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OOO   FFFIIIMMM   DDDOOOSSS   HHHOOOMMMEEENNNSSS   

 

De tempos em tempos, o informante do “ZZ FILES”, o Zé da Silva, aparece com informações 
bombásticas. Desta vez, ele chegou mais apavorado do que costume. Sentou na mesa do bar e 
com os olhos esbugalhados de medo e pavor gritou: “Nós vamos todos morrer”. Levou, é claro uma 
sonoro “cala a boca, Mané” dos presentes. Claro que uma obviedade dessas não seria capaz de 
abrir um novo ZZ-FILES. Portanto, tentamos interrogar o Zé. Infelizmente, depois de algumas 
cervejas ele começou a chorar e a dizer frases desconexas como: “Seremos extintos”, “o fim está 
próximo”, me passa as batatas-fritas”.  

No meio do interrogatório, o Zé disse que ia comprar cigarros. Antes que alguém pudesse se 
lembrar que o nosso informante não fuma, ele desapareceu por completo. Deixou, de presente, um 
relatório e uma conta enorme em cima da mesa. Ao abrirmos a pasta nos defrontamos com 
uma das maiores e mais assustadoras CCCOOONNNSSSPPP IIIRRRAAAÇÇÇ ÕÕÕEEE SSS de todos os tempos. 

Tudo começou nos anos 1960, quando foi publicada a obra feminista “A MÍSTICA 
FEMININA”, da americana BETTY FRIEDMAN. Este livro busca explicar “o mal que não tem 
nome”, a angústia do “eterno feminino”, da mulher sedutora, frágil e submissa. A insatisfação 
com seu cotidiano se alastra e as mulheres, agora com mais educação, vão à luta.  

Mulheres americanas, francesas, inglesas, italianas ganham as ruas: “O Privado é Público”, 
“Nosso Corpo nos Pertence”, foram algumas idéias difundidas pelo movimento.  

Todavia, é a luta pela descriminalização do aborto e a denúncia da violência no lar que mobilizarão 
milhares e milhares de mulheres no mundo inteiro ao longo destes anos. A revolta das mulheres 
chega mesmo a repercutir nos organismos internacionais, levando as Nações Unidas (ONU) 
a instituir o ano de 1975 como o Ano Internacional da Mulher. 

Porém, paulatinamente, a situação foi se acomodando de novo. Os homens passaram a abrir mais 
espaços, a respeitar os desejos do sexo feminino chegando, inclusive, a se preocupar com o 
orgasmo de sua companheira. Para provar que os tempos realmente mudaram, os machos da 
espécie passaram a levar a sério até mesmo as revistas para mulheres. O problema é que A 
GUERRA DOS SEXOS prevista por Friedman estava arrefecendo. Seu objetivo de eliminar os 
homens tinha fracassado.  

Porém, a situação do sexo masculino estava ainda muito longe de ser tranqüila. Era preciso agir de 
forma ladina, à socapa, se a idéia era eliminar todos os fabricantes de esperma do planeta. 

E o truque para a morte dos homens foi malignamente simples. A GUERRA QUÍMICA.  

Se o impoluto Zeronauta for homem neste momento cabe um aviso. As informações seguintes 
vão acabar com a sua vida. Provavelmente o deixarão paranóico, frustrado, e em pânico. Portanto, 
prossiga por sua própria conta e risco.  

Se a Zeronauta for mulher pode passar para a próxima seção da revista. Afinal, você já deve 
ESTAR SABENDO DE TUDO, não é? 

A grande arma na guerra entre os homens e as mulheres é o anticoncepcional. Sim, a pílula 
provocou uma revolução, mas não foi, exatamente, aquela que os homens pensaram que estava 
acontecendo. 

