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Hellhammer= ? quantos anos tem?
Ja perdeu um ente querido?? A maioria já, seu comentário é ridiculo. Então respeite e pense um
pouquinho antes de postar.

#476

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2008
188
2

Autor do tópico

invgbs 

Membro

 Citando Hellhammer 
Quanta ilusão, meu Deus, MEU DEUS!!!!!

Última edição por invgbs : 12-11-2010 às 11:04

12-11-2010 11:01 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

12-11-2010 11:02

comic sans OWNZ, po

#477

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2000
2.695
0

Charizard 

Membro

 Citando Bernerd 

O Victor Stenger usa Comic Sans. Perdeu todo o respeito.

12-11-2010 11:24

Huaehueahuae acho que esse tópico é a maior trollagem da história da hardmob, não é possível.

#478

Registro: Apr 2003

Mike Portnoy 

Membro
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Mensagens:
Verdinhas:

4.189
43

 Citando Chip_ahoo 

to ligado, mas naum e a primeira vez que faço sexo anal..e so desta vez vim a sentir essa dor (pelo que
lembro).

12-11-2010 11:28

invgbs deviam fazer um filme sobre a sua vida! Historias emocionantes, altas aventuras!
Acho que vc precisa ir menos no culto, está te fazendo mal pra cabeça

Eu não acredito em deuses e a lampada do meu quarto é de 100w thanks!!

#479

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
2.990
304

Baba O'Riley 

Membro

 Citando invgbs 

Fiquem com DEUS, muita luz! Abraços.

12-11-2010 11:36

eu entrei aqui achando que era sério
tem igreja curando HIV?
ROFL

#480

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2000
5.139
143

dreadful 
Membro

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

12-11-2010 11:58

Fico impressionado como ateus defendem arduamente seus princípios, mas se aparece algum "crente"
falando de algum milagre, SIMPLESMENTE É MENTIRA, a pessoa está MENTINDO só pra defender sua
crença. Cara, se tu não viu acontecer, nunca sentiu algo do tipo, não tem como afirmar que é mentira ou
verdade, a não ser a pessoa que passou pela situação.
É o mesmo que tu sair a noite, pegar uma mina TOP na balada e contar pra alguém, e esse alguém falar:
"Ah, mentira!", sem nenhum motivo, simplesmente por desacreditar.
E pra quem perguntou, eu vi sim os exames da pessoa que estava com HIV e "acompanhei" todo o
tratamento, o processo, inclusive médicos ficando com cara de "wtf?" qdo pegaram o primeiro resultado e
o útlimo.
Enfim, não serão com palavras de fórum que vou convencer ou fazer alguém acreditar em mim. 
[]'s

#481

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

haueha BR BR
Dec 2002
3.004
0

DontMakeMeLaugh 

Membro
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12-11-2010 12:09

A palavra milagre já vem de algo extraordinário, contrário às leis naturais.
Querer que uma pessoa racional acredite em algo irracional simplesmente porque você disse não é lá dos
melhores argumentos.
A não ser que você queira se convencer, ou justificar, em vez de convencer o outro.

#482

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2000
5.139
143

dreadful 
Membro

 Citando hitman ^ SPFC 

Fico impressionado como ateus defendem arduamente seus princípios, mas se aparece algum "crente"
falando de algum milagre, SIMPLESMENTE É MENTIRA, a pessoa está MENTINDO só pra defender sua
crença. Cara, se tu não viu acontecer, nunca sentiu algo do tipo, não tem como afirmar que é mentira ou
verdade, a não ser a pessoa que passou pela situação.
É o mesmo que tu sair a noite, pegar uma mina TOP na balada e contar pra alguém, e esse alguém falar:
"Ah, mentira!", sem nenhum motivo, simplesmente por desacreditar.
E pra quem perguntou, eu vi sim os exames da pessoa que estava com HIV e "acompanhei" todo o
tratamento, o processo, inclusive médicos ficando com cara de "wtf?" qdo pegaram o primeiro resultado e o
útlimo.
Enfim, não serão com palavras de fórum que vou convencer ou fazer alguém acreditar em mim. 
[]'s

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

12-11-2010 12:11

Tenho mais de 30.

Eu te respeito profundamente, assim como todas as pessoas e crenças, agora eu acho que você quer viver
uma ilusão, tudo bem, se você se senti melhor assim.

