco tempo e em determinado cantão suíço pediram às mulheres para votar sobre a
introdução do direito de voto feminino – a maioria decidiu-se contra.

Os homens suíços ficaram atônitos, pois julgavam que essa situação indigna era o resultado da sua tutela
centenária. Como se enganam: a mulher sente-se menos possível tutelada pelo homem.

Uma das maiores verdades deprimentes a respeito das relações entre os sexos é simplesmente
essa: no mundo das mulheres o homem praticamente não existe. O homem não é suficientemente
importante para a mulher para que ela se revolte contra ele.

A sua dependência perante ele é apenas material, em certo sentido, “física”. É a dependência de um
turista em relação à companhia de aviação que o transporta, a de um dono de restaurante em
relação à máquina de café, de um automóvel em relação à gasolina, de um televisor em relação à
eletricidade.

Tais dependências não originam qualquer sofrimento de alma.
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Sobre esse trecho do podcast:

Alá pra quem duvida que as mulheres querem ter filhos pra exibir os mesmos (e viver através deles):

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noti...nacao_bg.shtml

Bem que alertaram que daqui a pouco seremos exterminados... 

Esse aqui também é interessante:

Aí mais comentários (não meus) que definem bem o que são esses valores femininos:

Sue Hindmarsh: (...)

Então há uma pequena diferença aí outra vez. E porque eu digo isto é porque as mulheres - você sabe
como elas estão sempre querendo as coisas como estava descrevendo antes, e elas querem mais e mais
coisas materialistas, e elas querem que o marido esteja lá emocionalmente para elas, e elas querem ter
filhos para viver através deles, você sabe, basicamente cuspir as crianças para fora, de modo a
poder mostrá-las e dizer: "Bem, eu sou uma mãe!"

E esse tipo de coisa... elas precisam de todos esses adereços, mas como é que alguém que é alguém
que deveria ser igualmente consciente - bem, isso é o que as feministas querem nos dizer, que elas
são igualmente consciente como os homens - como é que essas... coisas... precisam de todos
esses adereços?

Deve ser porque elas realmente não têm o mesmo tipo de existência interior, como os homens. Os homens
não precisam de todos aqueles adereços. Você estava dizendo antes que os homens podem sair, viver no
mato, e serem seus próprios donos, vivendo de forma independente, mas as mulheres não podiam fazer
isso. Quero dizer, se você colocá-las dessa forma, elas teriam sido independentes e sozinhas, mas isso é
um pouco oposto do que é ser uma mulher.

Então, o negócio é que os homens têm que aceitar que eles é que são os conscientes. Eles têm uma vida
interior. Eles têm esse potencial para ser mais do que apenas eles mesmos. E tem aquele potencial para
olhar algo que não tenha a ver com eles, que esteja separado deles, algo mais importante do que eles. E
sim, eles tem este potencial onde as mulheres não tem. Elas não tem pensamentos por si só. Não tem o
mesmo tipo de curiosidade intelectual ou habilidade de raciocínio que os homens tem.

Rich Zubaty: Sim, cada família americana precisa de dois carros agora! Cada família precisa de dois
carros hoje em dia, e meu pai era um motorista de caminhão, foi capaz de criar sete filhos e pagar uma
hipoteca sobre a sua própria casa, agora precisamos da renda de duas pessoas para obter uma hipoteca
de uma casa. É um desastre isso aí. E tudo isso tem beneficiado as empresas e os bancos enormemente.

Não vejo qual o problema com o ato de masturbação. Eu baixo vídeos pornôs fodaços na internet, com
atrizes que gemem melhor que as gps, dá pra gozar em cinco minutos. Muitos homens acham que a minha
atitude é de "fracassado"; pra eles tocar o próprio corpo é coisa de "perdedores". Ora, se uma mulher que
se masturba é vista como "auto-suficiente", o que dizer de um homem, que recebe muito mais cobranças
para namorar e casar? Homem que se masturba é homem que não depende de mulher, e homem que não

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/05/110520_dinamarca_meca_inseminacao_bg.shtml
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Agora, se dissermos "não", nos excluímos da matança, do saque, do estupro e da corrupção. Da influência
desse "feminino".

