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AAAAAAAAAAAAAHHHH, MANO! QUE SAAAAAAAAAAACO! 

É o teu cu que tá na reta? Não. É do teu bolso que vai sair o esquema? Não. 

Então deixa eu me foder, puta que me pariu! 

Não entra nessa sua cabeça de merda seca que EU QUERO PERDER? QUE EU ESTOU FAZENDO ISSO
TUDO DE PROPÓSITO?

E que eu não quero fazer o jogo dessa putada?

Entenda uma coisa, bocó: atrás dessa choradeira desses putos só existe o interesse de CALAR A BOCA de
gente como eu!

Todo mundo ACHA que está por cima DESDE QUE EU (OU MESMO VOCÊ) PERMITA! Mas a partir do
momento em que eu cruzo os braços e me nego a brincar de ser "adulto", eu boto no cu de todos de
maneira simples e exemplar!

"Ah, mas você vai perder dinheiro! Ah, mas você vai ficar sem isso, ah, mas você vai morrer..." 

Porra, vocês são mais covardes do que eu, puta merda! 

Vocês acham que eu vou amarelar pra toda essa BOSTA? A Sociedade que você tanto defende NÃO TEM
A MENOR MORAL PRA NADA! 

#126

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando _lipemr_ 

Fala então uma alternativa pra TUA vida, além de viver às custas da mamãe, sem ser estudar pra
conseguir um emprego que te sustente, ou tu acha que ser um inútil, sem trabalhar e porra nenhuma vai te
pagar comida? acha que tu consegue viver sem comida também? vai virar eremita? caçando pra comer?
me fala um jeito que eu fico quieto, ó juvenil revolucionário.

mas adivinha, ele NÃO VAI RESPONDER. Por que? porque ele não consegue admitir sua própria doença
medíocre, é muito mimado pra ver que o mundo é maior que a concepçãozinha dele, e se prende a
argumentos pessimistas furados pra justificar as falhas medíocres dele.

truman, vai perder esse cabaço que tua vida melhora, acredita em mim.
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O que eu fiz foi apenas não entrar no jogo dela e mostrar que QUEM MANDA EM MIM SOU EU! 

Que caralho, mano! Ceis são muito burros! 

Última edição por Truman : 22-08-2011 às 17:10

22-08-2011 13:23 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

22-08-2011 13:25

No ensino medio eu era um cara que chegava e via meus colegas estudando e perguntava: "Vai ter prova
hj?"

E eu dava graças a deus se eles falassem que era segunda aula, pq ai eu estudava.

#127

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2005
8.642
593

m4ndrake 

Membro

Na frase "João vende alcool e gasolina", João é um sujeito com posto.

22-08-2011 13:26

Parece que o cara não conhece uma USP ou UNICAMP da vida. A quantidade de pesquisadores por lá
ganhando mal pra caralho mas super felizes por apenas se aprofundar em uma área de conhecimento. Eu
acho muito mais gratificante buscar conhecimento do que ganhar dinheiro. Enquanto um pode ser um
diferencial para a sociedade o outro é diferencial pessoal.

#128

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2007
8.433
602

kaleidoscopio 

Membro

 Citando LostOne 

Cara,

Nao concordo... Tem sim MUITA gente que estuda/se empenha em algo puramente pelo prazer de
conhecer ou saber de alguma coisa... Sem nenhum fim material que nao seja o prazer de ser bom naquilo.
Um exemplo bem obvio, veja soh esse forum e o quanto tem gente discutindo detalhes de joguinhos que
nao vao nunca dar nenhum resultado material pra eles, apenas pelo prazer que o joguinho lhes
proporciona.

