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olha ,eu, eu mesmo sugiro escravização...
ta faltando pulso firme com a mulherada...
tudo que o truman falo é verdade sim só que a galera não ta entendendo um truman só não pode fazer
nada
então sugiro reunião de 1 milhão na paulista com adiministração do capitão_haddock
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 Citando brunoalvs 

E se essas características são imutáveis e fazem parte da natureza feminina, o que você sugere?

Escravização, alteração genética ou extermínio total?

Rotpar.

05-05-2012 16:44 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

05-05-2012 16:56

Por que você não falou logo, @Truman ? Já tava pensando que você não gostava da fruta. Se tivesse

falado dos seus planos eu teria topado de primeira!
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 Citando Tiroleite 

olha ,eu, eu mesmo sugiro escravização...
ta faltando pulso firme com a mulherada...
tudo que o truman falo é verdade sim só que a galera não ta entendendo um truman só não pode fazer
nada
então sugiro reunião de 1 milhão na paulista com adiministração do capitão_haddock
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 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.

05-05-2012 17:05

Com certeza o melhor tópico da Hardmob Buteco 2012.  
Há seriedade nos post, claro, mas não há como não dar boas gargalhadas.

O tópico que será um marco. Um marco precursor do final do mundo. Em Apocalipse e também em
Nostradamus, há passagens dizendo: "haverás trovões e rajadas de chuva, muitos não sobreviveram. Mas
Trumam, o irmão, soará a corneta do final dos tempos, que de tom em tom, fará tchá, depois tchun, e
todos iram querer sentir o tchatchararará."
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Tirar a cabeça do cu e não se deixar hipnotizar pelas mentiras do mundo já seria uma baita evolução. 

Por ter noção de tudo isto eu normalmente me comporto dessa maneira: 

Spoiler: 

Mas pior do que se recusar a brincar e fazer o jogo das mulheres é se manter num estado de infantilidade
comportamental O TEMPO TODO!

Eu sempre sou considerado cruel, mas por ser extremamente REALISTA, alguém que não tem o menor

interesse em joguinhos e esqueminhas de máscaras sociais. 

O conhecimento visa o aprimoramento do ser-humano. Não há aprimoramento algum se você evita, por
meio de mecanismos dos mais pueris, a abordagem de temas ou mesmo a tomada de posturas que seu
julgamento pessoal condena.

Uma vez que você deixa de abordar um tema, ou o faz para impor uma culpa nos outros, você está em
crise consigo mesmo e a bronca é consigo, não com o tema.

O verdadeiro ser-humano é aquele que está despojado de pré-conceitos e que, pelo seu modo de viver,
passa uma mensagem de qualquer tipo.
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E se essas características são imutáveis e fazem parte da natureza feminina, o que você sugere?

Escravização, alteração genética ou extermínio total?
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Aonde está o equívoco em apontar tudo isso? Exigir mudanças? Ou mesmo ser como eu sou? 

Eu não ofendo a crença alheia. Eu incomodo e mostro que não tenho vínculos com este ou aquele ideal
coletivo.

Todos nós somos "montados" a partir de idéias e posturas que nos foram impostas no decorrer de nossas
vidas. Nossos pais, nossos parentes, nossos amigos, a TV, a escola, os livros, a música, enfim, tudo e
todos que passaram por nossas vidas despejaram algum tipo de "mandamento" ou "norma" ou mesmo
"objetivo". 

Eventualmente assimilamos para nós o que nos foi dito como sendo bom, certo e correto. 

Contudo, em qual momento em toda a sua vida, você foi você mesmo?

Quando foi que você pensou em algo por conta própria, algo 100% e total e completamente seu, sem a
influência alheia?

Algo que não foi aconselhado por A ou B mas algo que nasceu de seu coração?

Quase nada, creio eu. A não ser, claro, nossa tremenda necessidade de satisfazer nosso Ego desmesurado.

Logo, o conceito de "conquista" ou de "vitória" não é seu. Lhe foi dito que seria bom conquistar coisas,
criar coisas e, enventualmente a Felicidade estaria na realização dessas coisas...

