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meia À moda e meia camarão:
A moda: presunto, atum, milho, cebola, bacon frito, mussarela, tomate, azeitonas pretas e oregano.
camarão: molho, mussarela, camarão refogado com cebola e cheiro verde, tomates e oregano
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#PILANTRA# 

Membro

 Citando origgin 

Pitça de que mano? Contaí pá nóis!

Adoro frio, vou ter que acordar cedão, isso que fode.

[2GM] na VEIA
|Core i5 2500K@4.5Ghz|2x2GB Kinsgton@1600Mhz|Asus P8Z68-V PRO|
|MSI 560Ti Twin Frozr II/OC|2TB Seagate Raid-0|CM 212 Plus|T220 22"|7T 620W|
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Aí sim, onde eu trabalhava a top vinha com bunda de barata. Vou dormir cambada.
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meia À moda e meia camarão:
A moda: presunto, atum, milho, cebola, bacon frito, mussarela, tomate, azeitonas pretas e oregano.
camarão: molho, mussarela, camarão refogado com cebola e cheiro verde, tomates e oregano
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01-05-2012 22:41

Existem dois tipois de emoções: as internas e as externas.

E ambas são iguais.

Quando um evento externo "potencializa" as emoções internas, é inevitável que as mesmas se
sobressaiam, qual um diapasão que vibra numa certa frequência do lado de fora...

E, na sua mente, exista outro diapasão que vai vibrar tão, ou mais, intensamente. 

A vibração emotiva externa pode ser induzida de diversas maneiras: coletiva ou individualmente mas é
SEMPRE por meio de alguma informação sensorial.

Eu sou um sujeito naturalmente arredio. Sou de Escorpião (orgulhoso, emotivo, auto-destrutivo, rancoroso,
radical, sempre buscando uma mudança (ou sentido/significado pra vida) e Aquário como ascendente
(altruísta, idealista, nobre, rebelde, original, que não tolera restrições e se relaciona mais de uma maneira
cerebral, impessoal, distante/fria).

Esses são apenas arquétipos de descrição e descodificação pessoal. 

Porém a mente interage no corpo (pois ambos são uma coisa só) e algumas vezes eu me emocionei e
pensei como as coisas poderiam ser diferentes.

Só que durante a vida eu meditei em cima de uma série de pensamentos e coisas que não entendia, e
sempre tive uma queda pela introspecção. 

O meu lado emotivo, os meus sentimentos, nunca estiveram "fervendo", por isso se muito eu só tive
curiosidade sobre as mulheres. Eu mesmo tratei de suprimir estes sentimentos em minha mente, em favor
não apenas do que eu considerava mais acertado ou lógico a se fazer, mas do que minha Consciência dizia
que era o certo. 

E qualquer sensação de insegurança provocada pelo "desconhecido" era o suficiente pra me fazer não
investir naquilo.

Eu sei que não sou feito de ferro. Mas ao mesmo tempo que penso em como seria bom ignorar tudo que
eu sei e tentar ter a mesma vida que todo mundo, também sei que as minhas convicções não são
resultado de coisas que eu mesmo criei, de fantasmas que invadiram minha mente da noite pro dia. 

Por isso meus pensamentos não serão realinhados nem mesmo quando uma "oportunidade" dessas cair no
meu colo.

Se tem algo que aprendi na vida é que as pessoas em sua essência não mudam, e numa análise distante
você percebe o quanto elas são iguais e não fogem dos estereótipos descritos por mim. 

Então eu estaria mentindo se dissesse que posso ignorar facilmente, me desfazer de todo este
conhecimento e certeza adquiridos até hoje.
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Truman 

Membro

 Citando origgin 

Sim. Ela tem me dito pra me manter distante de todos. Tenho feito isso, mas encontrei uma suposta víbora
que vem me fazendo pensar em nós ao invés de eu. Agora minha consciência trabalha em sua função e
manda meu corpo produzir ocitocina, meu próprio organismo me destruindo. Meu corpo, meu veneno. É
triste essa realidade, mas ao mesmo tempo que é um veneno, é um alucinógeno, de procedência 100%
segura. Quando ganhar fim, vou passar pela fissura e vontade de manter ele ativo, mas não estará lá. É
disso que se tratam as mulheres? Sim.
Mas todo aquele passado não valera a pena?
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Mas eu possuo um lado raramente exposto, o da compaixão. 

