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quem limitou a humanidade queimando as pessoas para nao aprenderem mais sobre o universo foi a
igreja, com medo de que as pessoas chegassem na conclusao de que tudo que eles afirmavam era balela.
mas eles nao sabiam que o povo era ignorante demais para precisarem se preocupar com isso.

ah, e nao existe prova para nenhum dos fenomenos que voce citou. só são suportados por pseudo
cientistas. qualquer um que afirma ter uma capacidade dessas só precisa ir no instituto james randy,
provar, e sair de lá com 1 milhao de dolares. TODOS que foram la foram desmascarados e depois
admitiram em publico, o resto tem medo de ir lá.

#626

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2002
6.655
1043

WHITE 

Suspenso

 Citando invgbs 

Como tem gente pouco informada no forum.
Ja foi comprovado que o homem foi a lua, as fotos são reais...

Porque a ciencia não prova DEUS? Porque é atrasada, nossa tecnologia é recente, 100 anos atrás nem
imaginariamos computadores, apenas 1 século, 1 geração atrás.
Não conhecemos nada do UNIVERSO, não conhecemos nem mesmo nosso planeta por inteiro (estamos
longe disso), não conhecemos nem nossa própria capacidade cerebral (não usamos nem 15% de sua
capacidade). Fenomenos da mente como: telepatia, pré-cognicao, clarividencia, telecinesia entre outros,
estão todos provados, e nós todos temos essas capacidades.

Nós, humanos, temos força e capacidade ilimitada, mas nós também temos uma habilidade pobre, que é a
de nos limitarmo-nos, somos campeões em criar barreiras para não sair de nossa zona de conforto, devido
a nossos medos e nossa insegurança. E muitos aqui se limitam apenas ao que os olhos podem ver o que
é deprimente, pois na verdade estão cegos!

Abraços
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Última edição por WHITE : 16-11-2010 às 15:24

16-11-2010 14:22 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

16-11-2010 14:31

Da pena de ver alguem assim, me sinto mal mesmo... 

Sei que voce nao vai ler, mas aqui oh, use o google...
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&s...a77184950732af

#627

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

"The truth is so much more
remarkable."

Oct 2001
5.834
413

The Scientist 

Membro

 Citando invgbs 

Como tem gente pouco informada no forum.
Ja foi comprovado que o homem foi a lua, as fotos são reais...

Porque a ciencia não prova DEUS? Porque é atrasada, nossa tecnologia é recente, 100 anos atrás nem
imaginariamos computadores, apenas 1 século, 1 geração atrás.
Não conhecemos nada do UNIVERSO, não conhecemos nem mesmo nosso planeta por inteiro (estamos
longe disso), não conhecemos nem nossa própria capacidade cerebral (não usamos nem 15% de sua
capacidade). Fenomenos da mente como: telepatia, pré-cognicao, clarividencia, telecinesia entre outros,
estão todos provados, e nós todos temos essas capacidades.

Nós, humanos, temos força e capacidade ilimitada, mas nós também temos uma habilidade pobre, que é a
de nos limitarmo-nos, somos campeões em criar barreiras para não sair de nossa zona de conforto, devido
a nossos medos e nossa insegurança. E muitos aqui se limitam apenas ao que os olhos podem ver o que
é deprimente, pois na verdade estão cegos!

Abraços
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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.

16-11-2010 17:10

Não desmereço os argumentos que os ateus utilizam para sustentar suas teses.
As pesquisas científicas estão bem avançadas. Hoje é possível explicar muita coisa, mas não tudo.
Toda teoria e pesquisa que vejo se resume a evidências, probabilidades e induções.

Enquanto a ciência não preencher essa lacuna de forma concreta, definitiva e comprovável, eu continuo
sendo teísta.
E, não, não apoio nem metade das merdas que a Igreja Católica fez na Idade das Trevas. A Igreja
Católica foi a culpada por um bom período de estagnação no desenvolvimento tecnológico humano, mas
definitivamente Deus não tem nada a ver com isso. 
Pregar a inexistência de um deus em função das falhas do homem é tão infundado e desprovido de lógica
que o indivíduo nem teria moral para falar mal da "fé".

