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Por isso que esse tópico começou errado, não importa ser ateu ou não, felicidade é relativa.
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DUX 

Membro

 Citando Unliqly 

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.

12-01-2011 14:50 # Publicidade

hardMOB
Publicidade
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Eu não sei onde alguém pode querer chegar com uma afirmação dessas, acho que ateu de um modo geral
dá muito ibope pra Deus, o que é paradoxal.

Mas todas as pessoas que eu conheço que dizem não acreditar em Deus são as mais complicadas
possíveis, só queria entender isso.
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Bicho, vocês distorcem tudo. O cara basicamente falou duas coisas:

1- Estudando melhor o cérebro é possível identificar o que aumenta a felicidade, e assim é possível falar
que "faça X que faz bem pra saúde mental, aumentando a felicidade", assim como já se fala que "faça
exercícios físicos regularmente para aumentar a saúde do seu coração".

2- A felicidade através da religião é falsa. Assim como a paz armada é uma falsa paz. Beleza, podem
discordar à vontade, dizer que felicidade é um conceito individual e talz, mas ele tá falando do conceito
generalizado e aplicado à todas as pessoas. Se você é religioso da religião X e a pessoa do seu lado é da
religião Y, vocês vão entrar em conflito simplesmente por conta da religião e não vão ser felizes. Muita
religiões se dizem a salvação e isso implica que todos os que não são dessa religião estão errados. Muitas
vezes a religião ainda fala que é obrigação dos crentes "salvar" o resto do mundo, daí fudeu tudo ainda
mais.

Tendo religião ou não, o que o MUNDO precisa é de INTELIGÊNCIA. Mas para termos inteligência a gente
precisa primeiro resolver os outros grandes problemas BÁSICOS: FOME, FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO
E HIGIENE, ANALFABETISMO, EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS, CONDIÇÕES SAUDÁVEIS DE MORADIA,
PRECONCEITO, INTOLERÂNCIA, GUERRAS CIVIS, etc.

Não dá pra cobrar inteligência para pensar sobre religião, sobre felicidade, de quem tá preocupado com o
que e como vai comer amanhã, ou preocupado com a novela, ou com o futebol de quarta, ou com o
aumento do preço da cachaça do boteco.
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GA-G31M-S2L/C2D E8400/4GB DDR2 800MHz/HD4850
Minhas Referências - http://forum.hardmob.com.br/showthre...53#post4034953
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Podem fechar!
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 Citando Ganimedes 

Dinheiro é o atalho para a felicidade.
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 Citando Spidey 

Bicho, vocês distorcem tudo. O cara basicamente falou duas coisas:

1- Estudando melhor o cérebro é possível identificar o que aumenta a felicidade, e assim é possível falar
que "faça X que faz bem pra saúde mental, aumentando a felicidade", assim como já se fala que "faça
exercícios físicos regularmente para aumentar a saúde do seu coração".

2- A felicidade através da religião é falsa. Assim como a paz armada é uma falsa paz. Beleza, podem
discordar à vontade, dizer que felicidade é um conceito individual e talz, mas ele tá falando do conceito
generalizado e aplicado à todas as pessoas. Se você é religioso da religião X e a pessoa do seu lado é da
religião Y, vocês vão entrar em conflito simplesmente por conta da religião e não vão ser felizes. Muita
religiões se dizem a salvação e isso implica que todos os que não são dessa religião estão errados. Muitas
vezes a religião ainda fala que é obrigação dos crentes "salvar" o resto do mundo, daí fudeu tudo ainda
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depois desse banho de lucidez do post do Spidey, acho que nem mais tem o que falar. close topic mesmo 

mais.

Tendo religião ou não, o que o MUNDO precisa é de INTELIGÊNCIA. Mas para termos inteligência a gente
precisa primeiro resolver os outros grandes problemas BÁSICOS: FOME, FALTA DE SANEAMENTO
BÁSICO E HIGIENE, ANALFABETISMO, EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS, CONDIÇÕES SAUDÁVEIS
DE MORADIA, PRECONCEITO, INTOLERÂNCIA, GUERRAS CIVIS, etc.

Não dá pra cobrar inteligência para pensar sobre religião, sobre felicidade, de quem tá preocupado com o
que e como vai comer amanhã, ou preocupado com a novela, ou com o futebol de quarta, ou com o
aumento do preço da cachaça do boteco.

