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Alguém entende as implicações de uma criação baseada em dogmas? Não consigo aceitar que a inserção
de "medos" é a forma correta de se formar um caráter.

Eu considero o sujeito que não estupra porque tem medo do inferno, um perfeito idiota. Ou aquele que
quer se matar mas tem medo de voltar um cachorro na próxima encarnação. 

E tá cheio de exemplos clássicos. Como praticar o bem para ir para o céu e evitar o mal para não ir para
o purgatório ou sofrer consequências na hora do juízo final. Alguém ainda sustenta que esse tipo de
raciocínio é mais evoluído do que aquele que o indíviduo consegue premeditar suas ações baseado em sua
compreensão do certo e do errado? Ou ainda vão insistir que o certo e o errado é obra divina?

Não é minha discussão mas...esse subterfúgio é comumente utilizado para invalidar argumentos que se
baseiam na ciência. Do tipo, "ah mas nem sei se o conceito de realidade é válido, como posso considerar
um método baseado nele como verdade absoluta?". Verdade, não posso. Mas lhe convido a apresentar
algo mais consistente e que consiga produzir resultados semelhantes. Muitos tem uma limitação grave ao
inferir que estamos afirmando a não existência de Deus. Essa questão por si só não pode ser sequer
considerada.
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kaleidoscopio 

Membro

 Citando Cheiro do Ralo 

As concepções de "Realidade" e "Verdade" são relativas ou definidas a partir de perspectivas. Essa é a
forma atualizada da filosofia das Ciências. Que se opõe ao posivitismo.

Última edição por kaleidoscopio : 21-01-2011 às 1:03
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Pode fechar o tópico, matou a pau. Os que usam a religião para justificarem guerras são os piores
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TechMaster 

Membro

 Citando Soro 

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

http://www.danilozanaga.com.br

21-01-2011 7:51

esse argumento é tipo aquele "people kill people, not guns"

concordo em partes, acho que o pensamento religioso TENDE a ser intolerante, TENDE a ter dogmas
absurdos e insalubres. mas é o pensamento religioso ou a propria natureza humana? 

na "ciência" por exemplo tem a psicanalise brasileira que é totalmente fundamentada em dogmas
absurdos, são mto mais intolerantes que qualquer religioso que eu tenha conhecido, suas crendices são tão
absurdas como quem acredita literalmente nos contos biblicos e sua insalubridade é totalmente ignorada
quando aplicada em situações em que ela não é apropriada

nasceu como ciência mas se perdeu no caminho tortuoso da "natureza humana". o que as igrejas pregam
tambem é mto mto MTO longe do que jesus pregava. 

em um mundo perfeito o dawkins teria razão em ser tão radical, mas esse mundo não existe, "the new
man" é projeto ideologico que nunca deu certo
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Magus Mustang 

Membro

PAZ NOS FORUNS

21-01-2011 8:25

Quem diz que dinheiro trás felicidade não deve conhecer o cheiro do dinheiro. 

Os maiores índices de suicídios são de pessoas ricas. 

As vezes um pequeno abraço para uma pessoa carente pode proporcionar felicidade para essa pessoa, ou
uma conquista de determinado objetivo, ou objeto. Quem é rico pode conseguir as coisas facilmente e
muitas vezes podem não dar muito valor para pequenas coisas simples que por vez pode proporcionar
muita felicidade para outras pessoas que no caso precisariam conquistar esse objetivo. Uma pessoa que
rala e compra um carrinho, irá dar muito valor para esse seu objeto e estará muito feliz com ele em suas
mãos. Já não vejo uma pessoa rica estando feliz comprando um carro facilmente, ele pode ficar feliz no
momento mas em questão de tempo ele já irá comprar outro e essa felicidade é muito momentânea. As
vezes o que é muito fácil de conquistar, você não da muito valor. 

