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Introdução 

 

Existem pessoas no mundo que vivem na ilusão utópica de que a sociedade está evoluindo pra 

melhor, e que todas as coisas só estão melhorando principalmente em nível político e científico 

em nossa sociedade pós-moderna. Já outras que preferem acreditar que tudo está caminhando de 

mau para pior, e que vai piorar mais ainda. Eu gosto de acreditar que o mundo continua girando, 

dando voltas em torno de sí mesmo e que por sinal, nada saiu do lugar de onde deveria estar. 

Talvez, no desenrolar deste ensaio nós podemos começar falando um pouco da revolução 

industrial no final do séc. XVIII e início do séc. XIX que como evento tem relação direta e 

objetiva com a abertura da industria e o mercado de trabalho ao acesso de mulheres e crianças 

em seu funcionamento (e o voto político “o sufragio” para as mulheres), e finalizando com sua 

importância dentro do contexto deste texto que tem como prioridade narrar a trajetória das mais 

diversas políticas sociais da esquerda mundial e suas desastrosas consequências culturais, e em 

particular na economia global. 

Um dos principais acontecimentos das últimas décadas tem sido na Europa e nas Américas uma 

explosão sem controle de políticas sociais “progressistas” pautadas em inclusão social de todas 

as massas de diferentes credos e culturas gerais, e isso a longo prazo causará um tamanho 

colápso econômico e político-social jamais visto antes na história do Ocidente no mundo. 

Farei uma pequena análise nesse texto dividida em quatro pontos principais da politização dos 

direitos humanos sem qualquer limites éticos ou conduta moral: A INVASÃO FEMININA NO 

MERCADO DE TRABALHO*, A LEGALIZAÇÃO DO ABORTO*, A ISLAMIZAÇÃO 

OCIDENTAL E O CALIFADO*, e o último ponto O CASAMENTO IGUALITÁRIO* ou 

CASAMENTO GAY* apontando os seus efeito principalmente na economia e no mercado 

afetando paralelamente, é claro a cultura judaico-cristã, responsável pelo abastecimento moral 

da nossa sociedade e implantando um modelo cultural misto visando o multiculturalismo sob 

viés da Esquerda sempre unida e disposta em nome de um idealismo crônico e patológico a 

modificar todos os ambientes os quais fincam mesmo que de um modo não literal o seu mais 

temível pendão maculado pelo trajeto de aproximadamente 10.000.000 de mortos em nome 

desse “destruir para reconstruir” que tão maquiavélicamente vem sondando nossos jovens a 

cederem seu conhecimento e disponibilidade a causa, aos menos desapercebidos, os 

vulneráveis: os IDIOTAS ÚTEIS. 

  



A Invasão Feminina no Mercado de Trabalho 

 

Ao começar este primeiro dos quatro tópicos que eu vou abordar neste ensaio quero me 

ratificar aqui de que ao escrever sobre o assunto não sustentarei todo e qualquer tipo de 

pensamento misógino que me venha por preconceito de reflexo (ação e reação) ao 

advento do feminismo que como um movimento bem elaborado de Esquerda vem se 

apropriando de pautas relacionadas as mulheres principalmente, afim de listar como 

feito seu ações de conquistas sociais advindas do esforço bem vigorado por parte de 

toda a sociedade em comum acordo entre as partes, em especial as valorosas mulheres 

comuns, que ao fim da segunda guerra mundial (1939-1945) lutaram bravamente em 

seus esforços com um só propósito que se concentrava em reconstruir com os destroços 

e também as conquistas da guerra toda uma civilização moderna e contemporânea, 

valorizando sobre tudo os setores tradicionais e indispensáveis a sobrevivência da 

espécie humana: a família e a sociedade, – enquanto a maioria das mesmas perderam 

seus maridos e filhos no front de batalha lhes proporcionando a liberdade de viverem 

livres da tirania de uns poucos oligarcas denominados ditadores, detentores do Estado 

Maior afim de conquistas embasadas no poder único de dominação global e elitista a 

serviço de uma perspectiva concentrada em uma Nova Ordem Global, tais em ocasião 

como Adolf Hitler (1889-1945) na Alemanha, Josef Stalin (1922-1953) na União 

Soviética e Benito Mussolini (1883-1945) na Itália. Não desconsiderando que, nesse 

mesmo período mulheres eram convocadas (especialmente solteiras) juntamente a 

desempenhar funções até então com o advento da maior divisão de trabalhos ocupações 

em cargos e tarefas consideradas masculinas (não quero aqui citar exemplos.) 

Quero também fomentar que propósitos isolados e ativismos partidários subsequentes 

de visões de Esquerda ou “progressista” não cooperam com a hegemonia do bem estar 

de toda a sociedade em sua maioria, mesmo dos interesses livres e espontâneos das 

pequenas minorias que almejam a reintegração de suas vidas a liberdade social de 

existir. 

Um dos grandes mitos que rondam a civilização moderna atual é justamente algo ligado 

ao sistema patriarcal, o falso mito “religioso” de que o homem (líder da família 

monogâmica heterossexual, ou família mater) não somente é, como deve ser como 

absoluto o único provedor do lar. A própria história da humanidade em curso nos prova 

que não é bem assim (mesmo que o homem seja por dever moral – e o deve – o 

encarregado em seu papel familiar de prover o sustento para a casa, tal como o da 

mulher o de cuidar e zelar ativamente de toda a sua casa e criar o seu filho como mãe 

cuidadosa lhe proporcionando com todo o zelo uma melhor educação dentro do lar para 

que o seu filho/filha cresça e se forme pelos prospectivos exemplos inclusivos de ambos 

os pais em seus devidos papéis parentais). 