@BilinkI

Não querendo abusar de você, até porque gosto dos seus argumentos e da forma como você os sustenta
mostrando vídeos e conceitos científicos, mas poderia postar um vídeo demonstrando, de forma prática, a
Flutuação Quântica?
Me interessei por esse assunto.

Abraço.

#628

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
2.018
48

davidcmc 

Membro

16-11-2010 17:36

De novo voce esta usando o Deus das lacunas, abandone esse conceito...

Eu nunca vi um video que explique soh isso, veja todos os que eu postei, principalmente a palestra do
lawrence krauss, aqui tem uma pequena parte do Q&A no final dela.
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"The truth is so much more
remarkable."

Oct 2001
5.834
413

The Scientist 

Membro
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Aqui voce vai achar muita coisa:
http://www.newscientist.com/topic/quantum-world

http://www.physics.adelaide.edu.au/~...sualQCD/Nobel/
http://www.physics.adelaide.edu.au/~...QCD/QCDvacuum/

Última edição por The Scientist : 16-11-2010 às 17:58

 Citando Flamengo 

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

16-11-2010 17:50

pqp, fecha isso pelo amor do deus dele.....

depois disso ai, da pra ver o nivel da cara ne....

fala serio...

nao o homem nao foi a lua
a terra e chata como uma moeda
os hobits moram no meu quintal

porra, a gente fala serio ai o cara vem de nao acreditar que o homem ja foi uma porrada de veses na lua,
mais acredita em deus ???????

fecha isso, ta ficando mongoloide de mais.

#630

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2000
10.963
164

andrepmrj 
Membro

 Citando davidcmc 

Como a ciência comprovou que a Terra é redonda e que os dinossauros realmente existiram? Através de
provas concretas.

Acreditar na (in)existência de Deus é a mesma questão de fé que a ida do homem à Lua.
Sim, eu acredito que o homem foi à Lua, mas onde está a prova concreta? Fotos não comprovam nada,
essa é a maior verdade. A menos que alguém direcione um telescópio para a Lua e me mostre uma
bandeira dos EUA com pegadas de botas ao redor, eu continuo sustentando que é pura questão de fé.

Sua crença na existência de um fenômeno anterior à toda a nossa realidade tem a mesma intensidade que
a minha fé de que existe uma entidade por trás de tudo isso.
A questão é que nem você prova o seu lado e nem eu provo o meu lado.

Última edição por andrepmrj : 16-11-2010 às 17:52
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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

16-11-2010 17:51

E sua crença (e de qualquer "teísta") não tem nenhuma dessas bases para se apoiar. NENHUMA evidência,
probabilidade ou indução. Apenas a sua fé em algo que não pode ser comprovado em nenhuma esfera do
conhecimento humano. Você acredita e ponto final. Independente disso ser algo "palpável" ou
completamente imaginário.

A escolha é totalmente pessoal e deve ser respeitada.. mas algumas pessoas preferem levar uma vida
baseada na realidade e outras na imaginação.

#631

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
1.687
194

Castor Troy 

Membro

 Citando davidcmc 

Toda teoria e pesquisa que vejo se resume a evidências, probabilidades e induções.

carnívoro e ateu. não gostou pega eu

16-11-2010 18:20

não acho que deve ser respeitada quando prega desinformação, preconceito e muitos outros males.

mentem pro povo miserável dar o pouco que tem à eles, isso deveria ser crime de estelionato. só é
considerado aceitável "pq sempre foi assim".

#632

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2002
6.655
1043

WHITE 

Suspenso

 Citando Castor Troy 

E sua crença (e de qualquer "teísta") não tem nenhuma dessas bases para se apoiar. NENHUMA
evidência, probabilidade ou indução. Apenas a sua fé em algo que não pode ser comprovado em nenhuma
esfera do conhecimento humano. Você acredita e ponto final. Independente disso ser algo "palpável" ou
completamente imaginário.

A escolha é totalmente pessoal e deve ser respeitada.. mas algumas pessoas preferem levar uma vida
baseada na realidade e outras na imaginação.
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16-11-2010 18:33

Sim, tenho exatamente o mesma visão a respeito disso (igreja e religião). Mas a crença do cidadão deve
ser respeitada, mesmo ela sendo um atestado de burrice e estupidez.