Spoiler: 
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Sobre a religião, também acho que não existe essa de religião proporcionar ou não felicidade, isso
depende de cada pessoa. Uma pessoa pode sentir uma felicidade só em acreditar em um ser superior,
pode ser falso ou não, porém o problema é dessa pessoa e se ela esta vivendo feliz, que mal tem nisso?!?
O que eu acho errado são pessoas tentando impor seus ideais para cima das outras, assim como a Igreja
Católica errou tentando impor sua crença até mesmo matando, esse cientista esta tentando criar uma idéia
da felicidade globalizada e talvez impo-la para as pessoas. 

Obs.:

Spoiler: 

21-01-2011 8:30 #180
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MalkavianGuy 

Membro

 Citando Soro 

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

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

É muita babaquice num lugar só. Primeiro que são tão fechados nos seus preceitos e preconceitos que
consideram que basta alguém argumentar a favor da religião, do sobrenatural, ou qualquer coisa parecida
para ser merecedor da pecha de ignorante.

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

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

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

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

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

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

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

Ah que é isso.

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

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

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

Se surge um deputado ou uma psicologa dizendo que o maluco lá matou porque foi influenciado pelo
video-game, vcs caem de pau em cima, defendendo seu amado jogo com unhas e dentes, e argumentam,
com razão, que o cara era maluco, que video game não faz mal, pelo contrário, que ajuda nisso e naquilo e
etc.
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pisaram no calo de alguém... 

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

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

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

Atalho para felicidade sempre foi Deus. Não importa qual seu conceito de religião, de deidade. Sempre foi
fora de nós mesmos, acima de nós mesmos, além de nós mesmos.

Geração perdida, egocêntrica e tapada, não enxerga nem o passado, que dirá o futuro. Dou risada de ver
tanta asneira junta num lugar só, e ao mesmo fico preocupado, por ver os rumos que o mundo está
tomando. Se vcs são a nata da cultura brasileira (pelo menos é assim que se declaram em cada tópico
arrogante) não quero nem imaginar como são os ignorantes de que tanto falam.

 Citando EduTunning 

vamos trocar fotos de pinto ai

21-01-2011 9:13

Eu ia escrever exatamente isso, você é eu?

Soro, você é o macaco velho então? Distribuindo adjetivos pra todo mundo heim! Não citou um nome sem
classificar. Até o fórum foi chamado de 'merda'. Se não gosta, vai embora.
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baNdluiz 

Membro

 Citando Allan 

Ao menos para mim, depois que larguei de vez a religiao, li, pesquisei e me tornei ateu, minha vida só
melhorou. Foi como se tivesse tirado um peso das costas. Nao ter que viver com medo de um suposto
inferno e castigos eternos foi o principal. Hoje quando faço o bem para alguem, faço por que quero, e nao
como antes, que fazia esperando a salvação ou pq se não fizesse queimaria no inferno. Faço porque é o
certo a fazer e pronto. Nao mudei em nada minha personalidade, inclusive mesmo depois de contar para
minha mae que era ateu, a mesma ficou bastante apreensiva. Hoje ela percebe que eu nao mudei em
nada, só nao acredito mais nessa ladainha. Tanto é que ela nem enche o saco com nada, nao me obriga a
ir em missa nem a rezar qnd tem almoço em familia. Ateísmo = liberdade para mim... Quem segue alguma
região e se considera &quot;livre&quot; para fazer o que quiser e o que acha que é certo, precisa rever
alguns conceitos.  PS: da algum pau aqui e o texto sai sem espaços. Desculpem

Última edição por baNdluiz : 21-01-2011 às 9:18
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To nem ai...
Autor do tópico

Tevatron 

Membro

 Citando Soro 

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

Igualzinho como eu era quando tinha esses 20 e poucos anos.
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Lamentável sua argumentação, desqualificando os usuários, o criador do tópico, como se todo mundo aqui
fosse um bando de acéfalos. 
Não consegue escrever meio paragráfo sem chamar todo mundo de babaca ? Quem é o infantil nesta
história afinal ?

Vá plantar batatas meu amigo.