E gero pensamentos bons até mesmo para quem me detesta pois, bem sei, guardar mágoa é envenenar-
se aos poucos, é castrar sua própria Alma e destruir seu corpo lenta e seguramente com doenças como
inflamações, dermatites ou, a pior de todas, câncer.

Eu sou a prova viva de que é possível alterar seu corpo, pro bem ou pro mal e, dessa forma, tento
controlar meus sentimentos o máximo possível.

O que até agora tem se mostrado possível. 

Aos mortos (em vida) só cabe a sepultura. Eu quando posto aqui, sempre me refiro a quem está FORA do
esquemão ou que caiu nele de paraquedas.

Mas é aquela velha questão do camarada que se corrompe porque QUER se corromper. 

Esse pessoal aí, e outros tantos que conheci, tinham, e tem, o desejo de se corromperem o máximo
possível. 

Foda é que se corrompem mas ACHAM QUE NÃO ESTÃO SE CORROMPENDO! 

Todos esses negócios, sonhos e objetivos são esqueminhas de corrupção.

Vamos deixar uma coisa clara: eu não sento e espero que as coisas mudem.

Eu simplesmente matei qualquer esperança nesse sentido.

Mate a sua também. 

Eu estou mais pra um "vulcano". E vulcanos raramente fogem de um debate... 

Eu acredito que todo ser humano tem uma Consciência que SABE quando está fazendo uma coisa que
prejudica a si mesmo.

Por isso eu NÃO QUERO seguir o exemplo de vocês. 

 Citando origgin 

Ah, claro que não, vou me prender no quarto e encher a cabeça do pessoal no fórum da minha realidade,
que pra mim, é absoluta.

 Citando origgin 

Viu só. Pode pensar que não, mas te manipulei. Tinha certeza que você daria quote naquilo. Você não está
a salvo meu caro, por mais que se ache diferente, é humano. Viu uma caixa alta com uma proclamação e
pimba!, desce quote.

 Citando origgin 

Eu vivo minhas fugas como quero que elas sejam. 

Sem realidade.

 Citando origgin 

Não, você não está. Não insista nisso. Não adianta você ter a ferramenta e não saber usá-la. O que você
faz com seu conhecimento? Deposita em uma rede virtual e deixa refém do governo?
No que você ajuda o planeta com isso? Me esqueci, sua função não é ajudar o planeta, afinal, você não
mudará este mundo contaminado.

Em resumo o que você faz é:
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MAS EU NÃO QUERO SABER!

Dá pra entender isso?

Eu mandei a esperança tomar no cu porque essa merda não tem conserto, PORRA!

Porque pra essa boceta funcionar, não basta que eu QUEIRA QUE FUNCIONE!

Ninguém quer que essa trolha vá pra frente! Fica só no mimimi, no nhunhunhu, cerveja, samba e
cachaça...

Tô fora!

Se preocupe em mudar a si mesmo, e não os outros. Com certeza será mais produtivo pra você.

Quanto à reclamar de tudo, pra mim é legal. Perverte o convencionalismo besta, por isso eu gosto.

Boa noite. 

Criticar, criticar e criticar. Colocar tudo no fórum e FODA-SE. Sem grupos de ação, sem atitudes
impactantes. Sem nada. Apenas reclamar. Este é o sangue brasileiro* correndo na sua veia. Esta é sua
vida, e ela acaba um minuto por vez.

O motivo é simples: você é um solitário que não deve ter alcançado sucesso na vida. Se fosse um cara
bem resolvido não estaria reclamando, estaria tomando um vinho de uma vila tradicional da Itália, ao lado
de sua esposa nascida em Luxemburgo que carrega a mais bela carga genética para seus herdeiros mas
não passa de um interesseira, com os pés em cima de pele de urso Kermode admirando toda sua
esplêndida vista de sua própria ilha, esperando a ligação daquele seu amigo político corrupto querendo te
convidar pra sair. Talvez ele esteja com saudade de dar uma pimbada com sua mulher enquanto você
admira a coleção de carros do seu "amigo".

Qual foi a fase mais difícil de sua vida? Vai ter a mesma grandeza do momento que você olhar pra trás e
ver o rastro de merda que deixou?

Um homem precisa de feitos, está imposta na sua mente a idéia de progressão (sim, você foi manipulado
para tal). Mas isso é ruim? Vamos regredir?

