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"positivismo" não existe, isso é papo de pós-modernista maconheiro que gosta de ficar criando dualismos
entre capitalismo/comunismo, bem/mal, pós-modernismo/positivismo, pt/psdb e por ai vai

existiu no século XIX, já estamos no XXI
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Hiuahiuahiu vc ta parecendo que fumou um pra vir aqui dizer tanta merda. Positivismo nao existe? me
prove.

dualismo entre capitalismo/comunismo ? me prove. o resto nao vou nem citar de tao tosco que é.
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InsanU 

Membro

 Citando Magus Mustang 

"positivismo" não existe, isso é papo de pós-modernista maconheiro que gosta de ficar criando dualismos
entre capitalismo/comunismo, bem/mal, pós-modernismo/positivismo, pt/psdb e por ai vai

existiu no século XIX, já estamos no XXI
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Alguém do direito leu isso? Nossa mãe do guarda.
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 Citando Magus Mustang 

"positivismo" não existe, isso é papo de pós-modernista maconheiro que gosta de ficar criando dualismos
entre capitalismo/comunismo, bem/mal, pós-modernismo/positivismo, pt/psdb e por ai vai

"...nenhuma sociedade suportaria os efeitos de um tal sistema de GROSSEIRAS FICÇÕES, mesmo por um período muito
curto."

Karl Polanyi - sobre a economia de mercado. Era um gênio, o livro é de 1944.

22-01-2011 13:39

fiquei curioso com o post do Magus Mustang também, disserte a respeito ou STFU.
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 Citando SHANK 

Hiuahiuahiu vc ta parecendo que fumou um pra vir aqui dizer tanta merda. Positivismo nao existe? me
prove.

dualismo entre capitalismo/comunismo ? me prove. o resto nao vou nem citar de tao tosco que é.

22-01-2011 13:58

opz...perdão...não tinha sacado o sarcasmo...heheheheeheh
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tava sendo sarcastico com o caso datena
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 Citando Soro 

O que eu me divirto aqui as vezes é que vejo fedelhos que mal começaram a entender a vida cheios das
verdades absolutas, cheios da razão, cheios do conhecimento copiado e colado da wikipedia.

Igualzinho como eu era quando tinha esses 20 e poucos anos.

É muita babaquice num lugar só. Primeiro que são tão fechados nos seus preceitos e preconceitos que

http://www.hardmob.com.br/members/sdf.html
http://www.hardmob.com.br/members/sdf.html
http://www.hardmob.com.br/members/SDF.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/sdf.html
http://www.hardmob.com.br/members/tevatron.html
http://www.hardmob.com.br/members/tevatron.html
http://www.hardmob.com.br/members/Tevatron.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/tevatron.html
http://www.hardmob.com.br/members/titijr.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/titijr.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade-post8155110.html#post8155110
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade-post8155110.html#post8155110
http://www.hardmob.com.br/members/titijr.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/titijr.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade-post8156272.html#post8156272
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade-post8156272.html#post8156272


"Não acreditar em Deus é um atalho para a felicidade"

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade-10.html[02/02/2013 09:19:06]

OPA...pára aí...
concordei com tudo o que você disse...tava até levantando pra bater palma...mas esse último paragrafo
fodeu com tudo.
p.s: não sou ateu.

consideram que basta alguém argumentar a favor da religião, do sobrenatural, ou qualquer coisa parecida
para ser merecedor da pecha de ignorante.

São tão imaturos, tão pouco vividos, que acham que os interlocutores são todos como eles, que nunca
viveram além de meia dúzia de livrinhos. A maioria aqui nem saiu da faculdade ainda, poucos tem as
manhas de dizer que já esteve a perigo.

O que sabem de mim por exemplo? Será que nunca questionei? Nasci crente? Sou ignorante? Nunca li
um livro, nunca participei de um forum (real e não virtual como essa merda aqui)?

Tecem julgamentos primários, defendem idéias erradas, não lêem e quando se dão ao trabalho não tem
capacidade de ler nas entrelinhas. Enfim, são estúpidos.

