GUIA DE SOBREVIVÊNCIA PARA ATAQUES DE GJS

Este guia de sobrevivência é direcionado àqueles indivíduos que estão sofrendo ataques dos
Guerreiros da Justiça Social (GJS), para que possam resistir a eles e à Narrativa que vive
mudando. Este guia pode ser distribuído gratuitamente, contanto que seja corretamente
creditado ao SJWs ALWAYS LIE: Taking Down the Thought Police by Vox Day.
Os oitos estágios da sequencia de ataque GJS se seguem desta maneira:
1 — Encontre ou crie algo que viole a Narrativa;
2 — Apontar e guinchar;
3 — Isolar e Enxamear;
4 —Negar e Transformar;
5 — Pressionar pela rendição;
6 — Apelar para uma autoridade submissa;
7 — Julgamento Teatral;
8 — Ostentação da Vitória.
O resto deste guia consiste na maneira correta de se responder a um ataque GJS depois que
ele foi identificado, idealmente no estágio mais cedo possível. Por favor, percebam que os oito
estágios de respostas não correspondem diretamente aos oito estágios da sequência de
ataques GJS.
1. Valer-sedo RPP: RECONHECER que está acontecendo. PERMANCER calmo. PERCEBER
que ninguém e importa.
A primeira coisa a se fazer quando atacado pelos GJS é reconhecer que você está sob um
ataque GJS, mantenha-se calmo, e perceba que ninguém mais se importa. Você precisa
entender que o ataque está acontecendo, aceitar que está acontecendo, e refrear a tentação
de tentar fazer com que o ataque não aconteça. Não entre em pânico! Não vá correndo atrás
de outras pessoas para pedir ajuda ou procurar simpatia, não tente convencer ninguém que
estiver por perto do quão ultrajante ou injusta é a acusação, e não explique para ninguém o
quão pouco você merece ser tratado da maneira que está sendo tratado. Os outros não se
importam. Eles realmente não se importam. Lembre-se o quão pouco você se importou
quando alguma outra pessoa foi atacada por GJS e o quão pouco você fez para ajudá-los,
quanto mais tomar alguma atitude para acabar com o ataque. É exatamente nessa mesma
proporção que seus colegas e conhecidos se importam sobre o fato de você estar sofrendo um
ataque, e exatamente o quanto eles farão para acabar com o ataque.

A verdade é que não importa o porquê dos GJS estarem lhe atacando. A única coisa que
importa é entender que você está sofrendo um ataque no momento e que ninguém mais vai
fazer alguma coisa a respeito disso.
2. Não tente argumentar racionalmente com eles.
A segunda coisa a se fazer é reconhecer que você jamais vai conseguir se livrar da situação
através de argumentos racionais. A maioria das pessoas que sofrem ataques de GJS interpreta
a causalidade de maneira reversa. As pessoas acham que o ataque está acontecendo devido a
alguma coisa qualquer que foi dita ou feita. Este não é o caso. O ataque está acontecendo em
razão do que você é e o que você representa para os GJS: uma ameaça à Narrativa. Na maioria
dos casos, os GJS que estão tentando lhe difamar e lhe demitir já queriam se livrar de você há
muito tempo, e eles estão simplesmente usando os motivos declarados como uma desculpa
para se livrar de você. E se o ataque está vindo mais daqueles GJW que buscam status do que
aqueles que querem fazer censura de pensamentos, então pode até ser bem pior, pois se a
motivação diz respeito a eles e não a você, então não há absolutamente nada que você possa
fazer a respeito disso.
A coisa mais importante a se aceitar aqui é a total impossibilidade de um compromisso ou
sequer de uma comunicação significativa com os seus agressores. GJS não participam de
debates racionais porque eles não são racionais e eles não participam do discurso honesto
porque eles não acreditam em verdade objetiva. Eles não têm qualquer interesse conversar
com você ou tentar lhe entender, na verdade, eles vão lhe evitar e fazer o máximo para
minimizar a comunicação entre vocês ao mesmo tempo que falam constantemente de você
para todo mundo “explicando” o verdadeiro significado das suas palavras e das suas
verdadeiras intenções nefastas. Eles vão tentar lhe isolar e cortar o seu acesso de qualquer
autoridade relevante, da mídia, e das partes neutras, sem a sua interferência fica bem melhor
para tear a Narrativa. Por isso é imprescindível que você não concorde com qualquer acordo
confidencial ou consentir em manter-se calado enquanto procede a “investigação” guiada
pelos GJS .
3. Não peça desculpas.
A terceira coisa a se lembrar enquanto você estiver sob um ataque GJS é jamais pedir
desculpas por qualquer coisa que você tenha feito. Eu repito: não peça desculpas. Não peça
desculpas se o sentimento de alguma pessoa foi ferido, não demonstre arrependimento,
remorso ou contrição, não diga nada que possa ser interpretado de qualquer maneira como
um pedido de desculpas. Caso eu não esteja sendo suficientemente claro, não peça desculpas!
Pessoas normais buscam pedidos de desculpa porque eles querem saber que você se sente
mal a respeito do que você fez e que você vai ao menos tentar evitar repetir o mesmo ato no
futuro. Quando os GJS lhe pressionam para que você peça desculpas depois de ficarem
apontando-e-guinchando contra você, eles estão procurando uma confissão para intensificar
ainda mais as suas acusações. Eles são como a polícia na delegacia com um suspeito na sala de
interrogação, atormentando para que ele confesse. E assim como muitos policiais de hoje em
dia, os GJS não se importam se você realmente fez ou não fez, eles apenas querem uma
confissão para que eles possam lhe levar ao promotor.