Agora, se vc acha que soh eh valido se o cara gastar o tempo dele aprendendo fisica/quimica/biologia...
complica mais. Mas que tem muita gente que faz coisas por prazer e nao por ver nelas um resultado
financeiro, isso tem.
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22-08-2011 13:28

essa sociedade sem moral, absurda e que fode seu ideal adolescente é o que te sustenta. pessoas
trabalharam pra fazer suas roupas, seu computador e a sua comida. voce é um parasita social que se acha
livre da matrix

pq nao muda pro mato e vive da sua propria competencia? pq é conveniente ficar em casa, sendo
sustentado pelos pais e reclamar do capitalismo, mulheres e sistema escolar.

#129

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Registro: Jan 1998
Nov 2005
14.159
2270

Magus Mustang 

Membro

 Citando Truman 

AAAAAAAAAAAAAHHHH, MANO! QUE SAAAAAAAAAAACO! 

É o teu cu que tá reta? Não. É do teu bolso que vai sair o esquema? Não. 

Então deixa eu me foder, puta que me pariu! 

Não entra nessa sua cabeça de merda seca que EU QUERO PERDER? QUE EU ESTOU FAZENDO ISSO
TUDO DE PROPÓSITO?

E que eu não quero fazer o jogo dessa putada?

Entenda uma coisa, bocó: atrás dessa choradeira desses putos só existe o interesse de CALAR A BOCA de
gente como eu!

Todo mundo ACHA que está por cima DESDE QUE EU (OU MESMO VOCÊ) PERMITA! Mas a partir do
momento em que eu cruzo os braços e me nego a brincar de ser "adulto", eu boto no cu de todos de
maneira simples e exemplar!

"Ah, mas você vai perder dinheiro! Ah, mas você vai ficar sem isso, ah, mas você vai morrer..." 

Porra, vocês são mais covardes do que eu, puta merda! 

Vocês acham que eu vou amarelar pra toda essa BOSTA? A Sociedade que você tanto defende NÃO TEM
A MENOR MORAL PRA NADA! 

O que eu fiz foi apenas não entrar no jogo dela e mostrar que QUEM MANDA EM MIM SOU EU! 

Que caralho, mano! Ceis são muito burros! 

PAZ NOS FORUNS

DVSV e Vertus_.

22-08-2011 13:31

Acho que o Truman nunca recebeu tanta atenção como ele vem recebendo ultimamente.
Ele deve ta dando pulos de alegria no porão da casa da mãe dele.

#130

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Boston, Italia.
Feb 2009
2.657
727

Vertus_ 

Membro
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Referências

"Many people would sooner die than think; In fact, they do so."
Bertrand Russell sobre o Hardmobiano Médio.

Magus Mustang.

22-08-2011 13:33

cara esse não é um argumento muito eficaz porque a sociedade já faz questão de que você seja
totalmente dependente dela ao nascer, e isso já de caso pensado porque sabem que se torna um ciclo
vicioso e tem que ter balls of steel ou algum disturbio mental para se desprender desse ciclo venenoso e
mortal que já está impregnado ao seu ser.

#131

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2008
2.081
116

Abcwyz 

Membro

 Citando Magus Mustang 

essa sociedade sem moral, absurda e que fode seu ideal adolescente é o que te sustenta. pessoas
trabalharam pra fazer suas roupas, seu computador e a sua comida. voce é um parasita social que se acha
livre da matrix

pq nao muda pro mato e vive da sua propria competencia? pq é conveniente ficar em casa, sendo
sustentado pelos pais e reclamar do capitalismo, mulheres e sistema escolar.

Última edição por Abcwyz : 22-08-2011 às 13:35

 Citando MindTrip 

Aqui o povo é tão tosco que nem se dá ao trabalho de pensar no vazio da existência e se suicidar por causa
disso, enquanto tiver carnaval e futebol tá tudo bem.

22-08-2011 13:42

Ainda acho que é troll. Ou então ele está babando no teclado agora e tendo surtos.

#132

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2007
8.433
602

kaleidoscopio 

Membro

 Citando Magus Mustang 

essa sociedade sem moral, absurda e que fode seu ideal adolescente é o que te sustenta. pessoas
trabalharam pra fazer suas roupas, seu computador e a sua comida. voce é um parasita social que se acha
livre da matrix

pq nao muda pro mato e vive da sua propria competencia? pq é conveniente ficar em casa, sendo
sustentado pelos pais e reclamar do capitalismo, mulheres e sistema escolar.