Creem que Dawkins é gênio apenas porque escreve demais. Endeusam esse imbecil e falam do ateismo
como a salvação para as mazelas do mundo, justamente porque são imaturos e não entendem a vida real.

As mazelas do mundo não são causadas por religião, mas por homens que AS VEZES usam dela como
instrumento de controle.

Ai aparece um mediocre qualquer, coloca um tópico dizendo que não crer na existencia de Deus é um
atalho para felicidade e vários aplaudem um lixo desses?

Então achamos o atalho para felicidade? Que é isso? O maior homem da história é botequeiro da
Hardmob? Afinal ele achou aquilo que ninguém encontra, achou o pote de ouro no final do arco-iris!

Ah que é isso.

E depois ainda vem e falam de matança provocada pela religião? Onde isso? Há 500 anos atrás? E vem
dizer de Hitler? Só porque ele se declarava cristão, isso não quer dizer que a religião esteja errada.

Antes de tudo Hitler era um ocultista, um maluco que nutria ódio RACIAL pelos judeus e não ódio religioso.
Judeu não é grupo religioso, é antes de tudo um grupo étnico, e era isso que Hitler odiava, assim como
odiava prostitutas, ciganos, e povos de alguns outros países circunvizinhos.

Bando de imbecis, vcs são piores do que aqueles que criticam.

Se surge um deputado ou uma psicologa dizendo que o maluco lá matou porque foi influenciado pelo
video-game, vcs caem de pau em cima, defendendo seu amado jogo com unhas e dentes, e argumentam,
com razão, que o cara era maluco, que video game não faz mal, pelo contrário, que ajuda nisso e naquilo e
etc.

Ai quando é pra falar de religião, pegam um maluco como Hitler e dizem que ele era religioso e matou em
nome de Cristo e que por isso a religião não presta?

Seus argumentos são sempre assim idiotas: mimimi a religião é o mal do mundo mimimi vamos acabar com
a religião mimimi dawkins é o cara mimimi

Mal do mundo são os intolerantes como vocês, que estejam do lado que estiverem, sejam ateus ou crentes,
sempre farão mal ao mundo.

Atalho para felicidade sempre foi Deus.

22-01-2011 15:07 #232

"The truth is so much more
remarkable."

The Scientist 

Membro

O que não torna John Lennon intolerante, é não querer impôr isso aos outros. Afinal, a música é um
convite. "I hope some day
You'll join us". Isto é, John Lennon respeita a liberdade de pensamento. Além disso, John Lennon não
apresenta nenhuma ofensa ou menosprezo por aqueles que pensam diferente dele. MUITO diferente de
Dawkins!
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Engraçado, você claramente afirmou que eu reproduzo o discurso intolerante do Dawkins citando "e é meu
sonho também, um mundo sem religião". 

Nunca falei que ele não tem esse direito, mas existe um motivo porque pessoas que acreditam em papai
noel e que foram abduzidas por ETs não são eleitas presidente.

Igualmente.

Você é um troll, interpreta tudo do jeito que é conveniente para você, se contradiz toda hora, muda de
opinião, não fala nada com nada, nem se preocupa em defender algum ponto.

Cansei de perder meu tempo numa discussão sobre nada.
Você acabou de cessar de existir na minha verdade.
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Ele pode acreditar no papai noel se ele quiser. Ele tem o direito disso, de modo que sua falta de respeito e
arrogância de maneira nenhuma se justifica.

 Citando Cheiro do Ralo 

Putz, meu amigo, você é uma porta!