12-01-2011 18:49

A crítica continua. A felicidade é algo muito complexo que engloba valores sociais e subjetivos, para além
de um simples estimulante cerebral. 

Mas é essa a crítica. Felicidade não é um conceito generalizado e aplicado à todas as pessoas. Não se pode
reeificar a felicidade, tendo ela vida própria. A felicidade é uma construção cultural e subjetiva. 

E dizer que "a felicidade através da religião é falsa" é de uma arrogância tremenda. 

Mas isso é de um simplismo enorme. Além de ser preconceituoso. A equação que você coloca a qual
expressa que uma pessoa de uma religião (X) ao lado de uma pessoa de uma religião (Y) fatalmente gera
conflito, é falsa. Afinal, essa sua lógica ignora totalmente a existência dos sincretismo religiosos.

Isso é o que VOCÊ acha que o mundo precisa. Cuidado para não impôr aos outros.
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Membro

 Citando Spidey 

Bicho, vocês distorcem tudo. O cara basicamente falou duas coisas:

1- Estudando melhor o cérebro é possível identificar o que aumenta a felicidade, e assim é possível falar
que "faça X que faz bem pra saúde mental, aumentando a felicidade", assim como já se fala que "faça
exercícios físicos regularmente para aumentar a saúde do seu coração"..

 Citando Spidey 

2- A felicidade através da religião é falsa. Assim como a paz armada é uma falsa paz. Beleza, podem
discordar à vontade, dizer que felicidade é um conceito individual e talz, mas ele tá falando do conceito
generalizado e aplicado à todas as pessoas.

 Citando Spidey 

Se você é religioso da religião X e a pessoa do seu lado é da religião Y, vocês vão entrar em conflito
simplesmente por conta da religião e não vão ser felizes. Muita religiões se dizem a salvação e isso implica
que todos os que não são dessa religião estão errados. Muitas vezes a religião ainda fala que é obrigação
dos crentes "salvar" o resto do mundo, daí fudeu tudo ainda mais.

 Citando Spidey 

Tendo religião ou não, o que o MUNDO precisa é de INTELIGÊNCIA.(...)
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12-01-2011 23:07

Nossa, cara, seu texto tem um pau de coisas preconceituosas, se você, não percebeu.

Mas, por partes...

1- Se o texto diz o que vc escreveu, o título "Não acreditar em Deus é um atalho à Felicidade" é
totalmente descabido

2 - "A felicidade pela religião é falsa"

Sério? Você conhece o inconsciente de todas as pessoas? Se sua tese parte de um conceito pessoal, o
restante se perde...

Pessoas de religiões diferentes ficam tentando se convencer... Em que mundo vc vive? Se ser ateu é não
crer em sei lá o que, e a maior parte do mundo crê em algo, você não tem amigos? Só fala de religião o
tempo todo? estudei em colégios religiosos (Batista, católico) minha infância e juventude toda e tenho
amigos ate hj destas datas (com a vantagem de ser dispensado da aula de religião, se quisesse). Desta
época não ficaram conflitos, ao contrário, grandes amizades.

As pessoas tem é que se preocupar com suas próprias crenças... E dai que o João acha que eu vou pro
inferno? deixa ele lá! Acho engraçado, parece que as pessoas ficam ofendidas com isso. Não será uma
pitada de medo, ou de raiva pq tem gente que nao acha vc O cara? Que preocupação se o cara acredita
em Deus, Tupã, Tiririca?

3 - Faz parte da inteligência aceitar a diversidade. Faz parte da inteligência não se supor superior por
qualquer credo ou ausência de um. Ou seja, como você mesmo diz, intolerância e preconceito todos temos
porque ainda não somos suficientemente inteligentes para aproveitar o melhor de se viver em grupo.

toda inteligência humana foi desenvolvida a partir dos sentimentos mais básicos que temos, que é de
proteção, alimentação e procriarão, somos bichos e assim como bichos que tiram algumas horas por dia
para brincar de cavar o chão, morder o tapete e correr atras do rabo, temos também nossos momentos de
lazer, vendo novela, bebendo no bar, vendo um jogo de futebol, discutindo aleatoriamente num fórum com
estranhos ou vendo uma peça de teatro... Sem juízo de valor, só divertindo.
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 Citando Spidey 

Bicho, vocês distorcem tudo. O cara basicamente falou duas coisas:

1- Estudando melhor o cérebro é possível identificar o que aumenta a felicidade, e assim é possível falar
que "faça X que faz bem pra saúde mental, aumentando a felicidade", assim como já se fala que "faça
exercícios físicos regularmente para aumentar a saúde do seu coração".