22-08-2011 13:57

O que eu acho mais legal é ele xingando todo mundo como bem entende(percebam as generalizações
quando ele xinga), agora quando surgir o primeiro contra-xingamento, maluco será banido kkkkk

Sussessiful tróu is sussessiful.

#133

ganondorfan 

Membro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Vous avez!
Jun 2007
1.008
293

Ajude a encontrar animais desaparecidos Clique aqui

22-08-2011 14:08

Aluno sempre mediano, estudava na vespera de prova e olhe lá.

O importante era ser representante de sala, já se tem o poder desde cedo 

#134

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

1.2.3 testando
Aug 2006
3.749
465

robthomas 

Membro

22-08-2011 14:10

mas ele se diz o paladino da verdade, transcendente de qualquer forma minima de subjulgação.

#135

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Registro: Jan 1998
Nov 2005
14.159
2270

Magus Mustang 

Membro

 Citando Abcwyz 

cara esse não é um argumento muito eficaz porque a sociedade já faz questão de que você seja
totalmente dependente dela ao nascer, e isso já de caso pensado porque sabem que se torna um ciclo
vicioso e tem que ter balls of steel ou algum disturbio mental para se desprender desse ciclo venenoso e
mortal que já está impregnado ao seu ser.

PAZ NOS FORUNS

22-08-2011 14:13

uahshuasuhas pra falar a verdade nunca li um post desse cara, só vou rolando pra baixo e vendo os
emoticons e já sei que é ele huasuhasuhh

#136

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2008
2.081
116

Abcwyz 

Membro

 Citando Magus Mustang 

mas ele se diz o paladino da verdade, transcendente de qualquer forma minima de subjulgação.

 Citando MindTrip 

Aqui o povo é tão tosco que nem se dá ao trabalho de pensar no vazio da existência e se suicidar por causa
disso, enquanto tiver carnaval e futebol tá tudo bem.

22-08-2011 14:52 #137

[KiO] ASamarcos 
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Manodoguetow, a fantasia que eu citei é a concepção que ele tem de que é um ser completamente
independente de qualquer armadilha da sociedade. Qualquer pessoa com a capacidade de tomar um copo
de água sem engasgar sabe que existem sistemas opressores na sociedade e que a tendência é a
manutenção do statu quo.

Uma pessoa pode ser feliz sem colaborar ou fazer parte da sociedade? Somos seres sociais, a sociedade é
o pilar da sobrevivência e da evolução tecnologica e social.

O sistema educacional é falho? Sem dúvidas, mas ele é uma ferramenta fundamental para aqueles que
desejam evoluir intelectualmente.

Todo o texto do cara, além de não conter novidades, para mim não passa de um mecanismo de auto
defesa para que ele consiga suportar o peso dos próprios erros.

Não estou dizendo aqui que o único caminho para se viver é ter um diploma, mas é risível ver o cidadão
criticando um caminho apenas porque ele não teve a capacidade de segui-lo.

É como uma velha solteira que critica os casados como sendo idiotas cegos.

São escolhas. Dinheiro nada mais é que uma convenção. Injusta? Sem dúvidas, mas o ser humano
também o é.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

SEU AMIGO
Jun 2003
8.038
385

Membro

 Citando manodoguetow 

Defina fantasia. O fato de você ver certas coisas como inconcebíveis, não significa que elas sejam
fantasias. A sua mente possui conceitos e ideias sólidas, e quando vem um sujeito como o Truman
postanto do jeito que ele posta (parecendo uma criancinha que recem aprendeu a usar emoticons) e
falando coisas extremamente incomuns para o nosso modelo social, você vai cair matando na certa, pq o
que é "digerível" no post dele está contaminado pela merda que vem junto. 
É como discussão ateu x católico. Se você, antes de postar, disser que é extremamente religioso, 90% dos
ateus não vão nem ler o seu post, e se lerem, vai ser só alguns pedaços que de cara vão parecer
absurdos, e pronto, o post do cara vira merda. O caso do Truman é pior, pq além de ele postar feito
criança, é(ou posta como se fosse) cheio de ódio no coraçãozinho, mais preocupado em ofender os outros
do que defender seu ponto de vista. 

