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Você consegue oferecer algum exemplo concreto do contrário?
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[Too Long]
Sep 2010
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LeftHandOfGod 

Membro

 Citando _diogo 

Two tampons pass you on the street. Which one stops to say hello?

Neither, they're both stuck up cunts

11-01-2011 11:44 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

11-01-2011 11:45

nao concordo com a proposta

uma ciencia da moralidade é por definição impossivel. voce pode estudar a moralidade, mas nao pode
fazer moralidade pela ciencia.

a ética/moral é um campo do conhecimento independente que já existem estudos e pensadores a centenas
de anos. esse campo é influenciado pela filosofia, ciencia e religião, não tem jeito. 

o campo de conhecimento ciencia é por definição focado na tecnica, no estudo da natureza
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PAZ NOS FORUNS
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"The truth is so much more
remarkable."
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The Scientist 

Membro

 Citando Flamengo 

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

11-01-2011 11:54

A Guerra Santa?
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 Citando LeftHandOfGod 

Você consegue oferecer algum exemplo concreto do contrário?

Your Anger is a Gift

11-01-2011 11:56

Israel e sua política maluca?
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 Citando LeftHandOfGod 

Você consegue oferecer algum exemplo concreto do contrário?
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 Citando David Nelson 

Atualmente to comendo um cara 

11-01-2011 12:02

Não sei se entendi exatamente o seu ponto, mas acho que a resposta é simplesmente porque são as
religiões com maior número de seguidores.
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"The truth is so much more
remarkable."

Oct 2001
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398

   

The Scientist 

Membro

 Citando Justice 

Porque é que esses caras que questionam religiao coincidentemente sempre se resumem a atacar a igreja
catolica e os muçulmanos? Nenhuma informacao sobre os judeus? Aí o buraco é mais embaixo né..

 Citando Flamengo 

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

11-01-2011 12:03

Eu discordo.

Infelizmente eu acredito que quanto maior a fé mais feliz é o indíviduo.

Na real como diria um episódio dos simpsons : o nível de felicidade é inversamente proporcional ao nível
de inteligência ..

Normalmente ateus são mais inteligente, logo menos felizes.
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Edu Tunning Style!
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ferA_ 

Membro

Última edição por ferA_ : 11-01-2011 às 12:05

11-01-2011 12:04

O caminho da felicidade nao é ditado por nenhuma religiao . nem pela falta dela .. a felicidade é individual
e mesmo no mundo materialista e de alto consumo que estamos hoje , cada um tem o seu conceito de
felicidade ...

Nao adianta discutir o que a religiao faz de bom ou de ruim, quais sao seus beneficios e maleficios .... aqui
no forum como em tudo em nossa comunidade encontraremos pessoas que vao discordar do que vc
escreveu .. e outras vao concordar e ponto final ...

#33

Registro:
Mensagens:

Sep 2003
3.424

   

M4rkoTereH 

Membro

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/401254-maximo-de-que-voce-ja-comeu-de-so-vez-post7238821.html#post7238821
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/401254-maximo-de-que-voce-ja-comeu-de-so-vez-post7238821.html#post7238821
http://www.hardmob.com.br/members/the+scientist.html
http://www.hardmob.com.br/members/the+scientist.html
http://www.hardmob.com.br/members/The%20Scientist.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/the+scientist.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade-post8130832.html#post8130832
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade-post8130832.html#post8130832
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/fera_.html
http://www.hardmob.com.br/members/fera_.html
http://www.hardmob.com.br/members/ferA_.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/fera_.html
http://www.hardmob.com.br/members/m4rkotereh.html
http://www.hardmob.com.br/members/m4rkotereh.html
http://www.hardmob.com.br/members/m4rkotereh.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-2.html[02/02/2013 09:14:54]

Porem em nada vai mudar o conceito de quem tem religiao este tipo de post ... como nao vai adiantar eu
comecar a falar o que deus faz na minha vida pois voce tambem nao vai mudar os seus conceitos . ate pq
.. voce ja descobriu o caminho de sua felicidade .. 

Voce como muitos que nao acreditam em deus , (nao to falando religiao a qual os homens deturpam e
fazem o que querem em nome de deus) , vao ter que esperar ate a morte , para depois descobrirem o
que realmente acontece com a gente ..

resumindo .. se deus existir ... alguns podem sofrer ... se deus nao existir .. todos viraremos po ... e
alguns deixarao de fazer coisas que queria ao longo da vida para nao queimarem no dito .. inferno ... 

