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engraçado como as pessoas "constroem" realidades baseado no achismo, como vc pode dizer isso ? Vc faz
parte do circulo mais intimo de amizades do Sam Harris ? Conhece em detalhes a vida dele ? 
Só por que o cara tem sucesso na profissão que escolheu já vem neguinho achando que o cidadão sempre
foi criado a leite de pera e nunca passou por dificuldade nenhuma na vida. É impressionante como as
pessoas tendem a MINIMIZAR o esforço que ciclano teve para alcançar o sucesso, sempre tentando
justificar que nego teve esta ou aquela vantagem que fez com que chegar lá fosse simples como abrir
uma porta.
Que raciocínio mais pobre.
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Autor do tópico

Tevatron 

Membro

 Citando Magus Mustang 

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

11-01-2011 14:12 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

11-01-2011 14:17

A função de Deus é nos dar respostas prontas, fabricadas e, por conseguinte, falsas.

Ele taí pra isso, é um estandarte da mentira, do delíro e do controle.

Uma vez que deixamos de depositar nossa crença num absurdo feito esses, é natural que as coisas se
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tornem mais claras.

Daí podemos encontrar a verdadeira felicidade, sem precisar usar muletas ou embasar nossa vida em
mentiras.

Fundamentar a própria vida em mentiras é o atalho pro desespero. 

Jorginho Carlin arrebenta, olhem o que esse homem diz! 

E a melhor de todas:

Lógica é uma coisa filha da puta. Essa frase aí é um primor de Lógica e arregaça com tudo! 

Nota rápida: um sujeito, cínico pra caralho, colou num evangélico e perguntou:

- "Você lê a bíblia?

- "Leio"

Daí ele tascou, a seco:

- "Mas QUAL DELAS?"

O crente olhou pra ele e só pôde dizer:

- "Hã?" 

Lógica e Informação! 

O cristianismo nos afirma que há um homem invisível, que vive no céu e vigia tudo o que fazemos, o
tempo todo. O homem invisível tem uma lista de 10 coisas que ele não quer que a gente faça. Se você
fizer qualquer uma dessas coisas, o homem invisível tem um lugar especial, cheio de fogo, fumaça,
sofrimento, tortura e angústia onde ele vai lhe mandar viver, queimando, sofrendo, sufocando, gritando e
chorando para todo o sempre. Mas ele ama você!

Eu tenho tanta autoridade quanto o Papa. Eu só não tenho tantas pessoas que acreditam nisso.

Eu sou completamente a favor da separação da Igreja e do Estado. Minha idéia é que essas duas
instituições nos fodem o suficiente por si próprias, então ambas juntas é a morte certa.

Eu acho que cada um deveria tratar ao outro de maneira cristã. Eu não vou, entretanto, ser responsável
pelas conseqüências.

Eu o encontrei. Tenho Jesus no meu baú.

Eu nunca seria membro de um grupo cujo símbolo fosse um homem pregado em duas peças de madeira.

http://livrodeusexiste.blogspot.com/...s-famosos.html

Se a Bíblia prova a existência de Deus então as revistas em quadrinhos provam a existência do Super-
Homem.

11-01-2011 14:57 #53

Magus Mustang 

Membro

 Citando OpVistar 

http://livrodeusexiste.blogspot.com/2010/12/ateus-famosos.html
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Caro coleguinha. eu nao sei oq esse cara viveu, mas se ele foi estuprado em praça publica tambem nao
importa. meu ponto é: o modelo de homem que é proposto, é de um homem racional, razoavel e honesto.
eu nao acho que o ser humano seja assim, no maximo uma pequena parcela da população que nao
corresponde com a totalidade, se quer com a maioria

se nao tem capacidade de abstração pra entender isso, deal with it, vc faz parte da parcela que eu acabei
de descrever
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engraçado como as pessoas "constroem" realidades baseado no achismo, como vc pode dizer isso ? Vc faz
parte do circulo mais intimo de amizades do Sam Harris ? Conhece em detalhes a vida dele ? 
Só por que o cara tem sucesso na profissão que escolheu já vem neguinho achando que o cidadão sempre
foi criado a leite de pera e nunca passou por dificuldade nenhuma na vida. É impressionante como as
pessoas tendem a MINIMIZAR o esforço que ciclano teve para alcançar o sucesso, sempre tentando
justificar que nego teve esta ou aquela vantagem que fez com que chegar lá fosse simples como abrir uma
porta.
Que raciocínio mais pobre.