Quem vota, financia um Estado corrupto e que lhe fará de vítima. Quem vota, sustenta toda sorte de
parasitas, do Sarney ao podre Tiririca. Quem tem fé de que tudo dará certo, é um estúpido iludido, idiota
covarde!

Eu digo NÃO!

Chega disso.

Porque é tudo uma questão de controle, domínio e poder.

Controle a família pela ideologia consumista;

Domine a sociedade através dessa roda-viva de aspirações inúteis e vazia;

Faça todo mundo dançar em círculos e institua seu poder como titeteiro do "show da vida". 

É a farsa, dentro da mentira, cercada pelo caldo quente e agradável da ilusão.

depende de mulher não tem motivação pra investir em carreiras fodásticas, pois não pretende gastar todo
seu dinheiro com a mulherada (ou com casamento e filhos). Logo a masturbação é vista como uma
ameaça à sociedade.

A questão a ser perguntada sempre é: fracassado perante quem? Perante a si mesmo ou aos outros?
Perante a mim mesmo eu não me vejo como um fracassado, pelo contrário, costumo me ver como alguém
que já quebrou muitas correntes impostas pelo meio externo. Agora os outros, eu pouco me importo com a
opinião deles. Até a opinião dos meus familiares não me importa mais.

Mas digo que existe sim, uma industria de carreiras, que vende cursos, apostilas e esperanças à todos, e
depende muito da mulher pra ter lucro. Ora, alguém segue carreira justamente pra poder comprar um
carrão, roupas caras, perfumes importados, comer o maior numero possível de mulheres e claro, consumir,
gerando lucro pras empresas. E pra aqueles que mesmo assim não conseguirem pegar mulher, há toda
uma industria de livros de auto-ajuda para deixá-los conformados com sua posição de macho beta e assim
procurarem uma pseudo-santa pra casar, assim gerando mais lucro pras empresas, gastando com enxoval,
aluguel, escola para os filhos e lá pra frente com a pensão pra ex-mulher.

O sistema depende disso pra existir, e pra eles masturbação é a ameaça-mor. Por isso todo homem que
se masturba deve ser visto como um fracassado, perdedor, etc. Note que a mulher que se masturba não é
vista desta forma, pois ela é parte da máquina opressora consumista. Ela consome sapatos, bolsas, etc,
e pra ela homem não é necessário.

Mas claro, para o homem que se masturba eles também criaram uma industria, a industria dos filmes
pornográficos, mas esta é ameaçada pela internet, onde pode-se baixar os filmes de graça, e logo a
internet vira a vilã da história (vejam os casos de pedofilia, onde sempre citam a internet).

Última edição por Truman : 19-06-2011 às 12:58

19-06-2011 13:13

Como minha avó dizia..."Mulher gosta de dinheiro...quem gosta de pinto é viado"
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honor, Son of Satan, Truman e mais 1.

19-06-2011 14:24

Não sou gay nem tenho raiva de mulheres. Porque gays são os melhores amigos das mulheres. 

Eu só reconheço o que as mulheres são, a verdade é que sempre saquei essa merda toda, porque se tem
uma coisa que não aguento são pessoas superficiais, dissimuladas. No outro podcast que nem foi
traduzido, tem uma definição muito boa pro que a mulher é: a personificação da ilusão (e só aqueles que
mentem pra si mesmos, que é o caso de todas elas, que podem ser chamados assim). A vida toda dessas
pessoas é uma mentira, e eu tô sempre questionando tudo, logo é inútil pra mim todas essas máscaras
porque eu consigo destruir todas.

"O maior trunfo do Diabo é fazer todo mundo acreditar que ele não existe".

Quando se para pra observar isso tudo parece que se enxerga tudo como se colocasse aqueles óculos do
filme "Eles Vivem" (do John Carpenter).

 

Vejam isso:

Clique aqui para ver a imagem completa.
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A cereja do bolo pra mim foi a "divorciada" já coroa que quer conhecer um viúvo pra relacionamento sério.
Não é solteiro ou divorciado, é VIÚVO! E que more na mesma cidade que ela, senão... (ela vai mudar pra
dele, é claro).

* A mais novinha é uma mãe solteira que quer um homem com "situação financeira definida", 
quarentão, e diz ser uma morena com "atributos" e INDEPENDENTE (outra palavrinha mágica que vocês
sabem o que significa), com 35 anos (que surpresa! a idade chegando?) e DOIS filhos.