Independente do que falam sobre deus ... o big bang realmente pode nos destruir ... claro .. cometas e
uma serie de coisas ... alguns podem achar .. que deus usara deles quando se fizer necessario . outros
que tudo ocorre segundo nossa ciencia explica ....vai da cultura ou falta de cultura de cada um ...

Verdinhas: 58

Última edição por M4rkoTereH : 11-01-2011 às 12:06

FLUMINENSE FOOTBALL CLUB - TETRA 2012 - (patetico mineiro nunca foi um rival a altura, pena que gremio e sao
paulo custaram a arrancar, e o corinthians esta centrado em outro titulo mais importante)

11-01-2011 12:04

Uma notícia um pouco mais recente:

http://www.esquerda.net/artigo/israe...manit%C3%A1ria
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 Citando LeftHandOfGod 
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Your Anger is a Gift
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duplicou =/
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Your Anger is a Gift
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Nem tem todos os judeus do mundo vivem em Israel, e Israel é um Estado laico.

Israel usou de força pra reforçar legitimamente um bloqueio legítimo à Faixa de Gaza, bloqueio que aliás
também é imposto pelo Egito à faixa de Gaza. Os "Navios com Ajuda humanitária" estava lotados de
turcos com ligações com grupos terroristas islâmicos e a maioria do material médico e alimentar presente
nos navios já estava vencida/expirada. E não tem ninguem em Gaza passando fome ou morrendo por falta
de medicamentos. O bloqueio imposto se limita à materiais pra construção civil.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.630
3278

   

Membro

 Citando newegg 

Israel e sua política maluca?

 Citando _diogo 

Uma notícia um pouco mais recente:

http://www.esquerda.net/artigo/israe...manit%C3%A1ria

Última edição por LeftHandOfGod : 11-01-2011 às 12:15

Two tampons pass you on the street. Which one stops to say hello?

Neither, they're both stuck up cunts

11-01-2011 12:11

Acho que você não leu a entrevista. Ele fala de busca pela felicidade cientificamente, estudar o cérebro
para identificar quais ações nos deixam mais felizes, e replicá-las.

#37

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2002
19.249
506

   

Spidey 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando BilinkI 
Indiretamente sim, ele está certo, mas não acreditar em deus é consequência. Eu diria que a busca
honesta pela verdade é o atalho para a felicidade.

GA-G31M-S2L/C2D E8400/4GB DDR2 800MHz/HD4850
Minhas Referências - http://forum.hardmob.com.br/showthre...53#post4034953

11-01-2011 12:18

To falando do título, quanto a proposta dele sobre ciência e moralidade não tenho uma opinião definida,
mas em parte concordo.
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"The truth is so much more
remarkable."
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The Scientist 

Membro

 Citando Spidey 

Acho que você não leu a entrevista. Ele fala de busca pela felicidade cientificamente, estudar o cérebro
para identificar quais ações nos deixam mais felizes, e replicá-las.
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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.

11-01-2011 12:22

Isso é relativo, não tem como afirmar. Cada pessoa tem uma maneira de crer, de agir, de pensar...afirmar
isso é generalizar demais.
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DUX 

Membro

11-01-2011 12:34

nao tem nada de relativo em dizer que estupro faz mal, relativismo cultural é a critica central do cara

o problema desse tipo de pensador é que ele é inteligente, bem de vida, não tem nenhuma doença
mental, não sofreu nenhum grande trauma na vida etc

mas e dai? e dai que a maior parte da população é carente, muito carente. se apegam a mitos e crenças
que lhe dão segurança para viver em um universo cheio de obscuridade. não é todo mundo que enfrenta a
morte e nao corre pros seus mitos primitivos. a verdade é que o ser humano é mto mais macaco do que
gostaria
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Magus Mustang 
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PAZ NOS FORUNS

11-01-2011 12:56

Não acho que uma pessoa possa ser mais inteligente por não acreditar em nada. Isso não é e nunca será
um padrão.
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 Citando "ferA" 

Eu discordo.

Infelizmente eu acredito que quanto maior a fé mais feliz é o indíviduo.

Na real como diria um episódio dos simpsons : o nível de felicidade é inversamente proporcional ao nível
de inteligência ..

Normalmente ateus são mais inteligente, logo menos felizes.
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11-01-2011 13:06

Hahaha. Excelente post 

1. Se autor acha que a Ciência é o caminho para felicidade, bom para ele. Que seja feliz abraçado com a
Ciência. Para mim, a Ciência não é suficiente. E quero ter a liberdade de achar que a Ciência não é
suficiente. Portanto, o único problema que vejo na afirmação dele é de querer absolutizar a felicidade na
razão e na Ciência. Isto é, penso que cada um deve ter a liberdade de encontrar seu próprio caminho para
felicidade.