PAZ NOS FORUNS

11-01-2011 15:12

Eu creio que o ser humano pode ser racional e não necessariamente é ou deve ser. Fora que um ser
humano totalmente racional seria um volcano recém formado no Kolinahr. Qualquer um que estudou sobre
a história da racionalidade, desde os tempos antigos, a história da Ciência, filosofia da Ciência, iluminismo
e etc, sabe que, principalmente nos estudos mais atuais, Ciência e a Razão, nos moldes que são pensados
hoje, são criações extremamente recentes. A "razão humana" é algo extremamente artificial e imposto
(não estou fazendo nenhum juízo axiológico, quem sabe uma doutrina de "razão pura", moralidade e
liberdade, nos moldes kantianos salvaria o mundo de tantos conflitos).

De qualquer modo, o fato do ser humano ser racional ou não, não acho que implica no fato de Deus ou
qualquer divindade existir ou não. Não acredito em Deus e para mim, ele continuaria sem existir mesmo
se os seres humanos não existissem. Inclusive, vou terminar com o que o nosso querido Nietzsche diz:
"Deus deveria agradecer ao Homem, por tê-lo criado."

E se o cara é feliz acreditando em Deus, parabéns. Se é feliz sem, melhor ainda.
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joaca 

Banido

11-01-2011 15:23

"Se metade de uma sociedade é forçada a ser analfabeta e economicamente improdutiva, mas ter
quantos filhos conseguir, fica óbvio que essa é uma estratégia ruim para construir uma população
que prospera"

lol descreveu o brasil
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-x-

11-01-2011 15:32

E eu achava o Dawkins bom... Ele é uma criança perto desse cara ai
GÊNIO! 

Ciência da moralidade pqp genial d+
Alguém ja leu algum livro dele pra me indicar?

edit: lendo as respostas do topico eu vejo pq religião é uma praga que deve ser eliminada
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Baba O'Riley 

Membro

 Citando Storm SCCP 

caraio por 60 milhões??
eu botava até no meu cu

11-01-2011 15:37

cara vc me fala que nao acreditar em deus é um atalho para a felicidade e me posta uma biblia pra ler???

hahaha
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Rafael "El Mariachi" 

Membro

moe

11-01-2011 15:43

hummmmmm entao ...

ateus sao mais inteligentes, entao e por isso que o resto sofre lavagem cerebral, pra acreditar em uma
coisa divina ????

ta explicado entao..
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Nov 2000
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andrepmrj 
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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sou ateu, logo sou inteligente, e sou feliz tambem......acho que ate de mais

RAMPAGE 2 EXTREME/I7 920 @4.0 /3x DDR3 /POWERED BY ZOTAC TRI SLI-GTX 480/HAF X/PANA 37 FULL HD 120
HZ/RECIVER SONY STRDN-1000/MONITOR LG W2363D

11-01-2011 16:07

Como não cara??

Eles foram responsáveis pela maior conta de gás da história!!
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Filipp0 

Membro

 Citando LeftHandOfGod 

Não vejo judeus causando problemas pra ninguem.

Me mande uma MP se você acha que eu sou foda  assim como os usuários: 
Moda Focka, dino, .Cthulhu., Mornion, Doctrine_Dark, DiE, Gølden Barba, eduhunter, Octavarium, marki, Nimrod,
brahminha, CIGARRO, kvalo, The Toy, willywonka, BiRuRiUm, eyamamoto, Guilherme, Kanziel, Jon, André,
SystemOfADown, giordan, Guns, jalopesferraz, Lipex), Neto_Gyn, KodiaK, Uranay, AOC, Why so serious?, Diablero,
Slumdog  C S S  VAT69  SCCP Benny  giovannisquall  ZCC  luucas  hamsterofdoom  Afrin  2 D  scuds  Streaming

11-01-2011 16:24

Entra para o Top 10 das coisas mais inteligentes postadas na hardmob. Isso é uma verdade generalizada.
É os poucos casos de depressão e tristeza na infancia antes dos 16 anos.... Quanto mais ciencia tomamos
do mundo a nossa volta, dos objetivos que devemos alcancar, e da nossa mortalidade menor o nosso nivel
de felicidade.
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Rugalxp1 

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 .

