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Voce nao acredita em energia, mas ela existe, e é possivel controla-la.
este video é classico, ta editado mas demosntra oq to dizendo.

esta é uma tecnica de bruce lee, onde ele concentra toda a energia (KI ou KIAI etc) e a libera de uma vez.
Hoje em dia, poucos sao os que dominam a tecnica.
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Sai da bolha champz...

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2006
7.058
46

   

TearsOfTheDragon 

Membro

 Citando invgbs 

Voce nao acredita em energia, mas ela existe, e é possivel controla-la.
este video é classico, ta editado mas demosntra oq to dizendo.

esta é uma tecnica de bruce lee, onde ele concentra toda a energia (KI ou KIAI etc) e a libera de uma vez.
Hoje em dia, poucos sao os que dominam a tecnica.

23-01-2011 20:17

escrever uma tese sobre isso? pra que? para que pessoas que não entendem nada do assunto (como
você) não leiam?
você falou que ele não respeita as leis do nosso universo. gravitação é uma delas.
não, cara, imbecil é você de negligenciar conhecimento em favor de crenças. e é ainda mais imbecil pra
falar sobre o que não entende
volta pra escola. você precisa urgentemente de ensino básico de ciências...

#253

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2007
1.609
246

   

MalkavianGuy 

Membro

 Citando invgbs 

Sério mesmo cara? Pq vc nao escreve uma tese sobre isso. Algum momento eu falei algo sobre
gravidade?
Será que é por isso que qqer coisa que chegue perto é sugado pelo buraco negro ??????????????????
????????
Que nego imbecil ainda vem me chamar de troll, vai estudar um pouco sobre buracos negro antes de
postar.
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poupe o banco de dados do fórum, troll. vá ler um livro.

 Citando EduTunning 

vamos trocar fotos de pinto ai

23-01-2011 20:18

JAEUHEAHUAEHUaeuhaeuhuheaUHEHUEAUHAEuhEAUHEAUHEHUA E
UHEAUHUHEAUHAEHUEAUHEAUHeuEUEHUAUHEEHUAUHEAUAHEEUa
UHEAUHEHAHEAEAUAEUEHUEAHAEHUEAUHEhueAUHEAUHEAUHEAU

Conte-nos mais, por favor, continua!

No caso ele é o da esquerda.
UHAEHUEUAHUAHEUAHEUAHEUAHEAE
UHAEUHEUAHHUEAUHAE
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Mensagens:
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"The truth is so much more
remarkable."

Oct 2001
5.807
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The Scientist 

Membro

 Citando invgbs 

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

Última edição por The Scientist : 23-01-2011 às 23:55

 Citando Flamengo 

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

23-01-2011 20:31 #255
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The Voice 
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 Citando TearsOfTheDragon 

 

Sai da bolha champz...
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UEAHUEAHEUAHEAUHEAUHEAUHAEUAEHUEAHEAUHEAUEA

Where's your energy now?

23-01-2011 20:39

Se voce tem problemas mentais, vai procurar ajuda...

A respeito do buraco negro, acho que quem precisa de informaçao é voce. Agente nao sabe nada sobre o
buraco negro, apenas que sua gravidade é infinita seu jegue/jumento.

Blink mesmo eu sendo uma pessoa calma e de bom coraçao, se voce viesse tirar sarro das minhas crenças
na minha cara eu nao ia hesitar em te encaixar um triangulo e te por pra dormir rapidinho.

[]s
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Membro

 Citando TearsOfTheDragon 

 

Sai da bolha champz...

Última edição por invgbs : 23-01-2011 às 20:42
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23-01-2011 20:45

oaewihaewoiuaehoaeiuaehoewaiuhaewoieuheawoui
pqp, mano. mudei de idéia. continua postando aê. tá arrasando!
oiuwehaowuiehaoweiuhaweoiuahweoaiuheawoiu
edit: violência tende a ser a resposta para teístas que não encontram um argumento. boa, champs. e
outra, o fato de VOCÊ ser ignorante o bastante para não saber nada não significa que outras pessoas não
saibam. mas continua postando aê que tô rindo muito com o que você posta. obrigado, você provou que é
mesmo troll.
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Aug 2007
1.609
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MalkavianGuy 

Membro

 Citando invgbs 

Se voce tem problemas mentais, vai procurar ajuda...

