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me coloquei em posição de inferioridade e pedi para compartilhar um pouco da sua sabedoria, quem sabe
os macaquinhos aprendem alguma coisa.
infelizmente descobri que o que não existe não pode ser compartilhado.

eis a foto do revolucionário... postada por ele próprio aqui no forum:
http://www.hardmob.com.br/threads/44...t=#post8493939

o mais legal é que o nosso "che guevara de apartamento" que deseja viver fora da nossa sociedade falida
e de qualquer padrão imposto por ela tem sérias dores de cabeça porque tem espinhas e, pasmém... faz
um tratamento de acne pago pelo SUS hauahauHUAAHU

espinhas? 1 nas costas e 2 no rosto? a ditadura da beleza imposta pela nossa sociedade lhe incomoda?
e tratamento pago pela sociedade corrompida através do SUS? tem que se encostar na sociedade? cade as
suas alternativas? homeopatia?

continue digitando, vc está abalando.
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Cristo&Oxalá 

Membro

 Citando Truman 

Percebam como funciona a mente de um prisioneiro desta sórdida sociedade. O sujeito aí é INCAPAZ de

pensar em qualquer tipo de alternativa para sua mísera existência. 

É sempre e sempre BITOLADO, ou é isso ou é aquilo e MAIS NADA! 

Eu nem me digno a responder essas merdas mas por aí vocês medem a "inteligência" desses macaquinhos

idiotas. 

Última edição por Cristo&Oxalá : 22-08-2011 às 19:35

DVSV.

 Citando Dino 

veio sabe onde eu tava qnd o gremio levantou a ultima taça? EU TAVA NA 6a serie caralho, na 6a serie! eu
tinha começado a bate punheta, acho que tinha beijado 1 mina na vida... as torres gemeas tavam de pé, lula
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nao era presidente, brasil era tetra.. melhor jogador do mundo era rivaldo/luis figo

22-08-2011 18:45 # Publicidade
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E no entanto, percebam que esses limites apoiados por vocês não tem a MENOR BASE CIENTÍFICA,
racional, comportamental ou social... E nem constitucional, porque esta porra não é um país de verdade,

os legisladores limpam o cu com a constituição e juizes não estão nem aí. 

Mas querem que TODO MUNDO obedeça as leis, que obedeçam as NORRRRRRRRRMAS, sendo que NEM

ELES PRESTAM pra criarem leis e esquemas minimamente válidos. 

QUE MORAL ELES OU MESMO VOCÊS TÊM de querer me impor leis, normas e regrinhas vomitadas das
quais nem vocês mesmos sabem do que REALMENTE se trata? Nem sabem a origem delas todas, nem
sabem o quanto ajudam a fomentar as próprias desgraças.

Porque são ideais que se vergam ao interesses políticos que visam coagir a sociedade a ter cada vez
menos diálogo...

E CADA VEZ MAIS TEMOR! 

Engana-se quem pensa que existe qualquer tipo de democracia ou direito de escolha neste país, enfim,
neste planeta de araque. 

CARALHO!

É NESSE sistema podre que vocês querem que eu confie???

É na putaria da Dilma, do Lula, do Zé Dirceu e todos os outros quadrilheiros do PT, PSDB, PMDB, PQP e
FDP que eu tenho que acreditar?

Eu me sinto como se estivesse participando de uma eleição no MAD MAX, no Thunder Dome! 

SÓ TEM LADRÃO, ASSASSINO, FILHO DA PUTA, EXPLORADOR E DESGRAÇADO!

E somos OBRIGADOS a votar num deles, senão sobra uma multa de 3 reais (que a BAND uma vez disse
ser de 13 reais, exatamente pra sacanear a população).

Também não nos esqueçamos que mesmo havendo qualquer democracia, ela NÃO É UM REGIME
ABSOLUTO!

A nossa é BLINDADA para que não possamos, digamos, entrar com uma reclamação que chegue até o
Supremo.
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Truman 

Membro

 Citando manodoguetow 

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?
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É tanto melindre, é tanta exigência técnica, burocrática, jurídica, educacional, institucional e mimimi,
EXATAMENTE pra concentrar o poder da informação NA CLASSE DOS ADVOGADOS!

Que servem a quem? 

À CLASSE POLÍTICA! Porque TODO advogado sonha em cair-lhe no colo alguma migalha de poder. 