E a alegria de viver estaria nessa busca perpétua.

Só que não tem jeito: todos nós temos um profundo desejo de inquerir e duvidar da veracidade, da
autenticidade e da honestidade daquilo que nos dizem.

Somos espíritos criados para sermos naturalmente contestatórios. Pois se assim fosse diferente, não
haveriam artistas; nem escritores, poetas, músicos, enfim, "outsiders".

Não viemos a este mundo para sermos meros empregadinhos de grandes corporações.

Não creio que estamos neste mundo para buscarmos dinheiro, posses, poder, fama ou mesmo
reconhecimento. Quem é artista de verdade pode até buscar isso mas, lá dentro da gente, como eu disse,
tem mais, muito mais coisas que queremos fazer. Seja revisar a Sociedade mas, principalmente, revisar a
nós mesmos. 

Mr. Anderson e Tiroleite.
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Tirar a cabeça do cu e não se deixar hipnotizar pelas mentiras do mundo já seria uma baita evolução. 

Por ter noção de tudo isto eu normalmente me comporto dessa maneira: 

Spoiler: 
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concordado tudo isso e todo resto...
@
ja convivi com varias mulheres em um mesmo lugar e sim são seres que são infantis...
tremendos seres infantis que ficam te encarando pra tenta te constrange ou sei la qual é a delas mas que
é um mundo de falsidade isso é certeza...

Mas pior do que se recusar a brincar e fazer o jogo das mulheres é se manter num estado de infantilidade
comportamental O TEMPO TODO!

Eu sempre sou considerado cruel, mas por ser extremamente REALISTA, alguém que não tem o menor

interesse em joguinhos e esqueminhas de máscaras sociais. 

O conhecimento visa o aprimoramento do ser-humano. Não há aprimoramento algum se você evita, por
meio de mecanismos dos mais pueris, a abordagem de temas ou mesmo a tomada de posturas que seu
julgamento pessoal condena.

Uma vez que você deixa de abordar um tema, ou o faz para impor uma culpa nos outros, você está em
crise consigo mesmo e a bronca é consigo, não com o tema.

O verdadeiro ser-humano é aquele que está despojado de pré-conceitos e que, pelo seu modo de viver,
passa uma mensagem de qualquer tipo.

Aonde está o equívoco em apontar tudo isso? Exigir mudanças? Ou mesmo ser como eu sou? 

Eu não ofendo a crença alheia. Eu incomodo e mostro que não tenho vínculos com este ou aquele ideal
coletivo.

Todos nós somos "montados" a partir de idéias e posturas que nos foram impostas no decorrer de nossas
vidas. Nossos pais, nossos parentes, nossos amigos, a TV, a escola, os livros, a música, enfim, tudo e
todos que passaram por nossas vidas despejaram algum tipo de "mandamento" ou "norma" ou mesmo
"objetivo". 

Eventualmente assimilamos para nós o que nos foi dito como sendo bom, certo e correto. 

Contudo, em qual momento em toda a sua vida, você foi você mesmo?

Quando foi que você pensou em algo por conta própria, algo 100% e total e completamente seu, sem a
influência alheia?

Algo que não foi aconselhado por A ou B mas algo que nasceu de seu coração?

Quase nada, creio eu. A não ser, claro, nossa tremenda necessidade de satisfazer nosso Ego

desmesurado. 

Logo, o conceito de "conquista" ou de "vitória" não é seu. Lhe foi dito que seria bom conquistar coisas, criar
coisas e, enventualmente a Felicidade estaria na realização dessas coisas...

E a alegria de viver estaria nessa busca perpétua.

Só que não tem jeito: todos nós temos um profundo desejo de inquerir e duvidar da veracidade, da
autenticidade e da honestidade daquilo que nos dizem.

Somos espíritos criados para sermos naturalmente contestatórios. Pois se assim fosse diferente, não
haveriam artistas; nem escritores, poetas, músicos, enfim, "outsiders".

Não viemos a este mundo para sermos meros empregadinhos de grandes corporações.