Você quer que a humanidade mude, você sabe que é inviável porque você é fraco pra fazê-lo e sua
rebeldia não chegou a tal ponto. O que posso te dizer é para se conformar com isso ou dar um fim nisso.
Mas você não vai dar chance pra um garoto de 17 anos que ainda é virgem dizer o que você deve ou não
fazer por se tratar de um mirim.

Eu não sou a luz, mas será que você em alguma etapa da sua vida não começou errado? Por que não
contornar? Por que?

Mr. Anderson e capitalismo.

01-05-2012 23:27

Ele deve ser patrocinado pela divisão de mouses da Microsoft.
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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.

Vertus_.

02-05-2012 0:27

O cara se acha o filósofo com esse papo de pensar fora da caixa e acredita em signos!! hahahahaha

#130

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2007
8.432
600

kaleidoscopio 
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Releed e Vertus_.

02-05-2012 7:11

Já fudeu meu scroll, vou ver se a garantia deles cobre truman 
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Felipe 
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 Citando pReD@ToR 

Ele deve ser patrocinado pela divisão de mouses da Microsoft.

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

02-05-2012 7:24

Tem uns misóginos soltando a franga aqui no fórum... daqui a pouco vão começar a chamar a mulherada
de depósito de esperma.

Eu na real, sinto pena do Truman. Deve ser muito complicado ser ele.

Truman, de boa amigo, junta uns real e paga uma puta pra tirar esse queijo, sua cabeça vai melhorar
muito.
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"Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de quem não produz nada; quando comprovar que
o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores; quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno
e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão
protegidos de você; quando perceber que a corrupção é recompensada, e a honestidade se converte em auto-sacrifício;
então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada". (Ayn Rand)

02-05-2012 7:49

A fisiologia humana inclui algumas necessidades básicas como dormir, comer, urinar, defecar e... transar.
Esses processos são fundamentais para a manutenção da vida. E interessantemente todos eles geram
prazer. Assim sendo, qualquer filosofia que inclua negar alguma dessas necessidades me parece são só
estúpida como também patológica.
É muito simples apontar vários defeitos nas mulheres. Porque é muito simples apontar defeitos em
qualquer ser humano. Organizar as falhas de um grupo numa lista, pensar em cima disso e cultivar ódio é
a receita básica para o preconceito e a discriminação.
Truman, você tem muitas certezas para um suposto filósofo questionador. E seus pensamentos te geram
um prejuízo social e psicológico importante. Eu sugiro que você busque ajuda. Talvez você diga que
grandes pensadores do passado eram considerados loucos. Mas, na maioria das vezes, uma pessoa com
transtorno mental nada mais é que uma pessoa com transtorno mental.
Abraço.
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02-05-2012 8:45

Então se eu criar um tópico alertando sobre o risco de DSTs, gravidez indesejada, obesidade, etc. estarei

dando uma de maluco ou apenas precavido e analisando o outro lado? 

Vocês não apenas estão ridicularizando a possibilidade que tudo isso exista, como que seja aplicável na
esmagadora maioria dos indivíduos, incluindo vocês mesmos.

A sua mente é muito cartesiana, flexibilize-se mais. 

Além do mais o que o tópico explica é que o comportamento humano é dividido em masculino e feminino
(mas esses são apenas rótulos, não se concentre neles), e que a diferença entre as pessoas se baseia nos
componentes que cada um tem ou adquire.

Dá uma olhada nos últimos dois posts desse tópico:
http://www.hardmob.com.br/boteco-har...a-inter-5.html

Neles eu deixei bem claro qual é essa diferença, e como o mundo em que você vive é afetado por ela,
ainda que você não perceba.
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 Citando Alzheimer 

A fisiologia humana inclui algumas necessidades básicas como dormir, comer, urinar, defecar e... transar.
Esses processos são fundamentais para a manutenção da vida. E interessantemente todos eles geram
prazer. Assim sendo, qualquer filosofia que inclua negar alguma dessas necessidades me parece são só
estúpida como também patológica.
É muito simples apontar vários defeitos nas mulheres. Porque é muito simples apontar defeitos em
qualquer ser humano. Organizar as falhas de um grupo numa lista, pensar em cima disso e cultivar ódio é
a receita básica para o preconceito e a discriminação.
Truman, você tem muitas certezas para um suposto filósofo questionador. E seus pensamentos te geram
um prejuízo social e psicológico importante. Eu sugiro que você busque ajuda. Talvez você diga que
grandes pensadores do passado eram considerados loucos. Mas, na maioria das vezes, uma pessoa com
transtorno mental nada mais é que uma pessoa com transtorno mental.
Abraço.
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Por aí se conclui que as mulheres sempre estão em desvantagem, e se muito podem emular esse
comportamento/valores que nós temos, mas não são algo inerente do seu ser, da mesma forma que não
somos iguais a elas, mas somos condicionados a ser. 