Tenha noçãoquedepois que eles tenham lançado um ataque contra você, eles vão lhe
pressionar intensamente por um pedido de desculpa e insinuar repetidamente que se você
simplesmente fizer um pedido de desculpas, estará tudo perdoado. Não se engane! Eu vi
várias vezes pessoas caindo repetidamente neste truque, e o resultado é sempre o mesmo. Os
GJSs estão simplesmente procurando por uma confissão pública que confirme as suas
acusações, paraconseguir cobertura de relações públicas, e que os provenha de munição
necessária para lhe pôr em descrédito e lhe demitir. Pedir desculpas não vai conquistar nada
além de fornecer as armas que eles precisam para lhe destruir.
4. Aceite o seu destino.
É muito mais fácil sobreviver psicologicamente a um ataque de GJS se você aceitar desde o
começo do processo que você provavelmente vai perder o seu emprego ou ser expulso de sua
igreja, do seu grupo social ou da sua organização profissional. Lembre-se, se os GJS não
achassem que poderiam acabar com você, eles sequer teriam começado a lançar o ataque.
Eles atacam as pessoas que eles acreditam ser vulneráveis, estejam certos ou errados quanto a
isso. Mesmo se você sobreviveu o ataque, é bem improvável que sua reputação sobreviva de
modo ileso visto que a grande maioria das pessoas estão inclinadas a se dividir no apoio em
qualquer conflito entre duas partes, não importa o quão louca ou desonesta eles saibam que
uma das partes é.
Esteja preparado para se decepcionar com a atitude de algumas pessoas que você acredita
serem seus amigos. Mas não fique irritado com eles nem permita que a raiva que você sente
pelos GJS seja direcionada para algum daqueles que lhe decepcionou. Pode ser que eles
tenham lhe decepcionado com a covardia deles, mas eles não são o seu problema, eles não lhe
puseram na posição em que você se encontra, eles não são o seu inimigo. Não desconte a sua
dor e sua raiva neles. Guarde-as para os GJS.
5. Documente toda e qualquer palavra e comportamento deles
Na maioria das vezes, os GJS fazem expurgos fugindo ao menos parcialmente das regras e
normas estabelecidas pela organização. Você talvez não seja um especialista nestas regras,
mas alguém que está acompanhando o caso deva ser. Assegure-se que todos os passos do
processo, e que todo e qualquerfragmento de comunicação que você recebe deles é
documentada, criticada, e publicada. Eles vão tentar fazer todos os truques para esconder as
ações delesvisando evitar críticaem público enos mais escandalosos, de serem ridicularizados.
Ao força-los a demonstrarem as jogadas em público, você permite que outros vejam e
entendam o que eles realmente querem. Talvez isto não seja suficiente para se salvar do
ataque recorrente, mas provavelmente vai fortalecer a sua posição de barganha e também lhe
ajuda a prevenir que os GJS repitam tão facilmente o processo de ataques contra você ou
outras pessoas no futuro.
Seja lá o que você fizer, não concorde em aceitar ordens de silêncio ou assine qualquer
acordo de confidencialidade que vá diminuir a sua habilidade de usar a documentação que
você compilou para prevenir que eles possam tecer uma narrativa sobre o que aconteceu. GJS
dependem no sigilo, e assim que eles sabem que você tem as ações deles documentadas eles