Logo quando eclodiu a era das máquinas – por assim dizer – no final do séc. XVIII e 

início do séc. XIX, a indústria em seu progresso não hesitou em expandir os seus feitos 

aliados ao conceito econômico de livre mercado que o capitalismo lhe proporcionava 

oferecendo a todos o direito de se manterem autônomos ou não, elevando a perspectiva 

econômica ao nível pessoal tanto quanto no coletivo de um trabalho em grupo em que 

vários funcionários trabalham sob a tutela de um empregador ou patrão que o remunera 

segundo a sua função e desempenho no seu serviço. E com isso ele contava com o 



recrutamento voluntário para a manutenção da mão de obra tais como crianças e 

mulheres que, como pertencentes de uma casa patriarcal ou família mater colabora 

juntamente com o sustento e a manutenção do lar pertencente, tendo pois a opção de 

reter a sua renda pessoal ao consumo próprio ou agregar valor a renda familiar. 

Antes da Revolução Industrial, mulheres e crianças trabalhavam juntos de seus pais, no 

que se refere principalmente a produção têxtil que se dava dentro da indústria doméstica 

para a contribuição da renda mensal de todos em conjunto. 

Os benefícios e avanços sociais que se deram mediante a ascensão da Indústria ou 

sistema fabril não somente afluíram pelos âmbitos econômicos mas também soaram 

firmes em mudanças da própria saúde da população que em decorrência de adventos 

sociais anteriores a este tempo, nas eras pré capitalistas a qualidade de vida era 

significantemente inferior, como que logo ao surgimento da Revolução Industrial o 

aumento da população se deu em resposta ao auto índice de morte urbana à mortalidade 

infantil. 

Aos críticos caviar da Revolução Industrial e do sistema capitalista no geral, 

argumentos não faltam desfazendo toda a falácia. Um deles vem do Professor T.S. 

Ashton: 

“Há hoje nas planícies da índia e da China, homens e mulheres, infestados por pragas e 

famintos, vivendo pouco melhor, aparentemente, do que o gado que trabalha com eles 

de dia e que compartilha o seu local  de dormir à noite. Esse padrão Asiático, e esses 

horrores não mecanizados, é o destino daqueles que aumentam seus números sem passar 

por uma nova revolução industrial.” 

Na tradição judaico-cristã (ocidental) o papel do homem como provedor nunca 

significou o impedimento da mulher (dona de casa, ou não) de se projetar de um modo 

ativo ou passivo a mesma ou igual função. Igualmente o homem, que mesmo sendo a 

mulher a zeladora do seu lar,  não se constrange na privação de seu direito de também 

fazê-lo, ou seja, de cuidar da casa de maneira a não prover sozinho o sustento. 

Tentando percorrer pelas décadas vindouras posteriores as políticas iam se firmando em 

tentativa de regresso – na minha opinião, – as adequações socialistas que de propósito 

estariam se sustentando a base do coletivismo e da desordem social, é evidente que pela 

histeria coletiva fazendo uso de pequenas minorias na sociedade. Vários movimentos 

revolucionários surgiram em torno da questão que ressaltavam este princípio, um deles 

é o movimento feminista. 

Por vertentes e suposições variáveis não obstantes a sua origem mas conflitantes em 

termos históricos, o feminismo tem surgido ao longo das décadas subsistente ao declínio 

e ressurgimento de novas teses e roupagens em meios de sobreviver e de se sustentar 

sem sucumbir ao insucesso ou ao inexistencialismo por completo se adaptando a novas 

modalidades e sustentações controversas abstensivas de fatos que comprovem o seu real 

propósito: a superioridade conflitante do sexo feminino mediante ao experimento em 

decadência moral e social do outro sexo, o sexo masculino já quase a beira da completa 

extinção moral. 



Dados argumentos surgidos por dimensão intelectual, tem dado origem diversas 

correntes de pensamentos literários sobre modo que, na real proporção argumentativa 

cria-se um caráter misógino em seu próprio ventre. 

Em detrimento ou perda expositiva tanto moral quanto às vezes material tem se 

valorizado por cunhos doutrinários em diversas esferas da razão humana conceitos 

filosóficos/sociais não abrangentes da causa própria e objetiva em tentativa de 

conhecimento frustrado de ação do sujeito. Nesse preâmbulo de formas e conceitos que 

se auto sugerem à existência ineficaz de ação se ergue então em meio ao cenário 

controverso e tempestuoso nomes como Simone de Beavoir, Betty Friedan, Kate Millet 

na eminencia da solidificação de uma doutrina desqualificada em estado de uso 

revolucionário que nada tem de superior a outras virtudes inexistentes. 

Sendo declarado pública suas obras, tais como “O Segundo Sexo,” “Política Sexual,” 

“Mística Feminina” é claramente concebível a absorção social – a longo prazo – das 

afeições externas de valor altamente destrutivo a toda sociedade cujo os valores 

conservadores são diluídos na esfera anexando ao território cultural ferindo princípios e 

dando notoriedade a certos consentimentos substanciais que diferem ao tradicional valor 

então construtivo real embasado em qualidades múltiplas e eficazes em degradação 

persistente ao senso moral constituído normativamente em forma de preceitos evidentes 

e indissolúveis que sempre se reiteram a novas maneiras de subsistir garantindo a 

manutenção da espécie humana na civilização. 

Causa deste mal social, mitos se proliferam e se transferem ao nível de crenças 

populares. Destes eu ressalto aquele o que mais me traz desconfiança no modo de 

abordagem ou no próprio conceito em si mesmo: <as mulheres recebem o salário vinte 

por cento menor em relação ao homem ao desempenhar a mesma função e no mesmo 

ambiente.> 

As mulheres em geral ficam mais tempo se preparando e se profissionalizando antes do 

seu ingresso em qualquer área dentro do mercado de trabalho e por isso começam a 

trabalhar mais tarde e sua aposentadoria é precoce. Além do mais interrompem a careira 

com mais frequência e sua jornada de trabalho é menor do que a dos homens, além de, 

no geral o que se tem é uma procura nas áreas menos remuneradas referente aos homens 

e por isso o acumulo de capital, produtividade e salário um pouco menor. 