 Citando Flamengo 

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

22-01-2011 16:15

hahahahahah! Obrigado, cara! Estava a procura de uma assinatura.
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 Citando Magus Mustang 

"positivismo" não existe, isso é papo de pós-modernista maconheiro que gosta de ficar criando dualismos
entre capitalismo/comunismo, bem/mal, pós-modernismo/positivismo, pt/psdb e por ai vai

existiu no século XIX, já estamos no XXI

22-01-2011 21:26

Existe sim, do mesmo modo que foi provado que a Luz/energia possui massa, o pensamento tanto positivo
quanto negativo tambem gera uma massa que viaja o cosmos e atinge quem ou oq voce endereçar. Esta é
a base da Lei da Atração que é apresentado no "O Segredo".
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 Citando Magus Mustang 

"positivismo" não existe, isso é papo de pós-modernista maconheiro que gosta de ficar criando dualismos
entre capitalismo/comunismo, bem/mal, pós-modernismo/positivismo, pt/psdb e por ai vai

existiu no século XIX, já estamos no XXI
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positivismo atualmente não existe, não de forma significativa. quer que eu prove a não existencia de deus
e a nao eficacia do power balance tb?  inversão do onus da prova

cito então o artigo da ultima edição da science sobre a ciencia brasileira, as universidades brasileiras são
antros marxistas, que levam dualismo historico de forma rigorosa 

positivismo foi uma linha filosófica do seculo XIX, com pensadores como augusto comte. nenhuma relação
com o segredo, que alias, é mto proximo do pensamento pós modernista

pode colocar, as massas não entederão e os pseudointelectuais irão achar o maximo

@positivismo

no brasil se cirou uma ENORME lenda sobre o positivismo. este, nunca teve tanto poder como os
esquerdinhas brasileiros imaginam. na ufmg não conheço ninguem que tenha lido nenhum autor positivista
em fonte, pouquissimos tem noção do que seja e quase ninguem tem noção dos pressupostos do
positivismo. não encontrei nenhum positivista em toda a minha vida

na verdade tudo faz parte de um tipo de pensamento mediocre criado por pseudo intelectuais esquerdistas
que tentam levar tudo no dualismo, especialmente pra se afirmarem nas ciências humanas. 

resumindo: a elite de esquerda nunca soube realmente oq é o positivismo, o positivismo é pagina virada a
mto tempo atras pra ciencia, os marxistas universitarios insistem em bater nessa tecla pra se afirmarem,
o problema é que que o "inimigo" nao existe mais, só na imaginação deturpada deles
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 Citando SHANK 

Hiuahiuahiu vc ta parecendo que fumou um pra vir aqui dizer tanta merda. Positivismo nao existe? me
prove.

dualismo entre capitalismo/comunismo ? me prove. o resto nao vou nem citar de tao tosco que é.

 Citando invgbs 

Existe sim, do mesmo modo que foi provado que a Luz/energia possui massa, o pensamento tanto positivo
quanto negativo tambem gera uma massa que viaja o cosmos e atinge quem ou oq voce endereçar. Esta é
a base da Lei da Atração que é apresentado no "O Segredo".

 Citando Cheiro do Ralo 

hahahahahah! Obrigado, cara! Estava a procura de uma assinatura.

PAZ NOS FORUNS

23-01-2011 6:18 #236
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 Citando Magus Mustang 

positivismo atualmente não existe, não de forma significativa. quer que eu prove a não existencia de deus e
a nao eficacia do power balance tb?  inversão do onus da prova
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Cara, eu adoro argumentar, demonstrar meus pontos de vista como fiz durante todo o tópico, agora isso
que vc falou realmente, grande parte parece que vc ta chapadao, nunca vi tanta bosta reunida numa
merda . 

Realmente acredito que Agusto Comte como vc citou tenha boas informaçoes pra lhe dar, mas vc precisa
ler. 

cito então o artigo da ultima edição da science sobre a ciencia brasileira, as universidades brasileiras são
antros marxistas, que levam dualismo historico de forma rigorosa 

positivismo foi uma linha filosófica do seculo XIX, com pensadores como augusto comte. nenhuma relação
com o segredo, que alias, é mto proximo do pensamento pós modernista

pode colocar, as massas não entederão e os pseudointelectuais irão achar o maximo

