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Sim, tem.
Esse é o ponto que já foi discutido várias vezes.
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Esse tipo de assunto exige uma maturidade que nossa sociedade ainda não tem, maturidade que não se
refere a se achar o vanguardista só por ser ateu mas sim discutir esse assunto sem medo de perder voto,
audiência, apoio ...

Seguir a maioria dos dogmas da biblia é lindo, o problema é ficar refém de canalha doutrinador cagando
regra e manipulando os esfomeados.

Sobre a liberdade, é algo muito subjetivo porque o conceito de liberdade é muito mais amplo do que a
simples ausência de coerção pra uma ação ou regulamentação de uma conduta. Certo, cada um deve ter
liberdade de expressão, mas como distinguir isso de difamação, calúnia ... As liberdades devem coexistir
pacificamente e pra isso têm que ser regradas.

Se fulano me acusar ou me disser certo tipo de besteira, vou querer retratação ou vou buscar minha
"honra" de volta no braço, o que é obvio que vai contra o tipo de sociedade que a maioria quer.
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Fórum uol jogos é a escória da internet brasileira, participar daquilo é o mesmo que assinar um atestado
de burrice.
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Ser ateu é uma decisão saudável e inteligente, pois você primeiro se livra das influências nefastas das
religiões.

É meio que zerar a mente, jogando fora zumbis crucificados, fantasminhas evolucionários, profetas
alucinados, etc.

Para tudo.

Daí, você duvida de TUDO! Porque uma vez que olha as religiões com os olhos gelados da dúvida, caem
por terra os medos, os grilhões e as safadezas.

Quanto mais você duvida, mais sua mente se liberta do convencionalismo.

É um processo sem fim. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mai%C3%AAutica
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Concordo com vc, só frizando que não acho o Atéismo um fim, ou unica solução.
Vc chegou a conclusão de que Ateísmo, (ou ciência pura), é a verdade, ou única verdade final.

Nossa ciência ainda engatinha perto dos mistérios do universo, e o mesmo argumento q vc usa agora, foi
usado por magicistas e esotéricos para justificar a alquimia e o thelema... entre outras coisas...

Foi um dos grandes argumentos q me fez estudar magia, budismo e hermetismo.

Atualmente, tenho tido em maior respeito este cara:

Krishnamurti.

A respeito do assunto:

Edit.. essa parte de Jesus foi uma adicao do site, e nao era pra estar lá.. ctrl-c, ctrl-v foi foda..., tirei.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mai%C3%AAutica

A Maiêutica Socrática tem como significado "Dar a luz (Parto)" intelectual, da procura da verdade no interior
do Homem

"Sustento que a Verdade é uma terra sem caminhos, e vocês não podem aproximar-se dela por nenhum
caminho, por nenhuma religião, por nenhuma seita. Este é meu ponto de vista e eu o sigo absoluta e
incondicionalmente... Se compreenderem isso em primeiro lugar, verão que é impossível organizar uma
crença. A crença é uma questão puramente individual, e não podemos nem devemos organizá-la. Se assim
o fizermos, ela morrerá, ficará cristalizada; tornar-se-á um credo, uma seita, uma religião para ser imposta
aos outros. É isso o que todos no mundo inteiro estão tentando fazer! 

A Verdade é confinada e transformada em um brinquedo para os fracos, para os que estão
momentaneamente insatisfeitos. A Verdade não pode ser trazida para baixo; é o indivíduo que deve
fazer o esforço de ascender até ela. Não podemos trazer o topo da montanha para o vale...

continuação:
Spoiler: 

Última edição por Diablero : 06-12-2010 às 10:49

?
? ?
Referências AQUI

06-12-2010 12:53

A palavra "Esperança" vem do latim "esperare".

Esperar.

A função da esperança é fazer a pessoa ficar ali, num canto, aguardando que alguma coisa boa aconteça...

E nunca vai acontecer. 

Nunca.

Porque no final de tudo só teremos a MORTE! 
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A premissa de, por exemplo, um personagem como o Coringa  é fazer com que a Sociedade perca
a esperança em si mesma, que ela pare de esperar soluções "de per si".

NENHUMA Sociedade salvará ninguém pois ela se fundamenta na esperança.

E essa esperança nos escraviza.

Uma vez que você mata a esperança, mata a sociedade e se liberta das amarras. 

Aí que pode tudo porque o poder de decidir sobre si mesmo CAI EM SUAS MÃOS! E a gente MORRE DE
MEDO de decidir qualquer coisa, exatamente porque fomos CONDICIONADOS a depender uns dos outros.

Por exemplo, votamos recentemente na esperança de que alguma coisa mude.

Não vai mudar.

NUNCA vai mudar.

