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 [TrumanMOB]Estudo diz que mulheres podem ser extintas em algumas gerações

Um estudo publicado pela revista The Economist nessa semana diz que, em algumas gerações, as
mulheres podem ser extintas. E, por conseqüência, a população de diversos países europeus e asiáticos.
Em algumas das nações mais ricas da Ásia, elas estão optando por não se casar, um dos motivos das
taxas de natalidade estarem caindo.

De acordo com números da ONU, as mulheres não terão filhas em quantidade suficiente para serem
“repostas” em 83 países em todo o mundo. A não ser que as taxas de natalidade subam a partir de agora.
Em Hong Kong, de cada 1000 mulheres, nascerão apenas 547 meninas se a coisa continuar como está. E
essas mesmas meninas, quando crescerem, só gerarão 299 filhas.

Em 25 gerações, o número de mulheres no país vai cair dos atuais 3,75 milhões para apenas uma no ano
de 2798 (levando em conta que costumam ter filhos lá pelos 31 anos). Macau, o país vizinho, chegará a
esse número bem antes por conta de sua pequena população. Pelos mesmos motivos, Japão, Alemanha,
Rússia, Itália e Espanha não chegarão ao próximo milênio. 

http://revistagalileu.globo.com/Revi...+GERACOES.html
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 Citando Carlos Alberto Valderrama 

Sonhem que o pequenino fluminense passará por nós.. podemos entrar com o time B e com o Marcio
Resende em campo, não adianta, time pequeno é time pequeno e libertadores e outra história
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Isso é questão cultural deles, sociedades muito patriarcais onde a família continua através do filho homem,
ele carrega o sobrenome da família e cuida dos pais quando eles são idosos. Por isso acontece muito
infanticidio de meninas. Sem falar q muitos desses países tem poucos filhos, Japão 1/2 filhos, China é
proibido por lei + de 2, e por ai vai...

Varios desses governos já estão vendo como resolver isso...
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 Citando Ricasso Jews 

Se fizerem remake do "A Link to the Past", eu compro dois nintendos 3ds, um pra jogar e outro pra enfiar no
meu cu
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nao entendi nada. de kd 1000 mulheres nascerao 547 meninas?
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alem de fake é mal feito
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PAZ NOS FORUNS
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Aproveitando o tópico, fiquei pensando no seguinte ponto: a taxa de natalidade em famílias ricas/com boa
educação é bem menor do que em famílias pobres/com péssima educação. A putaria será cada vez maior,
portanto.
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é por isso que eu acho que o poderio econômico da China está com os dias contados
em três gerações não haverá mais mulheres para a reprodução. sem força de trabalho = sem DX = sem
$$

problem Redground??? 

solução: manda os chinas irem pra MG
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portanto a humanidade não é um corpo em movimento uniforme
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 Citando backfire 

Aproveitando o tópico, fiquei pensando no seguinte ponto: a taxa de natalidade em famílias ricas/com boa
educação é bem menor do que em famílias pobres/com péssima educação. A putaria será cada vez maior,
portanto.

PAZ NOS FORUNS
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E elas já estiveram vivas? 
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 Citando André 

(...) em algumas gerações, as mulheres podem ser extintas.
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Isso não será problema no Brasil, nego ganha R$600/mês e tem 10 filhas.
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Procurei a reportagem no The Economist mas não achei, alguém?

Achei muito mal feita...
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- Um abraço
PS: Tem uma piroquinha aparecendo no meu avatar
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Achei mal feito e pelo que eu sei, a situação é bem ao contrário, tem muito mais mulher do que homem,
apesar de nascer mais homens do que mulheres, estes costumam morrer com mais facilidade e também
são as maiores vítimas da violência, logo se tem mais mulher do que homens, casos excepcionais são
como a China, que possui controle de natalidade dando preferencia aos homens, e um número crescente
de homossexuais devido a esse problema.
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membro da ala Moral e dos Bons costumes da Hardmob.