Não creio que estamos neste mundo para buscarmos dinheiro, posses, poder, fama ou mesmo
reconhecimento. Quem é artista de verdade pode até buscar isso mas, lá dentro da gente, como eu disse,
tem mais, muito mais coisas que queremos fazer. Seja revisar a Sociedade mas, principalmente, revisar a
nós mesmos. 

05-05-2012 19:15 #306
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Tirar a cabeça do cu e não se deixar hipnotizar pelas mentiras do mundo já seria uma baita evolução. 

Por ter noção de tudo isto eu normalmente me comporto dessa maneira: 

Spoiler: 

Mas pior do que se recusar a brincar e fazer o jogo das mulheres é se manter num estado de infantilidade
comportamental O TEMPO TODO!

Eu sempre sou considerado cruel, mas por ser extremamente REALISTA, alguém que não tem o menor

interesse em joguinhos e esqueminhas de máscaras sociais. 

O conhecimento visa o aprimoramento do ser-humano. Não há aprimoramento algum se você evita, por
meio de mecanismos dos mais pueris, a abordagem de temas ou mesmo a tomada de posturas que seu
julgamento pessoal condena.

Uma vez que você deixa de abordar um tema, ou o faz para impor uma culpa nos outros, você está em
crise consigo mesmo e a bronca é consigo, não com o tema.

O verdadeiro ser-humano é aquele que está despojado de pré-conceitos e que, pelo seu modo de viver,
passa uma mensagem de qualquer tipo.

Aonde está o equívoco em apontar tudo isso? Exigir mudanças? Ou mesmo ser como eu sou? 

Eu não ofendo a crença alheia. Eu incomodo e mostro que não tenho vínculos com este ou aquele ideal
coletivo.

Todos nós somos "montados" a partir de idéias e posturas que nos foram impostas no decorrer de nossas
vidas. Nossos pais, nossos parentes, nossos amigos, a TV, a escola, os livros, a música, enfim, tudo e
todos que passaram por nossas vidas despejaram algum tipo de "mandamento" ou "norma" ou mesmo
"objetivo". 

Eventualmente assimilamos para nós o que nos foi dito como sendo bom, certo e correto. 

Contudo, em qual momento em toda a sua vida, você foi você mesmo?

Quando foi que você pensou em algo por conta própria, algo 100% e total e completamente seu, sem a
influência alheia?

Algo que não foi aconselhado por A ou B mas algo que nasceu de seu coração?

Quase nada, creio eu. A não ser, claro, nossa tremenda necessidade de satisfazer nosso Ego

desmesurado. 

Logo, o conceito de "conquista" ou de "vitória" não é seu. Lhe foi dito que seria bom conquistar coisas, criar
coisas e, enventualmente a Felicidade estaria na realização dessas coisas...

E a alegria de viver estaria nessa busca perpétua.

Só que não tem jeito: todos nós temos um profundo desejo de inquerir e duvidar da veracidade, da
autenticidade e da honestidade daquilo que nos dizem.

Somos espíritos criados para sermos naturalmente contestatórios. Pois se assim fosse diferente, não
haveriam artistas; nem escritores, poetas, músicos, enfim, "outsiders".

Não viemos a este mundo para sermos meros empregadinhos de grandes corporações.

Não creio que estamos neste mundo para buscarmos dinheiro, posses, poder, fama ou mesmo
reconhecimento. Quem é artista de verdade pode até buscar isso mas, lá dentro da gente, como eu disse,
tem mais, muito mais coisas que queremos fazer. Seja revisar a Sociedade mas, principalmente, revisar a
nós mesmos. 
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Acostume-se com isso. Ninguém nasce com uma opinião formada sobre tudo, e grande parte do

conhecimento que você obtiver em toda a sua vida chegara até você por alguém.
Pode ser pelos seus pais, pelo seu mestre, pelo colunista daquela revista que você lê... e não é preciso ter
vergonha disso. Como eu disse, ninguém nasce sabendo.

Só preciso ter sorte e discernimento para ter bons orientadores na sua vida.