11-01-2011 17:24 #61
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Membro

 Citando Sukime 

edit: lendo as respostas do topico eu vejo pq religião é uma praga que deve ser eliminada
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praga que deve ser eliminada, espero que vc não externalize esse radicalismo entre seus colegas que
acreditam em Deus, da mesma forma que achamos super chatos os crentes radicais, ateus que elegem a
religião como a raiz de todos os males do mundo e deve ser combatida também não são bem vistos.

Da mesma forma que antigamente, as religiões estão naturalmente definhando é o curso natural das
coisas uma vez que o conhecimento esta cada vez mais universalizado e as pessoas tem liberdade
irrestrita para questionar. Muito diferente de uma pessoa que vivia na Idade Média por exemplo.

Ignorância traz a felicidade, meu fiquei pasmo agora.  Top 1 de 2011 folgado em termos de idéia mais
absurda. Não sei por onde desmerecer este argumento de tão sem sentido.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

To nem ai...
Aug 2010
3.612
899

Autor do tópico

 Citando Rugalxp1 

Entra para o Top 10 das coisas mais inteligentes postadas na hardmob. Isso é uma verdade generalizada.
É os poucos casos de depressão e tristeza na infancia antes dos 16 anos.... Quanto mais ciencia tomamos
do mundo a nossa volta, dos objetivos que devemos alcancar, e da nossa mortalidade menor o nosso nivel
de felicidade.

Última edição por Tevatron : 11-01-2011 às 17:28

11-01-2011 17:30

Felicidade o cara tem com aquilo que faz bem a ele. Pode ser um Fusca velho ou Mercedes nova. Com
uma gostosa tetuda ou uma esposa aos 70 anos, com religião, com fé ou sendo ateu.

Se o cara é infeliz com o que acredita apesar de tão subjetivo... vixeeee! Ser infeliz com sua religião é o
mesmo que ser infeliz por ser ateu. Não faz sentido. Será que uma pessoa que é infeliz com algo como
isso, não bate um troço na cabeça uma hora e fala: "Nossa! Quer merda! Vou ser feliz de outro jeito"?
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tomsa2 

Membro

---------------------------------------------------------------------------
Política é isso. Deal with it. by Predator

11-01-2011 18:08

essa historia de ignorancia trazer felicidade nao é exatamente uma verdade, estudos apontam que
inteligencia é positivamente correlacionada com indices de felicidade, tanto de auto relato como indices
mais tecnicos
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PAZ NOS FORUNS

11-01-2011 18:11

Perfeito.
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2

kiofera 

Banido

 Citando Ganimedes 

Dinheiro é o atalho para a felicidade.

11-01-2011 18:14

Domar a mente é um atalho para a felicidade.
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Mas que porra é essa?
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Jet-Li 
Membro

membro da ala Moral e dos Bons costumes da Hardmob.

Assine a Declaração de PRAGA criminalizando o Comunismo.

http://praguedeclaration.org/

11-01-2011 18:18

Não seria exatamente por ser ateu, mas sim por ser mais livre. A crença em um deus implica em medo de
castigo, e em seguir dogmas prontos, além de reduzir o valor da vida a um reality show que uma
divindade assiste pra decidir quem pode entrar na mansão dele. Ser realista aumenta o valor da vida, tu
acreditar que, independente de quem fosse filho e quando fosse gerado, tu estaria vivo por estar contido
em uma alma tira, na minha opinião, a sorte que é estar vivo. Pensa bem, uma punhetinha a mais do teu
pai e tu não estaria lendo isso. 
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Morax 

Membro
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Jet-Li 
Membro

 Citando Morax 

Não seria exatamente por ser ateu, mas sim por ser mais livre. A crença em um deus implica em medo de
castigo, e em seguir dogmas prontos, além de reduzir o valor da vida a um reality show que uma divindade
assiste pra decidir quem pode entrar na mansão dele. Ser realista aumenta o valor da vida, tu acreditar
que, independente de quem fosse filho e quando fosse gerado, tu estaria vivo por estar contido em uma
alma tira, na minha opinião, a sorte que é estar vivo. Pensa bem, uma punhetinha a mais do teu pai e tu
não estaria lendo isso. 
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Eu penso que em ser membro de uma determinada religião te dá essa sensação de prisão, mas não
necessariamente na crença em Deus, isso depende de como você vê-lo. Você ver Deus como um ser de
compaixão ou um ser mais humanizado que se vinga e mata todos?