Assine a Declaração de PRAGA criminalizando o Comunismo.

http://praguedeclaration.org/

25-08-2011 12:29

Nem precisamos nos preocupar daqui a 25 gerações eu imagino que 99% da população vai ser homo,
então o 1 % de homens que sobrarem vão poder escolher cuzinhos a vontade 
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N4T0, Carranca e [wafi].
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 Citando Jet-Li 
Achei mal feito e pelo que eu sei, a situação é bem ao contrário, tem muito mais mulher do que homem,
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pelo o que eu entendi, o artigo trata principalmente de culturas asiáticas, onde é comum matar fetos
femininos para dar preferência aos masculinos.

já na europa, todo mundo sabe que a taxa de natalidade ta caindo cada vez mais... agora "extinção" eu
acho difícil.
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apesar de nascer mais homens do que mulheres, estes costumam morrer com mais facilidade e também
são as maiores vítimas da violência, logo se tem mais mulher do que homens, casos excepcionais são
como a China, que possui controle de natalidade dando preferencia aos homens, e um número crescente
de homossexuais devido a esse problema.
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os muçulmanos irao dominar o mundo
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ta maluco,
uma péssima notícia
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O Amor que eu sinto por você não tem divisão. PALMEIRAS!

É MUITA VIBE !! 
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1) Ri muito do Truman no título AUHAUHAU;
2) Post do Truman com uma linha?????????;
3) Fake!
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Tá na dúvida? Veja minhas referências!  | TAMALOC!
Precisando de um site? Acesse e peça um orçamento: EWT Soluções
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AHaHAHaH, que imbecilidade é essa? Que nível que a Galileu se afundou......
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Nossa, completamente idiota o artigo da Galileu.

Como se esse tipo de cultura (de filho homem apenas) fosse se propagar mais e mais.
Isso é vestígio culturais machistas do passado de alguns países e regiões, logo acaba.

#18

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Só Capim Canela
Nov 2010
11.764
2522
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Campeão Cartola Hardmob Temporada 2011 - Wildest Boys - 2697.02 pontos.
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extinguir nao só mulheres como homem
se hj em dia sobrando mulher nego mata pq outro olhou pra namorada gordinha dele

imagina se começar faltar mulher

nego vai brigar por Regina Casés e Marlenes Matos
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1000 mulheres + 1000 homens.

Se cada casal tiver um filho então teremos, teoricamente, 500 meninos e 500 meninas.

Essas 500 mulheres + 500 homens, se cada um tiver 1 filho, terão 250 meninos e 250 meninas.

Mas as sociedades sempre se adaptam pra sobreviver, então acho dificil isso acontecer.

Registro:
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Membro

 Citando WilsoNeto 

nao entendi nada. de kd 1000 mulheres nascerao 547 meninas?

Última edição por Forfeit : 25-08-2011 às 15:20

25-08-2011 15:32

Eu acho que as mulheres dominarão em um futuro distante. Vão dominar e aperfeiçoar técnicas usando
células tronco e criar testículos artificiais que poderão fecunda-las com espermatozóides personalizados, do
qual poderão escolher todos os detalhes físicos de seus filhos, escolher o sexo, cor do cabel, etc. Tudo isso
em um dispositivo parecido com uma geladeira, que ficará em cada esquina das grandes cidades, a preços
populares. 

Os homens não nascerão mais naturalmente. Serão cultivados para trabalhos manuais, não por
necessidade já que sistemas automatos de robôs fariam tudo muito mais rápido e eficiente, mas apenas
por entretenimento: para ser televisionado em formatos de gincanas ala olimpiadas do faustão ou lutarem
até a morte em grandes coliseus ou vendidos como brinquedos sexuais ou como empregados domésticos
descartáveis.
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eyamamoto 

Membro

Tristeza antiga, perigo eterno. Os anos levam a beleza e o poder.
Apenas os sonhos permanecem. Trocam contos na estrada dos ventos, eternamente jovens.

Rip Calvin 

25-08-2011 15:50

Taí uma explicação (muito boa por sinal) do porquê essa cultura continuará como está (OBS: faz parte da
lista de textos do tópico da minha assinatura, que fiquei de traduzir - e esse foi uma mulher que

escreveu): 
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THE END.
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510

Truman 

Membro

 Citando Kardia 

Nossa, completamente idiota o artigo da Galileu.

Como se esse tipo de cultura (de filho homem apenas) fosse se propagar mais e mais.
Isso é vestígio culturais machistas do passado de alguns países e regiões, logo acaba.