Poucas pessoas tem a sorte(ou azar) de aprender a viver por conta própria, tendo como guia quase que
apenas suas experiencias pessoais. Esse tipo de pessoa costuma ser boa para dar conselhos e contar
histórias, e esse é um dos motivos pelo qual admiro pra caralho o meu pai.

Quais conselhos você tem para nos dar, considerando sua vivencia até aqui? Qual historia você tem para
nos contar? E principalmente, em que você se baseou para criar a opinião que você tem sobre o

comportamento das mulheres?  Sem citar Olavo de Carvalho, por favor.

EDIT:Sem falar na hipocrisia, né? Copia e cola um texto gigante, vomita opiniões sobre o comportamento
humano, mesmo dizendo que não convive diariamente com pessoas( se baseia em que,então?
novelas,filmes...),e depois nos fala que nós não devemos nos deixar influenciar pelo o que nós
lemos/assistimos/ouvimos, apenas nas nossas observações e vivencias. Não consegue nem dar sentido a

porra da própria linha de pensamento, não duvido nada que não tenha o segundo grau completo.

 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.

05-05-2012 19:17

Só uma coisa a dizer: VIRJÃO
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ja convivi com varias mulheres em um mesmo lugar e sim são seres que são infantis...
tremendos seres infantis que ficam te encarando pra tenta te constrange

Rotpar e manjo das compraria.

05-05-2012 19:42 #308

Registro:
Mensagens:

The Matrix has you.
Dec 2011
998

   

Mr. Anderson 

Membro

 Citando Truman 

Mas o tempo te torna seletivo. Você vai se afastando de pessoas e coisas prejudiciais, até que bate um
pragmatismo verdadeiro: é preciso ter, a sua volta, PESSOAS E MESMO OCUPAÇÕES QUE TE
ACRESCENTEM! Que dêem um sentido à sua vida!

Pessoas que te façam pensar, e não pessoas que te tomam tempo, espaço, saúde ou conselhos.

Não me entenda mal: não estou dizendo pra ninguém ser oportunista ou maquiavélico.
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Concordo contigo nessa, jovem. Faz sentido, galera. Sério mesmo. 

Verdinhas: 585 Mas é preciso pensar de maneira objetiva.

Pergunte a si mesmo quais pessoas REALMENTE são importantes pra você, mas no sentido de te
ACRESCENTAR coisas.

Quem aceita você como é, quem NÃO ENTRA NUMAS DE QUERER TE MUDAR.

05-05-2012 20:17

São apenas joguinhos de manipulações. As mulheres são sempre mal-intencionadas, o passatempo favorito

delas é esse mesmo, de "violar a nossa mente". 

Elas fazem isso por defesa. Defesa infantil. Porque não são adultas. São crianças brincando de ser adultas.

É aí que pega a situação.

Por isso que fingem interesse pelas coisas (que não passa de afetação) e vem sempre cobertas com a
ilusão do amor (propagada pela mídia pra fazer o homem comprar lixo). Juntando a suprema mentira que

é o amor, mais o lado animalesco do sexo, pronto! 

O homem fica convencido de que é desejado, querido, bem cuidado...

Amado. 

E se você conhecer as mentiras que a mulher quer ouvir (e isso é bastante fácil, basta olhar para os pais
dela) ela lhe será facilmente conquistável, dominada, usada e...

Descartada. 
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 Citando Tiroleite 

concordado tudo isso e todo resto...
@
ja convivi com varias mulheres em um mesmo lugar e sim são seres que são infantis...
tremendos seres infantis que ficam te encarando pra tenta te constrange ou sei la qual é a delas mas que é
um mundo de falsidade isso é certeza...

 Citando brunoalvs 

Acostume-se com isso. Ninguém nasce com uma opinião formada sobre tudo, e grande parte do

conhecimento que você obtiver em toda a sua vida chegara até você por alguém.
Pode ser pelos seus pais, pelo seu mestre, pelo colunista daquela revista que você lê... e não é preciso ter
vergonha disso. Como eu disse, ninguém nasce sabendo.  