Porque o ser humano, o "homo braziliensis", tem a fortíssima tendência ao egocentrismo. Ele pensa
basicamente em tirar vantagem em tudo e construir um pequeno império ao seu redor.

Ele é o rei da merda. Tá na merda mas é rei. 

Enquanto ele mantém essa ilusão de que há controle sobre sua própria existência, e que os poderes
instituídos são realmente a ÚNICA forma de manter a ordem...

Ele será escravo de si mesmo e de seus semelhantes. 

E dessa escravidão vem a servidão ao Estado, às religiões, às grandes corporações, aos ideais
como amor, felicidade, dinheiro...

E esperança.

O Coringa viu o tamanho da cadeia.

Mas ao invés de dizer "foda-se, quero tirar o meu", como faz todo brasileiro...

Ele foi tacar fogo no mundo, imolando-se no processo pois, para ele, o que importa é o MOVIMENTO!

Ele aceita o inevitável, ele ABRAÇA a Morte e, dessa forma, ele transcende completamente o Self.

Esse personagem é que é grandioso, nós é que somos insignificantes.

Porque ele não tem passado, nem presente, quanto mais futuro. Ele se anulou por inteiro e sua função é,

única e exclusivamente, confundir. 

Ele usa símbolos de poder contra o próprio poder: quando ele culpa o pai, ele está falando com um pai.

Quando ele culpa a mulher, ele fala a uma mulher.

Quando ele enfrenta o Batman, ele não enfrenta o Batman propriamente dito: ele enfrenta O QUE O

BATMAN REPRESENTA! 

Ele não luta contra pessoas.

E sim contra AS IDÉIAS que essas pessoas acham que são.
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Por isso ele não quer matar o Batman, nem saber sua identidade secreta. Senão, acabaria a graça de
desmontar um símbolo, tornando-o real.

O Batman acredita na salvação e redenção da sociedade. Pois é incapaz de pensar em alternativas, daí ele
mantém o "status quo". Já o Coringa é a força RENOVADORA, ele representa a EVOLUÇÃO, enquanto que
o Batman representa o continuísmo.

E é preciso que haja continuidade, senão Hollywood não fatura!

A verdade é que um mero personagem como o Coringa é um Iluminado. 

A gente pensa que a Iluminação torna o cara bonzinho, em paz, um anjo...

Nada disso!

A Iluminação é quando você COMPREENDE PROFUNDAMENTE seus próprios potenciais e as
amarras da sociedade.

Nós temos muito medo desses libertários porque eles não se importam com o mundo.

Ele se importa COM O QUE ACREDITA. E se ele acredita DE VERDADE naquela merda, ele bota o pau na

mesa e come o cu de todo mundo. 

Mas não tem dessa de ser Iluminado e virar santo.

Essa é uma opção MORAL.

E a Moral não é fator determinante pra merda nenhuma. 

Lembrando, lógico, que a audiência é bovina. Eles não param pra pensar nas coisas, tipo o que eu e você
fazemos.

Eles vêem um louco maquiado e "Porra! Explosão, porra! Ele vai preso, porra! Acabou, amanhã tenho que
trabalhar ou ir pra escola". 

O povão não pensa em nada.

É gado, no máximo macaco amestrado. 

Mas as vezes a menor das idéias presas nessas produções pode gerar um pensamento mais...

Digamos, "contestador" em quem para pra pensar.

Nós paramos pra pensar.

Aí que tá o perigo, o esquemão NÃO QUER QUE PENSEMOS!

Última edição por Truman : 06-12-2010 às 12:55

06-12-2010 13:09

O pioneiro neste formato de programa televisivo é o mestre Dalborga, vulgo Luis Carlos Alborghetti.
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Ninguem nunca será pareo para o mestre.

Datena é uma cópia de ratinho que é copia de dalborgaRegistro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2008
59
1

06-12-2010 15:19

Não tem que obrigar ninguém a se retratar de nada, e se o Datena for macho, não vai acatar essa ordem.
Pelo contrário, no momento da retratação vai falar mais merda ainda.

Ele tem todo o direito de trolar quem quiser. Nos EUA a trolagem é geral, e ninguém se importa. Brasileiro
é muito vidrinho isso sim.

Quando Os Simpsons vieram pro Rio de Janeiro a macacada ficou toda ofendida porque retratou um Brasil
que queremos esconder, mas que é real e visto dessa forma lá fora.

É sempre assim.

O pensamento ateu não é crença, portanto não está se atacando a crença de ninguém.

Se ele generalizou ou não, isso não vem ao caso.

O mais absurdo de tudo é que o processo estaria partindo de dentro do próprio governo, e se o governo
deve estar isento da religião, não deveria ter opinião a favor e nem contrária.

Não concordo com as bobagens que o Datena falou, mas não concordo que ele deva ser obrigado pelo
Estado a se retratar perante a opinião pública.

