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 [FilosoMOB] Celibato?

Acho que sou tarado. Penso em sexo pelo menos uma vez ao dia, isso em dias meio deprês. Acho que eu
não conseguiria ficar muito tempo sem dar umazinha, ou sem ao menos espancar o macaco. Sexo é capaz
de transformar meu estado de total putisse em completo relaxamento e alegria. Eu preciso dele.

Achei que com o tempo isso passaria, mas não passou. Tenho 32 anos e nenhum sinal de acomodação.
Não acho que a idade acalme. Eu tinha um chefe que devia ter uns 60 anos, recém-separado, e o velho só
falava em sacanagem, o dia todo. Imagino que o fato do cara ficar acomodado num casamento infeliz não
acalma o apetite, somente mascara. 

O sexo, ou vontade de sexo, é uma característica humana. Viemos dos bichos, portanto, é uma
característica selvagem. Conquistar a fêmea é motivo de brigas, demonstração de poder, e orgulho. Ter
vontade é, portanto, uma característica humana (a não ser que haja algum problema hormonal).

Então fiquei pensando. É possível viver sem sexo? Se a vontade de sexo é uma característica de todos os
humanos, porque alguns decidem optar pelo celibato? Parece-me antinatural.

Um colega de trabalho disse que frequentou o seminário para se tornar padre, mas decidiu não seguir a
"vocação". Ele é um cara muito religioso, porém chegou à conclusão que não poderia viver sem sexo. Hoje
ele é casado e tem uma filha.

Será que essas pessoas realmente não fazem sexo? Fico pensando no escândalo da pedofilia dos padres.
Existem os casos entre padres e freiras. E mesmo aqueles que aparentemente não tem relacionamentos
com outras pessoas, nem batem umazinha?

Não é necessário trollarizar a Igreja Católica. A maioria das religiões antigas pregavam o celibato. Os
monges pregam que o isolamento e a meditação poderiam levar à iluminação. No fundo não consigo deixar
de pensar que devem estar ao menos fazendo escondidos.

Sexo não é o centro do universo, mas é uma parte importante dele. A internet deve ser 97% pr0n. Liga a
TV no domingo = BUNDAS. Abrir o email = BUNDAS. Vai na praia = BUNDAS. O que quero dizer é que
TODO MUNDO É ASSIM.

Então, o que quero saber é se o celibato é realmente possível, ou se é somente a hipocrisia de tentar
esconder uma característica natural do ser humano?
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Bem vindo ao clube..
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 Citando Dito 

Acho que sou tarado.

28-11-2010 14:07

hipocrisia de tentar esconder uma característica natural do ser humano.

Aliás, a religião vive disso: obrigar seus seguidores a abrir mão de tudo o que é normal em prol do dito
"sacrifício". Talvez seja o primeiro passo para o fanatismo, já que nada mais te resta.
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Eu também acho que muita gente mascara. A pouco tempo ninguém assumia que batia umazinha.

Quanto aos padres, acho que é uma parcela da sociedade em declínio. Qual a relação de padres novos em
relação à padres velhos? Com certeza não é proporcional à pirâmide etária do resto da sociedade. E acho
que esse declínio tem muito a ver com sexo.

Mas eu não sei até onde o sexo é obrigatório. Com certeza existem pessoas que não fazem sexo, como
alguns paralíticos, por exemplo.
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Se gostou do que leu, dê uma verdinha.  -------------------------->
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Hit the road, Jack.

28-11-2010 14:21

E quem é que não pensa em sexo assim? Não vou nem entrar em exemplos aqui pra galera não cair de
pau...
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 Citando redhat 
Vamos trocar chocolates ? eu te dou um talento e vc me da sem parar.
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Vc acha mesmo que é só homem que pensa em sexo toda hora? :BOLHA::VIRJÃO:

As minas são taradas também. Mas elas sabem resistir/esconder melhor que os homens..
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Nem eles vivem sem sexo.

A igreja é a maior comunidade gay fechada do mundo.
Na europa a quantidade de relatos de prostitutos que são produto dos padres é alarmante. Um miche disse
numa entrevista que muitos padres, sacerdotes, etc etc, mantem relações sexuais entre eles, os que saem
do contexto sao os que gostam de teenagers, e etc, por isso sempre sao os que criam problemas.