Segundo pesquisas recentes, aqui no Brasil as mulheres ganham um salário 20% a 

menos do que os homens e isso é reflexo de mais anos de preparo e menos tempo no 

mercado como mencionei acima. Além do mais, na iniciativa privada o funcionário 

ganha de acordo com o que produz e se o empresário não considerar essa questão isso 

compromete os lucros da empresa além do seu funcionamento, e isso resultará 

futuramente até na falta de emprego ou no fechamento daquele setor caso não haja 

devida manutenção a ser seguida. 

Outra coisa que eu gostaria de mencionar neste texto é a outra questão que envolve 

condições de trabalho, sim, porque é hegemonia nós homens sermos mais propensos a 

desenvolver trabalhos mais perigosos ou que demanda mais risco ou esforço físico ou 

até algo mais estressante e que exceda até mesmo o horário de expediente normal a ser 

seguido no tempo de serviço. Horários mais prolongados pagam mais e nós estamos 

mais dispostos a esticar o nosso tempo no trabalho e até dispostos a aceitar correr mais 



riscos em tarefas perigosas que não por acaso a remuneração é maior. Todos os fatores 

somados agregam valor a nossa renda mensal. 

Aqui segue uma tabela mais precisa sobre questões divergentes: 

 

No livro “The Politics of American Feminism: Gender Conflict in Contemporary 

Society” o professor James T. Bennett do departamento de economia da George Mason 

University elabora mais de vinte e um motivos que justificariam esta questão. Os 

motivos, baseados em generalizações respaldadas por volumosas estatísticas são (entre 

eles se encontram alguns já citados por mim acima): 



 Homens têm mais interesse por tecnologia e ciências naturais do que as 

mulheres. 

 Homens são mais propensos a aceitar trabalhos perigosos, e tais empregos 

pagam mais do que empregos mais confortáveis e seguros. 

 Homens são mais dispostos a se expor a climas inclementes em seu trabalho, e 

são compensados por isso (“diferenças compensatórias” no linguajar 

econômico). 

 Homens tendem a aceitar empregos mais estressantes que não sigam a típica 

rotina de oito horas de trabalho em horários convencionais. 

 Muitas mulheres preferem a satisfação pessoal no emprego (profissões voltadas 

para a assistência a crianças e idosos, por exemplo) a salários mais altos. 

 Homens, em geral, gostam de correr mais riscos que mulheres. Maiores riscos 

levam a recompensas mais altas. 

 Horários de trabalho mais atípicos pagam mais, e homens são mais propensos 

que as mulheres a aceitar trabalhar em tais horários. 

 Empregos perigosos (carvoaria) pagam mais e são dominados por homens. 

 Homens tendem a “atualizar” suas qualificações de trabalho mais 

frequentemente do que mulheres. 

 Homens são mais propensos a trabalhar em jornadas mais longas, o que aumenta 

a divergência salarial. 

 Mulheres tendem a ter mais “interrupções” em suas carreiras, principalmente por 

causa da gravidez, da criação e da educação de seus filhos. E menos experiência 

significa salários menores. 

 Mulheres apresentam uma probabilidade nove vezes maior do que os homens de 

sair do trabalho por “razões familiares”. Menos tempo de serviço leva a menores 

salários. 

 Homens trabalham mais semanas por ano do que mulheres. 

 Homens apresentam a metade da taxa de absenteísmo das mulheres. 

 Homens são mais dispostos a aturar longas viagens diárias para o local de 

trabalho. 

 Homens são mais propensos a se transferir para locais indesejáveis em troca de 

empregos que pagam mais. 

 Homens são mais propensos a aceitar empregos que exigem viagens constantes. 



 No mundo corporativo, homens são mais propensos a escolher áreas de salários 

mais altos, como finanças e vendas, ao passo que as mulheres são mais 

predominantes em áreas que pagam menos, como recursos humanos e relações 

públicas. 

 Quando homens e mulheres possuem o mesmo cargo, as responsabilidades 

masculinas tendem a ser maiores. 

 Homens são mais propensos a trabalhar por comissão; mulheres são mais 

propensas a procurar empregos que deem mais estabilidade. O primeiro 

apresenta maiores potenciais de ganho. 

 Mulheres atribuem maior valor à flexibilidade, a um ambiente de trabalho mais 

humano e a ter mais tempo para os filhos e para a família. 

Proclamado todas estas citações e argumentos, se as mulheres ganhassem menos do que 

os homens para desempenhar as mesmas funções dentro de um cargo em um serviço 

quer público, quer privado logo as mulheres estariam em  maior número e nós homens 

em desvantagem, posto que diante de dois candidatos com o mesmo potencial a 

contratação seria efetuada em cima daquele cuja mão de obra fosse a mais barata. 

A meritocracia é o carro-chefe da civilização moderna que movimenta a economia e 

garante a manutenção de uma sociedade livre e prospera. 

Seja homem ou mulher, o salário de um trabalhador sempre se dará levando em conta a 

sua produtividade e mão de obra. Isso é o que movimenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Legalização do Aborto 

O tema do aborto tem sido posto em discussão no mundo atualmente e tem gerado 

variações totalmente distintas e desconexas entre si. Grupos de diversos pensamentos 

com diferentes formações ideológicas tem se levantado e tomado partido nessa 

discussão tão ampla na sociedade e ambas as partes tem demonstrado em larga escala de 

interesse o domínio sobre a questão. 

