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Pode me dizer pq troll? Eu vi sim uma mulher sendo serradas ao meio, não acredita por que? Não s[ó eu
como muitos aqui já devem ter visto tb e ae?
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0

la_de_longe 

Suspenso

 Citando hitman ^ SPFC 

ISSO sim é que eu chamo de troll hehe

12-11-2010 18:32 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

12-11-2010 18:36

Consegue me explicar um falso HIV positivo durante 3 anos e meio? E dps sumir?
Ilusionismo dos médicos talvez?
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0

DontMakeMeLaugh 

Membro

12-11-2010 18:42

Nao acho impossivel que isso realmente ter acontecido. O problema eh vc atribuir isso a deus so por falta
de uma explicacao decente.
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GRBomber 
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 Citando hitman ^ SPFC 

Consegue me explicar um falso HIV positivo durante 3 anos e meio? E dps sumir?
Ilusionismo dos médicos talvez?
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Ta igual aos indios criando deuses pra tudo que nao conseguiam explicar.

"Build a man a fire and he will be warm for a day. Set a man on fire and he will be warm for the rest of his life."
"Every miserable fool who has nothing at all of which he can be proud, adopts as a last resource pride in the nation to
which he belongs; he is ready and happy to defend all its faults and follies tooth and nail, thus reimbursing himself for his
own inferiority." -- Arthur Schopenhauer

12-11-2010 18:46

Nao adianta, voce vai ficar mudando a historia como for conveniente pra voce.
Eu daqui de onde estou nao vou poder explicar o que aconteceu, o que eu sei eh que nao existe cura para
o HIV e muito menos rezar vai ajudar.
E mesmo que ele realmente tenha tido HIV e por algum fator extraordinario foi curado, isso nao significa
que seu culto ou deus tiveram qualquer relacao com isso.

Voce viu o video? Nao acha que foi enganado?
Como fica a credibilidade de alguem que te enganou?
Se o seu culto pode fazer milagres reais, porque eles precisariam te enganar com um truque barato?

Ps. como que nao teve nenhuma noticia em nenhum lugar sobre essa pessoa que foi curada do HIV?
Porque os medicos nao testemunharam? Qual o nome dos medicos envolvidos?
Se possuem todas as provas de que foi algo real porque nao estao divulgando esse caso por todo lado pra
converter pessoas para sua igreja?
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Registro:
Mensagens:
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"The truth is so much more
remarkable."

Oct 2001
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The Scientist 

Membro

Última edição por The Scientist : 12-11-2010 às 18:50

 Citando Flamengo 

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

12-11-2010 18:53

Queria entender a mentalidade divina.
Supostamente ele ama a todos nos e quer que sejamos salvos, mas so faz milagres para pessoas
ignorantes e desesperadas, em locais escondidos e sem aviso previo.
Essa estrategia de marketing/conscientizacao é bastante ineficiente, principalmente para um ser onisciente
e onipotente...

#505

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
14.338
1278

GRBomber 

Membro

"Build a man a fire and he will be warm for a day. Set a man on fire and he will be warm for the rest of his life."
"Every miserable fool who has nothing at all of which he can be proud, adopts as a last resource pride in the nation to
which he belongs; he is ready and happy to defend all its faults and follies tooth and nail, thus reimbursing himself for his
own inferiority." -- Arthur Schopenhauer
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Detalhe para o "grande amor que ele tem por todos nós" mas se não viver como ele quer vai passar o
resto da eternidade queimando no fogo do inferno kkkkk!!!

Ta mais pra ditadro tirano isso LoL!
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Suspenso

 Citando GRBomber 

Queria entender a mentalidade divina.
Supostamente ele ama a todos nos e quer que sejamos salvos, mas so faz milagres para pessoas
ignorantes e desesperadas, em locais escondidos e sem aviso previo.
Essa estrategia de marketing/conscientizacao é bastante ineficiente, principalmente para um ser onisciente
e onipotente...