Deixo claro que não estou afirmando nada aqui e sim dando a minha visão das coisas 

#483

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2009
371
78

Hellhammer 

Membro

 Citando invgbs 

Hellhammer= ? quantos anos tem?.

 Citando invgbs 

Ja perdeu um ente querido?? A maioria já, seu comentário é ridiculo. Então respeite e pense um pouquinho
antes de postar.

 Citando vega! 
A minha opinião não é a certa. Mas eu acredito que seguir um conhecimento de gerações anteriores é mais
seguro do que simplesmente criar os próprios conceitos.

12-11-2010 12:18 #484

APPDNails 
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Eu não entendo porque nego insiste em discutir opinião pessoal (crença), da a entender que não tem nada
melhor pra fazer...

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Tem que ver isso ae
Dec 2007
2.448
556

Membro

/ / / / / / /

12-11-2010 12:24

Realmente esses criatãos não tem nada melhor pra fazer, ficam por ae tentando convencer todo mundo de
que um velho barbudo fez tudo que existe ao invez de ajudar as pessoas com cerebro a entender o
mundo.

#485

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2002
8.897
0

la_de_longe 

Suspenso

 Citando APPDNails 

Eu não entendo porque nego insiste em discutir opinião pessoal (crença), da a entender que não tem nada
melhor pra fazer...

12-11-2010 12:31

Falso positivo no primeiro exame. Explicação infinitamente melhor do que cura espiritual.

#486

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2003
1.324
190

Champz! 
Membro

 Citando hitman ^ SPFC 

E pra quem perguntou, eu vi sim os exames da pessoa que estava com HIV e "acompanhei" todo o
tratamento, o processo, inclusive médicos ficando com cara de "wtf?" qdo pegaram o primeiro resultado e o
útlimo.

Null

12-11-2010 12:37

Acontece que hoje em dia, é tudo Ego, pose, se mostrar pra "pregar a palavra". Aonde estão as pessoas

#487

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.825
510

Truman 

Membro

 Citando hitman ^ SPFC 

Apesar de eu ser evangélico, você citou algo que muitos generalizam, tanto com padre, pastor, etc.
Entendam, existem SIM pastores/padres/bispos/etc SAFADOS, HIPÓCRITAS, LADRÕES, etc, mas não
podemos generalizar.
Já conheci tanto pastores que roubam o dinheiro do dízimo como também os que usam o dinheiro
realmente pra fazer a manutenção da igreja (aluguel do prédio, água, luz, som, instrumentos musicais, etc).
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extremamente e completamente ENTREGUES e DEVOTAS às coisas? 

Transmitindo tudo oralmente, no pé-do-ouvido, em forma de segredinhos, e, principalmente, SEM
GANHAR DINHEIRO?

Que nem na China em que o mestre BOM, o PINTUDO MESMO, ficava ali na dele e, de repente, aparecia
um cara querendo aprender. O véio ensinava, pegava firme, passava as coisas e não-cobrava-nada. 

Porque, digamos, era um "acerto" que ele tinha que fazer com as coisas do Universo. 

Como é que um barato que diz que vai te "reajustar" e te colocar no "caminho da Verdade", te deixa mais
esculhambado e estrupiado do que entrou? 

Pior, te obriga a comprar trocentas coisas, trocentos ornamentos, santinhos, encher sua casa de mimimis,

colocar nos cantos vários mumumus, velas, incensos, banhos... 

Porra, peraí!

Isso é religião, filosofia ou COMÉRCIO? 

Jesus cobrava alguma coisa?

Buda cobrava em espécie?

"Olha, eu vou te ensinar o caminho da Iluminação, mas antes rola 100 contos aqui pra minha palestra..."

TOMAR NO OLHO DO CU! 

Claro que Buda e Jesus tinham lá seus gastos, precisavam comer, beber, trocar de roupa, etc.

Mas eles não cobravam NADA! Tu chegava no homem, trocava uma idéia, ele te dava uns toques, o outro
levantava defunto, curava cego, exorcisava...

Só que não rolava uma "salva" pra ele, não!

Buda muito menos, Lao-Tse, Confúcio...

Você pode até não acreditar no que eles dizem, beleza.

Mas se você lê o bagulho e bate forte no teu entendimento das coisas, BELEZA!

Agora, pra que espada, manto, velas, altares, mimimi?