2- A felicidade através da religião é falsa. Assim como a paz armada é uma falsa paz. Beleza, podem
discordar à vontade, dizer que felicidade é um conceito individual e talz, mas ele tá falando do conceito
generalizado e aplicado à todas as pessoas. Se você é religioso da religião X e a pessoa do seu lado é da
religião Y, vocês vão entrar em conflito simplesmente por conta da religião e não vão ser felizes. Muita
religiões se dizem a salvação e isso implica que todos os que não são dessa religião estão errados. Muitas
vezes a religião ainda fala que é obrigação dos crentes "salvar" o resto do mundo, daí fudeu tudo ainda
mais.

Tendo religião ou não, o que o MUNDO precisa é de INTELIGÊNCIA. Mas para termos inteligência a gente
precisa primeiro resolver os outros grandes problemas BÁSICOS: FOME, FALTA DE SANEAMENTO
BÁSICO E HIGIENE, ANALFABETISMO, EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS, CONDIÇÕES SAUDÁVEIS
DE MORADIA, PRECONCEITO, INTOLERÂNCIA, GUERRAS CIVIS, etc.

Não dá pra cobrar inteligência para pensar sobre religião, sobre felicidade, de quem tá preocupado com o
que e como vai comer amanhã, ou preocupado com a novela, ou com o futebol de quarta, ou com o
aumento do preço da cachaça do boteco.
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---------------------------------------------------------------------------
Política é isso. Deal with it. by Predator

12-01-2011 23:47

Confesso que admirei, a principio, seu post. O que se vê é gente completamente alienada de coisas
básicas para uma vida em sociedade (moderna). Imediatamente confrontamos o que estudamos, eu, no
caso, ciência social, com o que vemos. Com o reconhecimento (auto consciência) da sociedade moderna,
do processo civilizatório que levou anos para chegar até aqui, e da posição de cada um na sociedade,
imediatamente supomos que não dá para perder tempo com essas bobagens como novelas, esporte ou
alcool e partir para o controle de nossas vidas antes que acabe em catástrofe.

Sendo fruto da sociedade industrialista, que elegeu o tipo de pensamento cientifico e baniu quase todo o
sentimento humano, é natural para você acreditar nisso, progresso se liga a um tipo de inteligência
racional e exata.

Mas, no entanto e porém, o conceito de "inteligência" é muito mais amplo que saber as leis da gravidade,
sociológicas, quimicas ou biológicas, pq o mundo começa a ficar "sujo", gasto, aquecido artificialmente,
além de produzir as maiores barbaries de toda a nossa história somente após o despertar do pensamento
moderno? Algo errado com seu conceito de inteligência? 

Começa a ficar cada vez mais claro que as tribos indigenas que viviam em harmonia muito maior com a
natureza, considerada por eles como "mãe" e etc, eram muito mais inteligentes em seu modo de viver.
Afinal, se a destruição de nós mesmos não puder ser impedida, e muito indica que não será, vai ser a
última coisa que aprenderemos, que inteligência burra essa!
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Membro

 Citando Spidey 

Bicho, vocês distorcem tudo. O cara basicamente falou duas coisas:

1- Estudando melhor o cérebro é possível identificar o que aumenta a felicidade, e assim é possível falar
que "faça X que faz bem pra saúde mental, aumentando a felicidade", assim como já se fala que "faça
exercícios físicos regularmente para aumentar a saúde do seu coração".

2- A felicidade através da religião é falsa. Assim como a paz armada é uma falsa paz. Beleza, podem
discordar à vontade, dizer que felicidade é um conceito individual e talz, mas ele tá falando do conceito
generalizado e aplicado à todas as pessoas. Se você é religioso da religião X e a pessoa do seu lado é da
religião Y, vocês vão entrar em conflito simplesmente por conta da religião e não vão ser felizes. Muita
religiões se dizem a salvação e isso implica que todos os que não são dessa religião estão errados. Muitas
vezes a religião ainda fala que é obrigação dos crentes "salvar" o resto do mundo, daí fudeu tudo ainda
mais.