Há também um enfoque sobre este tema na perspectiva de monopólio direcionado a 

organizações internacionais, sobre a tutela da ONU através da corrente  

“neomalthusiana” ou mesmo de expandir o seu domínio global a fim de suprir aos 

interesses do globalismo que segue paulatinamente seus interesses de unificar as nações 

em torno de um governo único que só poderá vir à tona após a redução significante de 

toda a população do planeta a estimativa de 80 a 90% em todo o território global. Não 

há melhor estratégia para se pôr esse plano em prática de uma maneira sorrateiramente 

sutil do que pela manipulação da opinião pública favorecendo a aprovação e o vigor 

jurídico e legislativo de pautas progressistas que colocam em atividade o não avanço do 

crescimento populacional (descriminalização e legalização do aborto e das drogas, 

casamento igualitário, multiculturalismo e liberalismo moral). Mas, se tratando de 

aborto esse não é um assunto fácil de se discutir, principalmente sendo eu um homem. 

Vamos tentar: Pra todo início de qualquer discussão que envolve este assunto a primeira 

questão que é levantada é, “o feto com relação a sua formação dentro do útero pode ser 

já considerado uma vida, no entanto um ser à parte, ou somente um amontoado de 

células portanto incapaz de ser considerado ainda uma vida?” Das esferas da sociedade 

que mais se dispõem a debater esta incógnita estão a ciência, a religião (especialmente 

as religiões abraâmicas como o cristianismo, por exemplo) e alguns movimentos sociais 

em objetivo de base direcionado supostamente à pequenas minorias com o propósito 

fincado de beneficia-las mas que afinal servem de massa de manobra servindo assim aos 

seus próprios ideais partidários. 

As principais razões que levam uma mulher a abortar eventualmente são: saúde da mãe 

ou do feto, mal formação do feto, doença hereditária ou transmissível, violação sexual 

ou estupro, maternidade precoce ou gravidez indesejada, e razões econômicas. Devemos 

nos ater aos fatos específicos antes de seguirmos a diante. 

Antes da primeira menstruação de uma mulher que normalmente antecede a primeira 

ovulação (salvo as exceções) seu corpo mental e fisiológico ainda em estágio de 

formação generalizada não se encontra predisposto ao ato de em si conceber uma vida 

em seu ventre, por isso muitas meninas ocorrem a interrupção da gravidez até em razão 

de estupro em que geralmente é omitido a outros e em ambiente doméstico advindo de 

pessoas próximas ou que façam parte da família. Há também fortes relatos de mulheres 

que talvez inseguras com o diagnóstico de doenças ou deficiências graves ou incuráveis, 

mesmo por questões financeiras não obtendo uma situação favorável ao sustento ou 

manutenção daquela criança posteriormente vindoura decidem e às vezes com o amparo 

da lei pelo aborto. Casos diversos também se desenvolvem no aspecto de escolha entre 

uma vida e a outra quando há riscos que comprometem a vida da mãe e decide-se pôr 

em cheque uma vida em detrimento da outra vida apelando assim aos extremos vitais e 

irrevogáveis ao anulamento da vida de uma ou prorrogação da vida de outra. 



Tem se estipulado por meio de pesquisas que o aumento do índice da pratica do aborto 

tem significância hegemônica em sociedades pobres e a taxa de crescimento é notória 

em países em que o aborto não fora legalizado em contraponto as diferentes estatísticas 

que revelam a diminuição dessa prática em países em que há legalização ao menos em 

alguns casos a mais ou a menos. Mais isso não é tudo.  

Tem se questionado também, por meio de grupos mais conservadores na sociedade os 

diversos procedimentos pelo qual o feto dentro do útero da mãe esteja sendo submetido 

de maneira involuntária por consentimento materno e de outros colaboradores ao seu 

iminente destino. O dr. Bernard Nathanson, um dos principais e mais importantes 

pioneiros da causa pró-abortista nos Estados Unidos, ginecologista de formação e 

exercício da profissão dentro da medicina após anos de militância da causa em defesa da 

legalização do aborto reviu seus conceitos e depois de se tornar indubitavelmente 

favorável a causa pró-vida publicou um documentário intitulado “O Grito do Silêncio” 

que nele expõe tal prática de tortura brutal realizada nas clínicas especializas nesse 

procedimento em que ele mesmo outrora trabalhava. 

https://www.youtube.com/watch?v=2qvMrZjaWMU 

Esses movimentos pró-vida tem cada vez mais aumentado sua pressão conservadora na 

sociedade ocidental principalmente por agentes reguladores e propagadores de opinião 

fixa de uma grande parcela da população como a igreja que desenvolve o seu papel 

fundamental como protetora e guardiã do que chamamos de “moral e bons costumes,” e 

também como visto anteriormente tem conquistado mais adeptos a causa; dentre tais 

vemos vários ex-militantes prós que se curvaram após devido a mudanças posteriores 

advindas muitas das vezes de suas próprias experiências pessoais do outro lado do 

muro. 

Em contrapartida os ataques e reações por parte de progressistas e libertários tem de 

sobremodo se intensificado por segmentos divisórios de grupos distintos em 

nomenclatura mais que respondem pelos mesmos projetos de desconstrução e 

reconstrução da nossa sociedade em superfícies morais por vias de desinformação da 

opinião pública através das mídias sociais e propaganda como no vídeo abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Its8zxL7q1o 

Como visto nesse vídeo, os veículos midiáticos lutam incessantemente com todos os 

seus métodos de alienação da grande massa para implantar uma política de inversão de 

valores construídos desde a fundação da nossa civilização, para cumprir uma agenda 

global em benefício de seus financistas e subsidiários mundo afora. São inúmeras 

frentes de ataque, sobre tudo a família que sendo o pilar de toda e qualquer sociedade se 

tornou assim o principal alvo. Mas isso não é novidade ou coisa exclusiva da nossa 

geração. Políbio, um historiador grego (203 a. C. – 120 a. C.) famoso pela sua obra 

“Histórias”  sobre o mundo Mediterrâneo já narrara tal investida contra a família 

“quando Roma perdeu o conceito de família nós entramos na decadência.” 