12-11-2010 21:04

Uma pessoa desesperada precisa de um milagre, um filhinho da mamãe criado no leite com pera, já tem
tudo que precisa.
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O senhor é meu pastor e nada me
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KaZu 

Colaborador
hardMOB

 Citando GRBomber 

Queria entender a mentalidade divina.
Supostamente ele ama a todos nos e quer que sejamos salvos, mas so faz milagres para pessoas
ignorantes e desesperadas, em locais escondidos e sem aviso previo.
Essa estrategia de marketing/conscientizacao é bastante ineficiente, principalmente para um ser onisciente
e onipotente...

 Citando EduTunning 

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

12-11-2010 21:14

Falha/fraude no exame. Acontece corriqueiramente.

Anyways, e o meu amigo que voa feito o Superman depois de rezar pro Monstro Spaguetti Voador?
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 Citando hitman ^ SPFC 

Consegue me explicar um falso HIV positivo durante 3 anos e meio? E dps sumir?
Ilusionismo dos médicos talvez?
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essa noite passada dei um peido e nao fedeu.
entao eu pensei: FOI DEUS!!!

"pelamor de deus" 

Mensagens:
Verdinhas:

15.649
506

Sukime, porque está citando DEUS???

Não cai de parequeda não, eu era ateu. Mas ficou bem claro que alguém intercedeu por mim.
Vou contar a história que mudou minha vida:

Aconteceu em Dezembro de 2009. O telefone tocou de madrugada, do outro lado minha vó desesperada.
Na hora que escutei sua voz eu soube; era o meu avô. Acordei minha mãe e voamos até lá, não é longe.
Chegando lá meu avô estava com dificuldades para respirar, ele estava sofrendo um ataque cardíaco, ja
não conseguia falar, estava lutando em seu interior. Eu o peguei e o deitei na cama, enquanto minha mãe
falava na emergencia. 

Alguns minutos depois ele parou de respirar, então comecei a massagem cardíaca. Eu mal comecei e senti
uma costela quebrando sob minhas mãos (((((( pior sensação do mundo. No outro dia foi o velório e o
enterro. Eu estava desolado, foi repentino, ele nunca teve problemas de saúde.

Até então, eu era ATEU, aceitava muita coisa, mas não DEUS. E eu não havia feito uma ORAÇÃO
descente para ele, me despedindo e dizendo o quanto o amava. 2 dias depois eu estava com uma dor
lascinante na costela, sou atleta e na hora não dei muita importância, mas 2 dias se passaram e a dor
ainda estava lá.

Então os meus olhos se abriram e eu soube que era o meu avô; fiz uma oração me despedindo e dizendo
do fundo do meu coraçao quanto eu o amava e tinha ficado triste com sua partida, mas que ficaria muito
feliz se nos encontrássemos novamente. Dormi. Acordei sem dor alguma na manha seguinte. Minha vida
não era mais a mesma. Foi a prova definitiva para mim.

Fiquem com DEUS, muita luz! Abraços.

 Citando Dino 

veio sabe onde eu tava qnd o gremio levantou a ultima taça? EU TAVA NA 6a serie caralho, na 6a serie! eu
tinha começado a bate punheta, acho que tinha beijado 1 mina na vida... as torres gemeas tavam de pé, lula
nao era presidente, brasil era tetra.. melhor jogador do mundo era rivaldo/luis figo

12-11-2010 21:38

Dinho...
Isso é tudo coisa da mente, o que a mente quer ver, ela consegue ver e acreditar.
Conheço um caso de um cara que caiu do 9º andar e sobreviveu praticamente intacto, é muito mais
milagroso isso do que ser curado de HIV derrepente. Qualquer um poderia atribuir isso à Deus, assim
como poderia atribuir à Sorte.