A respeito do buraco negro, acho que quem precisa de informaçao é voce. Agente nao sabe nada sobre o
buraco negro, apenas que sua gravidade é infinita seu jegue/jumento.

Blink mesmo eu sendo uma pessoa calma e de bom coraçao, se voce viesse tirar sarro das minhas crenças
na minha cara eu nao ia hesitar em te encaixar um triangulo e te por pra dormir rapidinho.

[]s

Última edição por MalkavianGuy : 23-01-2011 às 20:47

 Citando EduTunning 

vamos trocar fotos de pinto ai

23-01-2011 20:47

Caralho, temos um Mauricio Shogun no fórum.

Ae fera, to precisando aprender uns golpes pra distribuir nos manés. Tem como me ensinar, mandando
uma mensagem privada, explicando passo a passo? Abraços!
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The Voice 

Membro

 Citando invgbs 

Blink mesmo eu sendo uma pessoa calma e de bom coraçao, se voce viesse tirar sarro das minhas crenças
na minha cara eu nao ia hesitar em te encaixar um triangulo e te por pra dormir rapidinho.

[]s

23-01-2011 20:57 #259
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2

   

invgbs 

Membro

 Citando Madoff 
Caralho, temos um Mauricio Shogun no fórum.

Ae fera, to precisando aprender uns golpes pra distribuir nos manés. Tem como me ensinar, mandando
uma mensagem privada, explicando passo a passo? Abraços!
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Nao.

Podem atirar quantas pedras quiserem; pego todas, e as ponho de lado.
Que Deus ilumine o caminho de voces.
[]s

23-01-2011 20:58

Você pega as pedras e põe de lado pra servir de munição, né esperto? 

#260
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MalkavianGuy 

Membro

 Citando invgbs 

Nao.

Podem atirar quantas pedras quiserem; pego todas, e as ponho de lado.
Que Deus ilumine o caminho de voces.
[]s

 Citando EduTunning 

vamos trocar fotos de pinto ai

23-01-2011 21:01

Sim, de fato. Tanto é que seu amiguinho Blink nao consegue manter a discussao em um certo nivel.
Sempre trazendo ela pro deboche e preconceito... Ridiculo, só mostra que é uma criança que se acha o tal
atras do monitor.
E Outra, voce me conhece pra falar que eu nao sei nada? acho que nao. entao se recolha a sua
insignificancia ou poste algo construtivo ao inves de floodar.
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invgbs 

Membro

 Citando MalkavianGuy 

oaewihaewoiuaehoaeiuaehoewaiuhaewoieuheawoui
pqp, mano. mudei de idéia. continua postando aê. tá arrasando!
oiuwehaowuiehaoweiuhaweoiuahweoaiuheawoiu
edit: violência tende a ser a resposta para teístas que não encontram um argumento. boa, champs. e outra,
o fato de VOCÊ ser ignorante o bastante para não saber nada não significa que outras pessoas não
saibam. mas continua postando aê que tô rindo muito com o que você posta. obrigado, você provou que é
mesmo troll.

23-01-2011 21:06 #262
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MalkavianGuy 

Membro

 Citando invgbs 

Sim, de fato. Tanto é que seu amiguinho Blink nao consegue manter a discussao em um certo nivel.
Sempre trazendo ela pro deboche e preconceito... Ridiculo, só mostra que é uma criança que se acha o tal
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Eu julgo pelo que você escreve que você não sabe nada do que posta. Se soubesse, postaria algo
completamente diferente. Mas, claro, isso pode ocorrer por uma escolha bem racional (ou não) de
negligenciar conhecimento para atender a uma crença.
Ok, mestre de todo o conhecimento sobre o universo, as leis que o regem e sobre buracos negros. Irei me
recolher à minha insignificância.
Ps.: Continua postando aê sobre os buracos negros. É muito engraçado ver você falando besteira.