Só preciso ter sorte e discernimento para ter bons orientadores na sua vida.

Poucas pessoas tem a sorte(ou azar) de aprender a viver por conta própria, tendo como guia quase que
apenas suas experiencias pessoais. Esse tipo de pessoa costuma ser boa para dar conselhos e contar
histórias, e esse é um dos motivos pelo qual admiro pra caralho o meu pai.

Quais conselhos você tem para nos dar, considerando sua vivencia até aqui? Qual historia você tem para
nos contar? E principalmente, em que você se baseou para criar a opinião que você tem sobre o

comportamento das mulheres?  Sem citar Olavo de Carvalho, por favor.

EDIT:Sem falar na hipocrisia, né? Copia e cola um texto gigante, vomita opiniões sobre o comportamento
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Novamente você demonstra uma profunda ignorância pois se atém à forma e não à mensagem que está
sendo transmitida.

Minha experiência de vida pode não ser a mesma que a sua, mas certamente eu não sou mais um boçal
que usa de uma análise cagada e capenga, com único intuito de levar os outros a acreditarem em sua
demência conspiratória. 

UM CARA SÓ não seria capaz de criar TUDO ISSO. 

Mas na sua cabeça, as coisas são lineares e simplistas: quem apóia o que eu apóio é amigo, quem não
endossa o que eu endosso é inimigo.

Essa "opção" faz parte da sua mente perturbada. Você me encara assim, exatamente porque seu Ego
desmesurado te manda ser desse jeito.

Não é problema meu se você vive a negar a Verdade. 

humano, mesmo dizendo que não convive diariamente com pessoas( se baseia em que,então?
novelas,filmes...),e depois nos fala que nós não devemos nos deixar influenciar pelo o que nós
lemos/assistimos/ouvimos, apenas nas nossas observações e vivencias. Não consegue nem dar sentido a

porra da própria linha de pensamento, não duvido nada que não tenha o segundo grau completo.

05-05-2012 20:22 #310
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Mensagens:
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Felipe 

Membro

 Citando Truman 

São apenas joguinhos de manipulações. As mulheres são sempre mal-intencionadas, o passatempo favorito

delas é esse mesmo, de "violar a nossa mente". 

Elas fazem isso por defesa. Defesa infantil. Porque não são adultas. São crianças brincando de ser adultas.

É aí que pega a situação.

Por isso que fingem interesse pelas coisas (que não passa de afetação) e vem sempre cobertas com a
ilusão do amor (propagada pela mídia pra fazer o homem comprar lixo). Juntando a suprema mentira que é

o amor, mais o lado animalesco do sexo, pronto! 

O homem fica convencido de que é desejado, querido, bem cuidado...

Amado. 

E se você conhecer as mentiras que a mulher quer ouvir (e isso é bastante fácil, basta olhar para os pais
dela) ela lhe será facilmente conquistável, dominada, usada e...

Descartada. 

Novamente você demonstra uma profunda ignorância pois se atém à forma e não à mensagem que está
sendo transmitida.

Minha experiência de vida pode não ser a mesma que a sua, mas certamente eu não sou mais um boçal
que usa de uma análise cagada e capenga, com único intuito de levar os outros a acreditarem em sua
demência conspiratória. 

UM CARA SÓ não seria capaz de criar TUDO ISSO. 

Mas na sua cabeça, as coisas são lineares e simplistas: quem apóia o que eu apóio é amigo, quem não
endossa o que eu endosso é inimigo.
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truman, o que aconteceu com você que te tornou assim? sério mesmo, sem trollagem, o que o @origgin
se referia no post dele? pode mandar por MP se você se sentir constrangido em postar aqui

Essa "opção" faz parte da sua mente perturbada. Você me encara assim, exatamente porque seu Ego
desmesurado te manda ser desse jeito.

Não é problema meu se você vive a negar a Verdade. 

Rotpar.

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

05-05-2012 20:31

Quote mostrando onde eu você leu isso.
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Mas na sua cabeça, as coisas são lineares e simplistas: quem apóia o que eu apóio é amigo, quem não
endossa o que eu endosso é inimigo.

