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Não sou eu quem faço propaganda anti feminina. Isso é coisa de filho da puta.

#101

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2001
6.997
947

SDF 

Membro

 Citando Truman 

Na esquerda só existem dois tipos de canalhas: o mal intencionado ou o ingênuo. 

Muita gente foi torturada e morta porque queria "a revolução do povo". Mas se você está no meio dos
canalhas, se apóia canalha, seja por questão ideológica, sonho ou demência, és tão filho da puta quanto.

"...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.

 

11-03-2012 18:56 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

11-03-2012 20:01

Você faz propaganda pró-feminismo (leia-se: esquerdismo). 

Há um "alinhamento ideológico" (leia-se conluio, senão simpatia) das mulheres com o governo que está aí

(pra ser mais preciso, em qualquer esquema de poder). 

#102

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando SDF 

Não sou eu quem faço propaganda anti feminina. Isso é coisa de filho da puta.
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E baseado EM QUE você acha que as mulheres são sempre as vítimas e os homens são pirados?

Quem te disse isso? 

Eu não vejo a maioria dos homens rasgando dinheiro, comendo merda, assassinando crianças (quem é que
mais lucra defendendo o direito ao aborto e quer ter controle (exclusivo) sobre a reprodução humana?), ou
explorando as mulheres.

Ao mesmo tempo, como é que UMA NAÇÃO INTEIRA segue, aplaude e LOUVA essa corja que está aí? 

Percebeu como você não sabe pensar por si mesmo e está repetindo a propaganda de quem "venceu" e
sempre te manipulou?

Não seja mais um otário. 

 

11-03-2012 20:06

Tempos mudaram, Trumam. Elas conseguiram participar de coisas antes restritas a homens. Vida pública,
vida política. 

Se quiser continuar macho, terá que aceitar as mulheres. É bixisse explicita querer retorno ao passado
para excluir elas de antemão. Assim é muito fácil ser superior em qualquer coisa.

#103

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2001
6.997
947

SDF 

Membro

 Citando Truman 

Percebeu como você não sabe pensar por si mesmo e está repetindo a propaganda de quem "venceu" e
sempre te manipulou?

"...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.

 

11-03-2012 20:08

Como diria o sábio clodovil:
- De macho este mundo está cheio, o que faltam são homens! 

E não é que ele tinha razão?! 

#104

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2003
16.044
728

XtReMe . 
Membro

 Citando SDF 

Se quiser continuar macho, terá que aceitar as mulheres.

Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente.
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E quando a mente muda a gente anda pra frente. E quando a gente manda ninguém manda na gente.
Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura!
Na mudança de postura a gente fica mais seguro.
Na mudança do presente a gente molda o futuro!

 

11-03-2012 20:11

A minha solução é melhorar o judiciário e o acesso da população carente ao auxílio jurídico. A sua é tratar
as pessoas que sofrem tratamento desigual, por um sistema falho, de forma desigual com intuito de
melhorar a igualdade? Algo que me diz que isso é uma lógica falha, tanto por a desigualdade perante à
justiça não ser resultado de gênero e sim nível socioeconômico, além de aplicar de forma cega a todos os
casos sem uma prévia análise.

#105

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
945
145

EvoSpider 

Membro

 Citando SDF 

Que bom. Voltamos à realidade concreta então? Onde devemos estabelecer meios práticos para tratar o
problema (que mané outro problema o que, se não há acesso não há justiça), onde devemos tratar os
desiguais desigualmente?

 

11-03-2012 20:16

Enquanto a sua solução se mantiver no campo da imaginação, da hipótese. Enquanto o mundo real for
esse, nada mal fazer assim. Assim fazendo, procura-se equilibrar a relação homemxmulher enquanto as
utopias trabalham para melhorar o resto. Se eu fosse governo faria exatamente o que foi feito. Tanto que
foi feito de fato. Oras.

#106

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2001
6.997
947

SDF 

Membro

 Citando EvoSpider 

A minha solução é melhorar o judiciário e o acesso da população carente ao auxílio jurídico. A sua é tratar
as pessoas que sofrem tratamento desigual, por um sistema falho, de forma desigual com intuito de
melhorar a igualdade? Algo que me diz que isso é uma lógica falha, tanto por a desigualdade perante à
justiça não ser resultado de gênero e sim nível socioeconômico, além de aplicar de forma cega a todos os
casos sem uma prévia análise.

"...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.

 

11-03-2012 20:21

Claro que minha solução é utópica, afinal o Brasil tem o melhor sistema judiciário do mundo, assim como o
melhor acesso e nada tem a melhorar. Faça me rir.

#107

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
945
145

EvoSpider 

Membro

 Citando SDF 

Enquanto a sua solução se mantiver no campo da imaginação, da hipótese. Enquanto o mundo real for
esse, nada mal fazer assim. Assim fazendo, procura-se equilibrar a relação homemxmulher enquanto as
utopias trabalham para melhorar o resto. Se eu fosse governo faria exatamente o que foi feito. Tanto que
foi feito de fato. Oras.
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11-03-2012 20:32

Dados de décadas onde a mulher só servia para lavar, passar e cozinhar? Claro que não é sempre, mas
principalmente na base da pirâmide (pobreza), a mulher sofre e como sofre.

#108

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Doe sangue.
Aug 2004
12.771
819

Darktag 

Membro

 Citando Truman 

Você faz propaganda pró-feminismo (leia-se: esquerdismo). 