De tempos em tempos a sociedade se volta em investidas contrárias aos seus valores 

tradicionais. Mas é próprio da história que segue o seu rumo nesse “sobe e desce” de 

princípios e afinal, a instituição familiar sempre prevalece mediante a qualquer tentativa 

de dissolução ou mesmo de extinção total, pois sem ela não haverá mais civilização 



organizada, ou mesmo desorganizada; ela é a base da existência de todo e qualquer  

aglomerado de gente que possamos chamar de povo, tribo ou sociedade. Por isso, seja o 

aborto como política de controle populacional ou algum outro meio que for, sem dúvida 

por razões óbvias não subsistirá pra sempre ou triunfará por muito tempo na ofensiva 

que por si só já prediz em um prognóstico mais que preciso o seu próprio fim. Sendo 

assim, o diagnóstico no entanto é que verdadeiramente a verdade dos fatos jamais 

poderá ser substituida ou ocultada, porque toda e qualquer disciplina conferida ao ser 

humano com o intuito de outorgar a respeito do que se refere a espectros humanos do 

outro deve assim então ser de antemão considerada fora de qualquer senso comum 

dentro do juízo perfeito, pois do que se vê são traços nítidos enraizados no próprio 

genocídio e na autodestruição contabilizada em camadas de camadas de degeneração 

social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Casamento Igualitário ou Casamento Gay 

23 Países (entre eles o Brasil) já oficializaram a união estável e o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo (Holanda - 2001, Bélgica -2003 - Canadá e Espanha - 2005, 

África do Sul - 2006, Noruega e Suécia - 2009, Argentina, Islândia e Portugal - 2010, 

Dinamarca - 2012, Brasil, França, Nova Zelândia e Uruguai - 2013, - Escócia, 

Inglaterra, Luxemburgo e País de Gales - 2014, Irlanda, Finlândia e Estados Unidos - 

2015 e Colômbia). A questão que eu proponho a ser analisada não é de cunho religioso, 

mas político e sociológico cujos efeitos colaterais a longo ou, a curto prazo, serão 

simplesmente culturais e sociais, pois o que se tem como interesse principal nesse jogo 

político não é de fato a normatização do casamento em si, e sim os benefícios 

concebidos através do reconhecimento do mesmo, tais como o direito a adoção de 

crianças. 

Sabemos que para se estabelecer uma relação matrimonial, ou conjugal entre indivíduos 

é necessário que ela esteja estabelecida sob três parâmetros, os quais são: grau, gênero e 

número sem os quais não haveriam papéis sexuais definidos. 

Partindo desse princípio básico logo se conclui que, é perfeitamente anormal a mera 

suposição que a nós é imposta pelo governo  e pela mídia de que pessoas do mesmo 

sexo que se relacionam íntima e afetuosamente no sentido sexual venha a adquirir as 

mesmas funções e privilégios na sociedade que um casal hétero tende a desenvolver 

normalmente. 

Já que a homossexualidade de um indivíduo é uma questão tão normal a ser 

considerada, por que não considerarmos também a pedofilia, a zoofilia, e tantas outras 

bestialidades; afinal de contas, deve ser da perfeita compreensão de todos que assim 

como o homossexual que sente atração por um ser semelhante dotado da mesma espécie 

e gênero, também os demais o sentem, e nem tem o direito de se queixar, pois essa é a 

natureza que os governa, não é? 

Agora, de maneira geral o que podemos discutir de fato são os métodos históricos que 

ao longo dos tempos vem ocorrendo na sociedade em diversas frentes que nos 

impulsiona como um todo a continuarmos trilhando rumo à modificação do nosso 

ambiente social nas esferas suscetíveis. 

Como mencionado acima, para se construir uma relação matrimonial é necessário que 

se estabeleça sobre grau, gênero e número e em decorrências advindas de gestores 

biológicos que se sucedem naturalmente faz-se imprescindível os agentes formulados 

em número, gênero, espécie e sangue para se legitimar a fórmula concretizada para que 

se haja a manutenção das espécies. Sendo assim, para que se tenha uma verdadeira e 

legítima proteção das chamadas pequenas minorias no que se diz respeito ao 

entendimento do que seriam “novos arranjos familiares” faz-se necessário a notoriedade 

ao que se refere a proteção prioritária sobre o aspecto jurídico da chamada “família 

tradicional,” até mesmo para que assim não se extingue de vez todos os conceitos 

agregados ao original juntamente com o mesmo.   

Na teoria do contrato social o casamento que sofrera em etapas severas transformações 

sobre tudo culturais ao longo das eras em que fora constituído se desvigora 

gradativamente por não se considerar necessário a fiscalização sobre o modelo unitário 



na manutenção e no amparo de qualquer que seja o projeto (s) em vigor e em via de 

expansão. Entanto, hoje colecionamos séculos de progressos e de regressos no tocante a 

família desde que as mudanças sociais influenciaram o destino incerto dessa instituição 

que é fundamental tanto para a consolidação quanto para qualquer tentativa de extinção 

de uma sociedade fixada em princípios morais estabelecidos sob uma ordem estável e 

atemporal. 

O relativismo moral vem acompanhando todas essas transformações de perto como o 

agente responsável por causar todas as mudanças iguais ou distintas entre si mesmas na 

ordem social e econômica das coisas referentes ao contexto gregário, sobre tudo no 

ocidente causando ou provocando um rompimento não casual e no entanto gradativo 

dentre as partes da sociedade comum gerando assim um verdadeiro colapso ao círculo 

das classes antes outorgado sobre uma esfera – a religião – distribuindo-a em campos 

distintos da civilização levando a uma deterioração dos campos. E isso afeta o sentido 

das coisas diversas, e inclui naturalmente o próprio indivíduo na aplicação da inversão, 

deturpando é claro a percepção dos sentidos. Isso, sem dúvidas, não havendo por 

casualidade qualquer método de reversão somente progride avançando num retrocesso 

interminável diluindo o conceito auto superior de moralidade. Os pensamentos se 

divergem dentro de uma revolução interminável e a razão se torna algo autônomo de 

uma ordem específica apta a se pontificar sob a toga do historicismo filosófico dando 

margem ao conceito de que toda estrutura social poderia ser reformulada em seu tempo 

local. 