Eu lembro que alguns anos atras, eu comecei a ler MUITO sobre espiritismo, viagens astrais, como praticar
e etc. Um belo dia, eu estava dormindo e derrepente acordei porém acordei porque estava ouvindo vozes,
como se fosse uma multidão conversando, porém eu não entendia nada do que falavam, e as vozes eram
tão perto que eu fiquei assustado achando que tava acontecendo algo em casa e resolvi acordar. Nessa
hora percebi que eu não conseguia abrir os olhos, era como se eu tivesse perdido totalmente o controle do
meu corpo, tentei levantar e não conseguia, nisso eu comecei a ouvir um barulho de como se fosse um
ziper se abrindo, porém muito longo, vários e vários segundo com esse barulho de multidão conversando
perto de mim e um ziper se abrindo. Quando fiz toda força do mundo para tentar me levantar, eu senti
como se eu tivesse saido do meu corpo, tentei olhar para baixo para confirmar e não conseguia, porém eu
sentia que estava como se metade do meu corpo estivesse flutuando, eu tentava gritar por socorro mas
também não conseguia, até que enfim eu consegui derrepente acordar e todos os barulhos e sensações
sumiram.

Logo depois disso eu parei de ler/praticar qualquer coisa sobre espiritismo, porque ficou óbvio para mim
que tudo não passou de uma invenção que meu cerebro criou, que foi absurdamente real, porque o
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cerebro é uma maquina incrivel, eu queria tanto acreditar/fazer que ele projetou tudo isso na minha
mente/corpo. Ainda bem que eu consegui perceber a tempo que tudo era uma mentira e larguei disso.

Na minha opinião, é exatamente isso que acontece com quem tem certas fés em Deus/etc. A pessoa
acredita tanto, ou quer tanto acreditar, que o cérebro cria as ilusões/farsas para que a pessoa se convensa
e se conforte com isso.

"Tudo aquilo que algum idiota diz que é urgente,
é algo que algum imbecil não fez em tempo hábil e quer que você,

o otário, se vire para fazer em tempo recorde"

13-11-2010 12:31

Pois deveria ter insistido e aprendido a controlar a experiencia, muito comum os sons e vozes que ouviu,
mais comum é assustar-se e querer voltar imediatamente.

Explique como percebeu que era uma mentira. E alguem ja teve a sensaçao no seu dia-a-dia de que tudo
está acontecendo exatamente como voce espera, como felizes coincidencias? Isso é estar sendo
abençoado.
Muita Luz!

#511

Registro:
Mensagens:
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2

Autor do tópico

invgbs 

Membro

 Citando Kyle 

Logo depois disso eu parei de ler/praticar qualquer coisa sobre espiritismo, porque ficou óbvio para mim
que tudo não passou de uma invenção que meu cerebro criou, que foi absurdamente real, porque o
cerebro é uma maquina incrivel, eu queria tanto acreditar/fazer que ele projetou tudo isso na minha
mente/corpo. Ainda bem que eu consegui perceber a tempo que tudo era uma mentira e larguei disso.

Na minha opinião, é exatamente isso que acontece com quem tem certas fés em Deus/etc. A pessoa
acredita tanto, ou quer tanto acreditar, que o cérebro cria as ilusões/farsas para que a pessoa se convensa
e se conforte com isso.

13-11-2010 12:54

Ele não é burro.
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 Citando invgbs 

Pois deveria ter insistido e aprendido a controlar a experiencia, muito comum os sons e vozes que ouviu,
mais comum é assustar-se e querer voltar imediatamente.

Explique como percebeu que era uma mentira. E alguem ja teve a sensaçao no seu dia-a-dia de que
tudo está acontecendo exatamente como voce espera, como felizes coincidencias? Isso é estar sendo
abençoado.
Muita Luz!

13-11-2010 12:58 #513
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isso costuma acontecer muito com teístas. é bem capaz de você chegar pra um e dizer "deus não existe".
você teria até sua 13ª geração de antepassados ofendidos...

só fica claro que "algo" intercedeu por você se você quiser que tenha ficado claro...
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 Citando invgbs 

Impressionante como tem nego que se sente ofendido, por outras pessoas não pensarem como elas.

 Citando invgbs 

Mas ficou bem claro que alguém intercedeu por mim.

 Citando EduTunning 

vamos trocar fotos de pinto ai

13-11-2010 13:23

Inteligente é você, acho que ninguém mais precisa postar. Você pode perguntar e responder por todos.
Congrats.
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 Citando la_de_longe 

Ele não é burro.