Nada impede que qualquer indivíduo pertencente a um dos gêneros fuja de todos esses estereótipos
citados. Mas você não pode negar que é praticamente impossível que uma mulher deixe de ser aquilo que
é ou o que eu e outros "pensadores" citados disseram por aí. 

Mesmo que você encontrasse alguém supostamente "diferente", no final acabaria chegando à conclusão de
que aquela pessoa está tentando ser aquilo que não é, ou seja, embarcando numa ilusão, mentindo pra
ela mesma. E as mulheres são sempre assim, velho, você é que não reparou isso ainda.

Última edição por Truman : 02-05-2012 às 9:07

02-05-2012 9:04

Preservativo e medicações anticoncepcionais não impedem o sexo. Evitar alimentos hipercalóricos com
baixo valor biológico não nega a alimentação. Por outro lado, odiar as mulheres não só impede o sexo
como também limita suas experiência sociais. O equivalente a isso seria privação do sono e anorexia. Se
quiser abrir um tópica defendendo isso, boa sorte.

#135

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2011
162
121

Alzheimer 

Membro

Releed.

02-05-2012 9:09 #136

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

------------------
Aug 2009
4.504
3
1199

Felipe 

Membro

 Citando Truman 

Então se eu criar um tópico alertando sobre o risco de DSTs, gravidez indesejada, obesidade, etc. estarei

dando uma de maluco ou apenas precavido e analisando o outro lado? 

Vocês não apenas estão ridicularizando a possibilidade que tudo isso exista, como que seja aplicável na
esmagadora maioria dos indivíduos, incluindo vocês mesmos.

A sua mente é muito cartesiana, flexibilize-se mais. 

Além do mais o que o tópico explica é que o comportamento humano é dividido em masculino e feminino
(mas esses são apenas rótulos, não se concentre neles), e que a diferença entre as pessoas se baseia nos
componentes que cada um tem ou adquire.

Dá uma olhada nos últimos dois posts desse tópico:
http://www.hardmob.com.br/boteco-har...a-inter-5.html

Neles eu deixei bem claro qual é essa diferença, e como o mundo em que você vive é afetado por ela,
ainda que você não perceba.

Por aí se conclui que as mulheres sempre estão em desvantagem, e se muito podem emular esse
comportamento/valores que nós temos, mas não são algo inerente do seu ser, da mesma forma que não
somos iguais a elas, mas somos condicionados a ser. 

Nada impede que qualquer indivíduo pertencente a um dos gêneros fuja de todos esses estereótipos
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truman, vc tem 27 anos cara, vc já trabalhou alguma vez na vida?

citados. Mas você não pode negar que é praticamente impossível que uma mulher deixe de ser aquilo que
é ou o que eu e outros "pensadores" citados disseram por aí. 

Mesmo que você encontrasse alguém supostamente "diferente", no final acabaria chegando à conclusão de
que aquela pessoa está tentando ser aquilo que não é, ou seja, embarcando numa ilusão, mentindo pra ela
mesma. E as mulheres são sempre assim, velho, você é que não reparou isso ainda.

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

02-05-2012 9:20

As minhas mensagens podem ser apelativas ou pra chamar atenção ou pra dar ênfase a uma opinião
minha.

Mas eu não tenho (e nem prego) nenhum ódio ou preconceito.

A minha moral é muito simples: eu-só-digo-a-verdade. 

A VERDADE!

E a Verdade não pode ser rebatida.

Só a simples presença de alguém que diz "não", é a certeza de que aquilo que achamos ser a coisa
certa...

Está em vias de ser destruída. 

Eu não tenho medo de enfrentar as consequências.

Vocês, por exemplo, acham que sou troll ou maluco.

E POSSO ATÉ SER! 

Mas aqui ó, olha minha cara pra bater! 

Já vocês, enfiam o rabo entre o cu e ficam fazendo mimimi, "que moral você tem", "o que você faz",
bububu... 