Aliás, nesse fórum(e na vida) quase todas as discussões são assim. Não há um interesse em debater como
gente grande e atingir uma ideia consensual e "evoluída". Há, isso sim, um interesse sem fim em
desmerecer o ponto de vista contrário ao seu, fazendo o que for possível pra isso, e nunca assumir que o
seu pensamento possui falhas. Um debate político é algo deplorável(e fonte de audiência) exatamente por
isso. Passam-se 5 minutos e a coisa já descamba pro lado pessoal, então o debate se torna apenas um
jogo de egos, e os verdadeiros problemas ficam obscurecidos.

Partindo desse pressuposto é que digo que os posts "malucos" do Truman são cheios de boas ideias. O
problema é a forma como elas são postadas e a ausência de um filtro que elimine as merdas que vem
junto.

Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.

22-08-2011 15:32

Se é esse o assunto do tópico e vc não quer fugir dele, por que me quotou pra falar sobre o truman?

#138

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
626
229

manodoguetow  

Membro

 Citando DVSV 

Affe ,já deu wall of text de "mimimi sociedade não presta",o assunto do tópico era "Qual o seu nível REAL
de instrução?"! 

 Citando LostOne 
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Não vamos confundir as coisas. Joguinho é lazer propriamente dito. Se você gosta do joguinho é óbvio que
vai querer conhecer mais, para poder jogar mais e se divertir mais. Já no que se refere ao estudo de
química por exemplo é muito difícil achar um cara que começa se divertindo com o estudo, e quer estudar
sempre mais pra se divertir mais. Na grande maioria dos casos o estudo logo deixa de ser interessante e o
que prevalece é a necessidade de se divertir de outros modos, que foram impostos a você, e pra isso você
vai precisar de grana. Sabe como é, a necessidade de viver a "vida real", como foi dito neste tópico. E
esse preconceito de viver "a vida real", diferenciar realidade e fantasia, tem muito fundamento. É difícil
você se desprender disso. Como é que vai ser divertido você saber absolutamente tudo sobre células e
biologia em geral se quando você está reunido com outras pessoas elas só fazem falar de futebol, carros e
baladas e pegar mulher? Seu avançado conhecimento é interessante até certo ponto, mas depois acaba
sendo quase que fútil, afinal você vai querer "vencer" do jeito que as pessoas ao seu redor te dizem que
se consegue a vitória. Você pode ser o rei da biologia e da física, mas só vai ser foda mesmo, admirado
pelas pessoas, quando tiver carrão, apê massa e comer várias gostosas. Essa é a questão. 
Aqui no fórum você vê pessoas pesquisando sobre diversos assuntos (as que se dão ao trabalho de fazer
isso) e postando nos tópicos. Você vai me dizer que é por puro interesse em aprender, eu vou ter que
dizer que não. Basta ver o modo como as coisas são postadas. 95%(sendo generoso) é de uma arrogância
pura, o camarada sabe-tudo-de-tudo não quer debater pelo prazer da discussão, ele quer debater pra
mostrar que é fodão e manjador de todos os assuntos e que os outros não sabem nada. Se o outro não
concorda com ele é pq é fanático religioso, ateu fanático, homossexual, nerd tetudo, pega-ninguém,
forever alone, e por aí vai. Ou seja, a questão é inflar ego, e não aprimorar conhecimentos.

Repare que eu disse que há exceções.

Parece que você não leu a parte onde eu disse que há exceções. Quantas pessoas há no brasil? E quantas
são essas de que você fala?
Mesmo assim, o que é ganhar mal pra caralho? E esses pesquisadores não visam nada para o dia de
amanhã com essas pesquisas e não publicam qualquer peido no seu currículo, né? Puro prazer em
aprender?