2. Esse papo de Ciência da Moral, não é de hoje: Kant (séc XVIII) e Durkheim(séc XIX) já tentavam
construir tal Ciência, mas o que se vê hoje em dia nos debates filosóficos e sociológicos é que esse tipo de
idéia está fálida, e não se sustenta. Me admira um filósofo não saber disso.
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 Citando LeftHandOfGod 

http://media.giantbomb.com/uploads/4...gain_super.jpg

Ateus na internet são o equivalente às testemunhas de Jeová de domingo cedo.

11-01-2011 13:20

Ateu pobre ou cristão rico?
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Onilink  
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Vocês vão ter que me engolir 

11-01-2011 13:34

Eu ia postar "que lixo de entrevista, etc etc" mas o cara abaixo(acima ) resumiu tudo que eu pensava:
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O senhor é meu pastor e nada me
faltará!

Mar 2003
18.034
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 Citando Cheiro do Ralo 

Hahaha. Excelente post 

1. Se autor acha que a Ciência é o caminho para felicidade, bom para ele. Que seja feliz abraçado com a
Ciência. Para mim, a Ciência não é suficiente. E quero ter a liberdade de achar que a Ciência não é
suficiente. Portanto, o único problema que vejo na afirmação dele é de querer absolutizar a felicidade na
razão e na Ciência. Isto é, penso que cada um deve ter a liberdade de encontrar seu próprio caminho para
felicidade.

2. Esse papo de Ciência da Moral, não é de hoje: Kant (séc XVIII) e Durkheim(séc XIX) já tentavam
construir tal Ciência, mas o que se vê hoje em dia nos debates filosóficos e sociológicos é que esse tipo de
idéia está fálida, e não se sustenta. Me admira um filósofo não saber disso.

 Citando EduTunning 

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

11-01-2011 13:38

tem milhoes de estudos q correlacionam inteligencia e ateismo
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Registro: Jan 1998
Nov 2005
14.159
2271

   

Magus Mustang 

Membro

 Citando budex 

Não acho que uma pessoa possa ser mais inteligente por não acreditar em nada. Isso não é e nunca será
um padrão.

PAZ NOS FORUNS

11-01-2011 13:48

att. whorismo total hein
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

salame
May 2003
10.090
1163

   

frasson 

Colaborador
hardMOB

 Citando _diogo 

Pode ser entrevista com o próprio Jesus Cristo, vindo da Veja não tem fonte confiavel...
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Dood 

Banido
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Não sou ateu, nem religioso, nem nada. Eu simplesmente não gasto energia me preocupando se Deus
existe. Peralá tenho mais o que fazer, o Universo é grande pra caralho e a gente vai ser engolido pelo Sol
antes de achar alguma explicação relevante pra esse tipo de coisa.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2003
3.625
3

   

11-01-2011 14:03

[2]
---
Minhas idéias, em sua maioria, são contra ou não encaixam nos mandamentos da "Igreja". Mas isso não
me faz que eu acredite em um "supra-sumo" da vida. Mesmo assim, sou muito científico para acreditar
nessas coisas, por isso vou fazer oferendas aos seres místicos que vadeiam pelo espaço.
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2010
744
84

   

Pvglemos 

Membro

 Citando Dood 

Não sou ateu, nem religioso, nem nada. Eu simplesmente não gasto energia me preocupando se Deus
existe. Peralá tenho mais o que fazer, o Universo é grande pra caralho e a gente vai ser engolido pelo Sol
antes de achar alguma explicação relevante pra esse tipo de coisa.

i7-2600 @3.4GHz - Intel DH61CRBR - 2x4GB DDR3 Kingston - BFG GTX260 Core55 - X-Raptor Extream 750Watts
Mount and Blade - NBA 2K11 - Supreme Commander: Forged Alliance
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só li o título, mas não acreditar em Deus me faz mais infeliz.

é desesperador pensar q um dia vou deixar de existir completamente...
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219

   

hirohd 

Membro

http://jovemnerd.ig.com.br >> Nerdcast  http://www.papotech.com.br/site/>> Podcast de tecnologia 
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

To nem ai...
Aug 2010
3.612
899

Autor do tópico
   

Tevatron 

Membro

 Citando "ferA" 

Eu discordo.

Infelizmente eu acredito que quanto maior a fé mais feliz é o indíviduo.

Na real como diria um episódio dos simpsons : o nível de felicidade é inversamente proporcional ao nível
de inteligência ..

Normalmente ateus são mais inteligente, logo menos felizes.
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-- Tema claro
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