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Nós vivemos numa cultura mergulhada na ideia de que as mulheres não precisam tanto de sexo 
como os homens, se não mais.  
 
Os Conservadores (direita) põem a mulher num pedestal romântico. As mulheres são virginais e sem 
sexo. As Feministas negam a necessidade de homens, às mulheres, seja para o que for. 
 
"As mulheres estão feitas para se sentirem culpadas por precisar de homens," diz a minha mulher. 
"Nós somos retratadas como fracas, co-dependentes ou com falta de auto-estima."  
 
O meu filho adolescente também tem inculcada mensagem da televisão: "As mulheres não precisam 
de sexo," diz ele. "Elas estão apenas a fazer um favor ao homem."  
 
O significado do sexo e do amor têm se tornado horrivelmente confusos. Quando a religião defendeu 
serem inseparáveis (isto é: casamento.)  
 
Mas hoje "a libertação sexual" soltou o sexo do amor. Tomou o lugar do amor. Milhões de homens e 
mulheres comportam-se como viciados. Eles usam o sexo para aplacar ânsias desesperadas de amor 
que só o Amor pode satisfazer. 
 



 
DESESPERADAMENTE EM BUSCA DO AMOR 
 
 
Um excelente filme independente, "The Business of Strangers" (2001) explora o efeito que 
feminismo tem tido sobre a mulher moderna. Escritor/director Patrick Stettner ilustra como a mulher 
americana foi apanhada na troca do amor pela esterilidade, banalidade e inumanidade da cultura 
corporativa. 
 
Isto deveria ser o que os filmes deviam fazer: Reflectir vida moderna. Todavia este filme brilhante 
bombardeou (ou foi torpedeado) nas bilheteiras, fazendo menos do que $500,000 (dólares). 
Felizmente, a crítica gostou dele e está largamente disponível em DVD. 
 
Duas mulheres passam a noite num hotel de aeroporto durante uma viagem de negócios. Stockard 
Channing protagoniza "Julie Styron," uma bem-sucedida directora de vendas de 45 anos, divorciada, 
cuja a melhor amiga é a sua secretária.  
 
Julia Stiles protagoniza Paula Murphy, uma dura "escritora" de 25 anos que trabalha como gestora 
financeira. 
 
O filme mostra como a carreira suplantou a família nas mulheres como a Styron. O Feminismo 
prometeu que a mulher poderia ter ambas, mas isso não aconteceu. 
 
Para 47% das 40-e tal mulheres com estudos superiores, não têm crianças. Apenas 14% destas 
mulheres disseram não querer crianças.   ("Creating a Life: Professional Life and the Quest for 
Children" by Sylvia Ann Hewitt) 
 
Styron é despedida sem aviso. Mas quando se dá conta, aterra imediatamente num trabalho ainda 
melhor, como Directora-Chefe Executiva, ela está estranhamente indiferente. 
 
 

HINO AO DESPERDÍCIO & FRUSTRAÇÃO  
No bar do hotel com Styron, Paula  reconhece Nick Harris (à esquerda), um jovem bonitão, colega 
de profissão, caçador de talentos na empresa Fred Weller. Ele é o homem que violou a sua melhor 
amiga, anos atrás, numa festa Beer Pong (pontaria aos copos de cerveja). Ela faz de isca para 
o levar até à suite de Styron e pôr-lhe um tranquilizante na sua bebida.   
 
Depois dele demaiar, as duas mulheres satisfazem-se numa orgia de ódio sobre o seu corpo 
inconsciente. Despem-no, cobrem-no com grafittis obscenos, um esfregaço de sangue e batem-lhe. 
Ambas as mulheres desprezam os homens. Murphy confidencia que na verdade, foi ela que sofreu a 
violação.  



 
Contudo, mais tarde, ela confessa que o Nick é o violador, apenas na sua mente. Styron na cidade 
onde ela diz ter sido violada. Por falar em ódio. Os homens são uns "violadores" porque não estão a 
dar o amor que as mulheres precisam. O resultado é uma aversão e ressentimento contra os homens. 
Primeiro, o Feminismo fez as mulheres e os homens incompatíveis; depois, explora a frustração e a 
raiva da mulher. 
  
 
"O DESEJAM AS MULHERES?" 
 
