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Por que você não cria um ao invés de ficar de mi-mi-mi nesse?  

Hein, PORRA? 

Taí uma sugestão pra ti: 

 

A farsa do vitimismo afro-descendente

http://www.midiasemmascara.org/artig...scendente.html

#26

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Autor do tópico
   

Truman 

Membro

 Citando DVSV 

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!)
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hardMOB
Publicidade
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Tópico com selo Drácula de qualidade.

#27

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Estou certo ou não estou errado?
Jul 2003
41.741
4058

   

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.

DVSV e LadyA.

19-06-2011 16:17

quem acha q os preconceitos da sociedade são mera construção histórica é de uma inocencia romantica
imprecionante. pra ser educado

#28

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Registro: Jan 1998
Nov 2005
14.139
2262

   

Magus Mustang 

Membro

PAZ NOS FORUNS

19-06-2011 16:36 #29

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2008
1.011
26

   

joaca 

Banido

 Citando Truman 

Por que você não cria um ao invés de ficar de mi-mi-mi nesse?  

Hein, PORRA? 

Taí uma sugestão pra ti: 
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Você acabou de mostrar o vídeo de um astrólogo e um blog que diz que o comunismo domina o país....

 

A farsa do vitimismo afro-descendente

http://www.midiasemmascara.org/artig...scendente.html

19-06-2011 16:48

Muito bom o texto. Não conhecia o autor. Salvei nos favoritos...

#30

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Apr 2009
10.098
381

   

Lagosta 

Suspenso

Truman.

19-06-2011 17:03

Ah, Jesus, quantamerda...

Neguinho pega a situação no mundo ocidental, acha que dá pra construir uma teoria "antropológica" sobre
isso e me escreve essa asneira. Queria só ver o autor do texto em uma sociedade matriarcal.

#31

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Jan 2003
5.257
7
69

   

Colher 

Membro

"Que se foda! Eu quero um mundo melhor." 
Epitáfio de Jenny Sparks, o espírito do século XX.

DVSV.

19-06-2011 17:09

Se nem behaviorismo conseguiu suportar suas pretensões universalistas...

#32

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2011
1.563
507

   

Stifodão 

Membro

 Citando Colher 

Ah, Jesus, quantamerda...

Neguinho pega a situação no mundo ocidental, acha que dá pra construir uma teoria "antropológica" sobre
isso e me escreve essa asneira. Queria só ver o autor do texto em uma sociedade matriarcal.
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Li os dois primeiro posts, parei para dar uma geral nos comentários. Vi que só tem merda então vou só
parabenizar pelo ótimo material. Curto muito esse assunto pena que é difícil encontrar material acadêmico
sobre ele, sobre masculino/femino, diferença entre sexos etc. Parece que hoje é um tabu falar sobre isso.

Curto muito mesmo tudo sobre amor, relacionamento, sexo. Tentei também traçar uma origem para esse
comportamento feminino, li "Amor em Roma", "História da Vida Privada", li vários livros sobre a política e
a sociedade na Grécia Antiga, livros do Vernant etc. Em todos eles fala-se meio de lado sobre esse
comportamento repetido da mulher, mas nunca se aborda abertamente o assunto.

Até minha professora de Filosofia da Arte, lendo um capítulo de Crepúsculo dos Ídolos de Nietzsche,
esbarrou em uma frase em que o autor faz um comentário assim "... ela se torna sutil, ardilosa,
inapreensível - ela se torna mulher". Daí iniciou-se a discussão, por que essa comparação? E a professora
diz: "é um assunto delicado, mas sempre se teve a visão da mulher como alguém que usa muito da
dissimulação para viver".

Mas o engraçado é que essa visão da mulher como alguém extremamente evasiva, falsa e dada a mentiras
é algo muito antigo. Absurdamente antigo. Tu tem isso em Sansão e Dalila, na famosa passagem "e
encontrei coisa mais amarga que a morte" do livro de Eclesiastes. Tu tem Ishtar na epopéia de Gilgamesh,
que é a deusa do amor, do sexo e da guerra, e as deusas femininas de outras mitologias da Mesopotâmia.

#33

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2001
1.994
543

   

flv 

Membro

Última edição por flv : 19-06-2011 às 17:16

vamos ver o que vem por aí, não dá para saber ainda

ganondorfan e Truman.