@positivismo

no brasil se cirou uma ENORME lenda sobre o positivismo. este, nunca teve tanto poder como os
esquerdinhas brasileiros imaginam. na ufmg não conheço ninguem que tenha lido nenhum autor positivista
em fonte, pouquissimos tem noção do que seja e quase ninguem tem noção dos pressupostos do
positivismo. não encontrei nenhum positivista em toda a minha vida

na verdade tudo faz parte de um tipo de pensamento mediocre criado por pseudo intelectuais esquerdistas
que tentam levar tudo no dualismo, especialmente pra se afirmarem nas ciências humanas. 

resumindo: a elite de esquerda nunca soube realmente oq é o positivismo, o positivismo é pagina virada a
mto tempo atras pra ciencia, os marxistas universitarios insistem em bater nessa tecla pra se afirmarem, o
problema é que que o "inimigo" nao existe mais, só na imaginação deturpada deles

23-01-2011 7:18

o problema é que quando ficamos velhos acabamos achando que sabemos tudo e que a verdade está do
nosso lado...
mantenham se crianças sempre e continuem discutindo.
não venham aqui dizer que são vividos e que sabem, do alto de nossas vidas miseráveis, que o vosso
dogma, ou ceticismo, é que leva até a felicidade, sem argumentar ou adicionar coisa alguma. tenham pelo
menos um ponto de vista, ou uma indagação.

vou transcrever um trecho de um livrinho bem básico que peguei pra ler, que na época deveria ser de
ensino médio, que eu achei bem bonitinho:

"Skeptikós em grego significa "que observa", "que considera". O cético tanto observa e tanto considera ,
que conclui pela impossibilidade do conhecimento. Confrontando as diversas filosofias, percebe que são
diferentes e às vezes contraditórias, concluindo que é impossível aderir a qualquer uma delas.
Enquanto o dogmático se apega à certeza de uma doutrina, o cético conclui pela impossibilidade de toda
certeza e, neste sentido, considera inútil esta busca infrutífera que não leva a lugar nenhum.
Comparando essas duas posições antagônicas, podemos ver que elas têm algo em comum, ou seja, a
visão imobilista do mundo: o dogmático atingiu a certeza e nela permanece; o cético anseia pela certeza e
decide que ela é inalcançável. Mas a filosofia é movimento, pois o mundo é movimento. A certeza e a sua
negação são apenas dois momentos (a tese e a antítese) que serão superados pela síntese, a qual, por
sua vez, será nova tese, e assim por diante. O importante é a procura da verdade, não a sua posse.
As perguntas são mais essenciais que as respostas e cada resposta transforma-se numa nova pergunta."
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"se contemplas o abismo, a ti o abismo também contempla"

23-01-2011 11:49

123456 (duplicou)
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23-01-2011 11:54

Muita ousaida do homem se julgar dono da Verdade, quando pouco sabe sobre o próprio planeta, muito
menos sobre o UNIVERSO. Um exemplo recente são os buracos negros, que passaram de lenda a
realidade, e muito mais, hoje sabemos que existem BILHOES de buracos negros, por todos os lados, e eles
quebram todas as leis que usamos pra explicar o UNIVERSO, o que reforça um pensamento "só sei, que
nada sei". Quem é dono da VERDADE?

Hoje vejo a ateismo como uma crença SIM, ja que, o próprio ateu nao considerando uma crença ele se diz
dono da VERDADE, oq é ridiculo, pois nao sabem de nada, assim como os que acreditam e estão certos de
que a igreja explica TUDO. A cada dia uma nova descoberta e novos questionamentos vao levar o ateismo
a queda não a sua propagação. O que falta é informação.
Hoje tenho DEUS no meu coração, não sou fanático, muito menos me prendo a dogmas, SOU livre para
pensar e estudar. O fanatismo atrapalha, ele existe pois são homens que estão no poder, e é natural que
os detentores do poder queiram fazer valer suas idéias, crescer sua igreja, enrriquecer, etc..