Outro problema que surge com essa ideia de relativização autonômica de reconstrução 

da sociedade é a concepção moderna de contrato social, e isso é gravemente abrangente 

nas esferas sociais. A instituição do casamento que antes era vista sendo como um pacto 

entre indivíduos com esse surgimento das mudanças sociais passou a ser redefinido 

socialmente como um contrato cujos termos são estabelecidos pelos próprios agentes 

relacionados. E isso desmonta também certas tarefas ou características anteriormente 

atribuídas exclusivamente ao casamento como um pacto, entre tais a 

heteronormatividade, o patriarcalismo e a indissolubilidade do matrimônio. 

Um outro problema que surge, mais econômico são os gastos públicos que são 

destinados a grupos organizados na sociedade sem o aval da grande população; são 

organizações minoritárias no entanto de viés totalitário penetradas em órgãos públicos e 

instituições de direitos humanos. Grupos gayzistas, feministas e abortistas vem 

trabalhando dia e noite incansavelmente com financiamento privado de grandes 

fundações meta capitalistas como “Open Society, Ford, MacArthur” e subsídios do 

governo que pressionado por esses agentes da desordem e do caos lutam em um jogo de 

cordas contra a população frente ao parlamento e o poder judiciário (STF) pondo em 

carta branca a própria Constituição Federal propondo (ou impondo) emendas e 

alterando leis anteriormente estabelecidas com base na moral para o bem estar coletivo. 

Só no Brasil movimentos como o LGBT vem arrecadando do governo nesses últimos 

anos cerca de 312 milhões de reais, 3 milhões destinados a “Cartilha de Gênero” 

denominada popularmente como “Kit Gay” com o objetivo de reeducar nossos filhos 

ainda no jardim da infância a viverem num mundo totalmente desprovido dos pilares 

que ainda hoje sustentam a nossa sociedade (o direito romano, a filosofia grega e a 

moral judaico-cristã.) 



Nesse cenário de conflitos ideológicos surgem figuras desconstrucionistas como a 

filósofa norte-americana Judith Butler com o seu “Problemas de Gênero” abordando 

temas que envolvem a sexualidade. Em seu livro publicado em 1990 nota-se um tom 

feroz e agressivo dirigido ao conceito biológico acerca dos diferentes sexos (masculino 

e feminino) na tentativa de desconstruir os padrões fisiológicos e sociológicos da 

espécie humana. Ela, como outros no entanto entendeu que para se mudar uma cultura 

principalmente a enraizada na sociedade é necessário alterar e confundir a linguagem 

falada invertendo e substituindo o real significado e sentido das coisas, e por isso ela 

como todos esses agentes recorrem a linguagem retórica dotada de sofisma; o “gênero” 

então deu um novo sentido a “sexo” e assim facilmente desconstruido como verdade 

absoluta. 

A ideologia de gênero traz consigo uma onda de desconstrução sem precedentes a 

altura. O seu objetivo é na verdade demolir todo e qualquer vestígio do que um dia foi 

(e o é) uma civilização enraizada na base sólida da cultura judaico-cristã que rompera 

com o relativismo moral pagão anterior ao advento da religião cristã que trouxe sérias 

mudanças que moldariam o caráter visionário do nosso mundo moderno – em especial 

no Ocidente. Devemos com clareza nos certificarmos que nenhuma forma do sujeito 

(agente) ou mesmo suas ações perpetuem e desse modo perdurem em nosso meio dentro 

desse sistema corroendo por dentro nossas afeições conservadoras que nos direcionam a 

uma sociedade sadia e livre de toda e qualquer ameaça real que for às tradições e bons 

costumes do que um dia fora e sempre o será uma civilização consolidada e firme em 

suas raízes cristãs erguida não sobre terreno duvidoso, mas sobre chão firme e 

consolidado à que resistamos a toda investida de ventos fortes sem titubearmos. 

Um dos primeiros passos fundamentais para a tomada de controle de uma sociedade é 

reimplantar após a devastação, é claro, uma forma mais ambígua e dúbia de “moral” 

controversa com o único propósito que é o de satisfazer os projetos de dominação de 

uma elite oligarca e anticristã, antidemocracia e anticapitalista que anseia por trás dos 

bastidores por um poder maior e monopolizante.  

A Revolução Francesa (1789-1799) como acontecimento teve sua contribuição incisiva 

pra que ocorresse essa mudança radical no caráter coletivo da sociedade. Em suas 

reivindicações estavam pautadas a deposição da igreja como agente moderador principal 

da ordem e da moral pública e a queda da monarquia, guardiã da cultura e tradição de 

um povo instituindo assim o laicismo causador do rompimento de relações 

intermediárias entre igreja e governo ou Estado. Nisso também gerou-se no processo as 

definições entre os que no parlamento apoiavam a monarquia e os que se juntavam a 

revolução e nesse processo deu-se origem ao que hoje conhecemos como denominados 

“direita” e “esquerda.” Além de movimentos de oposição extrema a Revolução Francesa 

tais como a “extrema-direita” que lutou pela permanência da monarquia e da igreja 

sobre o domínio da sociedade. 