* Reparem que enquanto um dos homens disse que queria conhecer uma mulher "cristã", as mulheres
querem conhecer um homem de Deus ou TEMENTE A DEUS (ou seja: submisso/capacho - vejam que foi o
primeiro requisito da mãe solteira! Logo de cara ela já fala que quer um assim).

* A "pedagoga" de 55 anos diz ter "situação financeira definida", que é carinhosa e simpática (a única que
se elogiou, o que com certeza indica que sofre de auto-estima, já que as mulheres normalmente se acham
a última bolacha do pacote e não fazem muita propaganda de si mesmas), mas aposto que é uma solteira
encalhada que ninguém vê muitos atrativos e não anda bem das pernas. Quer também um Capitão-Salva-
Putas (ops, "temente a Deus"), sem mencionar idade, mas que seja fiel (ou seja, que aguente a
criatura)/carinhoso.

* O gordinho (com 117 kg), 2 filhos e já quarentão (funcionário público) já é mais modesto, quer só uma

mulher entre 25-40 anos e "constituir uma família". Com certeza choverão cartas pra ele. 

* O trabalhador com cabelos grisalhos, quer uma mulher sincera e educada, da mesma idade, pra amizade
ou compromisso.

* O garotão (do RJ) quer conhecer uma mulher solteira, sem filhos, da mesma idade (quase 30), pra um
relacionamento sério (sei, sei). É o único dos citados que pede a foto e telefone (tal como as mulheres).
Diz ser temente a Deus e "trabalhador".

Então, detalhes que não pareciam tão óbvios e que a gente nem ligava até outro dia não passam mais em
branco. Essa imagem é de uma página do jornal da Igreja Universal que me emprestaram pra ler - sou
agnóstico): enquanto um homem quer encontrar uma mulher "batalhadora", as mulheres querem encontrar
um homem com "situação financeira definida".

Entra naquela discussão sobre a lista insana de exigências delas (não só as modernetes, pra mim todas
são iguais, só algumas que escondem mais o jogo e deixam menos evidente seu parasitismo). E ainda vem
com esse papo-furado de romance, carinho, sinceridade... Mas no meio desses "requisitos", veja o que elas
colocam pra disfarçar sua verdadeira face, veja como mascaram tudo com um discurso bonito. 

Quando as mulheres usam termos como "homem de Deus" ou "homem temente a Deus" querem dizer
exatamente isso (por trás destes "códigos): "Me retribua antes de conseguir sexo, porque sexo é pecado a
menos que eu obtenha alguma vantagem, como andar no seu carro ou viver na sua casa, pra isso".
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"Tementes a Deus" temem mesmo é correr atrás de sexo sem retribuir de alguma forma, na maioria dos
casos vendendo a própria alma, alimentando ilusões.

Mulheres acham que são revestidas de moralidade enquanto os homens são imorais. Mas no fim são
apenas negócios misturados com sonhos e objetivos. E alimentados pura e simplesmente pela corrupção
destas.

Pois como o homem tem desejo sexual (que é inexistente no caso delas), pra torná-lo moralmente
responsável, precisa se submeter aos caprichos delas, que no final das contas, usam o sexo como meio de

transferência de renda. 

E aí mais um vídeo do George Carlin que lembrei no meio dessa conversa sobre valores femininos:

 

Temos que mudar a nós mesmos. E nunca faremos isso. Por causa dos dólares agora. Porque todo mundo
quer um dólar e um brinquedo. Todo mundo tem um telefone que faz panquecas e massageia nossas
bolas. Então ninguém quer balançar o barco. Ninguém quer mudar nada.

Estamos deslizando para baixo. Eu diria circulando pelo ralo. E os círculos ficam cada vez menores e cada
vez mais rápidos. E você assiste a pia se esvaziar.

Hush!

E, então, partiremos. Tudo bem. Eu agradeço. Queria poder viver 1.000 anos pra assistir isso acontecer.
De uma distância - pra poder presenciar tudo.

- Isso te deprime?