As informações, o conhecimento e a verdade estão ai pra quem quiser e se interessar.. mas não podemos
culpar (dentro da sociedade em que vivemos) os cegos, deturpados e ignorantes. Infelizmente as coisas
são assim, são milênios de ignorância e dominação do reino da fantasia, não se muda isso do dia pra
noite. Por mais absurda que seja a idéia do amiguinho invisível, ainda é uma idéia dominadora demais,
que move nações, povos e atrocidades praticamente desde sempre.

Quem sabe um dia.

#633

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
1.687
194

Castor Troy 

Membro

 Citando WHITE 

não acho que deve ser respeitada quando prega desinformação, preconceito e muitos outros males.

mentem pro povo miserável dar o pouco que tem à eles, isso deveria ser crime de estelionato. só é
considerado aceitável "pq sempre foi assim".

carnívoro e ateu. não gostou pega eu

16-11-2010 19:18

Só agora percebeu? a cada post que eu leio (ainda mais deste usuário que você citou) eu me divirto
demais hahahah. Estou deixando rolar, para ver até onde vai a capacidade e a ignorância humana. Esta
interessante esse tópico.

Já tentei falar sério aqui, mas não tiveram argumentos sobre... então estou só observando.

#634

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2006
1.386
14

Bellic 

Membro

 Citando andrepmrj 
pqp, fecha isso pelo amor do deus dele.....

depois disso ai, da pra ver o nivel da cara ne....

fala serio...

nao o homem nao foi a lua
a terra e chata como uma moeda
os hobits moram no meu quintal

porra, a gente fala serio ai o cara vem de nao acreditar que o homem ja foi uma porrada de veses na lua,
mais acredita em deus ???????

fecha isso, ta ficando mongoloide de mais.
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16-11-2010 20:21

Caro davidcmc,

Poderia me responder o que havia antes de deus existir e como deus passou a existir?
Ja li diversos trechos da Biblia e nunca achei essa resposta.

#635

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

16-11-2010 20:39

Se tem alguma coisa que já ficou mongolóide aqui foi o seu desprovimento de inteligência.
É um paradoxo se achar inteligente e esclarecido em ser ateu e falar com mais erros de Português do que
a minha irmã de 7 anos.
Isso aqui é a Internet, e não um câmara de tortura para matar a Língua Portuguesa.

PS: Quota, por favor, onde eu falei que não acredito na ida do homem à Lua.
Aliás, nem quota, porque me recuso a ler posts de analfabetos. Ignore list. 

Caro GRBomber, essa resposta eu não sei.
A única coisa que eu sei é que a nossa ciência (ainda) não sabe explicar a origem de tudo, também.
Quem é que tem fé aqui, mesmo?

Nem eu provo a existência de Deus, e nem você prova a inexistência dEle.

Para os pseudo-esclarecidos da hardMOB, que pelo visto é essencialmente ateísta, comecem revendo seus
conceitos de ignorância.
Quando eu falei que não consigo ver veracidade em nenhuma das teorias que afirmam a ida do homem à
Lua não estou dizendo que não acredito que o homem foi à Lua. O que estou dizendo é que todas as
teorias são passíveis de erro, todas as fotos são passíveis de montagens e até mesmo o espelho deixado lá
é passível de se tratar de uma falácia.
Se quer acreditar em uma coisa com força, pegue você mesmo o telescópio, mire para a Lua e procure
alguma evidência, mas ficar lendo infindáveis sites falando disso e daquilo não te faz mais inteligente do
que eu.

#636

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
2.018
48

davidcmc 

Membro

 Citando andrepmrj 
porra, a gente fala serio ai o cara vem de nao acreditar que o homem ja foi uma porrada de veses na lua,
mais acredita em deus ???????

fecha isso, ta ficando mongoloide de mais.

 Citando GRBomber 

Caro davidcmc,

Poderia me responder o que havia antes de deus existir e como deus passou a existir?
Ja li diversos trechos da Biblia e nunca achei essa resposta.
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Eu cansei de falar em argumento indutivo, até porque parece que ninguém aqui se dá ao trabalho de
pesquisar o significado disso.