Cê acha que o contato com o Mistério, ou mesmo com Deus, é feito através dessas tralhas?

Cê acha que dando DINHEIRO pra igreja, culto, ou templo, Deus vai te ajudar? 

Que caralho de pai é esse que só te ajuda quando ele recebe grana?

Que porra de deusa é essa que precisa de perfumes, incensos coloridos, cantoria e o caralho?

BULLSHIT!

O que esse pessoal faz é um ritual de louvação AO EGO! Eu demorei um pouco pra sacar isso mas a
verdade é essa: do padre que celebra a missa ao macumbeiro que manda todo mundo se ajoelhar, o
barato é enaltecer o EGO DE TODO MUNDO! 

Ego do cara que tá te dizendo o que fazer, que tá te dando "conhecimento e poder", pra você ficar
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dependente DELE! Dependente mental, física, afetiva e economicamente.

Eu quero que todo mundo se foda! Acredite em Deus, Jesus, Buda, Maomé, Thiamath ou no Sapo
Hipmótico do Futurama!

FODA-SE!

Mas mano!

O Mistério não precisa de dízimo ou ritual nenhum pra ser acessado.

Quem quer, quem endossa isso, sustenta o PODER. E aí cai na armadilha do Ego.

Então, zi fodeu! 

Religião é isso, um comércio como outro qualquer. 

Última edição por Truman : 12-11-2010 às 13:03

12-11-2010 12:54

A esperança é o ópio do brasileiro. E uma vez que se sabe que a esperança não serve pra nada... 

Por que se continua usando?

Por que se continua mantendo?

Não confundam esperança com OBJETIVOS! Objetivo é ir daqui até ali.

Esperança é ACREDITAR que se vai, um dia, conforme for, com fé em Deus, chegar daqui até ali! 

Perceberam?

Objetivo é REALIZAR A CAMINHADA em direção à sua felicidade.

Esperança é ESPERAR QUE CAIA DO CÉU a sua felicidade.

Por isso o pessoal se ilude PARA CARALHO! 

Acham que vão ser felizes sendo funcionários públicos... NUNCA SERÃO!

Acham que vão ser felizes sustentando os gringos? NUNCA!

#488

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.825
510

Truman 

Membro

 Citando redsugar 

Na minha concepção a religião surgiu primeiramente como uma tentativa de explicar o que acontece após a
morte, na esperança de confortar o vazio psicológico e epistemológico provocado pela ausência daqueles
que já se foram. 

Quando o ser humano morre entra em estado de decomposição e só, não tem mistério. Nada de vidas
futuras, nada de dormir até jesus chegar, nada de ir para o céu/inferno/limbo/planetas/dimensões. 

Enfim, pra mim a morte nada mais é que uma etapa do ciclo da vida, o que a gente faz é tentar postergar
essa etapa, mais cedo ou mais tarde ela sempre acaba chegando, é preciso ''pagar'' à biosfera o
empréstimo de proteínas, carbono, cálcio, aminoácidos... que tomamos para constituir e manter os nossos
corpos durante toda a existência.
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Acham que serão felizes com carros, casa, amigos, festas, dinheiro?

NUNCA! 

Porque esses são os RESULTADOS da sua busca, não o OBJETIVO EM SI!

Mas já sabendo que não conseguirão PORRA NENHUMA, porque nosso dinheiro está no controle de filhos
da puta que nos escravizam, o que o brasileiro faz? 

Tem esperança!

Tem fé!

Pensa que Deus vai iluminar a cabeça do presidente, dos banqueiros, dos políticos, dos bandidos, que um

dia eles vão "evoluir" e irão nos socorrer! 

Oh!

Deus há de lhes iluminar as mentes...

NEEEM FODEEENDOOOOOOOOO! 

Pegue qualquer pastor da TV. Qualquer um.

TODOS são MILIONÁRIOS! Ou tem seus carros de luxo, mansões, fazendas, ternos bonitos, relógios
caros, sapatos maravilhosos...

Mas olha lá a legião de miseráveis que está lhes bancando!

Epa.

Jesus era milionário? O homem, se existiu, era CARPINTEIRO! Um intelectual, um pensador que
praticamente abriu mão de TUDO... Condenando INCLUSIVE os ricos.

Como é que a porra que se diz "seguidor de Jesus" vai ser rico? Vai ter mansão, carros, iates, fazendas?