Verdinhas: 246 atras do monitor.
E Outra, voce me conhece pra falar que eu nao sei nada? acho que nao. entao se recolha a sua
insignificancia ou poste algo construtivo ao inves de floodar.

 Citando EduTunning 

vamos trocar fotos de pinto ai

23-01-2011 21:14

Bela resposta hein cara, so provei pra vc que vc esta errado a respeito dessa técnica e vc fala que eu
tenho problemas mentais? Parabens, belo argumento.
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Registro:
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TearsOfTheDragon 

Membro

 Citando invgbs 

Voce nao acredita em energia, mas ela existe, e é possivel controla-la.
este video é classico, ta editado mas demosntra oq to dizendo.

esta é uma tecnica de bruce lee, onde ele concentra toda a energia (KI ou KIAI etc) e a libera de uma vez.
Hoje em dia, poucos sao os que dominam a tecnica.

 Citando invgbs 

Se voce tem problemas mentais, vai procurar ajuda...

[]s

23-01-2011 21:15 #264

Registro:
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Fox Murder  

Membro

 Citando invgbs 

Voce nao acredita em energia, mas ela existe, e é possivel controla-la.
este video é classico, ta editado mas demosntra oq to dizendo.

esta é uma tecnica de bruce lee, onde ele concentra toda a energia (KI ou KIAI etc) e a libera de uma vez.
Hoje em dia, poucos sao os que dominam a tecnica.
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uahuahauahu Olha o video que o cara posta.

Verdinhas: 24

23-01-2011 21:17

gravidade infinita, fuck yea
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Magus Mustang 

Membro

PAZ NOS FORUNS

23-01-2011 21:19

Quem é voce para julgar? Eu não negligencio conhecimento para atender minha crença nao, muito pelo
contrario. Mestre de todo conhecimento?? Longe disso, se o fosse nao perderia meu tempo com voce.
E voce acha que falei besteira ao afirmar que não sabemos nada sobre as leis que regem um buraco
negro?
Acha mesmo? Se voce realmente estivesse interessado eu postaria bastante material interessante, mas se
estivesse mesmo, iria voce em busca do conhecimento. Voce só ta postando pra por lenha na fogueira,
tanto é que a discussao praticamente acabou qdo vc e sua turma começaram com ataques pessoais. Só
lamento.

"Toda pessoa que muda na sociedade, modificando seus valores antigos, é de alguma forma criticado,
malhado e marginalisado. A sociedade tem uma tendência misoneísta, tendendo a permanecer no mesmo
padrão de comportamento e valores, rejeitando aqueles ousados que tentam modificar a ordem vigente e o
sistema estabelecido."

[]s
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invgbs 

Membro

 Citando MalkavianGuy 

Eu julgo pelo que você escreve que você não sabe nada do que posta. Se soubesse, postaria algo
completamente diferente. Mas, claro, isso pode ocorrer por uma escolha bem racional (ou não) de
negligenciar conhecimento para atender a uma crença.
Ok, mestre de todo o conhecimento sobre o universo, as leis que o regem e sobre buracos negros. Irei me
recolher à minha insignificância.
Ps.: Continua postando aê sobre os buracos negros. É muito engraçado ver você falando besteira.
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23-01-2011 21:20

Com essa porcaria de video vc me diz que provou??????
vai dormir

#267
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invgbs 

Membro

 Citando TearsOfTheDragon 

Bela resposta hein cara, so provei pra vc que vc esta errado a respeito dessa técnica e vc fala que eu
tenho problemas mentais? Parabens, belo argumento.