O fato é que criticam tanto os teístas por acreditarem numa entidade sem procurar justificativa que
acabam esquecendo que até agora ninguém provou (no sentido literal da palavra) o contrário.

@sonny_

Não tem piada pior do que negar os argumentos contrários aos seus ideais sem ao menos apreciar o
conteúdo deles.
Uma coisa é "ver até onde vai a capacidade e a ignorância humana", outra coisa é não procurar o limite do
seu próprio comodismo.

Dizer que Deus não existe é fácil, difícil é provar que o Universo surgiu do nada e que Ele não existe.

provar
pro.var
(lat probare)

Spoiler: 

vtd 1 Demonstrar com provas (documentos, fatos, razões, testemunhas): Provar a
autenticidade, a realidade, a verdade (de alguma coisa). Prova com textos bíblicos o que diz. 2
Dar testemunho de; tornar evidente; corroborar: "O ferimento prova a agressão" (Cândido de
Figueiredo). Provou-me a sua amizade. 3 Submeter a prova: "Se Deus me quiser provar até mais
tarde" (Camilo Castelo Branco). 4 Conhecer por experiência própria: "Provou bem cedo da
morte o dissabor" (Gonçalves Dias).

PROVAR <> ESPECULAR/INDUZIR/TER PROBABILIDADE
PROVAR = 100%

Ser ateu virou modinha de se vangloriar como esclarecido e inteligente.
Isso me lembra bastante os adolescentes se vestindo de preto e se sentindo mais especiais do que o resto
da sociedade.

Última edição por davidcmc : 16-11-2010 às 20:55

16-11-2010 21:04 #637

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
14.338
1278

GRBomber 

Membro

 Citando davidcmc 

Caro GRBomber, essa resposta eu não sei.
A única coisa que eu sei é que a nossa ciência (ainda) não sabe explicar a origem de tudo, também.
Quem é que tem fé aqui, mesmo?

Nem eu provo a existência de Deus, e nem você prova a inexistência dEle.

Para os pseudo-esclarecidos da hardMOB, que pelo visto é essencialmente ateísta, comecem revendo seus
conceitos de ignorância.
Quando eu falei que não consigo ver veracidade em nenhuma das teorias que afirmam a ida do homem à
Lua não estou dizendo que não acredito que o homem foi à Lua. O que estou dizendo é que todas as
teorias são passíveis de erro, todas as fotos são passíveis de montagens e até mesmo o espelho deixado
lá é passível de se tratar de uma falácia.
Se quer acreditar em uma coisa com força, pegue você mesmo o telescópio, mire para a Lua e procure
alguma evidência, mas ficar lendo infindáveis sites falando disso e daquilo não te faz mais inteligente do
que eu.
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1 - Se voce nao tem resposta para a minha pergunta e aceita sua religiao mesmo assim, pq exige que a
ciencia responda a mesma pergunta?
A ciencia nao explica a origem de tudo e a religiao tambem nao.
Se o meu ponto inicial eh o BigBang surgindo do "nada", o seu eh um ser totalmente formado surgindo
tambem do "nada".
Portanto, nao use esse argumento para desqualificar os ateus. 

2 - Voce diz que toda teoria eh passivel de erro, o que me leva a entender que para tomar como verdade
qualquer teoria eh necessario ter fe. Segundo sua logica, isso igualaria os ateus aos religiosos.
Pensemos então: 
Pode haver algum ponto do universo em que a lei da gravidade nao se aplica, portanto ela pode nao ser
verdade absoluta.
Considerando entao que a lei da gravidade pode ser falivel, voce acha que "crer" nela eh a mesma coisa
que "crer" no Papai Noel?

3 - Voce acredita em unicornios? Voce pode me provar que unicornios nao existem e que nunca existiram
em tempo nenhum e lugar algum do universo?
Voce precisa ser um estudioso de unicornios para afirmar com razoavel certeza de que eles sao uma
invencao?