13-11-2010 15:05

sobre o assunto em pauta:
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e

 

pqp odeio mac.

Última edição por WHITE : 13-11-2010 às 15:26

13-11-2010 15:08

Ja leu as provas de que chico xavier eh uma farsa?
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The Scientist 

Membro

 Citando invgbs 

Inteligente é você, acho que ninguém mais precisa postar. Você pode perguntar e responder por todos.
Congrats.

 Citando Flamengo 

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

13-11-2010 20:40

porra.. e ainda tem crente dizendo que quem nao acredita em deus é pq ta seguindo uma "modinha"
atual..
kkkkkkkkkkkkk
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13-11-2010 23:25

Quando minha avó morreu tive uma experiência completamente bizarra (história longuíssima para contar),
que de imediato considerei ser algo divino, algo de outro mundo. Com o tempo comecei a pensar
realmente no acontecido e percebi o quanto eu "exagerei" nas coisas que haviam ocorrido, vi que cada
coisinha sem sentido eu transformei em algum ato divino, milagroso.

A mente humana é extremamente curiosa, é impressionante os artifícios que nosso subconsciente nos
concede para encontrarmos uma forma de sofrer menos, de escapar da realidade crua. Religião é de certa
forma um processo natural do nosso corpo, uma tentativa de explicar o nosso lugar no mundo de uma
forma imediata, sem espaço para dúvidas, pois no passado tínhamos perguntas demais e pouquíssima
capacidade para respostas. A tendencia é esse conceito de religião mudar, pois muitas das respostas já
surgiram, e com elas vieram muito mais perguntas não tão bem abordadas por nenhuma religião.

Sugiro fortemente assistir este vídeo (está em inglês, estou a fim de traduzi-lo):

#518

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Tem que ver isso ae
Dec 2007
2.448
556

APPDNails 

Membro

 Citando invgbs 

Sukime, porque está citando DEUS???

Não cai de parequeda não, eu era ateu. Mas ficou bem claro que alguém intercedeu por mim.
Vou contar a história que mudou minha vida:

Aconteceu em Dezembro de 2009. O telefone tocou de madrugada, do outro lado minha vó desesperada.
Na hora que escutei sua voz eu soube; era o meu avô. Acordei minha mãe e voamos até lá, não é longe.
Chegando lá meu avô estava com dificuldades para respirar, ele estava sofrendo um ataque cardíaco, ja
não conseguia falar, estava lutando em seu interior. Eu o peguei e o deitei na cama, enquanto minha mãe
falava na emergencia.

Alguns minutos depois ele parou de respirar, então comecei a massagem cardíaca. Eu mal comecei e senti
uma costela quebrando sob minhas mãos (((((( pior sensação do mundo. No outro dia foi o velório e o
enterro. Eu estava desolado, foi repentino, ele nunca teve problemas de saúde.

Até então, eu era ATEU, aceitava muita coisa, mas não DEUS. E eu não havia feito uma ORAÇÃO
descente para ele, me despedindo e dizendo o quanto o amava. 2 dias depois eu estava com uma dor
lascinante na costela, sou atleta e na hora não dei muita importância, mas 2 dias se passaram e a dor
ainda estava lá.

Então os meus olhos se abriram e eu soube que era o meu avô; fiz uma oração me despedindo e dizendo
do fundo do meu coraçao quanto eu o amava e tinha ficado triste com sua partida, mas que ficaria muito
feliz se nos encontrássemos novamente. Dormi. Acordei sem dor alguma na manha seguinte. Minha vida
não era mais a mesma. Foi a prova definitiva para mim.

Fiquem com DEUS, muita luz! Abraços.
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/ / / / / / /

14-11-2010 21:23

porra que metalidade heim amigo........

entao rico nao fica doente, nao se fode.... so probre ?????

a kct... o cara tem cancer incuravel, tanto faz rico ou pobre..... ai voce vai falar que deus vai ajuda o
pobre ??? aehhehaehehehaeh

ate onde sei deus nao esta nem ai pra rico ou pobre, o que importa pra ele nao seguir a palavra dele ????
??