23-01-2011 21:25

E o teu video prova o que?
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Fox Murder  

Membro

 Citando invgbs 

Com essa porcaria de video vc me diz que provou??????
vai dormir

23-01-2011 21:34

Oh, Santo Júpiter! Quem sou eu pra julgar de maneira tão rasa as pessoas pelas baboseiras que elas
postam na internet? Definitivamente eu estou errado. (quer que eu coloque quantos  aqui?)
Ah, sim, você negligencia. Tanto é que fala sem saber e nem sequer se dá ao trabalho de pesquisar à
respeito, repetindo as mesmas besteiras. Você nem sequer lê o que as pessoas postam. Pra você,
argumentar é dizer que se alguém tirasse sarro da sua crença na sua cara, você botaria a pessoa pra
dormir, ou whatever.
Interesse as pessoas possuem, mas não pra falar qualquer coisa sobre besteiras sem fundamento jogadas
no tópico com o único objetivo de trollar. Como buracos negros e a capacidade deles de quebrar as leis
usadas pra explicar o universo (sic. quer que eu coloque quantos  aqui denovo?)
Oh, coitadinho de você. A discussão acabou quando meus "amiguinhos" começaram com ataques pessoais?
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MalkavianGuy 

Membro

 Citando invgbs 

Quem é voce para julgar? Eu não negligencio conhecimento para atender minha crença nao, muito pelo
contrario. Mestre de todo conhecimento?? Longe disso, se o fosse nao perderia meu tempo com voce.
E voce acha que falei besteira ao afirmar que não sabemos nada sobre as leis que regem um buraco
negro?
Acha mesmo? Se voce realmente estivesse interessado eu postaria bastante material interessante, mas se
estivesse mesmo, iria voce em busca do conhecimento. Voce só ta postando pra por lenha na fogueira,
tanto é que a discussao praticamente acabou qdo vc e sua turma começaram com ataques pessoais. Só
lamento.

"Toda pessoa que muda na sociedade, modificando seus valores antigos, é de alguma forma criticado,
malhado e marginalisado. A sociedade tem uma tendência misoneísta, tendendo a permanecer no mesmo
padrão de comportamento e valores, rejeitando aqueles ousados que tentam modificar a ordem vigente e o
sistema estabelecido."
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E você revidou porque? Porque não atira pedra nos outros? Só as põe de lado? (sic)
É por isso que tópicos assim não dão certo. Pessoas como você ou como "seus amiguinhos" trollam.
Obrigado por participar. Volte sempre.

Edit: Alguém posta aquela frase do Einstein sobre a infinitude do universo...

 Citando EduTunning 

vamos trocar fotos de pinto ai

23-01-2011 22:54

Engraçado você postar isso. Você interpreta bem?
Você é quem está do lado parado, amigo. Sua linha de pensamento é das mais antiga que existe.
Provavelmente branco, classe média, monoteísta, que acredita nas coisas por pura crença, sem realmente
entender nada.
Não consegue provar nada de forma inteligente e embasa as coisas na sua infinita experiência de vida. Já
que se "deu certo" com você, depois de sofrer tanto desde que nasceu, muito mais que os outros, então
você é o modelo máximo e deve ser seguido.
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dreadful 
Membro

 Citando invgbs 

"Toda pessoa que muda na sociedade, modificando seus valores antigos, é de alguma forma criticado,
malhado e marginalisado. A sociedade tem uma tendência misoneísta, tendendo a permanecer no mesmo
padrão de comportamento e valores, rejeitando aqueles ousados que tentam modificar a ordem vigente e o
sistema estabelecido."

"se contemplas o abismo, a ti o abismo também contempla"

23-01-2011 23:03

The fact that some geniuses were laughed at does not imply that all who are laughed at are
geniuses. They laughed at Columbus, they laughed at Fulton, they laughed at the Wright Brothers. But
they also laughed at Bozo the Clown.
- Carl Sagan

Acho que você deveria pensar muito sobre isso, será que você é um gênio que descobriu como o universo
realmente funciona, ou só um palhaço?
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"The truth is so much more
remarkable."
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The Scientist 

Membro

 Citando invgbs 

...