Concordo que a cultura ocidental é muito feminina, tornando-a rasa e mesquinha. No entanto, ao se
valorizá-la acima de muitas outras culturas, eu faço isso porque valorizo o indivíduo. Eu valorizo ??o
indivíduo, porque eu valorizo ??a Verdade - e a Verdade só pode ser conhecida por aquele que é um
verdadeiro indivíduo. As chances de um *** indivíduo *** surgir em outras culturas mais rígidas é bem
pequena.
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Porém, os evangélicos são ainda piores que os muçulmanos. Porque o muçulmano quer nos matar. O

evangélico quer roubar nosso dinheiro e nos deixar vivos, pra depois vir e nos roubar ainda mais. 

Encaremos assim: a programação de qualquer religioso são seus "livros sagrados", certo? Ali está a
palavra de Deus, inconteste e irrebatível, certo?

E a palavra de Deus não pode ser questionada, certo? CERTO! 

Este fórum é um exemplo da flexibilidade da cultura Ocidental, embora o "feminino" seja dominante - a
masculinidade pode encontrar lugares para se expressar. A cultura Muçulmana, sendo ainda mais
profundamente feminina, não permitiria tal "afronta".

As duas culturas não diferem enormemente, mas aonde elas divergem - existe um abismo as dividindo.
Abaixo eu notei estas diferenças.

A Cultura Ocidental:

1) Como crianças jovens, acreditamos que a nossa mãe seja algo divino; proporcionando felicidade eterna e
proteção definitiva. Meninas crescem para se tornarem mulheres que encarnam essa mesma impressão. Os
meninos devem crescer para se tornar homens, mas que desejam reviver essas experiências iniciais de
conforto e alegria, daí se agarram a mulheres. Ambos os sexos são prisioneiros de uma relação com o
feminino - muitos permanecem nessa relação todas as suas vidas.

2) As mulheres influenciam todos os aspectos da cultura ocidental. Elas não o fazem por meios diretos, em
vez disso, sua passividade pressiona os homens de maneira que assegure que qualquer desejo que as
mulheres tenham, se concretize para elas. Já que a mulher é inconsciente, e não tem uma estrutura interna
para conectá-la, ela está constantemente mudando - assim como seus desejos. Homens, portanto, têm que
ser altamente adaptáveis para acompanhar todos os seus caprichos.

A Cultura Muçulmana:

1) Igual à cultura ocidental, exceto que as crianças jovens são introduzidas para outra "mãe" - Alá. Elas são
ensinadas que, pela obediência e submissão a Deus, e reverência ao seu profeta Maomé, receberão a
proteção suprema e a felicidade eterna.

Estas duas 'novas' mães estão oferecendo a mesma coisa que as mães reais, por isso é algo fácil de ser
assimilado. A única diferença é que a mãe que cuidou delas pode ser deixada para trás à medida que as
crianças amadurecem. Alá/Deus é mais "pegajoso" e quer ser parte de cada aspecto de suas vidas.

2) Ao contrário de suas irmãs no Ocidente, que têm seus homens à disposição para criar continuamente
novos mundos para elas, as mulheres muçulmanas têm seus homens criando um mesmo mundo, repetidas
vezes. Este mundo "estático" serve à eles, porque eles são capazes de inconscientemente fluir em extrema
passividade.

Mulheres ocidentais têm crescido acostumadas a serem capazes de, inconscientemente, fluir em várias
direções e ainda assim ter seus caprichos atendidos. Isto obriga os seus homens a continuamente
empurrar-se adiante e em todas as direções, e serem adaptáveis a novas idéias.

Homens muçulmanos, retidos por suas mulheres, devem se ocupar dentro dos limites do Islã. Porque as
mulheres muçulmanas não exigem que seus homens sejam adaptáveis, e a masculinidade é dificilmente
exigida. O pouco que os homens possuem é utilizado por seu culto.

Isso explica porque os dois sexos são mantidos principalmente separados - sendo tão parecidos
psicologicamente, se fossem mais integrados não poderiam experimentar o prazer emocional que sentem
agora.