Se estivéssemos nos EUA, o Silvio Santos já estaria PRESO! Se estivéssemos na França, o pústula do Lula
teria sido impichado!

Se estivéssemos em qualquer país com leis sérias e povo honesto, já teria explodido um revolução A
COMEÇAR LÁ DO TEMPO DO COLLOR, com o confisco da poupança.

E todo mundo bateria palmas pra mim! 

Mas rola alguma coisa?

Não.

Porque o brasileiro É UM COVARDE! Covarde, bunda-mole, CAGÃO, VIADO, CORNO e que GOSTA de levar
no olho do cu.

GOSTA! 

Porque se nossos impostos financiam a canalhada política, o auxílio aos bancos TRILIONÁRIOS e a MORTE
de pessoas como eu que vieram um dia precisar do atendimento do SUS...

Somos, portanto, MERECEDORES de TODAS AS NOSSAS DESGRAÇAS.

Que se fodam, então. 

Tenho milhões de defeitos. Mas um deles não é a covardia: pois eu digo, diariamente, o que penso de tudo

e de todos. 

Sem me esconder. Sem usar do anonimato. E sem usar o espaço dos outros pra tentar zoá-los nas

sombras. 

Portanto, sou melhor que você porque tenho CORAGEM pra assumir o que digo. 

Chupe e morra. 

 Citando Cristo&Oxalá 

me coloquei em posição de inferioridade e pedi para compartilhar um pouco da sua sabedoria, quem sabe
os macaquinhos aprendem alguma coisa.
infelizmente descobri que o que não existe não pode ser compartilhado.
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Cristo&Oxalá 

Membro

 Citando Truman 

Tenho milhões de defeitos. Mas um deles não é a covardia: pois eu digo, diariamente, o que penso de tudo

http://www.hardmob.com.br/members/cristo%26amp%3Boxal%E1.html
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desconfio que a moderação injeta pelo menos um troll master aqui a cada 3 meses para manter o forum
ativo, ter trabalho na Ouvidoria e justificar a sua existência 

Truman, bora tomar o teu roacutan pago pela sociedade corrompida que você tanto odeia.

Verdinhas: 509
e de todos. 

Sem me esconder. Sem usar do anonimato. E sem usar o espaço dos outros pra tentar zoá-los nas

sombras. 

Portanto, sou melhor que você porque tenho CORAGEM pra assumir o que digo. 

Chupe e morra. 

Última edição por Cristo&Oxalá : 22-08-2011 às 20:25

 Citando Dino 

veio sabe onde eu tava qnd o gremio levantou a ultima taça? EU TAVA NA 6a serie caralho, na 6a serie! eu
tinha começado a bate punheta, acho que tinha beijado 1 mina na vida... as torres gemeas tavam de pé, lula
nao era presidente, brasil era tetra.. melhor jogador do mundo era rivaldo/luis figo

22-08-2011 20:25

Truman, vc já falou besteira demais neste tópico.

Tchau.

E voltemos ao assunto do tópico, beleza? A discussão já foi mais desvirtuada do que o necessário.
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Última edição por Overhaulin' : 22-08-2011 às 20:26

DVSV e Sodoma & Gomorra.

22-08-2011 20:29 #155

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2007
3.104
535

DUDU :) 
Suspenso

 Citando Truman 

E no entanto, percebam que esses limites apoiados por vocês não tem a MENOR BASE CIENTÍFICA,
racional, comportamental ou social... E nem constitucional, porque esta porra não é um país de verdade, os
legisladores limpam o cu com a constituição e juizes não estão nem aí.

Mas querem que TODO MUNDO obedeça as leis, que obedeçam as NORRRRRRRRRMAS, sendo que
NEM ELES PRESTAM pra criarem leis e esquemas minimamente válidos.

QUE MORAL ELES OU MESMO VOCÊS TÊM de querer me impor leis, normas e regrinhas vomitadas das
quais nem vocês mesmos sabem do que REALMENTE se trata? Nem sabem a origem delas todas, nem
sabem o quanto ajudam a fomentar as próprias desgraças.

Porque são ideais que se vergam ao interesses políticos que visam coagir a sociedade a ter cada vez
menos diálogo...
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vc bota em pratica as coisas que vc fala aqui no forum?
Você tem um trabalho?

E CADA VEZ MAIS TEMOR!