Cara,
Nao concordo... Tem sim MUITA gente que estuda/se empenha em algo puramente pelo prazer de
conhecer ou saber de alguma coisa... Sem nenhum fim material que nao seja o prazer de ser bom naquilo.
Um exemplo bem obvio, veja soh esse forum e o quanto tem gente discutindo detalhes de joguinhos que
nao vao nunca dar nenhum resultado material pra eles, apenas pelo prazer que o joguinho lhes
proporciona.

 Citando LostOne 

Agora, se vc acha que soh eh valido se o cara gastar o tempo dele aprendendo fisica/quimica/biologia...
complica mais. Mas que tem muita gente que faz coisas por prazer e nao por ver nelas um resultado
financeiro, isso tem.

 Citando kaleidoscopio 

Parece que o cara não conhece uma USP ou UNICAMP da vida. A quantidade de pesquisadores por lá
ganhando mal pra caralho mas super felizes por apenas se aprofundar em uma área de conhecimento. Eu
acho muito mais gratificante buscar conhecimento do que ganhar dinheiro. Enquanto um pode ser um
diferencial para a sociedade o outro é diferencial pessoal.

Truman.

22-08-2011 15:49 #139

manodoguetow  

Membro

 Citando [KiO] ASamarcos 

Manodoguetow, a fantasia que eu citei é a concepção que ele tem de que é um ser completamente
independente de qualquer armadilha da sociedade. Qualquer pessoa com a capacidade de tomar um copo
de água sem engasgar sabe que existem sistemas opressores na sociedade e que a tendência é a
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A questão não é somente entender como a sociedade é fundamentada. Mas sim o modo como nós
convivemos com isso. E não é qualquer cidadão capaz de tomar água que tem consciência de que sua
existência muitas vezes é semelhante a de um fantoche, muito pelo contrário. 
A discussão aqui começou pelas críticas feitas ao camarada Truman, cujas postagens, por mais exageradas
que sejams, estão longe de representar demência, loucura, ou qualquer problema "diagnosticado" pelos
doutores que aqui postaram. Eu mesmo disse que o cara fala muita merda junto, muitas vezes ofende,
exagera muito. Mas o que há de anormal nisso? Pelo nível das respostas, parece que não há nada de
correto nessa revolta toda dele. Penso que, frente aos absurdos, pior do que se revoltar é ficar calado e
achar que está tudo bem. 
A questão não é se você deve viver em sociedade ou não, nem se você deve estudar nas escolas porcas
oferecidas pelo estado. A questão é você assumir que a sociedade é baseada numa hipocrisia, assumir que
as escolas estão tão ruins a ponto de ter gente querendo educar seus filhos em casa. Quanto ao ensino
superior, aí está mais um exemplo de preconceito. Você acha mesmo que o cara critica pq não tem
capacidade de estar lá? Quem hoje em dia, estudando o mínimo de cada matéria, não consegue entrar na
faculdade?

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
626
229

manutenção do statu quo.

Uma pessoa pode ser feliz sem colaborar ou fazer parte da sociedade? Somos seres sociais, a sociedade
é o pilar da sobrevivência e da evolução tecnologica e social.

O sistema educacional é falho? Sem dúvidas, mas ele é uma ferramenta fundamental para aqueles que
desejam evoluir intelectualmente.

Todo o texto do cara, além de não conter novidades, para mim não passa de um mecanismo de auto
defesa para que ele consiga suportar o peso dos próprios erros.

Não estou dizendo aqui que o único caminho para se viver é ter um diploma, mas é risível ver o cidadão
criticando um caminho apenas porque ele não teve a capacidade de segui-lo.

É como uma velha solteira que critica os casados como sendo idiotas cegos.

São escolhas. Dinheiro nada mais é que uma convenção. Injusta? Sem dúvidas, mas o ser humano
também o é.