4 - Qualquer pessoa que afirma que deus nao existe esta sendo "má cientista". O correto eh dizer que
muito provavelmente nao existe.
O cerne do espirito cientifico eh justamente considerar sempre que ha possibilidade de ser provado errado.
E com muita enfase na palavra "provado".
Ainda assim, nao vivemos nossas vidas questionando a lei da gravidade ou o nascimento do sol todas as
manhas. Aquilo que ja foi diversas vezes demonstrado e provado torna-se uma verdade absoluta para fins
PRATICOS. Na teoria, nada jamais eh verdade absoluta.

Eu cansei de falar em argumento indutivo, até porque parece que ninguém aqui se dá ao trabalho de
pesquisar o significado disso.

O fato é que criticam tanto os teístas por acreditarem numa entidade sem procurar justificativa que acabam
esquecendo que até agora ninguém provou (no sentido literal da palavra) o contrário.

@sonny_

Não tem piada pior do que negar os argumentos contrários aos seus ideais sem ao menos apreciar o
conteúdo deles.
Uma coisa é "ver até onde vai a capacidade e a ignorância humana", outra coisa é não procurar o limite do
seu próprio comodismo.

Dizer que Deus não existe é fácil, difícil é provar que o Universo surgiu do nada e que Ele não existe.

provar
pro.var
(lat probare)

Spoiler: 

Ser ateu virou modinha de se vangloriar como esclarecido e inteligente.
Isso me lembra bastante os adolescentes se vestindo de preto e se sentindo mais especiais do que o resto
da sociedade.

"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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Difícil mesmo é provar que "Ele" foi o criador do Universo. Isso sim eu espero qualquer resquício de
evidência/fato/prova. Nem José Alencar ou o Plínio vão viver pra ver isso. 

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Mar 2007
6.916
1
65

Excelsis  

Banido

 Citando davidcmc 

Dizer que Deus não existe é fácil, difícil é provar que o Universo surgiu do nada e que Ele não existe.

16-11-2010 21:43

Me prove que no centro de Saturno não há um Pepino ultra-inteligente que controla as vidas de todas as
pessoas.

O Sarney vai.

#639

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Estou certo ou não estou errado?
Jul 2003
41.747
4064

pReD@ToR 

Membro

 Citando davidcmc 

Dizer que Deus não existe é fácil, difícil é provar que o Universo surgiu do nada e que Ele não existe.

 Citando Excelsis 

Difícil mesmo é provar que "Ele" foi o criador do Universo. Isso sim eu espero qualquer resquício de
evidência/fato/prova. Nem José Alencar ou o Plínio vão viver pra ver isso. 

Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário.
Those who mind don't matter, and those who matter don't mind.

Can't stop, won't stop.

16-11-2010 21:53

a ciência não explica a existência de deus
mas tbm não explica a existência do universo, são só teorias....

#640

Registro:
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Jun 2003
4.110
21

N4T0 

Membro

S.P.F.C SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE! TRI-CAMPEÃO DA LIBERTADORES! TRI-CAMPEÃO MUNDIAL!
CAMPEÃO SUL-AMERICANA 2012! A vida está difícil? É mais fácil ficar nos vestiários!! By Rogério Cenni!!

16-11-2010 21:57

Cacete, daqui a pouco vai ter mongo duvidando da existência de partículas sub-atômicas....

#641

LeftHandOfGod 

Membro
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Mensagens:
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[Too Long]
Sep 2010
6.640
3293

<D3adlode> I was a mistake you jackass
<Quasar> We all got birth certificates, d3 got an apology letter from durex

16-11-2010 22:03

O L.H.C ja colidiu as particulas formando o mini big bang pra desbancar o god?

#642

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2002
11.950
170

2k2 

Membro

The Arm-Lock Member

www.myspace.com/bandaincerto

16-11-2010 22:06

A questão é que quando for provado, simulado e recriado, o BigBang e as evoluções, a discussão vai ser
que Deus criou a primeira particula e mandou elas se colidirem para tudo ser criado conforme o livre
arbitrio dos átomos.

#643

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 1999
8.846
267

Kyle 

Membro

 Citando 2k2 

O L.H.C ja colidiu as particulas formando o mini big bang pra desbancar o god?

"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"

16-11-2010 22:07

deus virá sempre antes, isso é "ad infinitum" para quem acredita nisso.