Registro:
Mensagens:
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É muita babaquice num lugar só. Primeiro que são tão fechados nos seus preceitos e preconceitos que
consideram que basta alguém argumentar a favor da religião, do sobrenatural, ou qualquer coisa parecida
para ser merecedor da pecha de ignorante.

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

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

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

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

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

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

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

Ah que é isso.

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

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

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

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

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

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

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

Atalho para felicidade sempre foi Deus. Não importa qual seu conceito de religião, de deidade. Sempre foi
fora de nós mesmos, acima de nós mesmos, além de nós mesmos.

Geração perdida, egocêntrica e tapada, não enxerga nem o passado, que dirá o futuro. Dou risada de ver
tanta asneira junta num lugar só, e ao mesmo fico preocupado, por ver os rumos que o mundo está
tomando. Se vcs são a nata da cultura brasileira (pelo menos é assim que se declaram em cada tópico
arrogante) não quero nem imaginar como são os ignorantes de que tanto falam.

 Citando baNdluiz 

Se não gosta, vai embora.
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21-01-2011 10:06

Pode fechar realmente.
Depois do absurdo gigante, das falácias e das besteiras que o soro escreveu.. deveria parar o tópico por
aí, pra ele não passar mais vergonha.
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Pedrinhu 

Colaborador
hardMOB

 Citando TechMaster 
Pode fechar o tópico, matou a pau. Os que usam a religião para justificarem guerras são os piores

21-01-2011 10:42

Pelo contrário, o que escrevi ali foi a formulação atual de cientistas que pensam de maneira crítica a
construção epistemológica científica. Claro, que essa nova formulação ataca o caráter de autoridade que a
Ciência exerce na sociedade ocidental. Para muitos, inclusive os positivistas, isso é uma quebra de
paradigma brutal. Mas se a Ciência vive de questionamentos, como alguns aqui pregam, ela não deve
temer que seu carater de autoridade absoluta seja descontruido.

Meu amigo, não sou eu que estou inventando isso. Eu lhe convido a ler sobre as discussões atuais de
filosofia da Ciência, que passam pelos temas que citei para Billink. 

Sinceramente, a segunda parte de sua postagem, eu não entendi nada.
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Cheiro do Ralo 

Membro

 Citando kaleidoscopio 

Não é minha discussão mas...esse subterfúgio é comumente utilizado para invalidar argumentos que se
baseiam na ciência. Do tipo, "ah mas nem sei se o conceito de realidade é válido, como posso considerar
um método baseado nele como verdade absoluta?". Verdade, não posso. .

 Citando kaleidoscopio 

Mas lhe convido a apresentar algo mais consistente e que consiga produzir resultados semelhantes. Muitos
tem uma limitação grave ao inferir que estamos afirmando a não existência de Deus. Essa questão por si
só não pode ser sequer considerada.

Última edição por Cheiro do Ralo : 21-01-2011 às 10:46

21-01-2011 11:40 #185

TechMaster 

Membro

 Citando Pedrinhu 

Depois do absurdo gigante, das falácias e das besteiras que o soro escreveu.. deveria parar o tópico por aí,
pra ele não passar mais vergonha.
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"Não acreditar em Deus é um atalho para a felicidade"

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/435591-nao-acreditar-deus-atalho-a-felicidade-8.html[02/02/2013 09:18:48]

Favor argumente em cima do que o Soro disse, e digo, ele não está errado em sua argumentação. O que
vejo aqui é só desqualificações do tipo 'vá plantar batatas', 'só escreve besteira', mas argumentarem que é
bom, nada.Registro:

Mensagens:
Verdinhas:

Eu era um aventureiro como voce,
ate que tomei uma flechada no
joelho....