Última edição por manodoguetow : 22-08-2011 às 15:52

Truman.

22-08-2011 15:55

menos futebol

#140

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2003
16.035
726

XtReMe . 
Membro

 Citando Carlos Alberto Valderrama 

Eu entendo basicamente tudo sobre praticamente qualquer coisa.

Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente.
E quando a mente muda a gente anda pra frente. E quando a gente manda ninguém manda na gente.
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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!

22-08-2011 16:48

Estudo na USP... sei lá.. acho que isso não significa nada, para ser sincero, visto o nível da galera que eu
vejo aqui.

#141

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Do You Feel Lucky, Punk?
Jan 2003
797
219

Ganimedes 

Membro

 Citando Gente fina 

Fumei maconha uma vez e...posso dizer: é perigosa!...dei algumas tragadas e... comecei a ver os postes se
movimentarem. Logo após...comecei a observar que aquilo se transformou em um elefante rosado... Quando
minha mãe perguntou o motivo daquele cheiro...eu...desferi um soco no peito dela.

22-08-2011 17:13

Sempre fui acima da média em termos de inteligência, mas muito preguiçoso, principalmente pra tirar
notas altas... minha mente sempre funcionou assim:

"Se eu preciso tirar 7 pra passar direto, no máximo vou estudar pra tirar 8, só pra garantir... pra que tirar
10?"

Lembro de muito pouco da minha graduação (engenharia de produção, formado em 2006), principalmente
das matérias mais técnicas. No meu mestrado, comecei a me dedicar mais, até porque era um assunto
que me interessava.

Acho que esse é meu problema: preguiça. Eu aprendo as coisas bem mais rápido que a média, mas só
inteligência não adianta...

#142

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2006
5.836
237

Filipp0 

Membro

Me mande uma MP se você acha que eu sou foda  assim como os usuários: 
Moda Focka, dino, .Cthulhu., Mornion, Doctrine_Dark, DiE, Gølden Barba, eduhunter, Octavarium, marki, Nimrod,
brahminha, CIGARRO, kvalo, The Toy, willywonka, BiRuRiUm, eyamamoto, Guilherme, Kanziel, Jon, André,
SystemOfADown, giordan, Guns, jalopesferraz, Lipex), Neto_Gyn, KodiaK, Uranay, AOC, Why so serious?, Diablero,
Slumdog  C S S  VAT69  SCCP Benny  giovannisquall  ZCC  luucas  hamsterofdoom  Afrin  2 D  scuds  Streaming

22-08-2011 17:18

Poderia muito bem colocar aqui tudo que estudei, o tempo e esforço feito,mas não vou pq sou um user
anonimo, acredito que uma das boas coisas da internet é permitir o anonimato[embora muitos sejam
contra isso],assim podemos discutir a ideia sem ver quem está falando.

Digo isso pq tem muita pessoa que leva muito em conta quem está falando,a o doutor mandou pular da
ponte a pessoa vai lá e pula,é um exemplo drastico mas é bem assim a pessoa não pensa segue pela
confiança de uma imagem de credibilidade, e já conheci muitas pessoas que se esforçam apenas pra ter
essa imagem[inclusive professor de faculdade,que ganha uma bala numa facul conceituada].

#143

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2002
1.381
52

Shin_akuma 

Suspenso
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Então alguém tem medo de argumentar com alguém com menor grau de instrução, ou apenas quer estar
sempre certo pq tem certo grau de instrução?

necr0potenc3.

22-08-2011 17:23

Qual a outra opção além de trabalhar e estudar Truman? Não vale dizer mamãe.

#144

Registro:
Mensagens:
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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).

22-08-2011 17:28

são poucos os posts em que eu concordo 100% em tudo... este é um deles.

é muita inocência ficar em fórum, orkut ou facebook falando seu nível de educação, qual carro tem, o que
faz da vida, quanto ganha etc.

pior ainda é essa arrogância travestida de superioridade exibida por alguns users. fundamentada no "você
sabe com quem está falando", que só é válida a partir do momento quando se alardeia o grau de instrução
próprio e se conhece o do outro.