 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.

05-05-2012 21:11

@Truman e sem conta sobre a idéia feminista de querer o homem na cadeia por não pagar pensão e
quando é uma decisão de aborto nem pensam em consultar nimguem...
tsc tsc ta perdido mesmo o mundo.... ainda enche de white knight no topic
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J E S U S. o.0
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05-05-2012 21:22 #314
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THE END.
May 2008
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Autor do tópico
   

Truman 

Membro
Mensagem advertida

05-05-2012 21:35

tu gostava da mina e ela não quis te dar? qual a daTTa dos fatos?
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Felipe 

Membro

 Citando Truman 

Porra, não aconteceu NADA!! NADA!! Esse que é o problema! 

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

05-05-2012 21:51

Qual o resumo das últimas duas páginas? Que as mulheres fedem e são o mal de toda humanidade, é
isso?
Só pra eu não ficar perdido.
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Estou certo ou não estou errado?
Jul 2003
41.741
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pReD@ToR 

Membro

Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário.
Those who mind don't matter, and those who matter don't mind.

Can't stop, won't stop.

tomsa2.

05-05-2012 21:56 #317
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Podiam resumir o tópico todo, teve outro ali falando que já foi o melhor Tópico de 2012. Porra to com mó
preguiça de ler 
Resume ae
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Membro

 Citando pReD@ToR 

Qual o resumo das últimas duas páginas? Que as mulheres fedem e são o mal de toda humanidade, é
isso?
Só pra eu não ficar perdido.

05-05-2012 22:09

hauauhahuhua

o Truman é foda. Quase cuspi o suco que to tomando.
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Membro

 Citando Truman 

Tirar a cabeça do cu

05-05-2012 22:14

Eu nunca gostei de mulheres. Não via motivo pra manter qualquer relacionamento com elas. Uma vez eu

cheguei até a bater em uma que me incomodava, antes mesmo da puberdade. 

Uma coisa que eu preferia é me relacionar com gente mais velha (até mesmo mulheres). Sempre achei a
idéia de me relacionar e correr atrás de gente da minha idade estúpida. Sempre fui reservado e esse nível
de intimidade era impensável pra mim (e hoje ainda seria muito estranho).

Eu já não tenho a RESERVA de antes, mas sinceramente, o tempo apenas fortaleceu a minha crença

sempre existente de que eu sintonizo em uma estação completamente diferente desse gênero. 

E essa insatisfação demonstrada no tópico não se restringe somente à ele, eu já provei que sou alguém
que não cede fácil a nada. 

Não foi um acontecimento aqui e outro ali que me fez ser assim, eu SEMPRE FUI ASSIM. 

Nunca fui de seguir a boiada, mesmo. 

O conceito de "felicidade" que a maioria dos seres humanos ambiciona é bastante simples: casa, filhos,
mulher, sexo, realizações, viagens, algum dinheirinho, etc.

Porém, eu não me satisfaço apenas com coisas, ou pessoas, muito menos "realizações". Essas coisas
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THE END.
May 2008
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Autor do tópico
   

Truman 
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 Citando Felipe 

tu gostava da mina e ela não quis te dar? qual a daTTa dos fatos?
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acontecem em DECORRÊNCIA de uma ambição maior.

E essa ambição é o Conhecimento Verdadeiro. 

Ou a famosa Verdade.

Ninguém quer saber a Verdade. Porque ela, inevitavelmente, te lança num universo infinitamente vazio,
em que deve ser preenchido com suas próprias percepções.

O que complica é que somos TODOS passarinhos sem asas.

Cortaram nossas asas, arrancaram nossas penas, podaram nossas garras, limaram nosso bico, cortaram
nossa voz e colocaram uma bola de ferro em nossos pés.

Depois nos enfiaram numa gaiola imaginária, que de tanto que nos falaram que é real (quando não é), a
gente passou a achar que era livre...

Mesmo aprisionado. 

Os berros dos descontentes são iguais àquelas galinhas que se desesperam quando alguém deixa a porta
da jaula aberta.