Engana-se quem pensa que existe qualquer tipo de democracia ou direito de escolha neste país, enfim,
neste planeta de araque.

CARALHO!

É NESSE sistema podre que vocês querem que eu confie???

É na putaria da Dilma, do Lula, do Zé Dirceu e todos os outros quadrilheiros do PT, PSDB, PMDB, PQP e
FDP que eu tenho que acreditar?

Eu me sinto como se estivesse participando de uma eleição no MAD MAX, no Thunder Dome!

SÓ TEM LADRÃO, ASSASSINO, FILHO DA PUTA, EXPLORADOR E DESGRAÇADO!

E somos OBRIGADOS a votar num deles, senão sobra uma multa de 3 reais (que a BAND uma vez disse
ser de 13 reais, exatamente pra sacanear a população).

Também não nos esqueçamos que mesmo havendo qualquer democracia, ela NÃO É UM REGIME
ABSOLUTO!

A nossa é BLINDADA para que não possamos, digamos, entrar com uma reclamação que chegue até o
Supremo.

É tanto melindre, é tanta exigência técnica, burocrática, jurídica, educacional, institucional e mimimi,
EXATAMENTE pra concentrar o poder da informação NA CLASSE DOS ADVOGADOS!

Que servem a quem?

À CLASSE POLÍTICA! Porque TODO advogado sonha em cair-lhe no colo alguma migalha de poder.

Se estivéssemos nos EUA, o Silvio Santos já estaria PRESO! Se estivéssemos na França, o pústula do
Lula teria sido impichado!

Se estivéssemos em qualquer país com leis sérias e povo honesto, já teria explodido um revolução A
COMEÇAR LÁ DO TEMPO DO COLLOR, com o confisco da poupança.

E todo mundo bateria palmas pra mim!

Mas rola alguma coisa?

Não.

Porque o brasileiro É UM COVARDE! Covarde, bunda-mole, CAGÃO, VIADO, CORNO e que GOSTA de
levar no olho do cu.

GOSTA!

Porque se nossos impostos financiam a canalhada política, o auxílio aos bancos TRILIONÁRIOS e a
MORTE de pessoas como eu que vieram um dia precisar do atendimento do SUS...

Somos, portanto, MERECEDORES de TODAS AS NOSSAS DESGRAÇAS.

Que se fodam, então.

22-08-2011 21:00

Legal é os fia da mãe que quotam o truman com a mensagem inteira dele. Puta falta de sacanagem.
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Viktor Reznov 

Membro
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Partilho de muitas idéias "fora da caixa" do Truman, exceto xiístismo contra o mulherio, afinal, tenho mãe 
 

A verdade é que mulheres são criaturas assombradas pela futilidade (poucas escapam a essa regra), e
muitas vezes tenho vontade de picar a mula quando a minha digníssima está ciclando de fases.

E sobre nós enquanto sociedade, é um organismo cada vez mais doente, e não sei até quando vai dar pra
levar até acontecer algo realmente trágico.

@ propósito do tópico, sou formado em Direito, atuando na área, mas pretendendo dar um giro rumo a
outra carreira que realmente me dê prazer em trabalhar. Já na graduação me desencantei bastante com
muitas utopias que tinha em relação ao Direito, e com a prática isso só se consolidou, ao constatar com a
justiça é falha e desigual.

Não me arrependo de ter feito o curso, pois me tornou alguém mais crítico e lúcido, apesar do tempo
esquentando a cadeira.

Ps: Cade a foto do Truman? 
Ps2: Free Truman! Deixem ele falar! Precisamos de algumas teorias assim de vez em quando, pois
tendemos a nos acomodar na condição que nos condicionam. (Mas Truman, procure xingar menos e
contribuir também com idéias além das críticas)
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B.Pipes 

Membro

Última edição por B.Pipes : 22-08-2011 às 22:39
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manodoguetow  

Membro

 Citando Baskiat 
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?
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Então você deve morar em outro país, ahhaeua. Pq onde eu moro, aliás, em todos os lugares em que já
morei e nas duas faculdades onde já estudei, incluindo a que estou agora (e olhe que é uma federal), a
"chuventude" só quer saber de festa, futebol e outras futilidades, manow. Pegar exame aqui é moda. Até
hoje não tive o prazer que você tem de conhecer alguém (quem dirá um grupo) que se reúna pra falar de
física, biologia e química. No máximo rolam debates sobre história, religião, temas polêmicos como os que
se discute aqui.