#145
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4
2001

necr0potenc3 

Membro

 Citando Shin_akuma 

Poderia muito bem colocar aqui tudo que estudei, o tempo e esforço feito,mas não vou pq sou um user
anonimo, acredito que uma das boas coisas da internet é permitir o anonimato[embora muitos sejam contra
isso],assim podemos discutir a ideia sem ver quem está falando.

Digo isso pq tem muita pessoa que leva muito em conta quem está falando,a o doutor mandou pular da
ponte a pessoa vai lá e pula,é um exemplo drastico mas é bem assim a pessoa não pensa segue pela
confiança de uma imagem de credibilidade, e já conheci muitas pessoas que se esforçam apenas pra ter
essa imagem[inclusive professor de faculdade,que ganha uma bala numa facul conceituada].

Então alguém tem medo de argumentar com alguém com menor grau de instrução, ou apenas quer
estar sempre certo pq tem certo grau de instrução?

22-08-2011 17:29

Sempre fui acima da média em termos de inteligência, mas muito preguiçoso, principalmente pra tirar
notas altas... minha mente sempre funcionou assim:
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Filipp0 

Membro
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"Se eu preciso tirar 7 pra passar direto, no máximo vou estudar pra tirar 8, só pra garantir... pra que tirar
10?"

Lembro de muito pouco da minha graduação (engenharia de produção, formado em 2006), principalmente
das matérias mais técnicas. No meu mestrado, comecei a me dedicar mais, até porque era um assunto
que me interessava.

Acho que esse é meu problema: preguiça. Eu aprendo as coisas bem mais rápido que a média, mas só
inteligência não adianta...

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2006
5.836
237

Me mande uma MP se você acha que eu sou foda  assim como os usuários: 
Moda Focka, dino, .Cthulhu., Mornion, Doctrine_Dark, DiE, Gølden Barba, eduhunter, Octavarium, marki, Nimrod,
brahminha, CIGARRO, kvalo, The Toy, willywonka, BiRuRiUm, eyamamoto, Guilherme, Kanziel, Jon, André,
SystemOfADown, giordan, Guns, jalopesferraz, Lipex), Neto_Gyn, KodiaK, Uranay, AOC, Why so serious?, Diablero,
Slumdog  C S S  VAT69  SCCP Benny  giovannisquall  ZCC  luucas  hamsterofdoom  Afrin  2 D  scuds  Streaming

22-08-2011 17:48 #147
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Blogs:
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Mar 2007
5.374
2
537

Bruno 

Colaborador
hardMOB

 Citando Truman 

AAAAAAAAAAAAAHHHH, MANO! QUE SAAAAAAAAAAACO! 

É o teu cu que tá na reta? Não. É do teu bolso que vai sair o esquema? Não. 

Então deixa eu me foder, puta que me pariu! 

Não entra nessa sua cabeça de merda seca que EU QUERO PERDER? QUE EU ESTOU FAZENDO ISSO
TUDO DE PROPÓSITO?

E que eu não quero fazer o jogo dessa putada?

Entenda uma coisa, bocó: atrás dessa choradeira desses putos só existe o interesse de CALAR A BOCA de
gente como eu!

Todo mundo ACHA que está por cima DESDE QUE EU (OU MESMO VOCÊ) PERMITA! Mas a partir do
momento em que eu cruzo os braços e me nego a brincar de ser "adulto", eu boto no cu de todos de
maneira simples e exemplar!

"Ah, mas você vai perder dinheiro! Ah, mas você vai ficar sem isso, ah, mas você vai morrer..." 

Porra, vocês são mais covardes do que eu, puta merda! 

Vocês acham que eu vou amarelar pra toda essa BOSTA? A Sociedade que você tanto defende NÃO TEM
A MENOR MORAL PRA NADA! 