Não, me revigora! Me bota pra cima, porque eu desisti de tudo isto aqui. Eu desisti de minha espécie e
meus compatriotas. Porque eu acho que desperdiçamos ótimas dádivas. Eu acho que aos seres humanos
foram dados maravilhosos dons: caminhar erguido, visão binocular, polegares opostos, cérebros grandes...
a construção de ferramentas, linguagem, aprendizagem... Habilidades espetaculares! E cedemos tudo isso
por dinheiro e Deus [...]

Cedemos à superstições, à porcarias primitivas. Um homem invisível no céu, olhando para baixo, detendo o
controle do que fazemos, se certificando que não façamos coisas erradas, porque se fizermos, ele nos
manda pro inferno, onde queimamos eternamente... Esse tipo de porcaria é muito limitada para o cérebro
que temos. Assim, nos mantemos limitados.

E então queremos um brinquedo e um aparelho super-moderno, entre outras coisinhas brilhantes,
queremos algo pra ligar nelas que vai nos proporcionar grandes coisas... e toda essa m€rda não é nada!
Nada mesmo.

E os americanos, também tiveram ótimas dádivas... Quando você pensa na teoria do regime democrático -
o governo criado por nós. OK, começaram de maneira errada: possuíam escravos, não deixavam as
mulheres votarem, não permitiam que pessoas que não possuíam terras votassem - OK, começaram com o
pé errado.
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O capitalismo é uma merda exatamente por essa necessidade absurda e desproporcional de ter, ter,
comprar, consumir, sempre e sempre, cada vez mais.

A mola-mestra do capitalismo é o desenvolvimento da ambição do cara em todos os aspectos possíveis e
relacionados ao consumo e posse. Essa ambição é extremamente exacerbada por um lado e quando diante
dos que não conseguem obter seu quinhão na Terra, a frustração é direcionada para outras duas coisas:
guerra e religião.

Então percebam a merda: vocês não são felizes se não tem coisas. Se tem as coisas, querem cada vez
mais.

Se não as tem, batalham que nem desgraçados para tê-las. Se ainda assim não as tem, vão ali fazer um
"pacto com Deus" ou apaziguar seus temores e medos com orações, rituais e mimimis. Se ainda não estão
satisfeitos, ou se são burros demais, o Estado joga vocês numa guerra, lançam vocês contra o WTC ou
largam vocês numa favela pra que se entupam de drogas...

Que são fornecidas pelos amigos de quem está no poder, e que financia as campanhas políticas!

Não é uma coisa só. Está tudo interligado, tudo amarrado num puta nó górdio do caralho que se resolve
sossegadamente...

Dizendo não. Não existe força maior em toda a Terra que o "não" de uma pessoa convicta. 

Claro que podem bater em vocês, claro que podem acabar com suas famílias, roubar suas coisas, torturar
ou matar vocês. Porém, não há como roubarem a verdade que habita seus corações.

Essa vocês levam para sempre. Só ela que salva.

Aí está - sem mistérios, sem salamaleques, sem bruxaria, sem livros ou oráculos. 

Porque atrás de toda fortuna sempre há um crime, já dizia Balzac. Ninguém fica rico sendo 100% honesto,
íntegro, trabalhador, "homem de bem".

Porque a riqueza em si, mesmo quando alcançada, significa que alguém, em algum lugar, está sem. Ou

Mas as idéias eram boas. E detonamos tudo isso! Poluímos com toda essa coisa, esses objetos, bens
pessoais, lucros, bugigangas, brinquedinhos, posses...

"Ah, ele tem um caminhão maior! Você viu? É maior do que o meu! Vou comprar outro novo! Ah, ele vem
com um DVD? Pô, eu tenho que ter um com DVD também!"

Por favor... o que aconteceu?...

E é por isso que eu estou me divorciando disso tudo agora. Eu vejo tudo à distância. Me separei. E disse:
"George, você não tem nenhuma participação nisso, você não se importa de qualquer maneira, então,
assista, e se divirta."

Você sabe, eu defini tudo desta forma: quando você nasce neste mundo, você recebe um ingresso para o
show de horrores. E quando você é nascido na América, é dado a você um lugar na primeira fila. E alguns
de nós se sentam lá na frente com notebooks.

E eu sou um desses caras.