O grande Sigmund Freud foi incapaz de responder a esta questão apesar de "30 anos de investigação 
da alma feminina".  
 
Chaucer's "Wife of Bath" sabia a resposta: As mulheres querem ser amadas. Elas farão qualquer 
coisa por amor, até se se tornarem feministas.  
 
Muitas mulheres ocidentais são hoje disfuncionais porque são bombardeadas com mensagens 
contraditórias. A sociedade diz-lhes para serem "fortes e independentes," logo, bem-sucedidas na sua 
carreira.  
 
Mas, este comportamento é masculino e faz os homens sentirem-se relutantes. Os homens não 
gostam destas mulheres. Deste modo, as mulheres estão a fazer o que a sociedade lhes diz, ainda 
assim, não estão a conseguir o amor que esperavam e precisam dos homens. 
 
As mulheres são amadas quando põem o seu marido e as crianças antes de si mesmas. É feminino 
eclipsar-se. Os homens amam estas mulheres porque tornam-se parte delas.  
 
Eu não estou contra a mulher ter uma carreira, apenas, pô-la antes do casamento e da família. 
 
 
ENTENDER O NAMORO COMO DEVE SER 
 
 
Um amigo solteiro meu caracteriza um encontro típico desta forma. Ele descreve o seu trabalho e 
busca afirmação e respeito. Ela descreve o seu trabalho e busca afirmação e respeito da parte dele. 
Eles nunca mais se voltam a ver. (estão já competindo). 
 
NÃO é assim que funciona o casal heterosexual. As mulheres são hipergâmicas, o que significa que 
buscam homens com poder e estatuto superiores aos seus. Enfermeiras casam com médicos. 
 
Num encontro, o homem revela-se a si e à sua visão da vida. Ela decide se está interessada nele ou 
não. Se está, confirma-o mostrando-lhe aceitação e encorajamento. No casamento, ela demonstra o 
seu amor, confiando-lhe a protecção dos seus interesses. 
 
Ele confirma-a, buscando a sua aceitação. Sim, ele também deseja que ela seja capaz e bem-
sucedida. Mas o seu reconhecimento e nutrir vem depois.  
 
Todas as organizações bem-sucedidas são hierárquicas. A família heterosexual é dominada pelo 
masculino. Se desejarmos destruí-la, promova a igualdade. A nossa cultura faz isso. 
  
 
A ARMADILHA FEMINISTA 
 
É perturbador, mas os nossos políticos, media e educadores estão a sobotar deliberadamente a 
sociedade. O Feminismo, tal como o Comunismo antigo, nega dogmaticamente o direito à diferença 
sexual, tal como o facto dos homens terem 10x mais testosterona do que as mulheres.     
 



Nos Estados Unidos da América, há mais de 900 Curricula com programas destinados às mulheres, 
ensinando de modo impressionante jovens mulheres a negar a sua feminilidade. De acordo com 
"Issues in Feminism: An Introduction to Women's Studies" a feminilidade é “controlo mental 
patriarcal". Os "melhores escravos são aqueles que o ignoram ser". Quem tem autorizado esta 
indoutrinação em disfunção lesbiana?  
 
Este perverso embuste tem arruinado milhões de vidas. A CIA e a Fundação Rockefeller têm-no 
patrocinado. Os super-ricos usam a lei do mecenato para promover o Comunismo, de acordo com o 
1954 Reese Committee Report  do Congresso Norte-Americano.  
 
O Feminismo é outra manifestação do Comunismo, que sempre foi financiada pelos banqueiros 
internacionais e as suas corporações aliadas. O seu objectivo é transferir todo o poder para um estado 
Global, sob o seu controlo. Com rédeas curta do poder autoritário do Estado, o Big Brother servirá 
Big Business (grandes empresários).     
 
A meta declarada do Manifesto Comunista é destruir o núcleo da família. As pessoas sem uma 
família estável são mais fáceis de distrair e controlar. Esfomeados por sexo, isolados e disfuncionais, 
as poucas crianças que existirem serão também abandalhadas. A taxa de nascimentos nos USA estão 
no ponto mais baixos da história.  
 