O que eu fiz foi apenas não entrar no jogo dela e mostrar que QUEM MANDA EM MIM SOU EU! 

Que caralho, mano! Ceis são muito burros! 
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 Citando Micaela 

se vc se acha tao inteligente assim vai lá inventar a cura pra morte 

22-08-2011 18:14

Caraca bicho, to rindo demais do flamewar que virou isso aqui.. já já eu reporto meia dúzia (e o tal de
Truman vai no meio porque ele xingou VÁRIOS nessa brincadeira) e tudo volta ao normal 

@

Técnico em info pelo SENAI e bacharel formado em Adm de Empresas.. atualmente atuo com Info

(programador web) e cada vez mais vejo que preciso aprender mais  

#148
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Shooting rockets!
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eduhunter 

hardMOB Staff - Moderação

Tá na dúvida? Veja minhas referências!  | TAMALOC!
Precisando de um site? Acesse e peça um orçamento: EWT Soluções

22-08-2011 18:30 #149
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Baskiat 

Membro

 Citando manodoguetow 

Não vamos confundir as coisas. Joguinho é lazer propriamente dito. Se você gosta do joguinho é óbvio que
vai querer conhecer mais, para poder jogar mais e se divertir mais. Já no que se refere ao estudo de
química por exemplo é muito difícil achar um cara que começa se divertindo com o estudo, e quer estudar
sempre mais pra se divertir mais. Na grande maioria dos casos o estudo logo deixa de ser interessante e o
que prevalece é a necessidade de se divertir de outros modos, que foram impostos a você, e pra isso você
vai precisar de grana. Sabe como é, a necessidade de viver a "vida real", como foi dito neste tópico. E esse
preconceito de viver "a vida real", diferenciar realidade e fantasia, tem muito fundamento. É difícil você se
desprender disso. Como é que vai ser divertido você saber absolutamente tudo sobre células e biologia em
geral se quando você está reunido com outras pessoas elas só fazem falar de futebol, carros e baladas e
pegar mulher? Seu avançado conhecimento é interessante até certo ponto, mas depois acaba sendo quase
que fútil, afinal você vai querer "vencer" do jeito que as pessoas ao seu redor te dizem que se consegue a
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« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Aff, q viagem haha.

Ja ouviu falar em "interesses comuns"? Pq eu, q amo fisica/biologia/etc, amo genuinamente esses estudos,
exemplificando, ficaria com pessoas com interesses opostos?

Isso eh o q vc acha, pode nao condizer com a realidade. 

Sim, existem pessoas q amam o conhecimento, pelo prazer do conhecimento em si. Aceite isso. Nem todo
mundo aceita o "mundo de aparencias" q a "sociedade impoe".

EHEUEAHUAHEUAEHUAEAUEUEUHAHUAEae

vitória. Você pode ser o rei da biologia e da física, mas só vai ser foda mesmo, admirado pelas pessoas,
quando tiver carrão, apê massa e comer várias gostosas. Essa é a questão.

Aqui no fórum você vê pessoas pesquisando sobre diversos assuntos (as que se dão ao trabalho de fazer
isso) e postando nos tópicos. Você vai me dizer que é por puro interesse em aprender, eu vou ter que dizer
que não. Basta ver o modo como as coisas são postadas. 95%(sendo generoso) é de uma arrogância pura,
o camarada sabe-tudo-de-tudo não quer debater pelo prazer da discussão, ele quer debater pra mostrar
que é fodão e manjador de todos os assuntos e que os outros não sabem nada. Se o outro não concorda
com ele é pq é fanático religioso, ateu fanático, homossexual, nerd tetudo, pega-ninguém, forever alone, e
por aí vai. Ou seja, a questão é inflar ego, e não aprimorar conhecimentos.

 Citando Bruno 

http://4.bp.blogspot.com/-6DPlY40DLE...00/moar_23.jpg

"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."
Mark Twain
"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld

22-08-2011 18:36

Tenho apenas o ensino médio, eu sou autodidata, aprendi quase tudo sozinho.
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