19-06-2011 17:11

Mas isso é tranquilo, fazer podcast falando besteira é rapidinho, junta uns amigos e beleza, fica naquela
acomodação informal em que ninguém precisa raciocinar sobre o que fala e vai mandando brasa. 

O que fode é o zé que chega, acha que descobriu a origem final e absoluta do saber, passa horas
traduzindo tudo e mais tempo ainda pregando. Aí eu não consigo entender. E a parada ainda é de 1995.

#34

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2009
2.369
101

   

MobWatcher 

Membro

 Citando Colher 

Ah, Jesus, quantamerda...

Neguinho pega a situação no mundo ocidental, acha que dá pra construir uma teoria "antropológica" sobre
isso e me escreve essa asneira. Queria só ver o autor do texto em uma sociedade matriarcal.

Última edição por MobWatcher : 19-06-2011 às 17:13

Porque você ouve mas não escuta?
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19-06-2011 17:15

@Truman , seu M A C H I S T A.

não aceita isso não, tem que ver isso ae!
se eu fosse tu juntava uma galera e fazia uma passeata em SP.

 :fuckbunda: e sem 

#35

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2003
705
30

   

]D.HunteR[ 
Membro

19-06-2011 17:31

bom texto!

o mundo hoje em dia tá tenso mesmo, elas tão no controle total, manipulam TUDO, sem ter que fazer o
minimo esforço, basta ser gostosinha que se consegue tudo na vida.

eu tenho pena dos idiotas que nao sairam da "matrix".

#36

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Brazilian Zyzz
Aug 2002
4.326
349

   

Moda Focka 

Membro

You people don't know what it's like to bypass a line of 300 people at the hottest nightclubs in NYC only to have the
doorman lift the velvet rope and let you in. To sip champagne in the VIP area, while models admire your sculpted biceps.
To have the two Justins nod to you from halfway across the club. To feel five pairs of silky hands ravish your pecs on the
floor. Welcome to my world

Truman.

19-06-2011 17:36

100+ (123456)

#37

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2001
2.572
15

   

Pac 

Membro

 Citando SDF 

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.
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Músicas:

www.Paccelli.com

19-06-2011 17:41

Sim, até mesmo porque aparentemente o feliz aqui é você, né companheiro Keyboard Warrior?

#38

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
1.449
185

   

SeriousBusiness 

Membro

 Citando Moda Focka 

eu tenho pena dos idiotas que nao sairam da "matrix".

 Citando Barack Osama 

Tava conversando sobre sexo com minha mãe uma vez. Papo vai, papo vem, bebida vai, bebida vem e ela
me solta que esperma tem gosto de mel.

19-06-2011 17:42

Minha nossa quanta merda! Mulher só faz o que faz porque a maioria dos homens são imbecis o bastante
para ir na onda. Aí me vem esses *CENSURADO* reclamarem da natureza feminina.

Puta que o pariu, to cercado de *CENSURADO*.

#39

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Tem que ver isso ae
Dec 2007
2.443
556

   

APPDNails 

Membro

Última edição por APPDNails : 19-06-2011 às 17:45

/ / / / / / /

DVSV.

19-06-2011 17:46

Sim, agora vai la e mande rosas para a sua princesa encantada, caro white-knight.

#40

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Brazilian Zyzz
Aug 2002
4.326
349

   

Moda Focka 

Membro

 Citando SeriousBusiness 

Sim, até mesmo porque aparentemente o feliz aqui é você, né companheiro Keyboard Warrior?
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You people don't know what it's like to bypass a line of 300 people at the hottest nightclubs in NYC only to have the
doorman lift the velvet rope and let you in. To sip champagne in the VIP area, while models admire your sculpted biceps.
To have the two Justins nod to you from halfway across the club. To feel five pairs of silky hands ravish your pecs on the
floor. Welcome to my world

19-06-2011 18:32

2007... a outra sem tradução é que é de 1995.

Esse também resume boa parte do que se discutiu aí, das mulheres não serem conscientes e como os

papéis estão trocados: 

#41

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Autor do tópico
   

Truman 

Membro

 Citando MobWatcher 
O que fode é o zé que chega, acha que descobriu a origem final e absoluta do saber, passa horas
traduzindo tudo e mais tempo ainda pregando. Aí eu não consigo entender. E a parada ainda é de 1995.