Como é que o papa vai se cobrir de ouro e jóias, enquanto se diz seguidor de Cristo?

NEM FODENDO! 

O exercício da religiosidade e da espiritualidade NÃO COMBINA COM RIQUEZA MATERIAL DE ESPÉCIE
ALGUMA!

Claro que você tem que ter alguma coisa pra se sustentar, lógico.

Mas riqueza, fortuna, ouro, FAMA E PODER?

Buda largou a opulência pra buscar a Espiritualidade.

Mestre Zen Doguen, do Japão, era milionário e largou tudo pra buscar a Espiritualidade.

Depois de alcançar a Iluminação, esses Bodhisattvas iam pra rua pregar suas coisas, promover suas
revoluções.

Eu arranco meu saco fora se o Edir Macedo abrir mão de TUDO o que tem, da Record aos trocados

que tem no bolso, pra seguir os ensinamentos de Jesus e viver de esmola. 
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Sozinho.

Só ele e Jesus.

Eu arranco uma perna fora se a "bispa Sonia", aquela do dinheiro na Bíblia, abrir mão de seus casacos de
peles e carros de luxo pra virar uma mendiga e viver só de Jesus.

E eu nunca vi um pai-de-santo que morava dentro do terreiro, ali, dedicado, sozinho, ou pregando suas
coisas na rua.

IMPOSSÍVEL!

Porque todo mundo quer alguma coisa em troca.

Como não tem, senta e espera.

Matem a esperança.

Matem a espera. 

Última edição por Truman : 12-11-2010 às 13:08

12-11-2010 13:45

G'Kar, concordo com muita coisa que você disse, mas não é tão simples largar tudo em nome de algo que
por muitas vezes até você duvida. Quem aqui nunca pensou "pô, e será mesmo que Deus existe?", ou o
contrário, um ateu que pensou "mas será que Deus existe?", ou um judeu que pense "mas será que Jesus
não é mesmo o messias?", e por aí vai.
A nossa fé é fraca, essa é a verdade. Poucos conseguem fazer o que esses caras fazem, os que
conseguem viram santos ou recebem outra forma de reconhecimento em outras religiões, são chamados
de profetas ou seja lá o que for.
O homem é como você mesmo descreveu, sempre fazemos algo por um resultado. Caso você não veja
retorno, é muito difícil fazer algo. É um lance meio egoísta que até os religiosos pecam. Faz parte. Não dá
pra reclamar de um padre/pastor/whatever que compra um carro em busca da comodidade, mesmo
sabendo que tem muita gente passando fome.
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 Citando EduTunning 

Algum oral e outro mas tudo bem, o importante é meter a boca
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 Citando hitman ^ SPFC 

Fico impressionado como ateus defendem arduamente seus princípios, mas se aparece algum "crente"
falando de algum milagre, SIMPLESMENTE É MENTIRA, a pessoa está MENTINDO só pra defender sua
crença. Cara, se tu não viu acontecer, nunca sentiu algo do tipo, não tem como afirmar que é mentira ou
verdade, a não ser a pessoa que passou pela situação.
É o mesmo que tu sair a noite, pegar uma mina TOP na balada e contar pra alguém, e esse alguém falar:
"Ah, mentira!", sem nenhum motivo, simplesmente por desacreditar.
E pra quem perguntou, eu vi sim os exames da pessoa que estava com HIV e "acompanhei" todo o
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Minha mae! O nego me compara afirmacoes sobre milagres sobrenaturais, com pegar mina em balada!

Pqp! 

Verdinhas: 4218 tratamento, o processo, inclusive médicos ficando com cara de "wtf?" qdo pegaram o primeiro resultado e o
útlimo.
Enfim, não serão com palavras de fórum que vou convencer ou fazer alguém acreditar em mim. 
[]'s

"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."
Mark Twain
"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld

12-11-2010 15:29

Eu parto de um princípio bastante simples: as coisas não existem "per si".

VOCÊ é que dá nome à elas. 

Porém, quem é que dá nome a conceitos tipo vitória, conquista, sucesso? Não fui eu e nem você quem
criou esses nomes.

Foi o esquemão. 

Mas o que acontece se você coloca em dúvida esses conceitos do esquemão?

Se você para e pensa: nossa, esse cara é um escritor, "professor", técnico, pastor, bispo, todo mundo diz
que ele é renomado, dá entrevistas, é bom caráter, mimimi...