Não obstante, surgem de tempos em tempos pausados manifestações distintas e igualitárias em 

si mesmas causando distorções mínimas mas que se integram num conjunto de forma total em 

seu objetivo social causando uma única catástrofe desestabilizadora capaz de varrer da história 

perceptivamente consciente humana os valores que em si mesmos são agregados de modo 

pessoal ou coletivo em benefício da ordem enraizados no cerne da razão humana. Quanto as 

ações decretadas pelos movimentos aparentemente distintos ou controversos são executadas em 



determinações imediatas de caráter revolucionário ou por meios engenhados a  processos 

graduais de curto prazo.  

De fato as leis específicas não estão caminhando de acordo com os princípios gerais, pois oque 

se dá a essa auteração é que os indivíduos não estão conseguindo mais com efeito natural das 

coisas discernir os fatos em suas ações coletivas ou individuais persuadindo a si mesmos de que 

em nome de um processo evolutivo é necessário o morticínio de sua própria cultura e valores 

gerais que trazem no DNA a sua identidade que na verdade será insubstituível por qualquer que 

seja o agente posterior a assumir o seu lugar vazio. 

O casamento por si só pra existir é baseado nas leis naturais que incluem a possibilidade de 

procriação natural, e é preexistente as leis formuladas pelo governo, o que o torna imutável 

mediante a qualquer mudaças sociais que sofra com ameaças sobre tudo culturais. Sendo assim, 

o casamento gay ou qualquer outro aspecto isolado de tentativa ríspida ou severa de 

modificação do ambiente social é declaradamente uma investida sórdida e de muita má fé de se 

recriar um mundo paralelo àquilo que conhecemos como “fábulas infentis” ou “contos de fada.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Islamização Ocidental e o Califado 

  

 

"Por tudo que amam nesta bela terra eu peço que resistam, homens do Ocidente!" – 

Aragorn  

 

 

Começo esta penúltima parte do ensaio com uma frase da trilogia literária do escritor 

inglês J.R.R. Tolkien “O Senhor dos Anéis” onde o personagem Aragorn II, ao liderar 

um exército de homens em sua última batalha pode observar nos olhos de seus 

guerreiros cansados um sentimento desfalecido e de medo onde a falta de ânimo e 

esperança é notória. Em seu cavalo, pronto pra então liderar seu exercito cansado ele se 

ergue em um clamor aos homens do Ocidente com uma veemência branda aos que com 

ele se ajuntariam naquela batalha a fim de encorajá-los. Nada de casual ou acidente 

literário, o homem do Ocidente nos dias modernos vive um desespero existencial 

casuístico da nossa era presente, tentando se refazer aos moldes antigos proeminentes 

em escala moral, entre tropeços e desequilíbrios contínuos desvalorizado dentro da 

própria cultura moderna enfrentando o temor de sua extinção iminente. O mundo 

moderno ocidental está passando por uma mudança de crenças e valores nunca antes 

vista na sua história num processo muito rápido, e incontido. Nossas bases 

civilizacionais estão se diluindo à passos curtos demais e em longa escala o problema 

vem sendo agravado por processos de desestabilização social por nossos negociantes 

internos que colaboram com esse processo desde dentro, servos leais da desinformação 

formulada via institucional por agentes externos. Entre conflitos de valores 

propositadamente criados por nossos próprios agentes, temos também operadores 

externos agindo em conchavo com os de dentro na tentativa de domínio. Tendo entre 

eles os que trabalham para o projeto de islamização do Ocidente. Recentemente temos 

assistido uma profusão em total exorbitância nunca vista de ‘refugiados’ que, sem 

qualquer ou nenhuma reação contrária progridem e seguem conquistando cada vez mais 

espaço dentro da civilização, e desse modo, gradativamente vem se intensificando na 

alteração do nosso ambiente outrora tido como lar! E esse conflito entre as duas forças 

(civilização cristã vs. Bárbaros islâmicos) não começou nos dias de hoje, vem se dando 

desde Esaú e Ismael patriarcas desses dois povos, porém, isso se remete com mais 

fervor ao séc. X d.C. no momento que se deu início as Cruzadas quando o papa Urbano 

II convocou os cristãos pobres e ricos a lutarem contra os exércitos muçulmanos que 

haviam expandido seu território e dominado a Terra Santa. Tendo dado a efetiva 

atenção a questão dos supostos refugiados que, cada vez mais almejam fincar suas 

raízes nestes continentes ao Ocidente muito me preocupa saber que a maioria dos 

refugiados é composto por homens com idade entre 18 e 34 anos. Por que será? Em 

Londres, no Reino Unido já somam 85 tribunais islâmicos que implementam 

gradativamente a lei da shariah. Além do mais, quanto recebe um refugiado islâmico? E 

quanto ganham do governo os residentes Ocidentais? Refugiados Islâmicos recebem 3 

mil euros por mês, quem paga a conta somos nós os contribuintes forçados a sustentar 

nossos próprios inimigos,enquanto maquinam nossa própria extinção. 

Segundo uma pesquisa, 92% dos militantes de esquerda em Berlim vivem com seus 

pais. São esses agregados a essa geração criados a “leite com pêra” que servem de 

briguelas no controle fraudante de nossos negociantes internos dissolvendo nossa 

cultura, nossos costumes, nossas crenças morais que são a base da nossa estrutura como 

civilização organizada.  



No Brasil, país de 90.000.000 de habitantes já se somam 2.000.000 de residentes 

islâmicos em solo nacional de nacionalidades diversas.  

Toda essa trama visa romper um dos pilares de sustentação de qualquer povo ou país, o 

NACIONALISMO ou PATRIOTISMO, e entretanto tem gerado sérios conflitos entre 

forças representantes de interesses políticos partidários ou não. A iminente dominação 

econômica e cultural de grupos islâmicos tem provocado a reação de grupos 

nacionalistas de extrema-direita e isso tem levantado o debate público sobre diversos 

assuntos ligados ao mesmo ponto como protecionismo econômico, cultura ocidental, 

religião e Estado laico, extremismo religioso ou terrorismo islâmico entre outros pontos.  