(escrevendo): "Uau, meu Deus, você viu isso?" (escrevendo)

E eu assisto à esse show de horrores, e guardo as minhas observações, e faço alguns comentários ou
sátiras sobre tudo isso, comentando sobre os malucos. E os malucos são todos humanos, todos iguais à
mim, somos todos iguais. Eu não sou melhor, nem diferente, apenas uma parte agora. Mas eu não participo
dos resultados. Eu não sou uma líder de torcida visando um determinado desfecho ou resultado neste
momento.

Ah, e dizem que se você observar mais cuidadosamente um cínico, irá encontrar um idealista desapontado.
E eu gostaria de admitir, que em algum lugar debaixo de tudo isso há uma chama de idealismo que
adoraria ver que tudo (huish) - mudasse.

Mas não vai acontecer assim. E mudança incremental - me parece que a pilha de m€rda é muito profunda.
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nunca teve chance de ter, ou desistiu, ou tinha mas perdeu, foda-se.

Se um tem mais que o outro, já está errado, sob o ponto de vista moral... 

E especialmente cristão (reiterando que não sou cristão).

O que acontece é que uma das farsas do capitalismo (brasileiro) é que ele te diz que "se você se esforçar,
poderá ser rico". Ou então "se acreditar em Deus, a vitória ser-lhe-á consagrada", como dizem os
evangélicos.

Mas não tem nada melhor que a lógica pra colocar isso tudo abaixo: abram a janela. Vejam as favelas.
Vejam as pessoas ali, na fidelidade com "Jesus", mas completamente ignorantes, manipuladas, doentes do
corpo e da mente...

Enquanto seus líderes se enriquecem. Agora, desse meio todo, saem apenas dois ou três que ficam
realmente ricos. E desses dois ou três, apenas um é milionário.

Porra, peraí! Quer dizer que Deus favorece os ricos e bota no cu dos pobres? E esses ricos sempre tem a
bunda suja com alguma tramóia, vide Edir Macedo?

Tá, então vamos pros "não-religiosos". O cara aqui da padaria compra o hambúrguer a 10 centavos a
unidade. Em seus custos e lucro, ele poderia vendê-los sossegadamente a 20 centavos.

No entanto, ele vende a um real! E ficou rico. Exatamente porque é explorador.

Porém, há uma face do capitalismo que é generosa: é apenas cobrar o justo. Só que à medida que você
enriquece, alguém está perdendo ou ficando pra trás.

É justo isso? 

Ah, mais uma coisa - essa semana eu assisti o filme "Rei dos Reis" e resolvi pesquisar o ator que fez o
Jesus no Wikipedia.

Olhem o que eu achei!

 

Televisão e crise familiar

Depois do papel em Rei dos Reis, as coisas começaram a piorar na vida familiar do ator. Bartlett decidiu
que seria a responsável pela administração da carreira de seu marido e escolheria quais papéis ele deveria
ou não fazer. E a modelo decidiu que ele definitivamente era um astro de cinema, não de televisão. Joan
queria seu marido como um verdadeiro "Astro de Hollywood", no calibre de um Clark Gable, de um James

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Hunter
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Quando li isso me lembrei na hora de um dos textos da Sue!

Por aí vocês calculam o quão "positiva" é a influência da MULHER em tudo nesta vida. O maior erro de um
homem é mesmo acreditar que as mulheres pensam como ele.

Mas é como diz aquele ditado: "Quem se junta aos porcos, come farelo".

Mas essa e outras descobertas fazemos sozinhos! Não tem papai, mamãe, padre, pastor, monge ou a puta
que pariu que seja que vai nos dar essas dicas.

Temos que parar aí e levar um papo conosco. Vou usar uma palavra difícil mas não tem jeito, muitos são
burros e não vão entender, mas lá vai: INTROSPECÇÃO!

A merda é que muitos acham que as respostas estão do lado de fora, no mundo, nas comunidades, nas
outras pessoas... E tá tudo dentro da gente, porra!

Mas a função do esquema aí é zoar com nossa cabeça, nos deixar fodidos e muito loucos, escravos da TV,
do rádio, do Edir Macedo, do Silvio Santos, escravos dessa fábula chamada Brasil.

Pensem na absurda e doentia quantidade de mentiras que nos disseram por todas as nossas vidas! Desde
aquele papo de que o Brasil foi descoberto pelos portugueses até a negação absoluta do que é a mulher.