Só que olha que puta papelão de moleque do caralho ele está fazendo? 

Olha que coisa mais ridícula, olha que coisa que nem criança pequena faz.

Uma vez que você vê uma figura tão "proeminente", ganhador de prêmios, etc., bancando o imbecil, por
razões óbvias, por conseguinte você COMEÇA A COLOCAR EM DÚVIDA todos os VALORES que o cara

prega... 

E que a sociedade exige que você conquiste.

Esse é um dos maiores medos dessa gente e, porque não dizer, de TODOS os poderes instituídos da

sociedade: que você, na condição de indivíduo, PARE E PENSE! 

E, em seguida, COLOQUE EM DÚVIDA aquilo que lhe foi ensinado como sendo "correto".

Pronto. É um caminho sem volta. 
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 Citando KaZu 

Poucos conseguem fazer o que esses caras fazem, os que conseguem viram santos ou recebem outra
forma de reconhecimento em outras religiões, são chamados de profetas ou seja lá o que for.

O homem é como você mesmo descreveu, sempre fazemos algo por um resultado. Caso você não veja
retorno, é muito difícil fazer algo. É um lance meio egoísta que até os religiosos pecam. Faz parte. Não dá
pra reclamar de um padre/pastor/whatever que compra um carro em busca da comodidade, mesmo
sabendo que tem muita gente passando fome.
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Porque nós temos uma Sociedade que existe, e subexiste, apenas e tão somente pelo INSUFLAR DO EGO! 

Seja o bom, seja o melhor, tenha mais, consuma mais, realize mais, QUEIRA MAIS, sempre e sempre
MAIS e, principalmente, OSTENTE SUAS CONQUISTAS!

Tenha títulos, diplomas, consagrações, posses, seja RICO! PODEROSO! MILIONÁRIO! Ou tenha FORMAÇÃO!

Assim, você consome cada vez mais, produz cada vez mais e se perde cada vez mais num amontoado de
nada.

Sem esquecer que acaba sendo manipulado, controlado e, finalmente, escravizado...

ACHANDO-SE LIVRE! 

Esse é o pensamento da boiada. O pessoal comum, os zé manés.

Porém, a mudança é inevitável.

Porque não se pode dominar o pensamento humano de TODOS!

Chega uma hora que a rede de dominação, essa demagogia podre e barata chamada "Brasil", não
consegue cobrir a todos.

Não se pode enganar todo mundo o tempo todo, AINDA MAIS com a Internet aí, rolando firme e todo tipo
de informação rolando sem controle.

Aí está o porquê dos caras quererem controlar acesso à Internet: para que idéias contrárias ao
"stablishment" não sejam necessariamente aplicadas...

Mas simplesmente COGITADAS!

PENSADAS!

Porque se você começa a pensar, fodeu. 
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 Citando G'Kar 

Eu parto de um princípio bastante simples: as coisas não existem "per si".

VOCÊ é que dá nome à elas. 

Porém, quem é que dá nome a conceitos tipo vitória, conquista, sucesso? Não fui eu e nem você quem
criou esses nomes.

Foi o esquemão. 

Mas o que acontece se você coloca em dúvida esses conceitos do esquemão?

Se você para e pensa: nossa, esse cara é um escritor, "professor", técnico, pastor, bispo, todo mundo diz
que ele é renomado, dá entrevistas, é bom caráter, mimimi...

Só que olha que puta papelão de moleque do caralho ele está fazendo? 
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vá se tratar.

Olha que coisa mais ridícula, olha que coisa que nem criança pequena faz.

Uma vez que você vê uma figura tão "proeminente", ganhador de prêmios, etc., bancando o imbecil, por
razões óbvias, por conseguinte você COMEÇA A COLOCAR EM DÚVIDA todos os VALORES que o cara

prega... 

E que a sociedade exige que você conquiste.

Esse é um dos maiores medos dessa gente e, porque não dizer, de TODOS os poderes instituídos da

sociedade: que você, na condição de indivíduo, PARE E PENSE! 

E, em seguida, COLOQUE EM DÚVIDA aquilo que lhe foi ensinado como sendo "correto".

Pronto. É um caminho sem volta. 

Porque nós temos uma Sociedade que existe, e subexiste, apenas e tão somente pelo INSUFLAR DO

EGO! 