Tendo religião ou não, o que o MUNDO precisa é de INTELIGÊNCIA. Mas para termos inteligência a gente
precisa primeiro resolver os outros grandes problemas BÁSICOS: FOME, FALTA DE SANEAMENTO
BÁSICO E HIGIENE, ANALFABETISMO, EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS, CONDIÇÕES SAUDÁVEIS
DE MORADIA, PRECONCEITO, INTOLERÂNCIA, GUERRAS CIVIS, etc.

Não dá pra cobrar inteligência para pensar sobre religião, sobre felicidade, de quem tá preocupado com o
que e como vai comer amanhã, ou preocupado com a novela, ou com o futebol de quarta, ou com o
aumento do preço da cachaça do boteco.

"...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.

13-01-2011 0:22 #84
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Bom, na opinião do cara mesmo essas subjetividades individuais podem ser estudadas, porque não? Mas
mesmo assim, alguns fatores globais, como "tomar sol" e "conversar diariamente" podem ser descobertos.
Esses 2 são exemplos que acabei de inventar como exemplos.

O cara argumenta que felicidade não necessariamente é um conceito subjetivo, e propõe uma ciência que
visa gerar um conceito absoluto para ela. É a idéia dele, se vai se concretizar ou se é viável ou mesmo
possível, é outra história.
E não acho que é arrogante falar que a felicidade através da religião é falsa felicidade, mas também não
acho que é verdade absoluta. Paz armada não é paz. Os EUA terem bomba atômica e impedir que os
outros países também a tenham não é paz global.

Claro que foi simplismo, não dá pra expôr a complexidade das infinitas religiões num post num fórum pô.
A questão é que não dá pra alcançar a felicidade vivendo numa religião que prega que só os crentes dela
serão salvos e que é dever do crente converter o próximo e mesmo assim simplesmente respeitar e aceitar
que o seu amigo/colega vai pro inferno.

Claro que isso é o que eu penso, tá com o meu nome ali do lado, não tá? Não preciso ficar falando eu
acho, eu penso pra tudo, num assunto desses, dessa complexidade, qualquer ponto de vista é achismo,
não existe resposta pra "paz global".
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 Citando Cheiro do Ralo 

A crítica continua. A felicidade é algo muito complexo que engloba valores sociais e subjetivos, para além
de um simples estimulante cerebral.

 Citando Cheiro do Ralo 

Mas é essa a crítica. Felicidade não é um conceito generalizado e aplicado à todas as pessoas. Não se
pode reeificar a felicidade, tendo ela vida própria. A felicidade é uma construção cultural e subjetiva. E dizer
que "a felicidade através da religião é falsa" é de uma arrogância tremenda.

 Citando Cheiro do Ralo 

Mas isso é de um simplismo enorme. Além de ser preconceituoso. A equação que você coloca a qual
expressa que uma pessoa de uma religião (X) ao lado de uma pessoa de uma religião (Y) fatalmente gera
conflito, é falsa. Afinal, essa sua lógica ignora totalmente a existência dos sincretismo religiosos.

 Citando Cheiro do Ralo 

Isso é o que VOCÊ acha que o mundo precisa. Cuidado para não impôr aos outros.
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 Citando tomsa2 

Nossa, cara, seu texto tem um pau de coisas preconceituosas, se você, não percebeu. Mas, por partes... 1-
Se o texto diz o que vc escreveu, o título "Não acreditar em Deus é um atalho à Felicidade" é totalmente
descabido

 Citando tomsa2 

2 - "A felicidade pela religião é falsa" Sério? Você conhece o inconsciente de todas as pessoas? Se sua
tese parte de um conceito pessoal, o restante se perde... Pessoas de religiões diferentes ficam tentando se
convencer... Em que mundo vc vive? Se ser ateu é não crer em sei lá o que, e a maior parte do mundo crê
em algo, você não tem amigos? Só fala de religião o tempo todo? estudei em colégios religiosos (Batista,
católico) minha infância e juventude toda e tenho amigos ate hj destas datas (com a vantagem de ser
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O cara pega o conceito global e ateu né. Claro que do ponto de vista católico, a felicidade só é alcançada
sendo católico.
E eu não estou preocupado se eu vou pro inferno ou não, mas meu amigo que é católico está. Como ele
vai ser feliz sabendo que o amigo vai pro inferno?