Isso é simplesmente ridículo.
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"Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de quem não produz nada; quando comprovar que
o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores; quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno
e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão
protegidos de você; quando perceber que a corrupção é recompensada, e a honestidade se converte em auto-sacrifício;
então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada". (Ayn Rand)

06-12-2010 15:41

Concordo com o Datena. Ele não é obrigado a nada. Viva a liberdade de expressão.

Ele exagerou, sim, mas.... não é obrigado a nada.

Isso pra mim é falta do que fazer

#109

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Eu era um aventureiro como voce,
ate que tomei uma flechada no
joelho....

Jan 2001
5.453
307

TechMaster 

Membro

http://www.hardmob.com.br/members/o+criador.html
http://www.hardmob.com.br/members/o+criador.html
http://www.hardmob.com.br/members/O%20Criador.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/soro.html
http://www.hardmob.com.br/members/soro.html
http://www.hardmob.com.br/members/Soro.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/soro.html
http://www.hardmob.com.br/members/techmaster.html
http://www.hardmob.com.br/members/techmaster.html
http://www.hardmob.com.br/members/TechMaster.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/techmaster.html


MPF quer que Band se retrate por ofensas de Datena contra ateus

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/432901-mpf-quer-que-band-se-retrate-ofensas-de-datena-contra-ateus-5.html[02/02/2013 10:43:26]

http://www.danilozanaga.com.br

06-12-2010 15:44

Parabens, finalmente um aqui que realmente entendeu o que o Datena quis dizer. Usou errado as
palavras, mas no fundo ele quis dizer isso ae mesmo.
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 Citando THE.PUNISHER 

quem não teme a DEUS não tem nada a perder, a maioria dos criminosos não teve a DEUS e é por isso
que saem fazendo merda por aí.

http://www.danilozanaga.com.br

06-12-2010 15:52

Quem nao tem o Dinheiro não tem nada a perder, a maioria dos criminosos não teve o DINHEIRO e é por
isso que saem fazendo merda por aí.

Logo Dinheiro=Deus

Acho q minha frase tem mais sentido q a do THE.PUNHISHER.
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 Citando TechMaster 
Postado originalmente por THE.PUNISHER 
quem não teme a DEUS não tem nada a perder, a maioria dos criminosos não teve a DEUS e é por isso
que saem fazendo merda por aí.
Parabens, finalmente um aqui que realmente entendeu o que o Datena quis dizer. Usou errado as palavras,
mas no fundo ele quis dizer isso ae mesmo.

?
? ?
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06-12-2010 16:00

Muita gente aqui bateria palmas
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Se ele falasse que os crentes são estúpidos
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http://www.danilozanaga.com.br

06-12-2010 16:03

Não, lógica falaciosa a sua. E mesmo que usasse 'quem não teme o DINHEIRO, faz m* por ae mesmo',
estaria igualmente errado

#113

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Eu era um aventureiro como voce,
ate que tomei uma flechada no
joelho....

Jan 2001
5.453
307

TechMaster 

Membro

 Citando Diablero 

Quem nao tem o Dinheiro não tem nada a perder, a maioria dos criminosos não teve o DINHEIRO e é por
isso que saem fazendo merda por aí.

Logo Dinheiro=Deus

Acho q minha frase tem mais sentido q a do THE.PUNHISHER.

http://www.danilozanaga.com.br

06-12-2010 16:55

tem que se retratar mesmo, se fosse falado algo de preto ou viado já teria se retratado, tem que ter o
mesmo peso os ateus, que são muito discriminados sim muito mais do que os outros dois que citei
anteriormente.

esse datena é um babaca

#114

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2004
4.420
46

Son of Satan 

Membro

06-12-2010 17:14

nossa.. quanta falácia do povo defendendo ele com lógicas absurdas

#115

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Serious Business
May 2004
18.929
891

Pedrinhu 

Colaborador
hardMOB

06-12-2010 17:24

auhahh the punisher tava bem maroto esse fds

#116

corvin  

Membro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

:3
Jan 2005
9.873
54

:3
:3
:3

06-12-2010 17:38

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material,
moral ou à imagem;

Quem for ateu processa ele, simples assim 
Além disso, deveria ir algum representante da associação de ateus unidos, ou algo assim, e aparecer no ar
lá na Band para se defender. Pronto, todo mundo sairia "feliz".

Se ele falasse "todo crente é ...", quem fosse crente deveria fazer o mesmo.

#117

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

O senhor é meu pastor e nada me
faltará!

Mar 2003
18.034
1540

KaZu 

Colaborador
hardMOB

 Citando EduTunning 

Algum oral e outro mas tudo bem, o importante é meter a boca

06-12-2010 18:22

LOL... piada.
Se deus pode perdoar tudo, porque alguem temeria a deus? ...