Seja o bom, seja o melhor, tenha mais, consuma mais, realize mais, QUEIRA MAIS, sempre e sempre
MAIS e, principalmente, OSTENTE SUAS CONQUISTAS!

Tenha títulos, diplomas, consagrações, posses, seja RICO! PODEROSO! MILIONÁRIO! Ou tenha

FORMAÇÃO! 

Assim, você consome cada vez mais, produz cada vez mais e se perde cada vez mais num amontoado de
nada.

Sem esquecer que acaba sendo manipulado, controlado e, finalmente, escravizado...

ACHANDO-SE LIVRE! 

Esse é o pensamento da boiada. O pessoal comum, os zé manés.

Porém, a mudança é inevitável.

Porque não se pode dominar o pensamento humano de TODOS!

Chega uma hora que a rede de dominação, essa demagogia podre e barata chamada "Brasil", não
consegue cobrir a todos.

Não se pode enganar todo mundo o tempo todo, AINDA MAIS com a Internet aí, rolando firme e todo tipo
de informação rolando sem controle.

Aí está o porquê dos caras quererem controlar acesso à Internet: para que idéias contrárias ao
"stablishment" não sejam necessariamente aplicadas...

Mas simplesmente COGITADAS!

PENSADAS!

Porque se você começa a pensar, fodeu. 
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Minha mae! O nego me compara afirmacoes sobre milagres sobrenaturais, com pegar mina em balada!

Pqp! 
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Não comparei a situação ou o acontecimento amigo, comparei o fato de não acreditar por simplesmente
não acreditar.
Não há motivos p/ eu mentir, só estaria alimentando uma mentira minha, que no final das contas não
resultaria em nada.

12-11-2010 15:56

Cara ninguem falou que voce esta mentindo, tenho certeza que voce acredita mesmo que o cara foi
curado do HIV por Deus, e que a perna da mulher mudou de tamanho durante uma oracao...
Assim como voce acredita(va) que o homem nunca foi a lua.

O fato de voce acreditar em algo nao torna aquilo verdade.

Argument from observed miracles

Spoiler: 

An argument from observed miracles is one in which a person claims to have observed one or
more miraculous events that show the existence of a God or gods.

Often these events are not really miracles or even all that unusual:

* "I converted to Christianity and my financial troubles went away."
* "I missed a bus and then I met someone who became important later on in my life."
* "I survived a car accident."
* "I saw a man who could walk on coals and handle snakes without injury."
* "I saw Jesus on a piece of toast."
* Any argument from incomplete devastation. 

Other times these events are more extreme, but either turn out to be proven false or greatly
exaggerated, or for whatever reason cannot be verified.

* "A faith healer healed a paraplegic."
* "A poor family's food was multiplied."
* "A woman levitated right before my eyes."
* "He was speaking Latin even though he's never heard the language." 

Oftentimes the "miracles" are not really miraculous at all. They can be the results of cherry picking
and confirmation bias, whereby memories and stories of unusual events are picked out from
thousands of stories of boring events. In reality these things may happen about as often as one
would expect from random chance, but it seems like they happen more often because we pay
more attention to them and because human beings are usually not that good at guessing how
likely events actually are.

Other times they are simply not true stories, which is particularly common in the case of hearsay.
If a story is about a friend of a friend (of a friend of a friend...), there's a good chance that at
least one person in the chain exaggerated, misremembered, or just plain made up part of the
story. Even stories that are first-hand accounts can involve false memories. When someone
repeats a story over and over, or keeps dwelling upon it in their own thoughts, each time trying to
emphasize particular points that they find important, they may end up believing that what
happened was far more astonishing than what they really witnessed at the time.

Finally, even if the miracles are real, they don't necessarily prove the existence of a god at all,
much less any particular one. If some kind of holy man performs a miracle, for example, it may
just be a power specific to him, even if he personally believes that a particular god did it. In order
to prove a particular god, more evidence is needed than the mere existence of very strange
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events.

It is often held that miracles interrupt or overcome the laws of nature. Under this definition,
miracles cannot be explained purely within the framework of natural laws. This, however, means
that it is fallacious to then offer an explanation based on natural laws (for example, causal
relationships) in an attempt to explain a miracle. The consequence is that nothing can be
established about a miracle past the point that it is not explainable.