Não existe outro animal neste planeta que possa ser programado como o homem, deixe um bebe no meio
de lobos; ele cresce e vira um lobo; deixe um lobo no meio de ovelhas; ele cresce e se torna um lobo.
Normal fanáticos criarem fanáticos, algo que deve ser combatido, pois fogem aos ensinamentos de
fraternidade deixados por nosso Senhor Jesus Cristo; mas não com o ateismo, mas com a liberdade de
pensamento.

"A mente vê, o que escolhe ver", a Verdade está ai pra quem quiser buscá-la, os ateus vao tirar sarro
desta frase, mas não sabem o quanto são cegos, vivendo num mundo de ilusões, com seus MEDOS e
insegurança. O medo é o pior sentimento que existe, ele gera a violencia e a intolerancia. Uma vida sem
medo. Ja pensou?

Vivo na certeza de que a morte nao existe, meus medos desaparecem, e sou livre para fazer o que eu
quiser. E quando o momento chegar, estarei pronto para lutar por minha vida, ou fazer a passagem com
um belo sorriso no rosto.
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é. você é mesmo troll. eu ainda me lembro que em outro tópico você postou a mesma baboseira. e agora
eu vou postar a mesma coisa que eu havia postado em resposta a isso: você está errado. buracos negros
exercem gravidade.
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246

Um exemplo recente são os buracos negros, que passaram de lenda a realidade, e muito mais, hoje
sabemos que existem BILHOES de buracos negros, por todos os lados, e eles quebram todas as leis que
usamos pra explicar o UNIVERSO

 Citando EduTunning 

vamos trocar fotos de pinto ai
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double post.
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ateísmo crença? vide minha sig. 

ateus sabem de uma coisa, que religião é bullshit. eu tenho pena de quem está tão perdido que precisa
acreditar em fantasias fantásticas para conseguir lidar com o dia a dia. pessoalmente fico indignado com
os líderes religiosos e politicos (todos?) que as usam como ferramentas de controle social e ganho
financeiro sobre as massas, enquanto ao mesmo tempo tentando diminuir e excluir da sociedade quem não
os obedece cegamente.

assisti esses dias e achei engraçadão. http://videosift.com/video/Simpsons-...atholic-Heaven
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Hoje vejo a ateismo como uma crença SIM, ja que, o próprio ateu nao considerando uma crença ele se diz
dono da VERDADE, oq é ridiculo, pois nao sabem de nada, assim como os que acreditam e estão certos
de que a igreja explica TUDO. A cada dia uma nova descoberta e novos questionamentos vao levar o
ateismo a queda não a sua propagação. O que falta é informação.

Última edição por WHITE : 23-01-2011 às 15:19

23-01-2011 15:19 #243

Felipe 

Membro

 Citando WHITE 

http://www.hardmob.com.br/members/MalkavianGuy.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/488411-mito-post9583100.html#post9583100
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/488411-mito-post9583100.html#post9583100
http://www.hardmob.com.br/members/WHITE.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/white.html
http://videosift.com/video/Simpsons-Protestant-Vs-Catholic-Heaven
http://www.hardmob.com.br/members/WHITE.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/white.html
http://www.hardmob.com.br/members/felipe.html


"Não acreditar em Deus é um atalho para a felicidade"

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade-10.html[02/02/2013 09:19:06]

Puro preconceito.

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

------------------
Aug 2009
4.507
3
1202

religiao é bullshit.

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

23-01-2011 15:25

 

http://www.youtube.com/watch?v=MeSSw...eature=related 

#244

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2002
6.657
1044

WHITE 

Suspenso

 Citando Felipe 

Puro preconceito.

http://www.hardmob.com.br/members/felipe.html
http://www.hardmob.com.br/members/felipe.html
http://www.hardmob.com.br/blogs/262694/
http://www.hardmob.com.br/members/Felipe.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/466428-oh-waitmob-policia-tucana-reacionaria-prende-rita-lee-post9042260.html#post9042260
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/466428-oh-waitmob-policia-tucana-reacionaria-prende-rita-lee-post9042260.html#post9042260

http://www.youtube.com/watch?v=MeSSwKffj9o&feature=related

http://www.hardmob.com.br/members/WHITE.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/white.html