Não quis me dizer superior por isso, mas quem só se preocupa com essas coisas não tem um futuro muito
legal no mundo de hoje. E a idéia é de preocupação mesmo, não é só pensar nesses assuntos. Quem fica
limitado às coisas pequenas do dia-a-dia não tem condições de refletir sobre tolerância religiosa, é o que o
pastor/padre/chefe/tio/tupã falou e pronto.

Eu não sou preconceituoso com as religiões, mas religião é coisa individual, quando extrapola para o social
vira bagunça.

dispensado da aula de religião, se quisesse). Desta época não ficaram conflitos, ao contrário, grandes
amizades. As pessoas tem é que se preocupar com suas próprias crenças... E dai que o João acha que eu
vou pro inferno? deixa ele lá! Acho engraçado, parece que as pessoas ficam ofendidas com isso. Não será
uma pitada de medo, ou de raiva pq tem gente que nao acha vc O cara? Que preocupação se o cara
acredita em Deus, Tupã, Tiririca?

 Citando tomsa2 

3 - Faz parte da inteligência aceitar a diversidade. Faz parte da inteligência não se supor superior por
qualquer credo ou ausência de um. Ou seja, como você mesmo diz, intolerância e preconceito todos temos
porque ainda não somos suficientemente inteligentes para aproveitar o melhor de se viver em grupo. toda
inteligência humana foi desenvolvida a partir dos sentimentos mais básicos que temos, que é de proteção,
alimentação e procriarão, somos bichos e assim como bichos que tiram algumas horas por dia para brincar
de cavar o chão, morder o tapete e correr atras do rabo, temos também nossos momentos de lazer, vendo
novela, bebendo no bar, vendo um jogo de futebol, discutindo aleatoriamente num fórum com estranhos ou
vendo uma peça de teatro... Sem juízo de valor, só divertindo.

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

13-01-2011 0:31

Mas o conceito de inteligência que eu pus era o mesmo que o seu, o conceito de sabedoria, de tolerância,
de auto-conhecimento, de entendimento das limitações humanas, das limitações do próximo, de forma a
se viver melhor, com menos conflitos.

A idéia é que as pessoas sejam inteligentes o suficiente para pensar por si próprias (o que as religiões em
geral pregam como algo negativo, visto a imposição de dogmas com mais de centenas de anos ou até
milhares de anos em alguns casos), para respeitar as escolhas alheias e para conviver em conjunto se
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 Citando SDF 

Confesso que admirei, a principio, seu post. O que se vê é gente completamente alienada de coisas
básicas para uma vida em sociedade (moderna). Imediatamente confrontamos o que estudamos, eu, no
caso, ciência social, com o que vemos. Com o reconhecimento (auto consciência) da sociedade moderna,
do processo civilizatório que levou anos para chegar até aqui, e da posição de cada um na sociedade,
imediatamente supomos que não dá para perder tempo com essas bobagens como novelas, esporte ou
alcool e partir para o controle de nossas vidas antes que acabe em catástrofe. Sendo fruto da sociedade
industrialista, que elegeu o tipo de pensamento cientifico e baniu quase todo o sentimento humano, é
natural para você acreditar nisso, progresso se liga a um tipo de inteligência racional e exata. Mas, no
entanto e porém, o conceito de "inteligência" é muito mais amplo que saber as leis da gravidade,
sociológicas, quimicas ou biológicas, pq o mundo começa a ficar "sujo", gasto, aquecido artificialmente,
além de produzir as maiores barbaries de toda a nossa história somente após o despertar do pensamento
moderno? Algo errado com seu conceito de inteligência? Começa a ficar cada vez mais claro que as tribos
indigenas que viviam em harmonia muito maior com a natureza, considerada por eles como "mãe" e etc,
eram muito mais inteligentes em seu modo de viver. Afinal, se a destruição de nós mesmos não puder ser
impedida, e muito indica que não será, vai ser a última coisa que aprenderemos, que inteligência burra
essa!
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desviando das divergências e convergendo nas semelhanças.
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Em relação à felicidade, acredito sim que seja fruto de um estado bioquímico do cérebro. Contudo, não é
possível afirmar que uma crença ou religião prejudica uma pessoa, ou um grupo de pessoas, na busca da
felicidade.