Jan 2001
5.453
307

http://www.danilozanaga.com.br

21-01-2011 11:42

É bem por ai mesmo. O que o pessoal não entende por aqui que felicidade é algo muito relativo.... não só
com a religião.
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TechMaster 
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 Citando Helik 

assim como a Igreja Católica errou tentando impor sua crença até mesmo matando, esse cientista esta
tentando criar uma idéia da felicidade globalizada e talvez impo-la para as pessoas

http://www.danilozanaga.com.br

21-01-2011 11:53

Que atual o que! Não discordei da validade do questionamento o que não significa que isso admite a
existência de Deus. Olha que absurdo prático, a ciência não é a portadora da verdade absoluta, óbvio que
a tal descontrução epistemológica é necessária, inclusive para a sobrevivência da mesma. Agora utilizar
esse subterfúgio para dizer "rá...então é provável que exista Deus!" Eu digo que sim, assim como é
provável que estejamos vivendo uma realidade criada por um polvo super-inteligente que possui como
hobby criar universos.

A discussão é válida, mas a crítica à ciência deve vir acompanhada de uma alternativa. Afinal é fácil
criticar sem apresentar as resoluções.
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kaleidoscopio 

Membro

 Citando Cheiro do Ralo 

Pelo contrário, o que escrevi ali foi a formulação atual de cientistas que pensam de maneira crítica a
construção epistemológica científica. Claro, que essa nova formulação ataca o caráter de autoridade que a
Ciência exerce na sociedade ocidental. Para muitos, inclusive os positivistas, isso é uma quebra de
paradigma brutal. Mas se a Ciência vive de questionamentos, como alguns aqui pregam, ela não deve
temer que seu carater de autoridade absoluta seja descontruido.

Meu amigo, não sou eu que estou inventando isso. Eu lhe convido a ler sobre as discussões atuais de
filosofia da Ciência, que passam pelos temas que citei para Billink. 

Sinceramente, a segunda parte de sua postagem, eu não entendi nada.

 Citando Helik 

Quem diz que dinheiro trás felicidade não deve conhecer o cheiro do dinheiro. 

Os maiores índices de suicídios são de pessoas ricas. 

As vezes um pequeno abraço para uma pessoa carente pode proporcionar felicidade para essa pessoa, ou
uma conquista de determinado objetivo, ou objeto. Quem é rico pode conseguir as coisas facilmente e
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Puta merda...

O maior índice de suicídio lhe faz concluir exatamente o que? O que tem de gente querendo se matar
agora e só não o faz por medo de ser punido no dia do julgamento final não tá no gibi. Paises pobres
possuem baixo índice de suicídio porque também são os que possuem os maiores índices de crentes
fervorosos. Existe uma clara relação entre desenvolvimento social e econômico com ateísmo e
agnosticismo. 
Você acha válido que alguém não se mate apenas porque possui um medo? Não seria mais interessante
que esse indivíduo pensasse nas consequências do ato e racioncinar de forma lógica e objetiva ao invés de
ser suprimido por dogmas?

Olha que belo nível de argumentação dele...Veja a plenitude e tolerância causadas pela religião. Belo
exemplo de felicidade.

muitas vezes podem não dar muito valor para pequenas coisas simples que por vez pode proporcionar
muita felicidade para outras pessoas que no caso precisariam conquistar esse objetivo. Uma pessoa que
rala e compra um carrinho, irá dar muito valor para esse seu objeto e estará muito feliz com ele em suas
mãos. Já não vejo uma pessoa rica estando feliz comprando um carro facilmente, ele pode ficar feliz no
momento mas em questão de tempo ele já irá comprar outro e essa felicidade é muito momentânea. As
vezes o que é muito fácil de conquistar, você não da muito valor. 

Spoiler: 

Sobre a religião, também acho que não existe essa de religião proporcionar ou não felicidade, isso depende
de cada pessoa. Uma pessoa pode sentir uma felicidade só em acreditar em um ser superior, pode ser
falso ou não, porém o problema é dessa pessoa e se ela esta vivendo feliz, que mal tem nisso?!? O que
eu acho errado são pessoas tentando impor seus ideais para cima das outras, assim como a Igreja Católica
errou tentando impor sua crença até mesmo matando, esse cientista esta tentando criar uma idéia da
felicidade globalizada e talvez impo-la para as pessoas. 