Ou quando alguma das galinhas descobre que ali, naquele cantinho, existe a mínima e infinitesimal
possibilidade de liberdade.

Esse pessoal grita e berra por antecipação, primeiro por inveja, depois por medo total e absurdo. 

Que ladrem! 

Que berrem!

Eu, prossigo. 

Última edição por Truman : 05-05-2012 às 22:15
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Felipe 
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 Citando Truman 

Eu nunca gostei de mulheres. Não via motivo pra manter qualquer relacionamento com elas. Uma vez eu

cheguei até a bater em uma que me incomodava, antes mesmo da puberdade. 

Uma coisa que eu preferia é me relacionar com gente mais velha (até mesmo mulheres). Sempre achei a
idéia de me relacionar e correr atrás de gente da minha idade estúpida. Sempre fui reservado e esse nível
de intimidade era impensável pra mim (e hoje ainda seria muito estranho).

Eu já não tenho a RESERVA de antes, mas sinceramente, o tempo apenas fortaleceu a minha crença

sempre existente de que eu sintonizo em uma estação completamente diferente desse gênero. 

E essa insatisfação demonstrada no tópico não se restringe somente à ele, eu já provei que sou alguém
que não cede fácil a nada. 

Não foi um acontecimento aqui e outro ali que me fez ser assim, eu SEMPRE FUI ASSIM. 

Nunca fui de seguir a boiada, mesmo. 

O conceito de "felicidade" que a maioria dos seres humanos ambiciona é bastante simples: casa, filhos,
mulher, sexo, realizações, viagens, algum dinheirinho, etc.
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truman, a verdade não existe, não nesse mundo 

Porém, eu não me satisfaço apenas com coisas, ou pessoas, muito menos "realizações". Essas coisas
acontecem em DECORRÊNCIA de uma ambição maior.

E essa ambição é o Conhecimento Verdadeiro. 

Ou a famosa Verdade.

Ninguém quer saber a Verdade. Porque ela, inevitavelmente, te lança num universo infinitamente vazio, em
que deve ser preenchido com suas próprias percepções.

O que complica é que somos TODOS passarinhos sem asas.

Cortaram nossas asas, arrancaram nossas penas, podaram nossas garras, limaram nosso bico, cortaram
nossa voz e colocaram uma bola de ferro em nossos pés.

Depois nos enfiaram numa gaiola imaginária, que de tanto que nos falaram que é real (quando não é), a
gente passou a achar que era livre...

Mesmo aprisionado. 

Os berros dos descontentes são iguais àquelas galinhas que se desesperam quando alguém deixa a porta
da jaula aberta.

Ou quando alguma das galinhas descobre que ali, naquele cantinho, existe a mínima e infinitesimal
possibilidade de liberdade.

Esse pessoal grita e berra por antecipação, primeiro por inveja, depois por medo total e absurdo. 

Que ladrem! 

Que berrem!

Eu, prossigo. 

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

05-05-2012 23:32

1+1 = 2. Sim, a verdade existe. Do ponto de vista lógico, existe. Mas não queira trazer a palavra verdade
para o comportamento humano, porque isso implica moral, cultura, valores, etc. É muito papo. Deixemos

as coisas com o "livre abutre". 

O problema, geralmente, é com o proprio termo 'verdade'. Com seu significado. Se verdade é aquilo que
não é mentira, ou seja, que é fiel à realidade, a própria realidade tem sua verdade, quer você queira ou
não. É que tudo funciona de maniera organizacional. Nada é separado. Tudo é interligado. E o suprassumo
da inteligência é encontrar/ decodificar padrões nas coisas. Tem um filme (PI nome dele), que mostra um
pouco do que falo; das tais geometrias sagradas etc.
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« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Truman.

06-05-2012 13:05

Caralho, o tamanho do post só para dizer que não gosta de mulher... era só dizer "sou gay"...
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Feijoeiro.
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Então, o que temos para hoje, querido Truman. 
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06-05-2012 18:16

Truman não sabe discutir sem apelar para ofensas, e eu já tinha alertado.

Já deu.
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