É-TUDO-MENTIRA! 

Informações categorizadas pra nos fazer passar a acreditar nessa farsa toda. O lance é que fazem que
todos nós acreditemos em bilhões de coisas, e 99,9999999% delas são falsas.

Por que? 

Stewart, de um William Holden, ou até mesmo de um Gary Cooper, coisa que Hunter, definitivamente,
jamais foi.

Isto porque Hunter fez participações em algumas séries televisivas, como "Besouro Verde", "Daniel Boone",
"FBI", e "The Monroes". Em 1963, é escalado como protagonista da série televisiva de faroeste Temple
Houston, do qual também foi produtor executivo, atuando ao lado de Jack Elam, mas o programa não
passou da 1ª temporada.

Surpreendentemente, Hunter venceu a batalha familiar e decidiu fazer TV, para um projeto que ele
acreditava ter enorme potencial: Jornada nas Estrelas/Star Trek. Em janeiro de 1965, depois de ter filmado
o piloto, ele deu uma entrevista (re-publicada anos mais tarde pela revista "Starlog") em que elogiava o
arrojo do programa de Gene Roddenberry. Na série, Jeffrey desempenhou o Capitão Christopher Pike, o
antecessor de James Tiberius Kirk (William Shatner), no comando da nave estrelar "USS Enterprise"

A série não foi imediatamente comprada pela rede de televisão NBC, mas os executivos tomaram a até
então inédita decisão de pedir um segundo piloto. Praticamente toda a tripulação deveria ser trocada,
exceto Jeffrey Hunter e seu Capitão Pike. Entretanto, parece que num segundo momento, Joan Bartlett
voltou a reinar.

Os envolvidos na produção de Jornada nas Estrelas na época, contam que Bartlett foi até eles com
exigências absurdas, sob o pretexto de proteger a carreira de seu marido. Mais uma vez ela vinha com
"aquele papo" de que "o meu marido é um astro de cinema". 

A situação fez com que Hunter acabasse desistindo de voltar para o segundo piloto, apesar de seu
entusiasmo inicial pela série. O ator começou a fazer filmes de calibre cada vez menor e seu nome foi
desaparecendo da lista dos potenciais astros de Hollywood. Simultaneamente, o plano pessoal parecia cada
vez mais insuportável. As pressões da mulher e a crise familiar levaram o ator à bebida. Após várias crises
que beiravam casos de polícia, em 28 de fevereiro de 1967, Hunter e Bartlett se separaram.

Com várias oportunidades perdidas nos Estados Unidos, depois do segundo divórcio, Jeffrey Hunter foi
para Europa trabalhar em filmes de baixo orçamento, muitos deles Western Spaghetti, trabalhos que nada
ajudariam na reabilitação de sua carreira.

Homens em massa estão apanhando os banhos de lama vomitados pelas mulheres como se estem fossem
o "Néctar da Vida ". Esse muco venenoso está se infiltrando nas mentes dos homens e corroendo suas
vidas interiores, destruindo lentamente a ambos, até que não sobre nada, exceto uma casca sem vida -
chamada "mulher".
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Porque vocês não duvidaram! Porque vocês não cogitaram a respeito e acham que todo mundo que sorri é
amigo de vocês! Que mocinho é quem luta contra o crime e bandido é ladrão! Que Deus é justo e bondoso
e que o Diabo atenta a humanidade! 

Enquanto todos nós continuarmos mantendo essa visão fabricada sobre nossos olhos, seremos ovelhinhas
(não "bodes", como diria a Sue num dos seus textos) que filhos da puta vão tosquear de tempos em
tempos...

E no final iremos ganhar um tiro na testa, morrendo felizes, na certeza do dever cumprido. 

Última edição por Truman : 26-06-2011 às 10:23

19-06-2011 14:34

Para mim, é grande a desonestidade intelectual de alguém que menciona "a"" natureza feminina como se
fosse única, exclusiva e algo imutável.

Porque a diversidade feminina não é menor que a masculina, porque elas tem diferentes experiências e
diferentes personalidades. 

No caso de mencionar natureza feminina em relacionamentos, parte do jogo que elas nos submetem parte
de nós mesmos. Ou esta sociedade não é e foi amplamente machista? Do tipo que condena publicamente
uma mulher que tenha vários relacionamentos? Elas ainda não podem gostar de sexo, no final das contas,
isso é o que determina tudo. Em pleno século XXI.