#519

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2000
10.963
164

andrepmrj 
Membro

 Citando KaZu 

Uma pessoa desesperada precisa de um milagre, um filhinho da mamãe criado no leite com pera, já tem
tudo que precisa.

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

14-11-2010 21:25 #520

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2006
1.386
14

Bellic 

Membro

 Citando APPDNails 

Quando minha avó morreu tive uma experiência completamente bizarra (história longuíssima para contar),
que de imediato considerei ser algo divino, algo de outro mundo. Com o tempo comecei a pensar
realmente no acontecido e percebi o quanto eu "exagerei" nas coisas que haviam ocorrido, vi que cada
coisinha sem sentido eu transformei em algum ato divino, milagroso.

A mente humana é extremamente curiosa, é impressionante os artifícios que nosso subconsciente nos
concede para encontrarmos uma forma de sofrer menos, de escapar da realidade crua. Religião é de certa
forma um processo natural do nosso corpo, uma tentativa de explicar o nosso lugar no mundo de uma
forma imediata, sem espaço para dúvidas, pois no passado tínhamos perguntas demais e pouquíssima
capacidade para respostas. A tendencia é esse conceito de religião mudar, pois muitas das respostas já
surgiram, e com elas vieram muito mais perguntas não tão bem abordadas por nenhuma religião.

Sugiro fortemente assistir este vídeo (está em inglês, estou a fim de traduzi-lo):
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Na verdade a religião cria respostas sem sentido e sem fundamento. Quem quer saber de tudo e de dar as
respostas é a ciência.

14-11-2010 21:38

Touché.

#521

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Mar 2007
6.916
1
65

Excelsis  

Banido

 Citando sonny_ 

Na verdade a religião cria respostas sem sentido e sem fundamento. Quem quer saber de tudo e de dar as
respostas é a ciência.

14-11-2010 21:43

Ué, foi exatamente o que falei (de um jeito bem elaborado), ta ruim a interpretação heim...

#522

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Tem que ver isso ae
Dec 2007
2.448
556

APPDNails 

Membro

 Citando sonny_ 

Na verdade a religião cria respostas sem sentido e sem fundamento. Quem quer saber de tudo e de dar as
respostas é a ciência.

/ / / / / / /

14-11-2010 21:53

Eu acredito.

O mundo é simplesmente complexo demais pra surgir do acaso. É o sangue que tem uma pressão certa
pra percorrer "tubinhos", processos de trocas gasosas, digestão, micro e macroscopicamente, diferenças de
organismo pra organismo, é muita complexidade pra vida pra ter vindo, simplesmente de uma explosão no
espaço.

Se Deus fez o BigBang, acelerou esse processo, o seja lá o que tenha acontecido, pouco me importa.
Agora, do acaso o mundo não veio.

#523

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Enrolando...
Dec 2009
1.363
6
461

razmth 

Membro

14-11-2010 22:05 #524

The Scientist 

Membro
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« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Se eu provar que voce esta errado voce pararia de acreditar em Deus?

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

"The truth is so much more
remarkable."

Oct 2001
5.834
413

 Citando MatheusMux 

Eu acredito.

O mundo é simplesmente complexo demais pra surgir do acaso. É o sangue que tem uma pressão certa
pra percorrer "tubinhos", processos de trocas gasosas, digestão, micro e macroscopicamente, diferenças de
organismo pra organismo, é muita complexidade pra vida pra ter vindo, simplesmente de uma explosão no
espaço.

Se Deus fez o BigBang, acelerou esse processo, o seja lá o que tenha acontecido, pouco me importa.
Agora, do acaso o mundo não veio.

 Citando Flamengo 

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

14-11-2010 22:06

Meu inglês não é bom mas gostei muito do vídeo... É o tipo de coisa que devia passar na TV, pra variar
um pouco desses sermões religiosos chatos que abundam.

#525

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Zeh Ruela
Jan 2001
2.333
71

Rubonov 

Membro

 Citando APPDNails 

...

Sugiro fortemente assistir este vídeo (está em inglês, estou a fim de traduzi-lo):
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