Perdeu, praybõi! 

#137

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Autor do tópico

Truman 

Membro

 Citando Alzheimer 

Preservativo e medicações anticoncepcionais não impedem o sexo. Evitar alimentos hipercalóricos com
baixo valor biológico não nega a alimentação. Por outro lado, odiar as mulheres não só impede o sexo
como também limita suas experiência sociais. O equivalente a isso seria privação do sono e anorexia. Se
quiser abrir um tópica defendendo isso, boa sorte.
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Última edição por Truman : 02-05-2012 às 9:22

02-05-2012 9:29

Opa, mais um teste de scroll. So far so good. Esses mouses da 4tech são um ótimo custo / beneficio para
quem gosta de jogar no pc ! Fica a dica !

#138

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
5.796
1210

Flower Power  

Membro

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

02-05-2012 9:30 #139

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Old Scotch Whisky
Dec 2011
4.599
1830

johnnie walker 

Membro

 Citando Truman 

Eu sou um sujeito naturalmente arredio. Sou de Escorpião (orgulhoso, emotivo, auto-destrutivo, rancoroso,
radical, sempre buscando uma mudança (ou sentido/significado pra vida) e Aquário como ascendente
(altruísta, idealista, nobre, rebelde, original, que não tolera restrições e se relaciona mais de uma maneira
cerebral, impessoal, distante/fria).

Fortes fortuna adiuvat

Flower Power e Vertus_.
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02-05-2012 11:50

Eu percebo um certo prazer mórbido, sádico, de vários membros do fórum em observar o sofrimento do
Truman, levando-o cada vez mais pro fundo do abismo intelectual em que ele flutua.

Tenha dó né gente. Parem de bolinar o menino.

#140

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Velho de HM...
Jan 2001
4.783
1555

Soro 

Membro

"Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de quem não produz nada; quando comprovar que
o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores; quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno
e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão
protegidos de você; quando perceber que a corrupção é recompensada, e a honestidade se converte em auto-sacrifício;
então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada". (Ayn Rand)

02-05-2012 12:12

Moderação, porque o Truman tem carta branca pra xingar a tudo e a todos?

#141

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2003
4.189
43

Mike Portnoy 

Membro

 Citando Chip_ahoo 

to ligado, mas naum e a primeira vez que faço sexo anal..e so desta vez vim a sentir essa dor (pelo que
lembro).

02-05-2012 13:29

Ele tem recomendação médica pra não ser contrariado. Um adv/ban poderia desencadear um processo
auto-destrutivo irreversível, podendo inclusive culminar com assassinato em massa antes do inevitável
suicídio.

#142

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Velho de HM...
Jan 2001
4.783
1555

Soro 

Membro

 Citando Mike Portnoy 

Moderação, porque o Truman tem carta branca pra xingar a tudo e a todos?

"Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de quem não produz nada; quando comprovar que
o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores; quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno
e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão
protegidos de você; quando perceber que a corrupção é recompensada, e a honestidade se converte em auto-sacrifício;
então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada". (Ayn Rand)

02-05-2012 14:16 #143

origgin  
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Mesmo sendo só arquétipo, SIGNO? Fica na Gazeta o dia todo né chóvem?

O que define a origem da conversão sentimento/alteração biológica? Sinapses?

Você não disse que todos (menos você) estão presos ao "esquema"?

Eu era assim também, mas de uns tempos pra cá, houveram algumas mudanças que talvez, em um longo
prazo, possam resultar em algo positivo. Existem grupos de todo tipo de visão que aos poucos se
estabelecem e raramente conseguem um feito. O truque é entrar na venosa do sistema.

Não, você responde o que lhe convém e preenche seu campo de satisfação evaporante.

Pff. Balela. Você já o está fazendo.

Você produz seu próprio produto? Se não, não muda a si mesmo.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Daora a vida
Oct 2011
1.357
542

Membro

 Citando Truman 

Eu sou um sujeito naturalmente arredio. Sou de Escorpião (orgulhoso, emotivo, auto-destrutivo, rancoroso,
radical, sempre buscando uma mudança (ou sentido/significado pra vida) e Aquário como ascendente
(altruísta, idealista, nobre, rebelde, original, que não tolera restrições e se relaciona mais de uma maneira
cerebral, impessoal, distante/fria).