 Citando flv 

Li os dois primeiro posts, parei para dar uma geral nos comentários. Vi que só tem merda então vou só
parabenizar pelo ótimo material. Curto muito esse assunto pena que é difícil encontrar material acadêmico
sobre ele, sobre masculino/femino, diferença entre sexos etc. Parece que hoje é um tabu falar sobre isso.

Tá na hora de tirarmos nossas saias e sermos HOMENS novamente. Os homens são mônades. Um
mônade é um ser único e absoluto que pode existir por conta própria. Dois não são iguais. Cada um tem
potencial de ser um semideus. Coloque um homem numa ilha deserta e ele encontrará uma maneira de
sobreviver e se entreter.

Mulheres são "henids". "Henids" são substâncias sem forma. Mulheres não possuem forma, são definidas
pelo ambiente. Mulheres precisam de homens para defini-las. Coloque uma mulher num ambiente e ela irá
se adaptar à ele. Ela se tornará uma mãe calorosa numa favela, uma adolescente rebelde num ambiente
suburbano, uma perua numa cidade grande, etc.

Homens, no entanto, tem a habilidade de mudar o ambiente se baseando nas suas preferências. Um
homem mudar e se adaptar a um ambiente é algo feminino, e fêmeas não gostam disso. Somos destinados
a dominar nosso ambiente, não nos adaptar a ele. 

"As referências de uma Mulher mudam com a mesma velocidade das areias". Verdade. É porque elas não
tem referências reais. Seus cérebros estão constantemente se adaptando às referências alheias. É por isso
que você nunca deve deixar que uma mulher te domine. Isso a tornará mais masculina do que você. "Mude
o humor dela, não sua mente". Se você conseguir moldar o humor de uma mulher, pode fazer com que ela
faça quase tudo. "Henids" são substâncias sem forma. Como homem, você é o escultor da essência dela.
As mulheres testam você porque você ainda não está dominando o suficiente para despertar atração nelas.

No entanto, na sociedade ocidental, mais e mais mulheres estão agindo como homens, e vice-versa.
Mulheres estão dominando seus ambientes com sua sexualidade. Não estão mais se adaptando. Usam
calças e saias curtas em clubes e no trabalho. Sabem que tem apenas de vestir algo mais sofisticado e os
homens viram ferramentas. As mulheres perseguem suas paixões na vida enquanto os homens ficam
zanzando por aí, procurando maneiras de impressionar as mulheres Alpha, enquanto colocam seus
objetivos de lado. Os homens e PUAs é que estão se adaptando às infinitas mudanças das mulheres.
Parece que nada mudou? É porque sempre foi assim.

Como você sai dessa bagunça? Simples: Seja um HOMEM. Isso mesmo. Não precisa fazer nada fora do
comum. Celebre sua própria sexualidade. Homens são destinados a serem masculinos e dominadores.
Nossa força superior não é um ACIDENTE. A natureza não cria acidentes. Nossa lógica superior também
não é mais um. O que essas características distintas equivalem é Paixão pela vida e Nobreza. Nossa força
masculina nos permite perseguir nossas paixões e desejos não importa o quão impossíveis sejam. Nossa
mente lógica nos permite ser nobres. 

Antigamente, haviam homens verdadeiramente nobres como Sócrates, Platão, Aristóteles, etc. Homens que
se orgulhavam de ser justos. Hoje você tem um monte de "Henids" correndo pra lá e pra cá perseguindo
garotas, fazendo o que é "legal" de acordo com a MTV, seguindo a boiada. Uma vez ouvi 2 mulheres
argumentando qual celebridade era mais "atraente". Uma disse: "Eu odeio ele! Queria que morresse e
parasse de fazer filmes!"

As mulheres não tem a capacidade para nobreza. São seres puramente emocionais que podem ser
moldados e esculpidos. Mulheres não são emocionalmente instáveis, mas podem ser se o ambiente for, já
que tem uma tendência de se adaptar à eles. Quanto aos homens, temos que lutar para ser apaixonados e
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nobres, pois se não fizermos isso, teremos caos. Homens de verdade são difíceis de se achar. Estão
ocupados escalando montanhas e conquistando o mundo. E você está fazendo o quê? Lendo dicas de
sedução?