Mas no geral, eles vivem em relação entre eles por anos, decadas, e ninguem nunca suspeita.
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Eu penso em sexo pelo menos uma vez a cada 15 minutos.
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<D3adlode> I was a mistake you jackass
<Quasar> We all got birth certificates, d3 got an apology letter from durex
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Mulher pensa em sexo tanto quanto. Eu não conseguiria viver sem (Y)
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 Citando Rex Manning 

Citação Postado originalmente por Jack Herer Ver Mensagens
testosterona
Vc acha mesmo que é só homem que pensa em sexo toda hora? :BOLHA::VIRJÃO:

28-11-2010 14:44

Olha, na minha opinião, essa história de celibato não tem nada a ver com busca de iluminação. Algumas
religiões celtas tinham como alguns de seus rituais a prática sexual. O sexo tântrico implica numa
profunda elevação espiritual através do sexo. Muitas das religiões pagãs, ao contrário do que você disse,
não só admitem o sexo como o aceitam como forma ritualística, seja por enxergarem algum tipo de
"beleza" no ato ou por gostarem de um fuck fuck mesmo.
Se quiser ir um pouco mais fundo, eu vi na BBC um dia um documentário. Mapearam o cérebro de
algumas pessoas ultra papa-hóstias enquanto elas rezavam e mapearam o cérebro de casais gratinando.
Exceto pelas áreas ativadas por exercício físico, a área que é ativada durante o orgasmo tinha uma
intersecção muito grande com a área ativada pela oração fervorosa, e nos dois casos desencadeou um
processo de liberação de endorfinas.
Por essas e outras, acho que a iluminação não tem nada a ver com o bem bom. Acho que o celibato foi
uma ilusão criada e determinada pela igreja a fim de concentrar riquezas. Afinal, se os sacerdotes
tivessem filhos e netos, seus patrimônios seriam divididos e dispersos. Celibato foi um meio muito eficiente
de concentrar capital. A prova disso é a grana que tem o banco do Vaticano, como se lê aqui:
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stephenkall 
Folding@hM Team

In 1994, the audit listed: 
- 1,483 billion lire in assets [About $848 million]: 
- 732 billion lire [about $419 million] in liabilities (in the "Consolidated Financial Statements of the Holy See"
(410 billion in cash, 479 billion in stocks and bonds, 29 billion in gold, and 470 billion in fixed assets -
investments and real-estate) . 269 billion lire are in deposits and accounts of Vatican entities, 96 billion for
employees' severance indemnities and 262 billion at the value of pensions to present employees;
- 750 billion are in net assets [$430 million].

Última edição por stephenkall : 28-11-2010 às 14:47
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União Garra de Águia Brasil - Ying Zhao Pai - CBWKC

 Citando Macstore 

quanto as chinesas tao pagando pra conseguir cidadania chinesa?

28-11-2010 15:46

vc tem razão
eu não quis ir tão no passado assim.

e sexo tântrico.... pqp não tenho paciência.
soca logo pra abrir uma cerva e ligar a tv pra ver o futeba
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 Citando stephenkall 
Olha, na minha opinião, essa história de celibato não tem nada a ver com busca de iluminação. Algumas
religiões celtas tinham como alguns de seus rituais a prática sexual. O sexo tântrico implica numa profunda
elevação espiritual através do sexo. Muitas das religiões pagãs, ao contrário do que você disse, não só
admitem o sexo como o aceitam como forma ritualística, seja por enxergarem algum tipo de "beleza" no ato
ou por gostarem de um fuck fuck mesmo.

28-11-2010 15:47

Depois que conhece, não tem como não pensar ne mano.
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Negociei com : Umbro,DE-SP,NiltonBR,Honorato,marciocrosara,MarceloMM,sasqu at,Jarod,
Boto®,jtedaldi,Nforce2,titijr,Kkiller,matheus.pre, Leandro_preda,MatthauS, Wolfmancs,rodigos, Talocoze, ElMuyLoko,
Firemax
Referências: http://www.hardmob.com.br/referencias-vendas-usados/357987-manisnk-referencias.html

B ilh  it   f ê i !

28-11-2010 15:51

tá, e porque é possível usar drogas e depois nunca mais usar?
qual a lógica para deixar de fazer uma coisa que é "boa"?
eu acho que é porque é natural do ser humano, assim como comer, beber, trabalhar.
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Depois que conhece, não tem como não pensar ne mano.
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não é todo mundo que ja experimentou e gostou de drogas
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 Citando Dito 

tá, e porque é possível usar drogas e depois nunca mais usar?
qual a lógica para deixar de fazer uma coisa que é "boa"?
eu acho que é porque é natural do ser humano, assim como comer, beber, trabalhar.