"Não acreditar em Deus é um atalho para a felicidade"

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade-10.html[02/02/2013 09:19:06]

 

Última edição por WHITE : 23-01-2011 às 15:37

23-01-2011 16:00 #245

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2008
188
2

invgbs 

Membro
Mensagem advertida

23-01-2011 16:26

UHAEUHEAUHAEUHAEHUAEUHAEHUAEHUAEHUAEUHAEUHAEHUAEUH
UHAEUHAEUHAEUHAUHEUHEUHAEHUEhuAEHuAEuhAEAHEHAEUAEA U
AUHEUEAUHAEHUAEUHAEUHAEUHEUAHAEUHAEUHAEUHAEUHAEUHA
AUHEUEAUHAEUHAEUHAEUHAEUUHAEUAHEUHAEUHEAUHAEUHAEUH
UHAEUHEAHUEAUHAEUHAEUHAEUHAEUHAEUHEAHUAEUHAEUHAEUH

#246

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

"The truth is so much more
remarkable."

Oct 2001
5.807
398

The Scientist 

Membro

 Citando invgbs 

Existe sim, do mesmo modo que foi provado que a Luz/energia possui massa, o pensamento tanto positivo
quanto negativo tambem gera uma massa que viaja o cosmos e atinge quem ou oq voce endereçar. Esta é
a base da Lei da Atração que é apresentado no "O Segredo".
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O pior é que ele está falando sério!!!
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Você foi deixado no meio de trolls aparentemente.
Só fala besteira, e eu fico rindo aqui, valeu!

ps. Nem percam tempo argumentando com ele e nem levem ele a sério.

 Citando invgbs 

Não existe outro animal neste planeta que possa ser programado como o homem, deixe um bebe no meio
de lobos; ele cresce e vira um lobo

 Citando Flamengo 

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

23-01-2011 16:35

c'est la vie

faz parte, os departamentos de ciencias humanas propagam uma ideia falsa de positivismo e ela é
reproduzida pelos alunos, não te culpo. o positivismo foi algo suave e passageiro na historia da ciencia, no
brasil tiveram ate alguns "templos" positivistas, especialmente no rio grande do sul, teve a influencia da
bandeira nacional e tal, acho que é dai que se surgiu esse fantasma

não existe positivismo no mundo atual, fala disso fora do brasil que voce vai ser motivo de chacota
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Cara, eu adoro argumentar, demonstrar meus pontos de vista como fiz durante todo o tópico, agora isso
que vc falou realmente, grande parte parece que vc ta chapadao, nunca vi tanta bosta reunida numa merda
. 

Realmente acredito que Agusto Comte como vc citou tenha boas informaçoes pra lhe dar, mas vc precisa
ler. 

PAZ NOS FORUNS
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acho que agora que citaram "O segredo", já da pra fechar o tópico
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o melhor livro pra se ler antes de ver "o segredo" é imposturas intelectuais - alan sokal
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Voce deveria responder igual Homem e nao igual um moleque infantil que voce sempre demonstrou ser...
Voce discorda que energia tem massa ou que o pensamento gera energia?

E pode parecer besteira agora, mas eu sinto pena de voce, é triste ver alguem tao cego.
É moleque, nao entende nada da vida, e das leis que nos regem. Vai aprender na cabeçada, aprendi muito
assim.
A vida vai te presentear com muitas situações que você nao vai entender a principio, e talvez nao
entenderá nunca, pois sua cabeça parece ter o tamanho de uma noz. Mas essas situaçoes vao te oferecer
oportunidade de crescimento espiritual, se souber aceita-las como homem voce vai ficar bem, se nao
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Você foi deixado no meio de trolls aparentemente.
Só fala besteira, e eu fico rindo aqui, valeu!

ps. Nem percam tempo argumentando com ele e nem levem ele a sério.
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