Ateu nao tem nada a perder, aeueauhaeuhuheauahe, o cara eh um troll ridiculo e voce nao percebeu...

LOL2.
E o que voce acha que aconteceria com o Datena?

#118

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

"The truth is so much more
remarkable."

Oct 2001
5.807
398

The Scientist 

Membro

 Citando THE.PUNISHER 

quem não teme a DEUS não tem nada a perder, a maioria dos criminosos não teme a DEUS e é por isso
que saem fazendo merda por aí.

 Citando TechMaster 
Parabens, finalmente um aqui que realmente entendeu o que o Datena quis dizer. Usou errado as palavras,
mas no fundo ele quis dizer isso ae mesmo.

 Citando TechMaster 
Muita gente aqui bateria palmas
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LOL3.
Facepalm.

 Citando TechMaster 
Não, lógica falaciosa a sua. E mesmo que usasse 'quem não teme o DINHEIRO, faz m* por ae mesmo',
estaria igualmente errado

 Citando Flamengo 

eu só acho que o intelligent design é muito mais factual do que as mutações aleatórias e seleção natural.

06-12-2010 19:32

agora uma coisa é verdade. o pessoal ateu gosta de dizer que é contra a discriminação mas o que mais
tem é gente postando imagens ofensivas contra cristo. reflitam.

#119

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2010
2.566
525

lavos 

Membro

Trust me, I´m a jedi

06-12-2010 19:38

quê isso, não rebaixe o mestre alborghetti...

não que o tópico seja sobre isso, mas porque postar imagens que ironizam alguém que supostamente
existiu seria falta de respeito?
estaria tudo certo se eu postasse imagens que ironizam thor, buda e shiva?

#120

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2007
1.609
246

MalkavianGuy 

Membro

 Citando O Criador 

O pioneiro neste formato de programa televisivo é o mestre Dalborga, vulgo Luis Carlos Alborghetti.

Ninguem nunca será pareo para o mestre.

Datena é uma cópia de ratinho que é copia de dalborga

 Citando lavos 

agora uma coisa é verdade. o pessoal ateu gosta de dizer que é contra a discriminação mas o que mais
tem é gente postando imagens ofensivas contra cristo. reflitam.
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 Citando EduTunning 

vamos trocar fotos de pinto ai

06-12-2010 19:57

UHAEuheauhAEUHAEUHeuheaUHAE

Puta merda! O cara ainda escreve "reflitam", que merda, to rindo muito.
UHAEHUEUAHHUEAUEAuAEUHEAUHAEuheaUHEAUHAEHUEAUHuhea hueAuheau

As charges do Maome sao punidas com morte...

Spoiler: 

#121

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

"The truth is so much more
remarkable."

Oct 2001
5.807
398

The Scientist 

Membro

 Citando lavos 

agora uma coisa é verdade. o pessoal ateu gosta de dizer que é contra a discriminação mas o que mais
tem é gente postando imagens ofensivas contra cristo. reflitam.

 Citando Flamengo 

eu só acho que o intelligent design é muito mais factual do que as mutações aleatórias e seleção natural.

06-12-2010 20:30 #122
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nem vale a pena

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2003
16.035
726

XtReMe . 
Membro

Última edição por XtReMe . : 06-12-2010 às 21:04

Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente.
E quando a mente muda a gente anda pra frente. E quando a gente manda ninguém manda na gente.
Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura!
Na mudança de postura a gente fica mais seguro.
Na mudança do presente a gente molda o futuro!

06-12-2010 20:34

Alguem assistiu hoje? Numa mudança de canal ouvi ele dizendo que é contra preconceito (tava falando
sobre um caso de uns gays que foram agredidos) e que o pessoal tem que denunciar e lutar contra isso.

Se contradição desse ansia, ele teria vomitado.

#123

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.477
814

Todeswunsch 

Membro

06-12-2010 20:37

E começa a agir como um idiota, pegando todas as influencias ridiculas de quem quer ser o salvador da
pátria contra religião, questionando tudo a torto e a direito. No fim, o ateu e o religioso são a mesma
coisa: dois pés no saco acreditando no que outra pessoa passou a eles.

#124

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.477
814

Todeswunsch 

Membro

 Citando G'Kar 

Ser ateu é uma decisão saudável e inteligente, pois você primeiro se livra das influências nefastas das
religiões.

06-12-2010 20:44

O Datena apenas deu uma simplificada. No fundo ele acha que se as pessoas tivessem Deus no coração,
não importa o quanto isso seja real ou ilusório, elas pensariam mais antes de fazer cagada.

E hoje as cagadas são tantas e tão corriqueiras.

#125

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Velho de HM...
Jan 2001
4.787
1557

Soro 

Membro
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