Obs.:
Spoiler: 

 Citando MalkavianGuy 

pisaram no calo de alguém... 

Última edição por kaleidoscopio : 21-01-2011 às 11:56

21-01-2011 11:56 #188
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Autor do tópico

Tevatron 

Membro

 Citando TechMaster 
Favor argumente em cima do que o Soro disse, e digo, ele não está errado em sua argumentação. O que
vejo aqui é só desqualificações do tipo 'vá plantar batatas', 'só escreve besteira', mas argumentarem que é
bom, nada.

 Citando Soro 

É muita babaquice num lugar só. 
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[/QUOTE] 

Argumentar em cima do que ? Metade do que o cara escreveu é ofensa direta a mim ou aos que postaram
nó tópico. Puro trollismo, vc tá de sacanagem né.

Acho engraçado isso, ninguém aqui afirmou que Dawkins é um gênio ou endeusa o cidadão, apenas
discutimos suas idéias. Vc é que está assumindo isso como verdade. 

Agora é engraçado chamar um cara que foi ex-professor de Oxford e ganhardor de um monte de prêmios
e honras além de ter publicado livros traduzidos em várias línguas de IMBECIL. Quantos livros vc publicou
? Nenhum ? Então...Tem algum trabalho científico que ganhou notoriedade pela sua qualidade ? Também
não ? Foi professor de alguma universidade famosa ? Nem um MBAzinho ?....Não ?...Ah!..É só um user de
um fórum de games...tá...Cara com esse seu "pedigree" fica difícil concordar com vc.

 Citando Soro 

Enfim, são estúpidos.

 Citando Soro 

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

 Citando Soro 

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

 Citando Soro 

Geração perdida, egocêntrica e tapada, não enxerga nem o passado, que dirá o futuro.

 Citando Soro 

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

Última edição por Tevatron : 21-01-2011 às 12:11

21-01-2011 11:56

Sabem qual é o verdadeiro lance? Ateísmo e agnoticismo hoje em dia é modinha, tipo asim: "Se eu me
assumir ateu, vou ser visto como uma pessoa inteligente e de cabeça aberta, livre de dogmas religiosos e
fanatismos."

Concordo até certo ponto, mas à esse nível comparo com aquele cara que conheceu uma determinada
banda ontem, e hoje já foi comprar camiseta pra ficar desfilando por aí, sem conhecer ao menos 1% da
biografia do grupo. Não sabe porra nenhuma, nome dos integrantes, discografia, etc. Famoso "poser".
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Trollismo é o cara criar um tópico dizendo que não acreditar em Deus é atalho para a felicidade. O que um
cara quer postando algo do tipo? Generalizou pouco né.

Posso rebater dizendo que a fé das pessoas ajuda até certo ponto em melhoras de doenças, inclusive com
a 'sra ciência' corrobando o fato. E não saio por ai criando tópico para isso

Registro:
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Membro

 Citando OpVistar 

Argumentar em cima do que ? Metade do que o cara escreveu é ofensa direta a mim ou aos que postaram
nó tópico. Puro trollismo, vc tá de sacanagem né.

http://www.danilozanaga.com.br

21-01-2011 12:12

Duplicou, sorry
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Membro

Última edição por TechMaster : 21-01-2011 às 12:13 Motivo: Duplicou

http://www.danilozanaga.com.br

21-01-2011 12:16

O fato do conteúdo do meu tópico não te agradar não é a mesma coisa que trollar, é bem conveniente de
sua parte rotular as coisas desse jeito. Tem várias pessoas neste tópico expondo suas idéias, ora
concordando, ora discordando, mas ninguém aqui me chamou de troll só porque iniciei a discussão.
Se vc não consegue lidar com isso, sugiro amadurecer antes de continuar a postar neste tópico.
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Tevatron 

Membro

 Citando TechMaster 
Trollismo é o cara criar um tópico dizendo que não acreditar em Deus é atalho para a felicidade. O que um
cara quer postando algo do tipo? Generalizou pouco né.