vão tentar ao máximo atar as suas mãos de maneira que previna você de tornar essa
informação pública.
6. Não se demita!
Não se demita! Lembre-se que o objetivo deles não é lhe expurgar formalmente, mas
incentivar para que você se demita. Isto permite que eles possam lavar as mãos publicamente
do caso e alegar que a sua decisão de se demitir não é culpa deles.Eles
frequentementebuscarão aliados mais razoáveis para conversar com você para que digam que
não é mais possível que você continue no cargo, apelandotanto para o seu desejo de evitar
conflitos quanto dizendo que é para o bem da organização, e eles vão continuar
argumentando eternamente sobre a suprema importância de uma saída amigável. Não caia
nessa. Não faça para eles o trabalho sujo deles. Faça com que eles assumam total
responsabilidade por lhe despejar, deste modo assegurando que eles sofrerão as imprevisíveis
consequências de longo prazo dos próprios atos.
Não importa o quão perdido está o seu caso, no fim sempre ficará uma dúvida, a não ser
que você se demita. Você sempre terá uma chance de derrota-los contanto que você não se
demita e, talvez de modo mais importante, não se demitir lhe dará mais tempo para que você
possa procurar outro emprego antes que eles consigam lhe demitir.Estimando-se o tempo que
pode prolongar o processo, geralmente não são semanas, mas meses, você vai melhorar
consideravelmente as chances deencontrar uma opção de emprego caso você não se demita.
Não se demita! Não existe nenhuma vantagem em fazer isso. Assim como pedir desculpas,
se demitir só vai fazer as coisas piores, não melhores, independente do que os GJS prometam.
Eles vão lhe garantir que será o melhor para todo mundo se você simplesmente se demitir
silenciosamente e se distanciar de tudo, que vai ser melhor para a organização na qual as suas
contribuições passadas são enormemente apreciadas, e que a última coisa que você pode
fazer é evitar fazer uma situação desconfortável. Eles vão prometer que se você se demitir,
você terá a capacidade de rapidamente e quietamente deixar essa controvérsia para trás — e
no momento que você se demitir, eles vão alertar a mídia, mandar uma nota para a
organização inteira, e começar a hastear o seu escalpo como se fosse uma bandeira sangrenta.
Isso porque um dos objetivos principais deles é manter a ilusão de que possuem um poder
invencível e que a vitória deles é inevitável, portanto irão propagandear as vitórias para poder
intimidar outros que potencialmente tenham “pensamentos criminosos” a ficar na linha.
Então não acredite neles quando eles falam que se demitir vai fazer toda a dor e
humilhação desaparecer, porque GJSs sempre mentem! Não importa o que você faça, não se
demita!

7. Bombeie os destroços
Independentemente se você sobreviveu à tentativa de expurgo ou não, é muito
importante observar quem se demonstrou durante o processo como uma parte aliada,
inimiga, ou neutra. As escolhas que pessoas fazem vão lhe surpreender de maneira positiva
com a mesma frequência que elas vão lhe decepcionar. Depois que as escolhas de todos

estiveremclaras, a sua tarefa é simples. Alveje o inimigo em todas as oportunidades. Acerte-o
sempre que ele demonstrar vulnerabilidade. Faça truques sujos na medida em que sua
consciência moral lhe permitir. Debilite-os, sabote-os, e acabe com a credibilidade deles. Seja
implacável e não os mostre qualquer sinal de piedade. Este não é o momento para o perdão
cristão porque essas são pessoas que não se arrependeram, essas são pessoas que estão
tentando lhe destruir e estão bem dispostas a causar danos a sua família e suas crianças no
processo. Acabe com eles sem hesitação.
Se você tem qualquer GJS trabalhando sob sua responsabilidade, demita-os. Se você tiver
qualquer GJS dependendo de você para alguma coisa, se faça de besta e assegure-o que ele
receberá o que precisa dentro do tempo combinado, mas não entregue, em seguida prometa
que será concluído na semana que vem. Acima de tudo, entenda que as regras normais de
“viver e deixar viver” não se aplicam mais. Quanto mais você atrapalhar as atividades deles e a
rotina diária deles, maior a dificuldade que eles terão para lhe expurgar. Presuma que você já
está em seu caminho de saída— se você seguiu o conselho previamente dado você deveria já
ter sua zona de pouso preparada e está apenas esperando pelo momento correto de sair — e
pratique terra arrasada. Deixe a devastação no seu rastro para que sejam necessárias semanas
ou até meses para que eles possam tentar se recuperar dos danos resultantes do seu expurgo.
8. Não comece nada, termine tudo.
Mesmo quando acabar o conflito inicial, os GJS não vão lhe deixar em paz contanto que
eles acreditem que você seja uma ameaça em potencial vulnerável para eles. Por isso que você
tem que estar preparado para continuar investindo até que eles finalmente cheguem na
conclusão que será impossível lhe derrotar e que o melhor para eles é manter a distância.
Felizmente, GJS são extremamente emocionais, covardes, e inclinados à depressão, portanto
desmoraliza-los geralmente é consideravelmente mais fácil do que você imaginaria. Eles vão
continuar a lhe odiar, mas depois de esbarrar em uma oposição confiante e convicta, eles
geralmente vão decidir lhe deixar em paz e procurar uma presa menos difícil.
Recompense os inimigos que lhe deixam em paz deixando-os em paz. Recompense os
inimigos que insiste em continuar lhe hostilizando respondendo com desincentivos
proporcionais às provocações deles. E nunca esqueça, não importa oque eles façam, eles não
podem afetar a sua mente, eles não podem afetar seu coração, eles não podem afetar a sua
alma.
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