Tópico sobre Boa-noite-cinderela 

 Citando leoent 
Portanto, desconfie das pessoas, aquele cara que é teu amiguinho e te cumprimenta todo dia pode estar te
fudendo nas escondidas

28-11-2010 16:46

celibato vem exclusivamente de padres/monges/whatever num terem familias pra sustentar e herdar seus

bens...  topic

a igreja gosta de acumular riqueza, não de pagar pensão...
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Galera, está rolando o concurso HardMOB de fotografia!  Votem em sua preferida de cada uma das 3 categorias!!! 
 Natureza - Urbanismo - Pessoas 

28-11-2010 17:04

Realmente como o amigo citou, o celibato vem da época em que a igreja só acumulava bens e não queria
dividir entre mulheres/herdeiros, porém filhos bastardos existiam aos montes.
Tinha um amigo que tinha amizade com alguns seminaristas e ele dizia que a noite aconteciam coisas que
até Deus duvida.
Cara, isso vem da natureza, todo animal tem que se reproduzir para perpetuar a espécie, portanto sexo é
essencial...
Não conseguiria viver sem ahhaha...
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John Harvey Kellogg inventou o “corn flakes” ou como chamamos no Brasil, o sucrilhos, em 1898 como
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parte de sua dieta para diminuir o desejo sexual e a masturbação.
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Cara esse exemplo ai já não cola. Sexo tem diversos fatores como a aparência, tesão, vontade,
hormônios, atração, etc. 

Fora que sexo não restritivo e mal visto pela sociedade como a droga. E prazeiroso e ninguém vai ficar te
recriminando, como quando usar nóia e ficar de olho vermelho e com cara de pateta, ou frito pulando que
nem doido.
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 Citando Dito 

tá, e porque é possível usar drogas e depois nunca mais usar?
qual a lógica para deixar de fazer uma coisa que é "boa"?
eu acho que é porque é natural do ser humano, assim como comer, beber, trabalhar.

Negociei com : Umbro,DE-SP,NiltonBR,Honorato,marciocrosara,MarceloMM,sasqu at,Jarod,
Boto®,jtedaldi,Nforce2,titijr,Kkiller,matheus.pre, Leandro_preda,MatthauS, Wolfmancs,rodigos, Talocoze, ElMuyLoko,
Firemax
Referências: http://www.hardmob.com.br/showthread.php?t=357987

B ilh  it   f ê i !

28-11-2010 17:30

Celibato, para a igreja, tem só a ver, como disseram, da questão de bens. Imagine se a igreja permitisse
casamentos e filhos? Os bens seriam da igreja ou do padre? E esses "filhos da Igreja", teriam direito ou
não? Por via das dúvidas, não permitem.
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Suspenso
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Membro

28-11-2010 18:41 #21

C R O I X 

Membro

 Citando Dito 

Acho que sou tarado. Penso em sexo pelo menos uma vez ao dia, isso em dias meio deprês. Acho que eu
não conseguiria ficar muito tempo sem dar umazinha, ou sem ao menos espancar o macaco. Sexo é capaz
de transformar meu estado de total putisse em completo relaxamento e alegria. Eu preciso dele.
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Sexo e vontade de sexo é super normal.

O que nao é normal é reprimir o sexo, mas hoje vemos isso como normal por causa de centenas e
centenas de amos de de influencia dos costumes e crencas dos povos Monoteistas que surgiram no Oriente
medio e tiveram sua cultura influenciando o mundo todo durante a idade media atravez da igreja.

Se vc comparar com os Indoeuropeus, seus costumes e crencas, como os gregos, os ditos povos barbaros
europeus e ate mesmo indianos, o sexo era algo mais liberal e ate mesmo vangloriado. Todos os povos
indoeuropeis, que eram politeistas, tinham um deus para venerar o sexo. Como tambem todos esses povos
dinha um dia para celebrar a esse deus. Alem de tudo, todos esses povos faziam representacao do sexo
em suas obras artisticas e decorativas.

Para esses povos Sexo era alo tao bom e tao importante quanto a comida. Tanto é que o sexo geralmente
era retratada pela comida e celebrado com muita comida tambem.

Ate que veio a Igreja com o pecado da Gula, do Sexo e da monagamia dizer que isso era errado e que
quem fizesse iria morrer no inferno.