Posso rebater dizendo que a fé das pessoas ajuda até certo ponto em melhoras de doenças, inclusive com
a 'sra ciência' corrobando o fato. E não saio por ai criando tópico para isso

 Citando TechMaster 
Favor argumente em cima do que o Soro disse, e digo, ele não está errado em sua argumentação. O que
vejo aqui é só desqualificações do tipo 'vá plantar batatas', 'só escreve besteira', mas argumentarem que é
bom, nada.

 Citando Soro 

É muita babaquice num lugar só. 
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Argumentar em cima do que ? Metade do que o cara escreveu é ofensa direta a mim ou aos que postaram
nó tópico. ISSO SIM é puro trollismo.

Acho engraçado isso, ninguém aqui afirmou que Dawkins é um gênio ou endeusa o cidadão, apenas
discutimos suas idéias. Vc é que está assumindo isso como verdade. 

Agora é engraçado chamar um cara que foi ex-professor de Oxford e ganhardor de um monte de prêmios
e honras além de ter publicado livros traduzidos em várias línguas de IMBECIL. Quantos livros vc publicou
? Nenhum ? Então...Tem algum trabalho científico que ganhou notoriedade pela sua qualidade ? Também
não ? Foi professor de alguma universidade famosa ? Nem um MBAzinho ?....Não ?...Ah!..É só um user de
um fórum de games...tá...Cara com esse seu "pedigree" fica difícil concordar que o Dawkins é um IMBECIL
e que vc tem razão.

 Citando Soro 

Enfim, são estúpidos.

 Citando Soro 

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

 Citando Soro 

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

 Citando Soro 

Geração perdida, egocêntrica e tapada, não enxerga nem o passado, que dirá o futuro.

 Citando Soro 

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

Última edição por Tevatron : 21-01-2011 às 12:21

21-01-2011 12:18

Minha opinião sobre tudo isso está resumida nesse episódeo de south park:

http://www.southparkstudios.com/full...-in-the-closet
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 Citando BilinkI 
Nunca li tanta besteira... ops...
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Hehehe!!!
Falando sério com voce BlinkI, se o que eu acredito atinge sua crença (é crença sim, vc prega que nada
mais do que sua vida patética existe, morreu acabou) de alguma forma, me desculpe...

Quando criei o tópico "Voce acredita em Deus?", eu em nenhum momento ataquei voce ou outra pessoa
que participava da discussao, ja voce, a cada post, tendia ao flame, ate flamar...

O que penso é o seguinte, eu cresci sendo católico, mas nunca frequentando a igreja, até que me tornei
ateu e vivi uma vida muito feliz, MAS tomei muitas decisoes erradas, baseadas em valores que eu mesmo
criei e que considerava correto, acho que, se tivesse tido uma educação religiosa de qualidade (NAO tive
nenhuma, e com qualidade quero dizer algo leve, imparcial, voltado pra valores) e assimilado alguns
valores, como cordialidade, talvez eu estivesse no mesmo lugar onde estou hoje mas sem alguns traumas
por assim dizer.
Hoje eu frequento a igreja catolica aos domingos, a missa é leve, e eu aprendi a gostar, a biblia ensina
muito a quem quer aprender valores, mas minhas idéias vão muito além, eu estudo muito e leio bastante,
minhas crenças tem pensamentos Espiritas e Budistas...

O ateismo hoje nao minha visao, realmente é uma barreira pro desenvolvimento da humanidade. SE a
igreja nunca tivesse existido pode ter certeza que o mundo seria bem diferente, provavelmente seriamos
todos escravos (comunismo), o poder estaria nas maos de poucos. A igreja querendo ou nao, com todos
os seus defeitos, foi um freio no pensamento bestial do homem forçando-o a praticar bons valores.