A MULHER, A MULTIPLICADORA (HOMEM x MULHER = CRIANÇAS) 
 
O elaborado sistema reprodutivo da mulher tem imensa e profunda influência na sua psique. Cada 
mês produz um ovo e devota-se em ver o ovo fertilizado, e depois dar à luz a criança e fazê-la 
crescer.  
 
Por outro lado, uma mulher é uma base fertile para o espírito do homem crescer. Primeiro, ela aceita 
o seu espírito. Depois, a sua semente, de onde crescerão as suas crianças.  
 
Os homens precisam de ser amorosamente recebidos e sublinhados. As mulheres precisam de ser 
possuídas e cultivas. Esta é a totalidade. Os seus filhos simbolizam-no.  
 
Quando esta conexão é obstruída, enjaulámos o desenvolvimento. Muitas mulheres tornam-se 
zangadas e psicóticas como Styron e Murphy. Os homens passam a andar à deriva e tornam egoístas. 
Ambos ficam obcecados com sexo.  
 
Os Media transformam as mulheres em remotas deusas, mas elas são criaturas passionais sexuadas 
que precisam do compromisso do amor e a direcção de um homem.  
 
Num casamento verdadeiro, duas pessoas tornam-se uma só. Cada uma complementa a outra. A 
força da mulher não deveria ser igual à do homem e vice-versa.  
 
A independência é um assunto importante no casamento feministas. O casal é visto como uma união 
de posses e activos, com fins económicos e de sinergia sexual. As das pessoas falham a interligarem-
se e permanecem imaturos. Uma luta pelo poder e separação.  
 
CONCLUSÃO 
 
Uma sociedade heterosexual tem sido, de forma contínua, atacada psicologicamente, de modo a 
travar o desenvolvimento humano e a diminuir a população. O Feminismo é uma arma de escolha.  
Encoraja as mulheres a negar a sua feminilidade e a comportar-se como os homens. 
 
As mulheres femininas são caracterizadas pela abnegação. Não são caçadoras, nem assassinas. 
Podem ser consideradas um pouco vulneráveis, como forma de dizer. Como responde o homem a 
isso? Esperando nutrição e protecção delas. Isso é o modo do homem amar. Isso é o que as mulheres 
desejam. 
 



Em "The Business of Strangers", ambas as mulheres tornaram-se caçadoras. Como resultado, elas 
odeiam homens, mas pior, odeiam-se a si mesmas. Vítimas desta conspiração diabólica, elas 
mutaram. Elas precisam do amor de um homem de modo a tornarem a ser elas mesmas outra vez. 
-- 
Another review  
  
 

 
 

 

Comments for "The Effect of Sexual Deprivation on Women (Encore)" 

Gary said (January 2, 2010): 

I think that Jay might be misunderstanding what Steve was trying to say, I don't think that Steve was 
denying the diety of Christ, but rather denying the pagan doctrine of the trinity that was mixed with 
an offshoot of true Christianity after the time of the apostles when Satan saw he could not destroy 
the church he settled for making an alternate conterfeit church, giving pagan Babylonian and 
Mithratic beliefs an outward christian veneer to lead people away from real Bible truth. (I believe the 
true church has always survuved throughout history even though they were persecuted by the 
apostate offshoot "church") 

The first commandment by virtue of being first must have been very important, what was it ? 

Mark 12:29 "And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The 
Lord our God is one Lord" 

That Diety consists of only one "divine" consciousness (not 3 seperate ones) was deemed very 
important indeed. 

We must remember that Diety incarnated INTO flesh in the person of Jesus Christ and that Jesus had 
a dual nature from being both God and man in one being, he had a human consciousness as a man in 
addition to having the consciousness of being God incarnate. 

2 Corinthians 5:19 "To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself...." 

Those of us who believe this Bible truth are generally referred to as "apostolic" or "oneness 
pentecostal" and if those sincere people who automatically reject this truth and wrongly try to 
classify us as a cult would do as much of a throuough in depth research into the pagan origin of the 
trinity doctrine as they do with researching the "New World Order" they will learn it for themselves. 
One apostolic web site I found online that freely shares some excellent research in exposing the New 
World Order is kenraggio.com it has a lot of detailed research about prophecy and the various 
aspects of the New World Order. 

 

Henry Makow is the author of A Long Way to go for a Date. He received his Ph.D. in English 
Literature from the University of Toronto. He welcomes your feedback and ideas at  
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