A idéia mais aceita de deus pela sociedade ocidental é capaz de por termo a qualquer sofrimento humano.
Aliás, na minha concepção pessoal, as religiões ocidentais "evoluíram", nos últimos 2300, ao aprimorar
algum fenômeno metafísico que, especificamente, fosse capaz de confortar o homem. 

Quais são as maiores angústias do homem, sentimentos que trazem dor? 
Solidão, rejeição, abandono, ausência de amor e afeto, morte, doença, perda, carência material, ausência
de significado, ausência de respostas, falta de esperança e perspectiva, falta de autoconfiança, etc. 

Podem perceber, a religião surgiu como algo que explicava os fenomenos naturais, os deuses eram
personificações da natureza. Passaram a se preocupar com a morte, e, depois, com regras, com amor,
com conforto, com esperança, e hoje, com a hipervalorização do consumo, as religiões que mais crescem
são as que mais falam em se ganhar dinheiro e ter prosperidade financeira. 

Ou seja, a ideia de deus é o mais forte apaziguador da tristeza que o homem concebeu. Obviamente que
apenas alguns percebem isso, e se valem desse poderoso instrumento pra criar instituições absolutamente
desvirtuadas da sua suposta pregação, como vemos aos montes por aí.

Se uma sociedade como um todo seria mais próspera seguindo apenas o conhecimento científico? Talvez,
difícil imaginar isso. Aceitar uma vida sem deus não é pra qualquer um. Será que uma mãe que perdeu o
filho adolescente vai ser mais feliz frequentando um centro espírita ou acordando todo dia e repisando a
ideia "meu filho não existe mais, já se decompos no caixão e agora preciso parar de pensar nele a todo
momento pra voltar a ser feliz"?

Ao meu ver, ter a pretensão de mensurar esse tipo de questão é colocar fé na ciência da mesma forma
que alguém coloca fé em deus.
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[Referências]

13-01-2011 11:38

Mas a partir do momento que você enxerga a religião como apaziguador, como algo criado pelo homem
para explicar os fenômenos naturais e que foi evoluindo, você já não acredita mais na religião, virou ateu.
Você quer dizer que a religião é uma ótima saída para aquelas pessoas que não são inteligentes (no
conceito que eu citei ali em cima) e que a usam como válvula de escape para o sofrimento?
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excelente
mas lógica praticamente é inexistente em quem acredita em deus
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 Citando Doutor ? 

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
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! 

13-01-2011 13:31

Se sua religião é falsa, a sua felicidade também é.
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 Citando Cheiro do Ralo 

"a felicidade através da religião é falsa" é de uma arrogância tremenda.
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Sim, deixa ele lá, até ele te matar...

Não, não, não... você está comparando cor da pele com religião.

Quem pensa racionalmente não tem sentimentos... 

"For me, it is far better to grasp the Universe as it really is than to persist in delusion, however satisfying
and reassuring. " - Carl Sagan

"You never see animals going through the absurd and often horrible fooleries of magic and religion. . . .
Dogs do not ritually urinate in the hope of persuading heaven to do the same and send down rain. Asses
do not bray a liturgy to cloudless skies. Nor do cats attempt, by abstinence from cat's meat, to wheedle
the feline spirits into benevolence. Only man behaves with such gratuitous folly. It is the price he has to
pay for being intelligent but not, as yet, quite intelligent enough." - Aldous Huxley

"The same spiritual fulfillment that people find in religion can be found in science by coming to know, if
you will, the mind of God" - Carolyn Porco
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 Citando Cheiro do Ralo 

sincretismo religiosos.

 Citando tomsa2 

E dai que o João acha que eu vou pro inferno? deixa ele lá!