 Citando Truman 

E gero pensamentos bons até mesmo para quem me detesta pois, bem sei, guardar mágoa é envenenar-
se aos poucos, é castrar sua própria Alma e destruir seu corpo lenta e seguramente com doenças como
inflamações, dermatites ou, a pior de todas, câncer.

 Citando Truman 

Eu quando posto aqui, sempre me refiro a quem está FORA do esquemão ou que caiu nele de
paraquedas.

 Citando Truman 

Vamos deixar uma coisa clara: eu não sento e espero que as coisas mudem.

Eu simplesmente matei qualquer esperança nesse sentido.

Mate a sua também.

 Citando Truman 

Eu estou mais pra um "vulcano". E vulcanos raramente fogem de um debate...

 Citando Truman 

Eu acredito que todo ser humano tem uma Consciência que SABE quando está fazendo uma coisa que
prejudica a si mesmo.

Por isso eu NÃO QUERO seguir o exemplo de vocês.

 Citando Truman 

Ninguém quer que essa trolha vá pra frente! Fica só no mimimi, no nhunhunhu, cerveja, samba e cachaça...

Tô fora!

Se preocupe em mudar a si mesmo, e não os outros. Com certeza será mais produtivo pra você.
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Até sua satisfação evaporar...

 Citando Truman 

Quanto à reclamar de tudo, pra mim é legal. Perverte o convencionalismo besta, por isso eu gosto.

Rotpar.

02-05-2012 14:36

Os signos chineses e ocidentais são apenas representações arquetípicas das pessoas.

Ajuda a tentar compreendê-las mas nem de longe podemos determinar que a pessoa do signo tal e tal
será exatamente assim e assado. 

O ascendente é a sua personalidade exterior, a que você exibe ao mundo, não a sua verdadeira. E

normalmente eclipsa a outra mesmo. O que é bastante evidente no meu caso. 

A personalidade é um atributo exclusivo do caráter da pessoa. E o caráter é determinado por uma série de
fatores, que vai do oportunismo à "evolução mental" do camarada. 

É possível, sim, uma pessoa mudar 100% sua personalidade.

Impossível é mudar a culpa que sua Consciência sente.

Anestesiá-la, sim. Mas nem todo anestésico do mundo impedirá de você se confrontar com sua
Consciência.

#144

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Autor do tópico

Truman 

Membro

 Citando johnnie walker 

http://i668.photobucket.com/albums/v...9126169630.jpg

 Citando johnnie walker 

Você não disse que todos (menos você) estão presos ao "esquema"?
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Ali, naquele segundinho antes da Morte.

Ela só precisa desse segundo. 

Cara, pense na banalidade que é isso tudo!

Você quer deixar legado, você quer mudar o mundo, mas eu não acredito no sistema! 

E estou apenas tocando o barco nessa ilusão. 

Eu nunca segui porra nenhuma, porque não sou e nunca fui igual a nenhum de vocês. 

Basicamente seria isso. 

 Citando johnnie walker 

Eu era assim também, mas de uns tempos pra cá, houveram algumas mudanças que talvez, em um longo
prazo, possam resultar em algo positivo. Existem grupos de todo tipo de visão que aos poucos se
estabelecem e raramente conseguem um feito. O truque é entrar na venosa do sistema.

 Citando johnnie walker 

Pff. Balela. Você já o está fazendo.

02-05-2012 14:47

Claro que não é igual a ninguém aqui.

Ninguém faz alisamento no cabelo aqui 

#145

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

The Voice 

Membro

 Citando Truman 

Eu nunca segui porra nenhuma, porque não sou e nunca fui igual a nenhum de vocês.

Rotpar.

02-05-2012 14:48 #146

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2012
1.284
1885

fonedeouvido 

Membro
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 Citando Baskiat 
Ok, a bebida "retarda" os reflexos bla bla bla, MAS, tb tem mta caloria. Acha q nego chapado sai querendo
brigar com todo mundo pq? Fica pilhado.

02-05-2012 14:51

No que você justifica sua existência? Não quer deixar nenhum rastro seu por aí? Quer vegetar?

Está num plano superior, "Ser supremo"? E quando sua redoma se quebrar? O impacto causado vai ser
fatal.

#147

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Daora a vida
Oct 2011
1.357
542

origgin  

Membro

 Citando Truman 

Cara, pense na banalidade que é isso tudo!

Você quer deixar legado, você quer mudar o mundo, mas eu não acredito no sistema! 