 De acordo com THEO COLBORN, em seu livro    “““OOO   FFF UUUTTT UUURRROOO   RRROOO UUUBBB AAADDDOOO”””, EEEXXX IIISSSTTT EEE    
AAATTT UUUAAALLLMMM EEENNNTTT EEE   UUUMMM   UUUSSSOOO   IIINNNDDD IIISSSCCC RRRIIIMMM IIINNNAAADDD OOO   DDDEEE   HHHOOORRRMMM ÔÔÔ NNNIIIOOO SSS   AAANNNAAABBB OOOLLLIIIZZZAAANNNTTT EEESSS   MMM AAASSSCCC UUULLLIIINNNOOOSSS    
EEE   FFFEEEMMM IIINNNIIINNNOOO SSS   EEEMMM    SSSEEE RRREEE SSS   HHHUUUMMM AAANNNOOO SSS   EEE   AAANNNIIIMMM AAAIIISSS (tais como a testosterona, a progesterona e 
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os estrogênios, principalmente, OOO   MMM AAAIIISSS   PPP OOOTTT EEE NNNTTT EEE   AAANNNAAABBB OOOLLL IIIZZZAAANNNTTTEEE    DDDOOO   MMM UUUNNNDDD OOO,,,   QQQ UUUEEE   ÉÉÉ   OOO    
EEESSSTTTRRRÓÓÓGGG EEENNNOOO   DDDEEE NNNOOOMMMIIINNNAAADDD OOO   DDDIIIEEETTT IIILLLEEESSSTTTIIILLL BBBEEESSSTTT RRROOOLLL”””   –––   ooo   “““DDD ...EEE...SSS ...”””), os quais vêem sendo 
aplicados extensivamente, inclusive, por indicação médica e veterinária.  

A INOCULAÇÃO DELIBERADA DE DOENÇAS 

O livro relata também ESTUDOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS realizadas em distintas regiões e 
instituições, que apontam alguns agentes químicos como OS RESPONSÁVEIS POR 
PROBLEMAS COMO O CÂNCER E A OBESIDADE, BEM COMO DOENÇAS REPRODUTIVAS, 
COMPORTAMENTAIS E DE SEXUALIDADE NOS SERES HUMANOS. O aspecto mais 
inquietante é o resultado de estudos abrangendo os EUA, Europa, Índia, Nigéria, Hong Kong, 
Tailândia, Brasil, Líbia e Peru, onde se constata que o número de espermatozóides férteis em 
humanos caiu quase 50 % entre 1938 e 1990. Estima-se atualmente em 25 %, o fator de redução 
do número de espermatozóides férteis entre uma geração e outra.  

O mais impressionante, porém é que, segundo Theo Colborn, há um hormônio feminino no 
anticoncepcional (denominado PROGESTERONA) que não é destruído por nenhum 
tratamento químico. Não existe sistema biológico natural ou artificial que seja capaz de degradar 
a molécula de progesterona. Ou seja, a pílula é eliminada pela urina da mulher. Segue para a 
natureza, se espalha em rios e depois retorna. E nenhum, repito, nenhum tratamento químico é 
capaz de eliminá-lo. Assim, ao beber água da torneira o que você está engolindo é, na 
verdade, HORMÔNIO FEMININO. Logo, você acaba produzindo mais mulheres do que homens. 
Por isso, é hoje nascem mais bebês do sexo feminino!!  

Para que e tenha uma idéia, o número de bebês homens vem declinando nos Estados Unidos 
desde 1990!! Sim, os homens já eram. Existem outros hormônios espalhados em materiais 
absolutamente inocentes como o plástico. Todos eles servem apenas para aumentar a produção 
de mulheres.  

O fato é que dentro em breve os homens serão a minoria total da população. E com o 
desenvolvimento dos bancos de esperma e da inseminação artificial, eles se tornarão obsoletos. 
Neste caso, a natureza costuma ser implacável. Vai exterminar sem piedade uma espécie que não 
tem mais razão de existir.  

Progressivamente, vivendo como “ZANGÕES”, numa COLMÉIA HUMANA MATRIARCAL, 
AOS POUCOS HOMENS QUE SOBRAREM SÓ RESTARÁ VIVER DE LEMBRANÇAS, DO 
TEMPO EM QUE O HOMEM ERA HOMEM E AS MULHERES TINHAM DE TER SENSO DE 
HUMOR. 

  

                                                                                          FOFOX MURDER 

 

 

Observação:  

AAA   VVVEEERRRDDDAAADDDEEE   EEESSSTTT ÁÁÁ   LLL ÁÁÁ   FFFOOORRRAAA ,,,   NNNOOO   TTTAAANNNQQQUUUEEE,,,   LLLAAAVVV AAANNN DDDOOO   AAA SSS   RRROOOUUUPPPAAASSS   DDDAAA    PPPAAA TTTRRROOOAAA...... ... 

 