Ai está o x da questão.

membro da ala Moral e dos Bons costumes da Hardmob.

Assine a Declaração de PRAGA criminalizando o Comunismo.

http://praguedeclaration.org/

11-01-2011 18:40

Eu até concordo, cara. Mas o fato é que que, acreditando em deus, tu acredita no "nosso" deus, o deus
bíblico, e isso limita esse deus ao que a bíblia mostra sobre ele. A não que seja um adorador de Odin,
Vishnu, enfim...
Claro que qualquer um pode dizer que acredita num ser elevado que olha por todos, mas não é nenhum
destes deuses inventados pelo homem, o que tá acontecendo muito. Acho ainda mais infantil, já que a
pessoa simplesmente idealiza o ser que mais a agrada e acredita nisso. Não acredita nos deuses
inventados pelo homem, mas inventa um deus pra si próprio! É bizarro, simplesmente, negar toda a
realidade e idealizar algo, e por tanta vontade de que seja verdade, resolver ter fé nisso. Como não se vê
deus, e nunca se comprovou uma intervenção divina, o mais certo a fazer é entender que ele não existe.
Se pode ser dito que deus existe mas não podemos ver e notar, o mesmo serve pra qualquer outro ser,
seja um deus ou um unicórnio.

#68

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2010
111
76

Morax 

Membro

 Citando Jet-Li 
Eu penso que em ser membro de uma determinada religião te dá essa sensação de prisão, mas não
necessariamente na crença em Deus, isso depende de como você vê-lo. Você ver Deus como um ser de
compaixão ou um ser mais humanizado que se vinga e mata todos?

Ai está o x da questão.

12-01-2011 7:29

Mais ou menos isso. Se você correr atraz sobre "Depressão" que eu já tive... essa doença está relacionada
em um indice quase "unanime" nas classes medias,altas para cima.

Tenho amigos Psiquiatras aqui em santos e Residentes da Santa Casa de Santos e Guilherme Alvaro e ate
do Pronto socorro da Zona Noroeste Santos(periferia). Todos comentaram que a maioria esmagadora dos
pacientes que surto de depressão, sindrome do panico, pisicose acontecem geralmente com familias de
renda media-alta para cima. E segundo eles são raro os casos de pessoas da "periferia" ignorantes
aparecerem com depressão...

#69

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2002
4.844
52

Rugalxp1 

Membro

 Citando OpVistar 

Ignorância traz a felicidade, meu fiquei pasmo agora.  Top 1 de 2011 folgado em termos de idéia mais
absurda. Não sei por onde desmerecer este argumento de tão sem sentido.

http://praguedeclaration.org/
http://www.hardmob.com.br/members/morax.html
http://www.hardmob.com.br/members/morax.html
http://www.hardmob.com.br/members/Morax.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/morax.html
http://www.hardmob.com.br/members/rugalxp1.html
http://www.hardmob.com.br/members/rugalxp1.html
http://www.hardmob.com.br/members/Rugalxp1.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/rugalxp1.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-3.html[02/02/2013 09:15:24]

Exatamente. Se muito dinheiro fosse felicidade plena Milhonarios mundo a foram não cometeriam suicidio e
aquele principe do iran que se matou.... Se não me engano um filho do dono da FIAT e por ai vai...

 Citando tomsa2 

Felicidade o cara tem com aquilo que faz bem a ele. Pode ser um Fusca velho ou Mercedes nova. Com
uma gostosa tetuda ou uma esposa aos 70 anos, com religião, com fé ou sendo ateu.

Se o cara é infeliz com o que acredita apesar de tão subjetivo... vixeeee! Ser infeliz com sua religião é o
mesmo que ser infeliz por ser ateu. Não faz sentido. Será que uma pessoa que é infeliz com algo como
isso, não bate um troço na cabeça uma hora e fala: "Nossa! Quer merda! Vou ser feliz de outro jeito"?

Última edição por Rugalxp1 : 12-01-2011 às 7:39

12-01-2011 11:40

Deve ser porque pobre não pode se dar ao luxo de ficar parado. Nos moldes do "cabeça vazia é panela do
diabo". Apenas uma teoria, haha 

#70

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2008
1.011
26

joaca 

Banido

 Citando Rugalxp1 

Mais ou menos isso. Se você correr atraz sobre "Depressão" que eu já tive... essa doença está relacionada
em um indice quase "unanime" nas classes medias,altas para cima.