E estou apenas tocando o barco nessa ilusão.

 Citando Truman 

Eu nunca segui porra nenhuma, porque não sou e nunca fui igual a nenhum de vocês.

02-05-2012 17:35

Mas eu não tenho vergonha nenhuma de admitir que cuido dos meus cabelos. Ou do meu visual. 

Os homens não fazem isso justamente porque foram envergonhados pelas mulheres desde cedo a
acreditar que nada era importante (a não ser satisfazer as vontades delas, nunca as suas próprias), de

acreditar nesses estereótipos de machão, etc. 

E mulheres fazem isso justamente porque já estão num processo de auto-destruição. Odeiam todo mundo
porque vêem nelas tudo aquilo que abominam. 

Daí o despeito. 

No meu caso eu faço escova não pra alisar, porque acho ridículo. E sim pra diminuir o volume dos fios
porque nunca achei que deixar os cabelos curtos combinava com meu rosto. Mas quando começam a
crescer, ficam muito secos e com um aspecto ruim.

Então não tem diferença entre usar um xampu e fazer uma escova dessas. Só que o xampu tem efeito por
até 2 horas depois de aplicado. A escova por 2 meses. 

É uma simples questão da gente repensar nossas posturas sob determinadas coisas, mas vocês agem
simplesmente como idiotas que seguem a programação da sociedade.

Temos que pegar esses exemplos e jamais deixar que nós mesmos sejamos aprisionados nessas

#148

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Autor do tópico

Truman 

Membro

 Citando The Voice 

Claro que não é igual a ninguém aqui.

Ninguém faz alisamento no cabelo aqui 
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armadilhas. 

Todos nós temos algo a fazer conosco. Com nossas vidas.

Eu acho que não estamos aqui, agora, neste mundo, apenas a passeio, como dizem uns e outros. E nem a
trabalho. Muito menos com a somatória de ambos.

Existem variantes, é verdade, mas creio que cada um de nós veio que meio "predestinado" a fazer alguma
coisa importante.

Não importa o nome, destino, "caminho", o que for. Mas, na minha convicção, estou certo de que temos

uma coisa importante pra fazer. 

A gente pode bater a cabeça aqui, pode se desencontrar ali, pode se confundir, deixar-se levar pelas
incontáveis armadilhas que estão por aí mas, se pararmos pra pensar um pouco que seja...

Se dermos um tempo pra nós, se meditarmos ou se simplesmente consultarmos esse pequeno e tão
esquecido "consultor" que chamamos de Coração, certamente encontraremos o nosso "objetivo secreto",
nos convocando, desde sempre, a fazer aquilo que devemos fazer.

Já diziam os antigos: o Homem é o centro do Universo. E eu te garanto: o Universo somos nós, sempre foi
a gente. Não tem nada que vale a pena aqui, que esteja do lado de fora. 

O que faz um homem evoluir?

Sofrimento.

Nos dizem o tempo todo pra arriscar, pra pagar o preço com nossa experiência. E que não devemos ter

medo da vida (que é absolutamente normal, numa sociedade opressora como a nossa). 

Porém, no meu caso não se trata de covardia ou medo. Porque até eu já experimentei um pouco, antes de
me isolar mais ainda, do que vocês chamam de "vida".

E sim de algo inerente da minha própria personalidade. 

Ninguém pode se negar por tempo demais. Cedo ou tarde a gente se revela quem é de verdade e não há
Deus, Jesus ou deuses que possam mudar isso.

De algum jeito a nossa mente arruma um jeito de quebrarmos o condicionamento que nos auto-impomos e
a Verdade que está conosco sairá.

A MINHA NATUREZA é e sempre foi a de ser um "lobo solitário" mesmo.

Eu não consigo me ver sendo parte de coisa alguma. Não consigo me emocionar, interessar ou mesmo
sentir confortável em momento algum com qualquer pessoa.

Todo e qualquer sentimento que eu já tive por elas foi meramente transitório.

Nenhuma significou ou se esforçou pra significar nada pra mim. E com o tempo foram esquecidas e me
voltei pra mim mesmo.

Apenas idiotas superficiais querem idiotas superficiais.

 Citando origgin 

No que você justifica sua existência?