Hoje levo uma vida muito feliz, porque sei que a morte nao existe, meus medos desaparecem, e eu sou
livre pra fazer o que quiser, aproveito cada dia ao maximo, trabalho, estudo e faço esportes, e acima de
tudo respeito a TUDO e a TODOS.

[]s

E todos seus outros posts. 

Você eu não respondo mais, tente ler esse tópico de novo: 
http://www.hardmob.com.br/threads/43...redita-em-DEUS

21-01-2011 12:25

Meu caro Soro, concordo com vc quando diz que acreditar em Deus, não é necessariamente religioso e sim
filosófico, com certeza a vida é muito mais plena quando se acredita em Deus, principalmente quem já
sentiu sua existência como eu há mais sentido, há mais felicidade, porém esse é um conceito pessoal, tem
gente que nao acredita, acha que nao precisa, e vive sua vida plena e feliz. Acontece que o que
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 Citando Soro 

Shank, só concordo com vc quando diz que a generalização dada pelo autor do tópico é de uma ignorancia
absurda, pois do contrário, não concordo com a totalidade do texto do Spidey nem do Sganza, menos
ainda diria que "são fatos" como vc afirma.

A começar que esse papo de "grande público" tenta dar um tom exclusivista para esse meia dúzia de
topeiras do forum que parecem se achar melhores, mais inteligentes, sensatos e racioanais do que o resto
da humanidade viva ou já falecida. Isso também denota uma generalização tão absurda que desqualifica o
restante do post e seu autor, mesmo que haja algum nexo no restante de sua argumentação.

Da mesma forma, o Sganza pisa na bola quando afirma que os religiosos são menos racionais, e ainda diz
"isso é fato". De onde foi tirado tal "fato" eu não consigo figurar. Isso deve ser um fato da cabeça dele, e ai
meu caro... deixa quieto.

O que acontece é que não existe felicidade sem Deus. isso não é religioso, é filosófico. O assunto pode ir
longe com base nessa afirmação. Está disposto?
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eles(spider/sanganza) falaram que RELIGIAO é algo social e concordo plenamente com isso, e sim é fato
que os homens as criaram, sim é fato que se algo que vem dos homens para dominar homens, logo, é
fato que as religoes sao apenas um meio criado para disseminar dogmas dos quais se acham corretos e
relevantes, para aquele determinado povo, naquela determinada época, isso sao fatos, agora vc vir aqui
vomitar seu ódio dos Ateus e dizer que o Holocauto foi culpa disso, é de fato uma ignorancia terrivel a
fomosa trollagem gratuita.

21-01-2011 12:25

Poxa, mas é muito apelo a autoridade. Todos ateus que (não) conheço citam esse cara. Normal acharem
ele o 'guru' dos ateus. Publicar livros em n-linguas não quer dizer livros de qualidade. Paulo Coelho
vendeu milhões e nem por isso deixo de achar que a literatura que ele prega ruim.
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Agora é engraçado chamar um cara que foi ex-professor de Oxford e ganhardor de um monte de prêmios
e honras além de ter publicado livros traduzidos em várias línguas de IMBECIL. Quantos livros vc publicou
? Nenhum ? Então...Tem algum trabalho científico que ganhou notoriedade pela sua qualidade ? Também
não ? Foi professor de alguma universidade famosa ? Nem um MBAzinho ?....Não ?...Ah!..É só um user de
um fórum de games...tá...Cara com esse seu "pedigree" fica difícil concordar que o Dawkins é um IMBECIL
e que vc tem razão.

http://www.danilozanaga.com.br

21-01-2011 12:28

Fale isso pra quem viveu na Idade Média, onde a Igreja tinha controle total de tudo e abominava o
conhecimento. Não é a toa que essa Idade era chamada a Idade das Trevas. Mas concordo com vc a
Igreja sempre exisitiu como controle, para que os pobres e oprimidos tivessem um "conforto espiritual"
por continuarem pobres e oprimidos (que era a idéia de vida eterna),e os poderosos mantivesse seu status
quo.
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O ateismo hoje nao minha visao, realmente é uma barreira pro desenvolvimento da humanidade. SE a
igreja nunca tivesse existido pode ter certeza que o mundo seria bem diferente, provavelmente seriamos
todos escravos (comunismo), o poder estaria nas maos de poucos. A igreja querendo ou nao, com todos os
seus defeitos, foi um freio no pensamento bestial do homem forçando-o a praticar bons valores.