Por isso elas não podem demonstrar interesse em homens, eles que se virem, que demonstrem valor, elas
são passivas por que nós, por muito tempo, queremos que elas sejam assim. Que nos escolham pelo que
temos e não pelo que somos.

Nem li o post biblia.

#19

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2001
6.991
945

   

SDF 

Membro

"...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.

DVSV, tony08, Cheiro do Ralo e mais 1.

19-06-2011 14:40

Alguem ae ta precisando construir uma casa?tem varios pelo menos um milheiro de tijolos aqui...duvido
que 1% de quem abriu esse topic vai ler

@Topic 
Dinheiro cara, dinheiro. Com ele vc pega quase a mesma quantidade que o redhat(se for possivel).
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Son of Satan, Truman e Carranca.

19-06-2011 14:48

Galera, se acham o texto grande demais pra comentar, simplesmente passem para o próximo tópico.

Sem nemly & nemlerey e afins por favor.

#21

Registro:
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16.372
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Overhaulin' 
Membro

19-06-2011 15:10

E lá vamos nós,mais um lixo de tópico desse Truman. 
Cara,todo seus tópicos e posts recentes é sempre o mesmo mimimi recalcado (e absurdamente
preconceituoso) sobre mulher,ñ se tocou não?
Ultimamente nunca mais vi um único post útil,interessante ou engraçado seu,é sempre a mesma merda de
wall of text pregando ódio/preconceito/misoginismo,por acaso alguem roubou essa conta? O,o
Cara,se vc odeia tanto mulher, procura homem bixo(que parece que vc tanto admira),sai do armário
logo,eu pessoalmente ñ tenho preconceito nenhum(ao contrário de vc) e respeito sua oriêntação sexual
seja lá qual for

Mas sinceramente bixo,já deu no saco seus posts!

#22
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DVSV 

Membro

Última edição por DVSV : 20-06-2011 às 0:34

LadyA e azeitonab.

19-06-2011 15:34

Na verdade, quem segue o exemplo de caras como você, SÓ SE FODE! 

Fala sério: você conhece algum usuário de um fórum ou comunidade na internet que se destaque pela
originalidade dos seus comentários? Das suas propostas?

Não, porque estamos todos atolados na mesma merda. 

O que rola é que estamos com os valores invertidos; o que deveria ser levado em conta é a idéia, a
mensagem ou mesmo a PROPOSTA de alguém.

Ou, pelo menos, se alguém parou, leu, entendeu (ou se divertiu).

Porque na pior das hipóteses, PELAMOR DE DEUS, ALGUÉM PAROU PRA PENSAR NO QUE O
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Autor do tópico
   

Truman 

Membro

 Citando DVSV 
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DESGRAÇADO FEZ. 

Nem isso.

Nada. 

Porque, de novo, estamos com os valores invertidos e o que importa mais é a POSE que o cara faz, os

amigos que ele tem, seus relacionamentos, conchavos políticos e mimimi. 

Já o que ele produz, o que ele questiona (e se diz sempre que se deve medir o valor de alguém mais
pelas perguntas que invoca do que as respostas que oferece) não tem tanto valor.

Nem vende, nem dá audiência. Nem se é lido...

E assim a coisa vai.

Interessante também parar pra pensar que séculos atrás, pessoas como Galileu Galileu eram chamadas de
"hereges". Hoje quem muito cria um tópico de "misógino".

Só rindo mesmo. 

Última edição por Truman : 19-06-2011 às 15:37

19-06-2011 15:35

A marcha das vadias explica um pouco...
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NoWay  

Membro

Sozinho um homem não é nada, nem corno ele pode ser.

Truman e azeitonab.

19-06-2011 15:49

Vem cá champz,pq vc não me abre um tópico defendendo uma suposta "aptidão dos negros como
escravos" com teorias de filósofos do sec 18?(sim,tem várias!)
Ou que tal,defende a visão dos nazistas sobre os judeus?
Aí tu pede pra galera discutir,que supimpa não?!!1!!!

Um peso,uma medida...
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Membro

 Citando Truman 

blablablablabla lixo preconceituoso
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