Há um "alinhamento ideológico" (leia-se conluio, senão simpatia) das mulheres com o governo que está aí

(pra ser mais preciso, em qualquer esquema de poder). 

E baseado EM QUE você acha que as mulheres são sempre as vítimas e os homens são pirados?

Quem te disse isso? 

Eu não vejo a maioria dos homens rasgando dinheiro, comendo merda, assassinando crianças (quem é que
mais lucra defendendo o direito ao aborto e quer ter controle (exclusivo) sobre a reprodução humana?), ou
explorando as mulheres.

Ao mesmo tempo, como é que UMA NAÇÃO INTEIRA segue, aplaude e LOUVA essa corja que está aí? 

Percebeu como você não sabe pensar por si mesmo e está repetindo a propaganda de quem "venceu" e
sempre te manipulou?

Não seja mais um otário. 

Sou doador de sangue. Seja um você também 

 

11-03-2012 20:43

É utopia, acesso e agilidade do judiciário. Quando for real deixará de ser. 

Mesmo caso com bolsa familia. É solução ideal? Não. Tinha gente morrendo desnutrida? Tinha. O bolsa
familia resolveu? Sim. Sou favorável.

#109

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2001
6.997
947

SDF 

Membro

 Citando EvoSpider 

Claro que minha solução é utópica, afinal o Brasil tem o melhor sistema judiciário do mundo, assim como o
melhor acesso e nada tem a melhorar. Faça me rir.

"...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.
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11-03-2012 20:51

Quero ver se mulher vai saber dirige essa "merda" que se chama Terra...

Pois carro, poucas sabem!

#110

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Sep 2004
5.143
1
156

Cross(|_uiz) 

Membro

[Assinatura e avatar editados por conterem publicidade]  ->  ->  -> 

 

11-03-2012 20:55

Você fala como se as mulheres vivessem indo pra cima de todos (se elas realmente se sentissem
"oprimidas" teriam se libertado dessa "opressão" há muito mais tempo) ou testando "seus limites" (quando
é exatamente o contrário, a passividade (e as atitudes ilógicas) estão entre os maiores defeitos femininos).

Como se alguma vez na história da humanidade as mulheres tivessem manifestado alguma ambição
intelectual (o mundo que você usufrui voltaria à Idade da Pedra se não fosse pelos homens) ou força de
vontade suficiente pra mudar alguma coisa (a não ser em benefício próprio e em detrimento de todos).

O que essa doença chamada "feminismo" trouxe de "benefícios" foram apenas mais empulhações que

permitiram que o caos se instalasse. 

O que você chama de "sofrimento" (que é a moleza dos trabalhos domésticos - e no passado as mulheres
não achavam o mesmo indigno como hoje), transformou-se em uma vida fútil baseada em compras,
perseguir caras ricos e destacados (que as tratam como lixo), viver cheias de trabalho estafante, pegar
ônibus e bater cartão na empresa muitas vezes sem necessidade, e as poucas que resolvem se resguardar
ou se dedicar a família são xingadas por vadias que acham que todas as mulheres tem a obrigação de

perder a virgindade cedo ou rodar na mão de cafajestes, como elas. 

Muitas se dizem "independentes", fingem ter conquistado alguma "independência" (algo que jamais
aconteceria se os "homens opressores malvados" não fossem tão complacentes com as suas vontades),
mas no fundo vivem com o ego ferido e traumatizadas por raramente conseguirem sucesso nos
relacionamentos.

Se as mulheres eram "infelizes" no passado, hoje são muito mais. 

#111

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando Darktag 

Dados de décadas onde a mulher só servia para lavar, passar e cozinhar? Claro que não é sempre, mas
principalmente na base da pirâmide (pobreza), a mulher sofre e como sofre.

ABOBO, Victordhuend :D e SysTray.

 

12-03-2012 8:33 #112

Victordhuend :D 
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-- Tema claro

« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Fale Conosco hardMOB Arquivo Início

opa, mais um motivo pra casar!! ahuhuahuaua lei ridícula, o pior são os manginas defendendo isso
ahahuahua o cara trabalha a vida toda pra ter um teto pra morar, ai toma uma galhada, e ainda tem q
deixar a casa pra mulher hauahuauha é mto ridículo.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2000
4.757
41

Membro

Truman.

 

12-03-2012 10:16

não acho que as pessoas são iguais não, mas não diferencio por gênero, e sim por qi+conhecimento
adquirido. e acho uma cretinice uma lei dessas que só serve para enaltecer um pensamento retrógrado
como o seu e dos vermelhinhos que apoiam pq ou apoiam qq merda que a dilma faz, ou pq a cabeça está
congelada na metade do século passado.

#113

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2002
6.657
1044

WHITE 

Suspenso

 Citando XtReMe . 
Vc acha que a mulher é igual ao homem? E que todas as pessoas são iguais? É que é preconceito pensar
que as pessoas são diferentes?
Em que planeta vc vive?

Desculpa cara, mas o mundo não é cor de rosa igual muita gente pensa por aqui. Muitas leis são criadas
justamente para defender uma minoria de forma mais justa, ignorancia no caso é não aceita-las por achar
que todas as pessoas são iguais (o que todo mundo sabe que não é verdade)

Última edição por WHITE : 12-03-2012 às 10:18

Truman.
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