O que eu acho, e que pode ser facilmente verificado pelo "método" que eu apresentei. Você não concorda
que pessoas que ficam brigando feito crianças pra mostrar que seu argumento é perfeito e o do outro é
uma piada tem objetivos diferentes do simples prazer pelo debate e pelo conhecimento?

Eu postei umas 4 vezes já. HÁ EXCEÇÕES.

Verdinhas: 229

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".

22-08-2011 23:30

exemplifiquei usando biologia/fisica... nem curto isso nao haha 

Nesse caso sim. Mas pensei q vc generalizou. 
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Baskiat 

Membro

 Citando manodoguetow 

Então você deve morar em outro país, ahhaeua. Pq onde eu moro, aliás, em todos os lugares em que já
morei e nas duas faculdades onde já estudei, incluindo a que estou agora (e olhe que é uma federal), a
"chuventude" só quer saber de festa, futebol e outras futilidades, manow. Pegar exame aqui é moda. Até
hoje não tive o prazer que você tem de conhecer alguém (quem dirá um grupo) que se reúna pra falar de
física, biologia e química. No máximo rolam debates sobre história, religião, temas polêmicos como os que
se discute aqui.

O que eu acho, e que pode ser facilmente verificado pelo "método" que eu apresentei. Você não concorda
que pessoas que ficam brigando feito crianças pra mostrar que seu argumento é perfeito e o do outro é
uma piada tem objetivos diferentes do simples prazer pelo debate e pelo conhecimento?

"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

23-08-2011 1:33

Olha, não acho o nível daqui ruim não... 

Já foi melhor, mas não é ruim. Altas discussões aqui no boteco ajudaram na formação do meu senso

#160

ferA_ 

Membro
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crítico..

Sobre o tópico, só tenho o ensino médio. Comecei faculdade mas desisti.. 
Bom, poderia estar formado, mas tomei outros rumos. enfim, foda-se.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Edu Tunning Style!
Nov 2003
13.924
698

23-08-2011 8:18

Agronomia. Agora sou fiscal da natureza.

#161

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Pan Pan Pannnnnnnnnnnn
Jul 2004
6.015
688

PhoeniX  

Membro

23-08-2011 8:31

Algumas coisas que o truman fala fazem sentido, mas a maioria das pessoas daqui estão muito
condicionadas ao usual e alopram o cara.

#162

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2010
1.240
100

Herói 
Membro

Truman.

 Citando Uffa 

Tirou toda a merda do pau com a boca e depois correu para o banheiro vomitar...

23-08-2011 13:09

Não é questão de fazer sentido ou não meu amigo, é questão de o tópico perguntar quanto é 2 +2 e ele
postar um wall of text gigante que não tem nada haver com o que foi proposto, e como se isso já não
fosse o bastante, ainda xinga geral colocando emoticons para não dar problema pra ele.

#163

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Vous avez!
Jun 2007
1.008
293

ganondorfan 

Membro

 Citando Herói 
Algumas coisas que o truman fala fazem sentido, mas a maioria das pessoas daqui estão muito
condicionadas ao usual e alopram o cara.
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Ajude a encontrar animais desaparecidos Clique aqui

DVSV.

23-08-2011 14:56

Ensino médio.

Trabalho na Blowtex testando camisinhas transando com modelos suecas e do leste-europeu

#164

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
12.696
670

Uranay  

Membro

Carranca.

 Citando Colher 

Se eu pudesse eu me auto-boqueteria felizão! Se vcs pararem pra pensar, é a mesmíssima coisa que tocar
uma.

23-08-2011 15:23

Corrigi pra vc! De nada! 

#165

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

LALALA!
Nov 1999
18.220
4200

Baskiat 

Membro

 Citando Uranay 

Ensino médio.

Trabalho na Blowtex testando camisinhas com modelos suecos e do leste-europeu pra garantir que
encaixem direitinho

"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

23-08-2011 15:26

Obrigado bosquete, nem tinha percebido que mudei o gênero de meus colegas de trabalho.

#166

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
12.696
670

Uranay  

Membro

 Citando Baskiat 

Corrigi pra vc! De nada! 
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« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

 Citando Colher 

Se eu pudesse eu me auto-boqueteria felizão! Se vcs pararem pra pensar, é a mesmíssima coisa que tocar
uma.