Nao vivemos mais na idade media, mas ainda somos muito influenciados pela longa historia de dominacao
politica e cultural da igreja a ponto que ate mesmo os mais ateus podem ficar com dor na conciencia ao
pensar em ter uma relacao sexual com outra mulher alem da sua/seu amada/amado. Ou julgam as
pessoas negativamente se ela faz muito sexo com diferente pessoas ou mais de uma pessoa de uma vez,
principalmente se for mulher. Como se isso fosse errado ou negativo.

Ou seja, nao ha nada de errado. Sexo é bom e é natural. Se vc quer transar transe e pronto. Se vc gosta
de diferentes mulheres transe com todas elas e seja feliz. Mas sempre respeitando o concentimento e
costumes das mulheres tambem.

Aqui vai um post que acabei de colocar no blog que tem um pouco a fer com o que eu disse:
http://www.hardmob.com.br/entries/62...m-mundo-doente.

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Oct 2002
5.397
4
418

Achei que com o tempo isso passaria, mas não passou. Tenho 32 anos e nenhum sinal de acomodação.
Não acho que a idade acalme. Eu tinha um chefe que devia ter uns 60 anos, recém-separado, e o velho só
falava em sacanagem, o dia todo. Imagino que o fato do cara ficar acomodado num casamento infeliz não
acalma o apetite, somente mascara. 

O sexo, ou vontade de sexo, é uma característica humana. Viemos dos bichos, portanto, é uma
característica selvagem. Conquistar a fêmea é motivo de brigas, demonstração de poder, e orgulho. Ter
vontade é, portanto, uma característica humana (a não ser que haja algum problema hormonal).

Então fiquei pensando. É possível viver sem sexo? Se a vontade de sexo é uma característica de todos os
humanos, porque alguns decidem optar pelo celibato? Parece-me antinatural.

Um colega de trabalho disse que frequentou o seminário para se tornar padre, mas decidiu não seguir a
"vocação". Ele é um cara muito religioso, porém chegou à conclusão que não poderia viver sem sexo. Hoje
ele é casado e tem uma filha.

Será que essas pessoas realmente não fazem sexo? Fico pensando no escândalo da pedofilia dos padres.
Existem os casos entre padres e freiras. E mesmo aqueles que aparentemente não tem relacionamentos
com outras pessoas, nem batem umazinha?

Não é necessário trollarizar a Igreja Católica. A maioria das religiões antigas pregavam o celibato. Os
monges pregam que o isolamento e a meditação poderiam levar à iluminação. No fundo não consigo deixar
de pensar que devem estar ao menos fazendo escondidos.

Sexo não é o centro do universo, mas é uma parte importante dele. A internet deve ser 97% pr0n. Liga a
TV no domingo = BUNDAS. Abrir o email = BUNDAS. Vai na praia = BUNDAS. O que quero dizer é que
TODO MUNDO É ASSIM.

Então, o que quero saber é se o celibato é realmente possível, ou se é somente a hipocrisia de tentar
esconder uma característica natural do ser humano?

http://www.hardmob.com.br/entries/62-Ninguem-%C3%A9-saudavel-em-um-mundo-doente
http://www.hardmob.com.br/blogs/181411/
http://www.hardmob.com.br/members/C%20R%20O%20I%20X.html?tab=likes_received
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Meu Site: www.marciofaustino.com
Minha fan page: Márcio Faustino Photographer
Minha loja virtual: http://marcio-faustino.artistwebsites.com/

28-11-2010 18:44

welcome
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soldZ 

Membro

 Citando Rex Manning 

Bem vindo ao clube..

28-11-2010 22:39

As vezes confundo Celibato com Ciabata.
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Mensagens:
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Neon 

Membro

huuuu! (¬'-')¬ C-('-'Q) straight!

las.ork.mys.mix.fac.twi

28-11-2010 22:56

a moda agora é ser pastor

#24

Registro:
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Nov 2007
267
0

AaaaH 

Membro

 Citando wax 

Eu também acho que muita gente mascara. A pouco tempo ninguém assumia que batia umazinha.

Quanto aos padres, acho que é uma parcela da sociedade em declínio. Qual a relação de padres novos
em relação à padres velhos? Com certeza não é proporcional à pirâmide etária do resto da sociedade. E
acho que esse declínio tem muito a ver com sexo.

Mas eu não sei até onde o sexo é obrigatório. Com certeza existem pessoas que não fazem sexo, como
alguns paralíticos, por exemplo.

28-11-2010 23:26

Isso aí é coisa de gente impura.
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