Tenho amigos Psiquiatras aqui em santos e Residentes da Santa Casa de Santos e Guilherme Alvaro e ate
do Pronto socorro da Zona Noroeste Santos(periferia). Todos comentaram que a maioria esmagadora dos
pacientes que surto de depressão, sindrome do panico, pisicose acontecem geralmente com familias de
renda media-alta para cima. E segundo eles são raro os casos de pessoas da "periferia" ignorantes
aparecerem com depressão...

12-01-2011 12:57

bla bla bla, ser ateu é encontrar a verdade e ser feliz
bla bla bla, ser religioso trás paz e felicidade

pra começo de conversa, felicidade como estão usando no topico sequer existe.
e segundo que religião ou ausencia dela não teve a minima influencia na minha vida (sou ateu e era
cristão qdo mto pequeno), e nada me leva a acreditar que deva ter influencia direta na vida de outra
pessoa.

o maximo de felicidade que religião pode trazer é indireta na minha visão. tipo aquele maluco q vivia
sozinho mas vira evangelico (exemplo) e começa a participar de eventos da igreja, conhecer pessoas e
fazer amizades. mesmo tipo de felicidade que o mesmo cara ganharia se resolvesse entrar em qualquer
outro tipo de atividade organizada ou mesmo frequentar um barzinho. again, zero a ver com a religião em
si, tudo a ver com interações sociais e um sentimento de inclusão.

o caminho inverso funciona de maneira igualmente indireta.

velha história do aquecimento global vs # de piratas

#71

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2000
12.516
1

UmK 

Banido
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ps: engraçado ver gente q tira filosofia de episódio de simpsons e chaves 

Última edição por UmK : 12-01-2011 às 13:02

12-01-2011 13:02

Realmente, essa frase descreveu perfeitamente a realidade nacional.

#72

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.630
3278

LeftHandOfGod 

Membro

 Citando TheDiesel 
"Se metade de uma sociedade é forçada a ser analfabeta e economicamente improdutiva, mas ter
quantos filhos conseguir, fica óbvio que essa é uma estratégia ruim para construir uma população
que prospera"

lol descreveu o brasil

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

Neither, they're both stuck up cunts

12-01-2011 14:37

Eu sou ateu e não me considero uma pessoa feliz, posso ter de tudo material, família, amigos, mulheres,
curtições, etc...

Mas todo dia acordo e sei que estou eu um mundo de merda, com pessoas más, com atitudes hipócritas...

#73

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2006
6.114
613

DUX 

Membro

12-01-2011 14:45

Isso é algo que vai além de ser ateu ou não e não tem como mudar. Motivos para ficar desanimado com a
vida é o que não faltam, tem cada notícia aí todo dia que deixa qualquer um enojado de viver num lugar
desses....

O jeito é seguir tocando e tentar ficar imune as coisas ruins, buscar forças na familia e pessoas que se
importam um com o outro.

#74

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2010
248
36

Unliqly 

Membro

 Citando DUX 

Eu sou ateu e não me considero uma pessoa feliz, posso ter de tudo material, família, amigos, mulheres,
curtições, etc...

Mas todo dia acordo e sei que estou eu um mundo de merda, com pessoas más, com atitudes hipócritas...
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-- Tema claro
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12-01-2011 14:47

Então segundo eles... é um possivel fator. Não da tempo em pensar que um dia vai morrer, que não tem
ninguem, que é burro... te que trabalha e se susentar para comer e geralmente com 20 anos a classe
baixa ja tem filhos.
Aliada ao fato de não ter perspectiva de emprego já que não cobranca da familia para ele fazer faculdade,
ter um cargo importante e ganhar bem. Ao contrario das classes sociais mais altas aonde voce precisa ter
no minimo um curso superior e cursos tecnicos...
Pessoas de baixa ficam com aquele salario de R$1000.00 e correcoes e para eles ta otimo. Da para pagar
o leite da crianca,beber no barzinho de esquina com os amigos e comprar uma tv nas casas bahia
parcelado em 32 vezes com o carro 92 parcelado em 60 vezes.

#75

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2002
4.844
52

Rugalxp1 

Membro

 Citando joaca 

Deve ser porque pobre não pode se dar ao luxo de ficar parado. Nos moldes do "cabeça vazia é panela do
diabo". Apenas uma teoria, haha 
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