#644

Registro:
Mensagens:
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Consistency
Dec 2003
11.561
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Joke 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Kyle 

A questão é que quando for provado, simulado e recriado, o BigBang e as evoluções, a discussão vai ser
que Deus criou a primeira particula e mandou elas se colidirem para tudo ser criado conforme o livre
arbitrio dos átomos.

"All that is gold does not glitter,
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Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost."

Referências

16-11-2010 22:08

http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_theory

Boa leitura. (retórica, eu sei que você não vai ler.)

#645

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Estou certo ou não estou errado?
Jul 2003
41.747
4064

pReD@ToR 

Membro

 Citando joelinton 

a ciência não explica a existência de deus
mas tbm não explica a existência do universo, são só teorias....

Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário.
Those who mind don't matter, and those who matter don't mind.

Can't stop, won't stop.

16-11-2010 22:08

É verdade 
Não tinha pensado nessa possibilidade. Bullshit, a fé é inacreditavél 

Deus move montanhas, mas é melhor trazer uma pá.

#646

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2002
11.950
170

2k2 

Membro

 Citando Kyle 

A questão é que quando for provado, simulado e recriado, o BigBang e as evoluções, a discussão vai ser
que Deus criou a primeira particula e mandou elas se colidirem para tudo ser criado conforme o livre
arbitrio dos átomos.

The Arm-Lock Member

www.myspace.com/bandaincerto

16-11-2010 22:36

Uma coisa é duvidar da (in)finitude do Universo, outra coisa é duvidar que 2 átomos de hidrogênio e 1 de
oxigênio formam a molécula da água pura.

Esquece. Tô saindo desse tópico.
Foi bom discutir até um certo ponto, mas a arrogância tá tomando conta de tudo aqui.

#647

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
2.018
48

davidcmc 

Membro

 Citando GRBomber 

O cerne do espirito cientifico eh justamente considerar sempre que ha possibilidade de ser provado errado.
E com muita enfase na palavra "provado".
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17-11-2010 2:25

Na verdade, o correto é dizer uma coisa muito mais complexa. O "bom" cientista precisa explicar que,
dentro dos axiomas admitidos hoje pela comunidade científica, a existência de deus é inverossímil, e que,
fora desses axiomas, não há juízo de verossimilhança possível. Se alguém admite exatamente os mesmos
axiomas que aqueles admitidos cientificamente na atualidade, é possível dizer se sua fé em deus é válida
ou inválida. Se assume axiomas diferentes, essa discussão é inócua: faltam pontos de partida comuns pra
que o embate tenha respaldo lógico.

Isso é impreciso. Não é correto separar "teoria" e "prática" dessa forma. A prática, no sentido que você
usa, é a aplicação da teoria. Só que existem diferentes "níveis" teóricos ou, mais precisamente, existem
diferentes áreas sobre as quais as teorias podem se desenvolver.

O conhecimento científico parte de uma série de postulados para que teorias possam ser elaboradas.
Sendo o conjunto desses postulados a realidade que conhecemos, a teoria que se desenvolve a partir deles
é aquilo que você chama de "prática".

#648

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2006
5.329
449

Bernerd 

Colaborador
hardMOB

 Citando GRBomber 

4 - Qualquer pessoa que afirma que deus nao existe esta sendo "má cientista". O correto eh dizer que
muito provavelmente nao existe.

 Citando GRBomber 

Aquilo que ja foi diversas vezes demonstrado e provado torna-se uma verdade absoluta para fins
PRATICOS. Na teoria, nada jamais eh verdade absoluta.

Membro do partido comuno-gayzista e da igreja satanista do fórum.

17-11-2010 2:59

veja todos os capitulos.

#649
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itsmeMario 

Membro
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 tem nos
videos relatados, quem diz que a ciencia nao sabe como nascemos ta tão atrasado no tempo quanto a
igreja catolica, sabemos muito bem de onde viemos e para onde vamos que é o mais importante, eu não
acredito acho balela e pra mim toda religião se resume a isso balela.

 Citando KaZu
Bom é ficar andando no meio de um monte de drogado, se esfregando em homem sem camisa...

17-11-2010 4:05

eu acredito nos meus punhos e nos homens. eles sim tiram vidas (os homens) e fazem vidas heheh
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