A única coisa que você deve perseguir é seus sonhos, não mulheres. Elas não querem ser perseguidas.
Querem ser remodeladas pela sua dominância. Já que são substâncias sem forma, é sua natureza
masculina que dá à elas um sentido pra vida. Mulheres procuram por emoções e sentido além delas, os
homens fornecem esse propósito e significado. Essa é a base da atração sexual/emocional. É a sua
própria imaginação que as mulheres querem viver. Vamos arrancar as saias e ser Homens de novo.
Apaixonados e nobres, a beleza do mundo. O mundo ocidental fez com que os homens sentissem
vergonha da própria masculinidade. Mas é ela que molda a feminilidade e permite que ela exista. As
mulheres precisam assim como da água, é um presente dos Deuses.

Mônade: http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3nade

Última edição por Truman : 19-06-2011 às 18:37

19-06-2011 19:08

Piada é falar de uma suposta falsidade feminina sem perceber o pq. Tendo um pouco menos de musculos
em um mundo dominado pela força, até eu me tornaria dissimulado. Ou eu iria dizer que aquele FDP é
FDP na cara dura para levar sopapos e até morrer? Historicamente as mulheres foram subjugadas como
escravas dos homens, só começaram a votar no século XX, foi preciso muito dissimulação para sobreviver
em um mundo cretino que não aceitava a humanidade das mulheres.

Em resumo, deixe as mulheres em paz. Cacete. Pq em um cenário de quase igualdade de condições elas
vencem? Pq começam a dominar? Pq a inteligencia, deixada solta, destroi qualquer força bruta. E elas são
capazes de serem melhores que os homens tanto para o bem quanto para o mal. Essa suposta liberdade
feminina é bem recente e elas terão que se virar com isso. 

Apesar de que, não vi o mundo melhorar com esse suposto dominio feminino. E algumas cometem erros
clássicos do consumismo e etc. Provavel que esse dominio delas seja algo fantasioso, na verdade.
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"...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.

19-06-2011 19:45

Mulheres são naturalmente mais inteligentes, é isso?
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 Citando SDF 

Pq em um cenário de quase igualdade de condições elas vencem? Pq começam a dominar? Pq a
inteligencia, deixada solta, destroi qualquer força bruta.

 Citando SDF 

E elas são capazes de serem melhores que os homens tanto para o bem quanto para o mal.
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Claro que cada indivíduo pode se destacar quando comparado a média do grupo, mas já li um artigo a um
tempinho em que o autor falava que há uma variância maior entre homens, quando se olha coisas como
desempenho em provas e remuneração. Ou seja, as mulheres se agrupam mais em torno da média,
enquanto os homens aparecem com maior frequencia nos extremos, tanto para o 'bem' quanto para o
'mal'.

Última edição por MobWatcher : 19-06-2011 às 20:01

Porque você ouve mas não escuta?

19-06-2011 19:46
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 Citando SDF 

Piada é falar de uma suposta falsidade feminina sem perceber o pq. Tendo um pouco menos de musculos
em um mundo dominado pela força, até eu me tornaria dissimulado. Ou eu iria dizer que aquele FDP é
FDP na cara dura para levar sopapos e até morrer? Historicamente as mulheres foram subjugadas como
escravas dos homens, só começaram a votar no século XX, foi preciso muito dissimulação para sobreviver
em um mundo cretino que não aceitava a humanidade das mulheres.

Em resumo, deixe as mulheres em paz. Cacete. Pq em um cenário de quase igualdade de condições elas
vencem? Pq começam a dominar? Pq a inteligencia, deixada solta, destroi qualquer força bruta. E elas são
capazes de serem melhores que os homens tanto para o bem quanto para o mal. Essa suposta liberdade
feminina é bem recente e elas terão que se virar com isso. 

Apesar de que, não vi o mundo melhorar com esse suposto dominio feminino. E algumas cometem erros
clássicos do consumismo e etc. Provavel que esse dominio delas seja algo fantasioso, na verdade.
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Spoiler: 

"Mas é de admirar o que as feministas fizeram. Pegar uma classe privilegiada e convencer o
mundo de que elas eram oprimidas foi um golpe de mestre. Mas isso só deu certo porque homens
sempre tiveram o costume de dar às mulheres o que elas querem sem questionar muito. Do contrário as
idéias feministas já estariam apagadas e vistas como desonestidade."

Lógica é uma coisa filha da puta. Esse parágrafo aí é um primor de Lógica e arregaça com tudo! 

