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Não seria mais fácil e rápido dizer apenas que a repreensão ao sexo vem da (medieval) igreja católica?

Seu prolixo.
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Garth Algar 

Suspenso
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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.
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Outro dia vi duas freiras. Fiquei pensando em quanto sexo já não fizeram com os padres e com as outras
freiras. Tudo regado a muito vinho e música gospel!

Da-lheeee
até parece que n transam....
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Party like a Rockstar,
Fuck like a Pornstar,
Lie like a Moviestar  !
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impossivel ficar sem sexo... 
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Pelo que eu saiba essa é a razão da catolica ter implementado o celibato - até uns seculos atrás não tinha
isso
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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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Pergunta ao autor do tópico: Você vê muita pornografia?
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então, talvéz é como se eles nunca tivesem experimentado esses prazeres e por nao terem esse tipo de
sensação não tenha falta dela.

é como se você passase a vida inteira sem comer maionese. Não seberá o gosto dela e, ao menos q prove
dela não sentirá falta dela em cima de seu xis(ou qualquer otro tipo de lanche).
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não cara. nada.
não curto aqueles closes no cú dos caras com o saquinho balançando

#32

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2003
6.434
33

Autor do tópico
   

Dito 

Suspenso

 Citando Cheiro do Ralo 

Pergunta ao autor do tópico: Você vê muita pornografia?
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Bem vindo ao clube
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Acho que eu não conseguiria ficar muito tempo sem dar
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Esse tópico me lembrou desses comentários numa discussão sobre greve de casamentos... 
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Divórcio é uma industria de transferência de renda. Casamento é uma industria de status social feminino.

Quando a nova lei do divórcio foi aprovada esses dispararam, porque virou algo totalmente banal, negócio
mesmo.

Sobre o outro tópico, vou aproveitar esse pra comentar já que na essência o que se discute é o mesmo.

Chegaram a indicar que só viver exclusivamente de punheta é coisa de fracassado. Eu discordo. E vou
mais além, tem homens que conseguem viver sem mulher e sem masturbação: são os ascetas, monges,
etc, e eles não são vistos assim.

A questão a ser perguntada sempre é: fracassado perante quem? Perante a si mesmo ou aos outros? Não
há razão pra se ver assim, pelo contrário, e sim como alguém que quebrou muitas correntes impostas pelo
meio externo. Os outros, a verdade é que nada importa a opinião deles. Até a opinião dos familiares não
deveria importar mais.

Aonde quero chegar?

O que existe é uma indústria de carreiras, que vende cursos, apostilas e esperanças à todos, e depende
muito da mulher pra ter lucro. Ora, alguém segue carreira justamente pra poder comprar um carrão, roupas
caras, perfumes importados, comer o maior numero possível de mulheres e claro, consumir, gerando lucro
pras empresas.

E pra aqueles que mesmo assim não conseguirem pegar mulher, há toda uma industria de livros de auto-
ajuda para deixá-los conformados com sua posição de macho beta e assim procurarem uma pseudo-santa
pra casar, assim gerando mais lucro pras empresas, gastando com enxoval, aluguel, escola para os filhos e
lá pra frente com a pensão pra ex-mulher. Viram que tem país aí querendo abocanhar o salário de quem
chega à uma certa idade sem filhos?

O sistema depende de tudo isso pra existir, e pra eles a masturbação é a ameaça-mor à sociedade. Por
isso todo homem que se masturba deve ser visto como um fracassado, perdedor, etc. Notem que a mulher
que faz isso não é vista desta forma, pois ela é parte da máquina opressora consumista. Ela consome
sapatos, bolsas, etc, e pra ela homem não é necessário. Pra esse pessoal tocar o próprio corpo é coisa de
"perdedores". Se a mulher (que sempre tem baixa libido) faz o mesmo é considerada "auto-suficiente".

Homem que toca uma é aquele que não depende o tempo todo de mulher, e não tem motivação pra
investir em carreiras fodásticas, pois não pretende gastar todo seu dinheiro com a mulherada (ou com
casamento e filhos). E pra esse tipo de homem eles também criaram uma indústria, a dos filmes
pornográficos, mas esta é ameaçada pela internet, onde pode-se baixar os filmes de graça, e logo a
internet vira a vilã da história (vejam os casos de pedofilia, onde sempre citam a internet).

O homem é completo sem a mulher. Temos inúmeros exemplos de ascetas que viveram anos sem sexo, e
atingiram sua plenitude. Cientistas inclusive fizeram um experimento de ondas cerebrais e constataram que
o homem mais feliz dos que foram analisados era um monge budista que estava há anos sem sexo,
considerado desde então o "homem mais feliz do mundo".

Um homem pode viver anos sem uma mulher, é questão apenas de direcionamento, coisa que a maioria
não possui. No trabalho, muitos precisam interagir com a sociedade de alguma forma, aí são bombardeados
todos os dias com a idéia de sexo e afeto. Da idéia de afeto o homem pode se desvencilhar (uma vez que
é uma questão emocional, que pode ser satisfeita por hobbies), mas na questão do sexo será mais difícil,
uma vez que estamos falando de hormônios.

O cara pode até se masturbar pra não dar problemas com retenção de líquidos (afinal é uma necessidade
biológica) mas a sociedade cobrará dele que ele tem que comer mulher, e em alguns casos até o emprego
dele pode ser posto em risco por causa disso. Em tais condições, fica muito difícil ter um direcionamento
ascético, o cara acaba se perdendo no meio das ocupações.

http://www.hardmob.com.br/members/davesax.html?tab=likes_received
http://www.blacksexyshemales.com/wp-content/uploads/2010/06/shemale-01.jpg
http://www.hardmob.com.br/members/Truman.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/truman.html


[FilosoMOB] Celibato?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/432476-filosomob-celibato-2.html#post8040232[04/02/2013 14:15:48]

-- Tema claro

« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Fale Conosco hardMOB Arquivo Início

Fuso horário base GMT -3, 14:10 h

vBulletin 
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd. 

Content Relevant URLs by vBSEO

Tabs System by vbSoporte - vBulletin en Español

Digital Point modules: Sphinx-based search
United-Forum: CSS-Sprites

A mulher vive através da sociedade, não por necessidade de emprego, mas por questão de status social. A
mulher vive pelo social e a pela aparência, sem estes itens ela não é porra nenhuma, então ela cai em
depressão por não chamar a atenção das outras mulheres, diferente do homem que pode procurar um
direcionamento ascético. Pra mulher, a ascese não existe, pois a ascese aniquila o ego, e o ego é a unica
coisa que a mulher possui. 

Última edição por Truman : 02-12-2010 às 21:24

02-12-2010 23:29

Concordo plenamente com essa frase. Por isso que eu digo: não casem e se casarem, casem com
separação total de bens.
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Divórcio é uma industria de transferência de renda. Casamento é uma industria de status social feminino.
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