Temas polêmicos

A REUNIÃO DE SATANÁS
Ernesto Rosa
"Satanás convocou uma
Convenção Mundial de demônios.
Em seu discurso de abertura, ele
disse: "Não podemos impedi-los
de ler seus livros para se
humanizar e ter suas escolas".
"Não podemos impedir o povo de
se organizar em sindicatos e
partidos políticos". "E, uma vez
que eles se organizem, nosso
poder estará quebrado". "Então,
vamos deixá-los ir para os seus
partidos, sindicatos, leituras e
debates, escolas, MAS, vamos
roubar-lhes o tempo". "Roubarlhes o tempo de maneira a não
sobrar momento algum para se desenvolver,
libertar e humanizar." "O que quero que vocês
façam é o seguinte", disse satanás, "Distraiaos a ponto de aliená-los!".
"Como vamos fazer isto? gritaram os
seus demônios."
"Mantenham-nos ocupados nas coisas
não essenciais da vida, invertam valores,
inventem inumeráveis assuntos e situações
que ocupem as suas mentes," respondeu-lhes
ele. "Tentem-nos a gastarem, gastarem,
gastarem, e tomar emprestado, tomar
emprestado, tomar emprestado". "Assim,
terão que trabalhar e trabalhar durante longas
horas, de 6 a 7 dias por semana, durante 10 a
12 horas por dia, a fim de que eles tenham
capacidade financeira para manter os seus
estilos de vida fúteis e vazios." "Criem
situações que os impeçam de passar algum
tempo com os filhos". "À medida em que suas
famílias se forem fragmentando, muito em
breve seus lares já não mais oferecerão um
lugar de paz para se refugiarem das pressões
do trabalho". "Induzam todos a ligarem o som
sempre que estiverem dirigindo. Que a tevê e
FM estejam sempre ligados, constantemente
em seus lares, e providenciem que todas as
lojas e todos os restaurantes, supermercados,
taxis e ambientes do mundo toquem
constantemente música violenta com gritarias
e tambores". "Isto entupirá as suas mentes".
"Encham as mesinhas de centro de todos os
lugares
com
revistas
de
futilidades".
"Bombardeiem as suas mentes com noticias
uniformes, 24 horas por dia". "Inundem as
caixas de correio deles com papéis totalmente
inúteis, apelos para compras de produtos pelo
correio, loterias, bolos de apostas, ofertas de
produtos
gratuitos,
serviços,
e
falsas

esperanças". "Encham seus
computadores diversos tipos
de “vírus” para controlar suas
informações”.
Façam
que
tenham esposas, amantes,
ficantes, namoradas e casos".
"Façam que a mídia exiba
apenas atributos físicos e não
intelectuais
e
que
tenha
pensamento unânime. “Façam
que gostem de incluir animais
em suas famílias”, "Dá-lhes
Papai Noel, dias das mães,
reveillon, páscoa, e dia de
qualquer coisa para distraí-los
e levá-los ao consumo" "Até
mesmo diversões devem ser transformadas
em consumismo." "Mantenha-os ocupados,
ocupados,
ocupados."
"Estimulem
os
conflitos, torcidas contra torcidas, fumante e
não fumante, cachorro e não cachorro,
casamento ou não entre gays, aborto ou
não, controle de natalidade ou não,
medicina ou alternativos, dízimo ou não,
capeta ou não capeta." "E, quando se
reunirem para algum evento, envolva-os em
mexericos e conversas sem importância".
"Encham as vidas de todos eles com tantas
"atividades nobres e importantes" a serem
defendidas que não tenham nenhum tempo
para pensar nas causas desses problemas, e
se
sintam
responsáveis
por
eles".
"Corrompam os políticos para que todos
pensem ser esse o principal problema.
Canalizem a ira contra os políticos" "Isto vai
funcionar!! Vai funcionar!!"
"Este era um "senhor" plano!! "
"Os demônios ansiosamente partiram
para cumprirem as determinações do chefe,
tentando fazer com que as pessoas, em todo
o mundo, ficassem mais ocupados, e mais
apressados, indo daqui para ali, e dali para
acolá, com vidas vazias, sem rumo, sem
futuro, sem passado, somente com o
presente sem sentido... "
Recebi esse texto e fiquei pensando
em duas coisas: Primeira: Será que
conseguiram? Segunda: Porque Satanás
faria isso? Quem é ele?
Obs. Recebi esse texto pela Internet, bem como
várias outras versões, com interesses diversos.

Mais textos curtos e polêmicos no blog:

www.internestorosa.blogspot.com