 Citando tomsa2 

Faz parte da inteligência aceitar a diversidade. Faz parte da inteligência não se supor superior por qualquer
credo ou ausência de um. Ou seja, como você mesmo diz, intolerância e preconceito todos temos porque
ainda não somos suficientemente inteligentes para aproveitar o melhor de se viver em grupo.

 Citando SDF 

Sendo fruto da sociedade industrialista, que elegeu o tipo de pensamento cientifico e baniu quase todo o
sentimento humano, é natural para você acreditar nisso, progresso se liga a um tipo de inteligência racional
e exata.
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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.

13-01-2011 13:48

talvez pq no Brasil nem 1% da população é judeu?
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 Citando LeftHandOfGod 

Você consegue oferecer algum exemplo concreto do contrário?

 Citando hater 

até dou 10min de rabo pra poder comer ela hahahaha

13-01-2011 13:55

triplicou a bosta
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Última edição por Jack : 13-01-2011 às 13:57

 Citando hater 

até dou 10min de rabo pra poder comer ela hahahaha

13-01-2011 13:57

-Você lê a bíblia?

-Leio

-Qual delas?

-A sagrada! 
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 Citando Doutor ? 

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!

 Citando hater 

até dou 10min de rabo pra poder comer ela hahahaha

13-01-2011 14:06

Todas essas questões tais como "fazer exercício, tomar sol, conversar diariamente", são aspecto que
geram bem-estar. Assim como a química cerebral poderá fazer parte de um bem-estar. Nesse ponto,
penso que a pesquisa faz sentido. Isto é, um estudo que busque as causas neurológicas do bem-estar. No
entanto, a felicidade é mais complexa, para além da soma de "bem-estares". A felicidade é algo a se
definir. Exemplo, para alguns a felicidade é ganhar dinheiro, para outros é viver num mosteiro, para outros
é exercer uma profissão que gosta, para outros é ter fé. E assim vai. Portanto, a felicidade dialoga com a
maneira pela qual cada indivíduo se sente pleno, para além de um mera soma de "bem-estares".
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 Citando Spidey 

Bom, na opinião do cara mesmo essas subjetividades individuais podem ser estudadas, porque não? Mas
mesmo assim, alguns fatores globais, como "tomar sol" e "conversar diariamente" podem ser descobertos.
Esses 2 são exemplos que acabei de inventar como exemplos.
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Totalmente arrogante. Ser feliz a partir da religião, significa que você necessariamente é um cara armado
contra a diferença? A ponto de você estabelecer uma analogia fatalista com "paz armada"?

repito. Preconceito e arrogância.

Meu amigo. Mas ai que está seu simplismo. Para você, ser religioso é ser fanático e fundamentalista. Os
termos fanatismo e fundamentalismo existem justamente para distinguir os religiosos intolerantes com a
diferença, daqueles religiosos que professam sua fé em paz. Portanto a sua justificativa para a frase " não
existe felicidade na religião" é infundada, pois ser religioso não é sinônimo de ser fundamentalista. Pois
então, existe felicidade dentro da religião.

Você não entendeu o que eu quis dizer. Eu quis te mostrar que do mesmo modo que é uma intolerância
afirmar que "fora da minha religião não há salvação nem felicidade" , a frase " fora da ciência e da
inteligência racional, não existe salvação nem felicidade" é intolerante do mesmo modo. Ou seja, pretendo
te dizer com isso que quero ter a liberdade de encontrar os meu próprios caminho para minha felicidade,
podendo ser crítico aos desígnios tanto da religião e quanto da Ciência. Eu escolherei se quero me
submeter a uma das duas, ou se construo uma terceira opção. Mas para isso, preciso me ver livre da
imposição de qualquer uma delas, tendo a consciência que nenhuma das duas é detentora da verdade
absoluta.

 Citando Spidey 

E não acho que é arrogante falar que a felicidade através da religião é falsa felicidade, mas também não
acho que é verdade absoluta. Paz armada não é paz. Os EUA terem bomba atômica e impedir que os
outros países também a tenham não é paz global.

 Citando Spidey 

Claro que foi simplismo, não dá pra expôr a complexidade das infinitas religiões num post num fórum pô. A
questão é que não dá pra alcançar a felicidade vivendo numa religião que prega que só os crentes dela
serão salvos e que é dever do crente converter o próximo e mesmo assim simplesmente respeitar e aceitar
que o seu amigo/colega vai pro inferno.