Dos países ricos adeptos da fé islâmica pouco ou nada se tem por ajuda concreta como 

por exemplo a Arábia Saudita que na cidade de Mina o governo central dispôs de mais 

de 100.000 tendas climatizas num território que ocupa 20 quilômetros quadrados que 

medem 64 metros quadrados que foram construídas na década de 90, que contém em 

suas instalações cozinhas e casas de banho e que poderiam abrigar quase todos os 4 mil 

refugiados da Síria mas que devido ao grande projeto islamizador global e também por 

causa de conflitos sectários se mantém desérticas por maior parte dos anos que se 

seguem. Entre aspas alheios a toda essa situação também se juntam a este outros países 

ricos da região e de domínio da mesma crença, tais como Qatar, Covaite e Emirados 

Árabes Unidos. Países como a Arábia Saudita prometeram acelerar esse processo 

construindo em solo Europeu na Alemanha 200 mesquitas para atenderem a demanda 

religiosa de mais de 500 mil novos imigrantes que se espera colonizar aquele local nos 

próximos anos. Dentre os deveres do homem ocidental estão honrar a pátria e proteger 

sua família, entretanto o homem moderno tem se esquecido destes princípios que o 

regem assim, deixando de lado tudo o que o constitui na condição de um homem. O 

meu apelo é para que a narrativa posta lá no início do texto do personagem Aragorn II 

do romance do escritor inglês J.R.R. Tolkien não se perca nos caminhos do homem 

moderno, e que o homem do Ocidente (ou os homens) se levante à tempo de restaurar a 

sua casa e livrá-la dos invasores que tentam saqueá-la e tomar para si. E que Deus nos 

proteja!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusão 

 

A civilização tal como qualquer outra forma de sociedade tem que continuamente 

resistir e diariamente lutar para se manter de pé, erguida. O espírito de um povo, uma 

tribo, uma sociedade ou civilização organizada se mantém sustentável a partir do ponto 

em que todos nós compreendemos que a causa ou motivo se concentra em preservarmos 

a nossa identidade própria: a cultura, formula única e específica para preservarmos 

nossas origens e tudo o que construímos em volta dela. 

Nesses quatro pontos que eu escolhi comentar (*A Invasão Feminina no Mercado de 

Trabalho, *A Legalização do Aborto, *A Islamização Ocidental e o Califado, *O 

Casamento Igualitário ou Casamento Gay) eu observo e sustento essa tese de que os 

problemas sociais que um determinado grupo ou povo enfrenta em seu trajeto pelos 

tempos não são causa ou efeito vinculados diretamente a *economia* ou são associados 

a questões de *governo* mas sim de raízes morais diretamente conectados a subversão 

dos valores culturais, pois sabemos que é necessário que para a subsistência de um 

determinado povo ele venha a adquirir personalidade coletiva para então se 

autoproclamar um povo de verdade. Para isso, resistir e reconstruir sob nossas próprias 

bases é o único caminho para que não caiamos na extinção e desapareçamos. 

O Ocidente está perecendo e de pouco a pouco desaparecerá do mapa como quem um 

dia foi o pilar e única civilização existente e de toda a ordem moral no mundo. 

Nós sabemos que para se manter em números além da cultura uma sociedade vigente é 

preciso cultivar também pessoas que põem em prática todo o planeamento para se 

manter de pé e perpetuar por longas gerações um povo, e isso só se torna possível por 

ou através de uma seleção imigratória concludente. Mas o modo mais arguto ou 

competente de se preservar e manter viva a chama de uma nação é sobre todas as formas 

a da procriação em massa dentro de uma única família, mantendo os seus valores 

essenciais como o patriarcado e a divisão de tarefas por sexo (e gênero), valorizando 

cada um dos indivíduos dentro do contexto em que cada um desempenha o seu papel 

doméstico e futuramente social. No entanto, devemos saber que para que isso seja 

possível por pelo menos uma geração a taxa de fertilidade por família deve ser mantida 

com a estimativa de 2,11 crianças por cada casa onde tenha 2 adultos férteis 

classificados em 1º grau, gênero e número e, 2º gênero, número, espécie e sangue. Sem 

pôr em prática essas regras básicas nenhuma outra fórmula será possível e a extinção é 

imprescindível dentro do inevitável. E para reverter esse processo será necessário um 

procedimento longo e duradouro que terá que contar como agente fiscalizador e 

participante assíduo ou efetivo uma ou duas gerações até que tudo volte ao que era antes 

de ser destruído pelas gerações anteriores (as gerações futuras terão que aprender com 

nossos próprios erros.) 

Tendo dado início ao processo de reversão rumo ao resgate do que se perdeu ou foi 

destruído; nesse processo feridas abertas foram expostas e quando se fecham ficam as 

cicatrizes. Foi sempre assim depois de um longo período em que parte da civilização foi 

submetida a certas políticas vinculadas a ideologias totalitárias como o *Comunismo, o 

*Socialismo e o *Fascismo que assolaram a Europa no século passado com toda a sorte 

e concorrência em sua devastadora política econômica controlada por seus governos 

totalitários mas equivalentes e distintos em sua forma de ação que às vezes colaboravam 

entre si. 

As guerras traçadas tanto no campo bélico quanto econômico e cultural deram um 

combustível peculiar nessa dança de raposas em espreita de ovelhas indefesas à mercê 



de quem por designação deveria protegê-las: suas lideranças políticas. Diante dos fatos 

em iminência a única solução diante dos moldes a sugerir sem que nos reste muitas 

escolhas é conservar, manter e zelar por aquilo o que nos garanta a própria preservação 

coletiva da espécie. O resto é só manter-se distante, combater e eliminar!! 
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