[]s
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Poxa, mas é muito apelo a autoridade. Todos ateus que (não) conheço citam esse cara. Normal acharem
ele o 'guru' dos ateus. Publicar livros em n-linguas não quer dizer livros de qualidade. Paulo Coelho vendeu
milhões e nem por isso deixo de achar que a literatura que ele prega ruim.
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me desculpe Tech, mas ninguém fica rica vendendo livro ruim. Tenta escrever um livro ruim (deve ser
mais fácil que escrever um livro bom né) e ganhe muito dinheiro com isso, não dá. Mas não gosto dos
livros dele também.
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Autor do tópico

21-01-2011 12:33

É crença em estar vivo e crença na realidade. O resto NÃO é crença. Não há nem como discutir tal
absurdo.

Tem um bocado de livros não religiosos que ensinam coisas bonitas e nem por isso digo que me converti a
um determinado autor. Você tomou decisões erradas e credita isso ao ateísmo? LOL. O que faltou não foi
uma educação religiosa, mas sim uma educaçao propriamente dita. 

É fácil afirmar que errou porque "não tinha Deus no coração". Fácil e covarde.

É por isso que muitos encontram algum conforto na religião e até algum nível de educação.

Ainda bem que é sua visão. O pensamento religioso sempre foi o maior freio na evolução do pensamento
livre. Dê graças ao seu Deus por existir medicamentos, carro, computador, avião, agricultura e tudo o que
torna sua existência infinitamente mais fácil do que daqueles que viveram sob o regime de uma idade
média. E os pensadores acredite ou não, não rezavam para inventar tudo isso.

E sobre a bestialidade do homem, basta lembrarmos que grande parte delas foi praticada em nome da
religião.

Cada um escolhe o caminho que bem entender, inclusive o da ingnorância.
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Hehehe!!!
Falando sério com voce BlinkI, se o que eu acredito atinge sua crença (é crença sim, vc prega que nada
mais do que sua vida patética existe, morreu acabou) de alguma forma, me desculpe...

O que penso é o seguinte, eu cresci sendo católico, mas nunca frequentando a igreja, até que me tornei
ateu e vivi uma vida muito feliz, MAS tomei muitas decisoes erradas, baseadas em valores que eu mesmo
criei e que considerava correto, acho que, se tivesse tido uma educação religiosa de qualidade (NAO tive
nenhuma, e com qualidade quero dizer algo leve, imparcial, voltado pra valores) e assimilado alguns
valores, como cordialidade, talvez eu estivesse no mesmo lugar onde estou hoje mas sem alguns traumas
por assim dizer. Hoje eu frequento a igreja catolica aos domingos, a missa é leve, e eu aprendi a gostar, a
biblia ensina muito a quem quer aprender valores, mas minhas idéias vão muito além, eu estudo muito e
leio bastante, minhas crenças tem pensamentos Espiritas e Budistas...

O ateismo hoje nao minha visao, realmente é uma barreira pro desenvolvimento da humanidade. SE a
igreja nunca tivesse existido pode ter certeza que o mundo seria bem diferente, provavelmente seriamos
todos escravos (comunismo), o poder estaria nas maos de poucos. A igreja querendo ou nao, com todos os
seus defeitos, foi um freio no pensamento bestial do homem forçando-o a praticar bons valores.
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-- Tema claro
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Tu sabe que isso não é verdade. :P

Pessoal fica rico sim. Tem sempre gosto pra tudo, até para coisas que tu acha um lixo
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me desculpe Tech, mas ninguém fica rica vendendo livro ruim
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