 Citando origgin 

Não quer deixar nenhum rastro seu por aí? Quer vegetar?
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Acredite ou não, eu não tenho e nunca tive ambições, não corro atrás de grana/bens, dirigir, beber, fumar,
viajar, trepar, arrumar um meio de subsistência, e nem de sair de casa eu gosto, tanto que raríssimas
vezes eu saí ou fiz algo sozinho.

E a maior parte da vida eu sequer saí de casa ou me relacionei com ninguém, mesmo.

Pra me distrair eu prefiro fazer qualquer coisa, desde que não resulte numa socialização forçada com
nenhum de vocês (o que é muito difícil de ser evitado, mas eu tento até onde for possível) ou seja mais
um método barato de incutir uma alienação e empulhação na minha mente.

O método real do ser humano perceber a Verdade das coisas é simples: consultar o coração, a consciência,
a razão e a lógica.

Consultar a si mesmo.

Se eu tivesse concluído que qualquer uma dessas coisas que vocês tanto defendem me daria alguma
satisfação ou propósito à minha vida, eu teria pelo menos tentado segui-las.

Mas eu concluí que a minha miséria não é diferente da sua. 

Ambos os caminhos estão certos, porque não há caminhos errados.

O seu você segue porque foi OBRIGADO a isso. 

O meu? Eu fui "FORÇADO" a ele. Ou porque não dei bola pra nada disso. 

E hoje sei que muita coisa que acreditava ter valor, simplesmente não tem!

Aí sim, FODEU!

Você pode até achar que é trollagem minha, que é conversa fiada...

Mas eu sou anti-convencional pra cacete. 

É praticamente impossível eu me importar com qualquer coisa se não for MESMO convencido da relevância
dela.

E sou independente onde mais importa: no pensamento, na concepção de mim mesmo.

Não quero fazer parte de nada disso só pra obter um lugar ao sol.

Pra poder me "GAMBAR", ou me revestir de uma falsa moralidade, de falsas realizações que nunca
aconteceram, de que "faço a diferença" pra alguém ou alguma coisa.

Aí NÃO SERÁ o *MEU* lugar. Será o lugar QUE OUTROS deixaram. 

Mesmo que ninguém nunca tenha qualquer espécie de liberdade, eu prefiro acreditar que tenho um
pouquinho a mais que seja que todos vocês.

Não é questão de incompetência, fracasso pessoal, e muito menos infantilidade.

Eu apenas não consigo fazer parte de um jogo de corruptor e corrompido, pois ambos estão fodidos. 

O que vai ser de mim? Sinceramente não sei.

 Citando origgin 

Está num plano superior, "Ser supremo"? E quando sua redoma se quebrar? O impacto causado vai ser
fatal.
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Porque eu não faço planos mirabolantes pra um futuro alucinado. Não planejo minha vida, não sigo
métodos, organogramas ou o diabo que seja.

O guerreiro de verdade sabe quando perdeu e sabe se conformar se lutou o bom combate.

E eu já estou no dilema final da minha existência: não tenho como sair de mim mesmo. Não tenho como
mudar quem sou, e muito menos a realidade em que estou inserido.

E daqui a pouco, terei o mesmo destino que todo mundo.

Já o seu problema é um só: APEGO! 

Eu me conformei com meu destino. Se é pra sair de uma merda e ir pra outra, eu escolho ficar nesta
merda, mesmo.

E sei que o sol vai nascer amanhã, e depois que se for, virá a noite.

Que as mulheres continuarão a serem exatamente como eu as descrevo aqui...

E que todos nós vamos morrer.

PORRA, será que eu preciso ainda TE PROVAR tudo isso?

Ou a palavra "axioma" não lhe diz nada? 

Última edição por Truman : 02-05-2012 às 17:47

ABOBO.

02-05-2012 17:46

Homem fazer escova é ridículo de qualquer maneira, não menos que fazer chapinha. Nessa você se
superou. Para mim, homem que faz escova no cabelo, progressiva, chapinha e similares ou é metrosexual
demais ou gay. Ambos não servem para mim.

Explicado.
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 Citando Truman 

No meu caso eu faço escova não pra alisar, porque acho ridículo. E sim pra diminuir o volume dos fios
porque nunca achei que deixar os cabelos curtos combinava com meu rosto. Mas quando começam a
crescer, ficam muito secos e com um aspecto ruim

 Citando Truman 

E a maior parte da vida eu sequer saí de casa ou me relacionei com ninguém, mesmo.

02-05-2012 18:04 #150
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