SDF, você parece ser um cara inteligente.

O problema é que você engoliu todas essas mentiras, que te (nos) disseram a vida toda e não parou pra
pensar sobre nada disso.

Mas não é culpa sua. As pessoas geralmente não pensam. Ninguém tem o hábito de parar e pensar. Mais
do que isso, parar e meditar.

Pensar profundamente sobre a Razão disso tudo. 

Não paramos pra pensar, daí seguimos hipnotizados. 

É foda, vocês se recusam a evoluir. Se recusam a contestar as coisas. Daí, viram escravos delas.

Prisão é isso.

Última edição por Truman : 19-06-2011 às 19:50

19-06-2011 19:59

As mulheres tem capacidades diferentes, em um sistema como o moderno, são superiores às dos homens.
Elas tem capacidade de desenvolver tarefas simultaneamente e a maioria dos homens não o tem. Homens
são extremamente focados no que fazem, dizem ser por necessidades ancestrais de caça e coleta, etc.
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 Citando MobWatcher 
Mulheres são naturalmente mais inteligentes, é isso?

Claro que cada indivíduo pode se destacar quando comparado a média do grupo, mas já li um artigo a um
tempinho em que o autor falava que, há uma variância maior entre homens, olhando coisas como
desempenho em provas e remuneração. Ou seja, as mulheres se agrupam mais em torno da média,
enquanto os homens aparecem com maior frequencia nos extremos, tanto para o 'bem' quanto para o 'mal'.
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Se as mulheres sofrer violência, agressão e submissão for mentira então realmente me jogo de um prédio
bem alto. Aceitar que Deus foi criação humana ainda vai, mas saber agora que tudo não passou de um
plano maquiavélico delas para dominar o mundo daí fico maluco. hahaha

 Citando Truman 

O problema é que você engoliu todas essas mentiras, que te (nos) disseram a vida toda e não parou pra
pensar sobre nada disso.

"...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.

19-06-2011 20:14

Eu juro que não sei se ele tá trollando ou realmente acredita nessas besteiras.
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 Citando SDF 

As mulheres tem capacidades diferentes, em um sistema como o moderno, são superiores às dos homens.
Elas tem capacidade de desenvolver tarefas simultaneamente e a maioria dos homens não o tem. Homens
são extremamente focados no que fazem, dizem ser por necessidades ancestrais de caça e coleta, etc.

Se as mulheres sofrer violência, agressão e submissão for mentira então realmente me jogo de um prédio
bem alto. Aceitar que Deus foi criação humana ainda vai, mas saber agora que tudo não passou de um
plano maquiavélico delas para dominar o mundo daí fico maluco. hahaha

"Que se foda! Eu quero um mundo melhor." 
Epitáfio de Jenny Sparks, o espírito do século XX.

DVSV e JPilatiJr.

19-06-2011 20:19

Vou tentar aceitar, por um momento, que de fato as mulheres sempre foram subjugadas aos homens,
vítimas, oprimidas.

Como isso começou? Quando o homem decidiu oprimir a mulher? E por qual motivo ele decidiu oprimir a
mulher?
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vamos ver o que vem por aí, não dá para saber ainda

Truman.

19-06-2011 20:35 #48
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Sempre que busquei um pouco não encontrei grandes evidências. Mas não sou da área, vai saber.

O artigo que eu falei é esse aqui (formatação melhor), na verdade uma palestra na Associação Americana
de Psicologia.

Spoiler: 

Spoiler: 
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 Citando SDF 

Elas tem capacidade de desenvolver tarefas simultaneamente e a maioria dos homens não o tem. Homens
são extremamente focados no que fazem, dizem ser por necessidades ancestrais de caça e coleta, etc.

Última edição por MobWatcher : 19-06-2011 às 20:38

Porque você ouve mas não escuta?

19-06-2011 23:15

Há um tempo atrás alguém postou um artigo que dizia que a variabilidade entre os homens era muito
maior na inteligencia, burrice, criatividade etc. Que sempre ocupavam o topo e a base. Nem lembro quem
postou nem se é verdade, até faz sentido, pela maior variedade nas atividades e profissões. Vai saber. 
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 Citando SDF 

Para mim, é grande a desonestidade intelectual de alguém que menciona &quot;a&quot;&quot; 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.

syn|
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