 Citando Spidey 

Claro que isso é o que eu penso, tá com o meu nome ali do lado, não tá? Não preciso ficar falando eu
acho, eu penso pra tudo, num assunto desses, dessa complexidade, qualquer ponto de vista é achismo,
não existe resposta pra "paz global".

13-01-2011 14:24

E quem é você para dizer que a minha religião é falsa?

Ah é, desculpa! Sincretismo religioso é ficção, inventado na literatura. 

Me admira um brasileiro colocar rolleyes para o termo "sincretismo religioso".
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Cheiro do Ralo 

Membro

 Citando BilinkI 
Se sua religião é falsa, a sua felicidade também é.

 Citando BilinkI 
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Entendi seu ponto de vista.
E concordo com a última parte.

Sobre fundamentalistas e fanáticos, a questão é que 99,9% dos ditos religiosos sequer conhecem a própria
religião. Daí é fácil se dizer católico mas usar camisinha, se dizer evangélico e fazer aborto da filha de 14
anos que engravidou. Eu estou falando do religioso pleno, que CONHECE a própria religião e ESCOLHE
seguir crendo. Mas ele não precisa ser um homem bomba para ser infeliz com o próximo.

Jesus falou para os apóstolos irem evangelizar o mundo, e o cristão se sente nessa obrigação. É hipocrisia
se dizer cristão e achar que está tudo bem todo mundo ir pro inferno.

Claro que religião extrapola esse conceito, mas como uma grande maioria das pessoas seguem religiões
com essas idéias, cadê a felicidade?
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13-01-2011 14:33

Não preciso evangelizar ninguém, só seguir os 10 mandamentos. Vejo pouquíssimos cristãos com essa
obrigação, mas é normal, como em qualquer conversa, defender o seu ponto de vista.
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 Citando Spidey 

Jesus falou para os apóstolos irem evangelizar o mundo, e o cristão se sente nessa obrigação. É hipocrisia
se dizer cristão e achar que está tudo bem todo mundo ir pro inferno.

 Citando EduTunning 

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

13-01-2011 14:46 #98
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 Citando Spidey 

Entendi seu ponto de vista.
E concordo com a última parte.

Sobre fundamentalistas e fanáticos, a questão é que 99,9% dos ditos religiosos sequer conhecem a própria
religião. Daí é fácil se dizer católico mas usar camisinha, se dizer evangélico e fazer aborto da filha de 14
anos que engravidou. Eu estou falando do religioso pleno, que CONHECE a própria religião e ESCOLHE
seguir crendo. Mas ele não precisa ser um homem bomba para ser infeliz com o próximo.
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Caro amigo, sua estatística de 99,9% é preconceituosa. Sobre as questões do fundamentalismo, você
parece desconhecer algo que chama exegese (intepretação das escrituras). Afinal, isso é que permite
pluralizar as religiões. Essa pluralidade existe dentro, por exemplo, inclusive do Catolicismo e do
Protestantismo. Que já são duas religiões cristãs. Portanto, a abordagem literal dos textos sagrados da
qual você se refere não é uma constante. Pelo contrário, o termo "fundamentalismo" se refere justamente
àqueles religioso que tratam suas escrituras de maneira literal.

Por exemplo, a passagem bíblica que você citou de Jesus falar para os apóstolos que evangelizem o
mundo, foi reeinterpretada no catolicismo por São Francisco de Assis, na seguinte passagem: "Preguem o
evangelho, se precisar, utilizem as palavras".

Esse é um dos exemplos, de que a abordagem literal não é regra.

Jesus falou para os apóstolos irem evangelizar o mundo, e o cristão se sente nessa obrigação. É hipocrisia
se dizer cristão e achar que está tudo bem todo mundo ir pro inferno.

Claro que religião extrapola esse conceito, mas como uma grande maioria das pessoas seguem religiões
com essas idéias, cadê a felicidade?

13-01-2011 14:52

Sério? ...
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 Citando Cheiro do Ralo 

E quem é você para dizer que a minha religião é falsa?

 Citando Flamengo 

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

13-01-2011 14:55

Eu acredito em Deus e isso é o que importa, o resto pode acreditar ( ou não ) no que quiserem.
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