Última edição por The Scientist : 24-01-2011 às 0:16
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 Citando Flamengo 

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

23-01-2011 23:34

Conseguiram acabar com o tópico, pow concordo com o maluco ali quando diz que as pessoa tem o KI e
que essa energia pode ser exteriorizada tipo fazer com kamehameha só q com o vento igual uma brisa 
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Mestredobillu 

Membro

24-01-2011 2:17

Uhmmm, esta é uma teoria muito interessante e realmente faz muito sentido, é por isso que existe vento
no planeta então? Imagina se nao fossem as pessoas soltando kamehameha de vento não seria possível
navegar os mares em caravelas, assim o continente americano nunca teria sido descoberto! Seriamos
todos índios!! Imagina só!!
Acho que furacões acontecem quando dois mestres supremos com um KI superior a 9000 se enfrentam!
Por isso que eu nunca conseguia entender essas coisas! Sua explicação é muito boa!
Só não sei porque nunca vi eles se enfrentando, e nem conheco ninguém que faz isso, ai fica difícil de
acreditar...
...
...
Ou será que eles moram nas nuvens??!!? Só pode ser isso!
Nossa, eu acredito!

Mestredobillu
Registro: Jan 2011
Mensagens: 2
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The Scientist 

Membro

 Citando Mestredobillu 

Conseguiram acabar com o tópico, pow concordo com o maluco ali quando diz que as pessoa tem o KI e
que essa energia pode ser exteriorizada tipo fazer com kamehameha só q com o vento igual uma brisa 
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 Citando Flamengo 

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

24-01-2011 4:17 #274
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baNdluiz 

Membro
Mensagem advertida

Última edição por baNdluiz : 24-01-2011 às 4:53

24-01-2011 7:02

Agora eu vi vantagem. 

Vocês vão brigar pelas palavras para mostrar quem é o macho alpha ou vão continuar com o assunto do
tópico? Pelo visto esses tópicos não dão certo com quem não tem a cabeça aberta para o assunto e não
sabem ficar sem baixar o nível quando são contrariados.
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Helik  

Membro

 Citando baNdluiz 

Vivo pra treinar e comer, ando de skate, luto jiu jitsu, faço beatbox e sou mc de batalha.

Ir para o Fórum
Tópico Fechado

Página 11 de 12 ... 9 10 11 12Primeira Última

 Facebook

 Twitter

 Google

 Google+

Compartilhar Permissões

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade-prev-thread.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade-next-thread.html
http://www.hardmob.com.br/sendmessage.php
http://www.hardmob.com.br/
http://www.hardmob.com.br/arquivo/
http://www.crawlability.com/vbseo/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/436994-religiaomob-religiosos-encaram-a-ciencia-post8183328.html#post8183328
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/436994-religiaomob-religiosos-encaram-a-ciencia-post8183328.html#post8183328
http://www.hardmob.com.br/members/bandluiz.html
http://www.hardmob.com.br/members/bandluiz.html
http://www.hardmob.com.br/members/baNdluiz.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/bandluiz.html
http://www.hardmob.com.br/members/Helik.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/helik.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=8163153&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=8163153&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade-9.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade-10.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade-12.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade-10.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade-12.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade-12.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade-12.html
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade.html
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade.html
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade.html
http://twitter.com/home?status=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade.html
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade.html&title=%26quot%3BN%E3o+acreditar+em+Deus+%E9+um+atalho+para+a+felicidade%26quot%3B
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade.html&title=%26quot%3BN%E3o+acreditar+em+Deus+%E9+um+atalho+para+a+felicidade%26quot%3B
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade.html
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.hardmob.com.br%2Fboteco-hardmob%2F435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade.html

	www.hardmob.com.br
	"Não acreditar em Deus é um atalho para a felicidade"


	1hLWZlbGljaWRhZGUtMTEuaHRtbAA=: 
	form3: 
	vb_login_username: Usuário
	vb_login_password_hint: Senha
	input9: 
	cookieuser: 1


	1hLWZlbGljaWRhZGUtMTEuaHRtbAA=: 
	form1: 
	q: 
	sa: 
	styleid: [119]