23-08-2011 18:13

http://www.hardmob.com.br/threads/44...t=#post8493939

#167

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
15.654
509

Cristo&Oxalá 

Membro

 Citando B.Pipes 

Ps: Cade a foto do Truman?

 Citando Dino 

veio sabe onde eu tava qnd o gremio levantou a ultima taça? EU TAVA NA 6a serie caralho, na 6a serie! eu
tinha começado a bate punheta, acho que tinha beijado 1 mina na vida... as torres gemeas tavam de pé, lula
nao era presidente, brasil era tetra.. melhor jogador do mundo era rivaldo/luis figo

23-08-2011 18:21

ele tirou a foto. Successful troll

#168

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2007
8.433
602

kaleidoscopio 

Membro

Ir para o Fórum
Tópico Fechado

Página 7 de 7 ... 5 6 7Primeira

Assuntos do tópico

instrução | nível | real |
Mais assuntos

 Facebook

 Twitter

 Google

 Google+

Compartilhar Permissões

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452064-papo-pouco-conhecimento-nivel-real-de-instrucao-prev-thread.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452064-papo-pouco-conhecimento-nivel-real-de-instrucao-next-thread.html
http://www.hardmob.com.br/showthread.php?p=7447135#post7447135
http://www.hardmob.com.br/showthread.php?p=7447135#post7447135
http://www.hardmob.com.br/threads/444961-Isotretino%C3%ADna-Roacutan-%28tratamento-da-acne%29-experi%C3%AAncias?p=8493939&highlight=#post8493939
http://www.hardmob.com.br/members/Cristo&Oxal%E1.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/cristo%26amp%3Boxal%E1.html
http://www.hardmob.com.br/esportes/322883-topico-oficial-vendas-contratacoes-futebol-post9446831.html#post9446831
http://www.hardmob.com.br/esportes/322883-topico-oficial-vendas-contratacoes-futebol-post9446831.html#post9446831
http://www.hardmob.com.br/members/kaleidoscopio.html
http://www.hardmob.com.br/members/kaleidoscopio.html
http://www.hardmob.com.br/members/kaleidoscopio.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/kaleidoscopio.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=8678222&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=8678222&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452064-papo-pouco-conhecimento-nivel-real-de-instrucao-5.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452064-papo-pouco-conhecimento-nivel-real-de-instrucao-6.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452064-papo-pouco-conhecimento-nivel-real-de-instrucao.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452064-papo-pouco-conhecimento-nivel-real-de-instrucao.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/452064-papo-pouco-conhecimento-nivel-real-de-instrucao-6.html
http://www.hardmob.com.br/tags/0202020-20.html?instru%E7%E3o=
http://www.hardmob.com.br/tags/0202020-20.html?n%EDvel=
http://www.hardmob.com.br/tags/0202020-20.html?real=
http://www.hardmob.com.br/tags/
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F452064-papo-pouco-conhecimento-nivel-real-de-instrucao.html
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F452064-papo-pouco-conhecimento-nivel-real-de-instrucao.html
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F452064-papo-pouco-conhecimento-nivel-real-de-instrucao.html
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F452064-papo-pouco-conhecimento-nivel-real-de-instrucao.html
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F452064-papo-pouco-conhecimento-nivel-real-de-instrucao.html&title=%5Bmuito+papo+e+pouco+conhecimento%5D+Qual+o+seu+n%EDvel+REAL+de+instru%E7%E3o%3F
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F452064-papo-pouco-conhecimento-nivel-real-de-instrucao.html&title=%5Bmuito+papo+e+pouco+conhecimento%5D+Qual+o+seu+n%EDvel+REAL+de+instru%E7%E3o%3F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F452064-papo-pouco-conhecimento-nivel-real-de-instrucao.html
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F452064-papo-pouco-conhecimento-nivel-real-de-instrucao.html

	www.hardmob.com.br
	[muito papo e pouco conhecimento] Qual o seu nível REAL de instrução?


	1kZS1pbnN0cnVjYW8tNy5odG1sAA==: 
	form3: 
	vb_login_username: Usuário
	vb_login_password_hint: Senha
	input9: 
	cookieuser: 1


	1kZS1pbnN0cnVjYW8tNy5odG1sAA==: 
	form1: 
	q: 
	sa: 