 Citando Flamengo 

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

12-11-2010 16:34

Vc acredita no meu caso do cara vôo feito o superman?

#495

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Mar 2007
6.916
1
65

Excelsis  

Banido
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Fico impressionado como ateus defendem arduamente seus princípios, mas se aparece algum "crente"
falando de algum milagre, SIMPLESMENTE É MENTIRA, a pessoa está MENTINDO só pra defender sua
crença. Cara, se tu não viu acontecer, nunca sentiu algo do tipo, não tem como afirmar que é mentira ou
verdade, a não ser a pessoa que passou pela situação.
É o mesmo que tu sair a noite, pegar uma mina TOP na balada e contar pra alguém, e esse alguém falar:
"Ah, mentira!", sem nenhum motivo, simplesmente por desacreditar.
E pra quem perguntou, eu vi sim os exames da pessoa que estava com HIV e "acompanhei" todo o
tratamento, o processo, inclusive médicos ficando com cara de "wtf?" qdo pegaram o primeiro resultado e o
útlimo.
Enfim, não serão com palavras de fórum que vou convencer ou fazer alguém acreditar em mim. 
[]'s

12-11-2010 17:39

Mas aquilo não foi verdade simplesmente pq acreditei, e sim porque eu vi, e não somente eu.
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O fato de voce acreditar em algo nao torna aquilo verdade.
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Mas aquilo não foi verdade simplesmente pq acreditei, e sim porque eu vi, e não somente eu.
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Uma vez eu vi um mágico serrar uma mulher ao meio, sério mesmo e não foi só eu não!

12-11-2010 18:03

ISSO sim é que eu chamo de troll hehe
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Uma vez eu vi um mágico serrar uma mulher ao meio, sério mesmo e não foi só eu não!

12-11-2010 18:07

Gente como você deveria ser proibida de utilizar qualquer serviço médico.. hospitais, remédios,
tratamentos, etc.. QUALQUER COISA. Já que essas bizarrices são tão claras, verdadeiras e possíveis pra
você, o mínimo seria sua obrigação de se manter longe de qualquer benefício médico conquistado pela
humanidade com anos de pesquisa, estudos, testes e dinheiro gastos com isso.

Dor de cabeça? Corre pro seu pastor
Náusea? Igreja
Gripe? Bíblia
HIV? Deus

Simples assim.
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Fico impressionado como ateus defendem arduamente seus princípios, mas se aparece algum "crente"
falando de algum milagre, SIMPLESMENTE É MENTIRA, a pessoa está MENTINDO só pra defender sua
crença. Cara, se tu não viu acontecer, nunca sentiu algo do tipo, não tem como afirmar que é mentira ou
verdade, a não ser a pessoa que passou pela situação.
É o mesmo que tu sair a noite, pegar uma mina TOP na balada e contar pra alguém, e esse alguém falar:
"Ah, mentira!", sem nenhum motivo, simplesmente por desacreditar.
E pra quem perguntou, eu vi sim os exames da pessoa que estava com HIV e "acompanhei" todo o
tratamento, o processo, inclusive médicos ficando com cara de "wtf?" qdo pegaram o primeiro resultado e o
útlimo.
Enfim, não serão com palavras de fórum que vou convencer ou fazer alguém acreditar em mim. 
[]'s

carnívoro e ateu. não gostou pega eu

12-11-2010 18:21

Voce nao acha que voce pode ser enganado?
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Mas aquilo não foi verdade simplesmente pq acreditei, e sim porque eu vi, e não somente eu.
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Ja viu um show de magica e ilusionismo?
Ja pensou que voce pode nao possuir todos os fatos pra ter certeza de como algo aconteceu?

O que voce viu exatamente?
Voce viu o virus do HIV dentro das celulas dele? E o virus desaparecendo?
Ou voce viu apenas um pedaco de papel mostrando HIV Positivo, pessoas rezando, e outro pedaco de
papel escrito HIV Negativo?
Esta obvio que foi um falso positivo, isso considerando que a historia que voce contou eh 100% veridica.

O TRUQUE da perna da mulher eh tao ridiculo que nao tem nem o que comentar, da pena saber que
alguem acredita...

Assista os videos e mude de opiniao, assim como mudou de opiniao sobre o homem nao ter ido a lua
(espero que tenha mudado)
Ou ignore e continue sendo enganado e feito de trouxa.
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