3) Independente deles saberem ou não, o feminino é altamente valorizado na cultura islâmica. Os traços
que andam de mãos dadas com os cultos como o islamismo são os do feminino: a passividade, a
submissão, obediência e inconsciência.

Como todas as mulheres, os homens muçulmanos não querem tornar-se indivíduos, em vez disso eles
querem permanecer não-entidades e se juntar com a boiada/máfia.

O Islã lhes dá a oportunidade de nunca ter de enfrentar a perspectiva de se tornar um indivíduo, por
ameaça de violência contra qualquer pessoa com tendências individualistas. Assim, as chances de um
homem que surja com um forte desejo masculino para a individualidade é realmente muito pequena.

Não existiu qualquer Grande Filósofo digno de nota dessa cultura, mas isso pode ser porque alguém que
tenha sido encontrado falando a verdade sobre a loucura inerente do Islã, ou o câncer que é o feminino,
agora está morto.
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O que rola é que o radical se baseia naquelas "linhas de programação" que ninguém mais quer seguir,

senão... Dá merda. 

Mas cedo ou tarde vai chegar algum espertalhão e usar essas "leis" e explodir com tudo.

Quem não seguir, morre. Quem for contra, morre. Quem não estiver no lado deles, morre. 

Isso já aconteceu nas Cruzadas, na Irlanda, na África, está acontecendo na Europa e está acontecendo no
Brasil também.

Mas aqui é de uma maneira peculiar: aqui os religiosos COMPRAM a classe política. 

Porque os nossos políticos são TODOS putas pagas. 

Todos. 

Dá dinheiro pra ele, financia seus negócios, que ele tá pouco se fodendo pro resto. 

Daí é fácil o Macedão, os católicos, espíritas e principalmente evangélicos se ligarem à classe política e
deitarem e rolarem.

Já nos países SÉRIOS, não. Lá o couro come porque existe uma CONSCIÊNCIA DE NAÇÃO! Eles se vêem
como um povo único, com um ajudando o outro.

Daí, se vem alguém de fora, bem-vindo, fique a vontade, mas NÃO NOS EMPURRE SEUS VALORES.

Então, qualquer religioso é uma espécie de "aparelho" do esquemão. Se alguém acionar o gatilho dele, ou
a trolha funciona e fode com tudo, ou ele vacila e não faz nada.

POIS A PROGRAMAÇÃO DE TODOS ELES É SEMPRE A MESMA. Sacaram?

O mal já está ali. 

Enfim, religião é uma merda. Assim como tudo que é feminino. 

ABOBO.

25-08-2011 15:52

nem brinca com uma coisa dessas.

#23

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2001
1.740
50

Pedro64 

Membro

 Citando BaNZai 2k5
nao sei se ultimamente eu to emo demais, mas putz eh divina a imagem de uma mae...
a postura, os gestos, o olhar, o sorriso... maravilhoso...

http://www.hardmob.com.br/members/abobo.html
http://www.hardmob.com.br/members/pedro64.html
http://www.hardmob.com.br/members/pedro64.html
http://www.hardmob.com.br/members/Pedro64.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/pedro64.html
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« Tópico Anterior | Próximo Tópico »
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25 geracoes... pelo andar da carruagem vai ser tudo viado mesmo... eu eh que tenho que fazer muito
filho, jah que meu gene eh anti-boiolistico...

#24

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Posso botar o que quiser aqui?
(frase de duplo sentido...)

Dec 2003
18.177
1606

Calconha 

Membro

A coisa tá: When you wish upon a star... 
Kung Fu Choy Lay Fut
\o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/
CHEGA DE LADRÃO E SEM VERGONHA, PARA PRESIDENTE VOTE NO CALCONHA!!!  

25-08-2011 16:17

entao mas isso diminuiria a populaçao como um todo e nao só a mulherada

#25

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2010
1.252
100

Herói 
Membro

 Citando Forfeit 
1000 mulheres + 1000 homens.

Se cada casal tiver um filho então teremos, teoricamente, 500 meninos e 500 meninas.

Essas 500 mulheres + 500 homens, se cada um tiver 1 filho, terão 250 meninos e 250 meninas.

Mas as sociedades sempre se adaptam pra sobreviver, então acho dificil isso acontecer.

[wafi].

 Citando Uffa 

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