
Você acredita em DEUS?

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/430823-voce-acredita-deus-27.html[04/02/2013 14:42:05]

Fórum Cultura hardMOB Boteco hardMOB Você acredita em DEUS?

  

 Manter conectado
RegistrarAjuda

Home Vídeos Imagens blogMOB Servidores Contato Sobre

FAQ Calendário Comunidade Opções Atalhos Procura Avançada

Tópico Fechado Página 27 de 27 ... 17 25 26 27Primeira

LinkBack Opções do Tópico Mostrar

17-11-2010 5:28

ohaeohehoaehoaehoaehoaehoaehoaehoaehoaeoh

#651

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Mar 2007
6.916
1
65

Excelsis  

Banido

 Citando pred@tor 
o sarney vai.

17-11-2010 5:28 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

17-11-2010 11:25

Se antes eu nao tinha certeza que voce era troll, agora tenho. Faça mesmo o favor de sumir do topico.
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GRBomber 
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 Citando davidcmc 

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.

"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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Existem provas sim.

Nina Kulagina, le um pouquinho a respeito.

Voce tem pena de mim? Tenho 25anos me formei to começando outro curso ano que vem, trabalho,
estudo, leio livros, me sustento, tenho namorada, faço muscula 5x na semana te supino com 1 braço,
nataçao 3x, jiu-jitsu 3x, corrida, tenho amigos, cachorros que trato muito bem entre outros...

Acha que eu preciso da sua pena Blink? Vai dormir moleque.
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Autor do tópico

invgbs 

Membro

 Citando WHITE 

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.

http://www.motifake.com/image/demoti...1240740740.jpg

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.

 Citando BilinkI 

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

17-11-2010 12:44 #654
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Voce tem pena de mim? Tenho 25anos me formei to começando outro curso ano que vem, trabalho,
estudo, leio livros, me sustento, tenho namorada, faço muscula 5x na semana te supino com 1 braço,
nataçao 3x, jiu-jitsu 3x, corrida, tenho amigos, cachorros que trato muito bem entre outros...

Acha que eu preciso da sua pena Blink? Vai dormir moleque.
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Nossa, fiquei com inveja de você agora... perai q vou atender umas testemunhas de jeová no portão e já
volto pra postar a respeito.

carnívoro e ateu. não gostou pega eu

17-11-2010 12:45

My name is Maximus Decimus Meridius, Commander of the Armies of the North, General of the Felix
Legions, loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius. Father to a murdered son, husband to a
murdered wife. And I will have my vengeance, in this life or the next.
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Voce tem pena de mim? Tenho 25anos me formei to começando outro curso ano que vem, trabalho,
estudo, leio livros, me sustento, tenho namorada, faço muscula 5x na semana te supino com 1 braço,
nataçao 3x, jiu-jitsu 3x, corrida, tenho amigos, cachorros que trato muito bem entre outros...

Acha que eu preciso da sua pena Blink? Vai dormir moleque.

17-11-2010 13:22

uri geller e muitos outros eram charlatoes de sucesso hoje, imagina naquela epoca.

uri geller fez com que universidades do mundo todo gastassem milhoes pesquisando paranormalidade, e
no final ele era uma grande fraude.

nina kulagina:

Criticism

Many skeptical individuals and organizations, such as the James Randi Educational Foundation and the
Italian Committee for the Investigation of Claims on the Paranormal (CICAP) express strong skepticism
regarding the truth of these claims. It is noted that the long preparation times and uncontrolled
environments (such as hotel rooms) in which the experiments took place left much potential for
trickery.[10] Skeptics have argued that many of Kulagina's feats could easily be performed by one
practiced in sleight of hand, through means such as cleverly concealed or disguised threads,
small pieces of magnetic metal, or mirrors.[11] They further point to the fact that no sleight of hand
experts appear to have ever been present during experiments, and that the Cold War-era Soviet Union
had an obvious motive for falsifying or exaggerating results in the potential propaganda value in appearing
to win a "Psi Race" analogous to the concurrent Space Race or arms race.

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

http://www.randi.org/encyclopedia/Kulagina,%20Nina.html
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 Citando invgbs 

Existem provas sim.
http://www.williamjames.com/Folklore/kulagina.JPG
Nina Kulagina, le um pouquinho a respeito.

Acha que eu preciso da sua pena Blink? Vai dormir moleque.
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TODOS que foram no james randy foram desmascarados, e a maior medium dos eua que na tv disse que
aceitava ser testada no instituto james randy depois fugiu da raia FEIO.

On Larry King Live, March 6, 2001, Larry King asked Sylvia Browne if she would take the challenge and
she agreed.[18] Randi appeared with Browne again on Larry King Live on September 3, 2001 and she
again accepted the challenge.[19] However, she has refused to be tested and Randi keeps a clock
on his website[20] recording the number of weeks that have passed since Sylvia accepted the challenge
without following through. In an appearance on Larry King Live on January 26, 2007, Randi challenged
Rosemary Altea to take the one million challenge. On Altea and Randi's June 5, 2001 meeting on the
same show, Altea refused to take the challenge, calling it "a trick".[17] Instead Altea, in part, replied "I
agree with what he says, that there are many, many people who claim to be spiritual mediums, they claim
to talk to the dead. There are many, people, we all know this. There are cheats and charlatans
everywhere."[21]
Randi has recently challenged David R. Hawkins to win the prize with Hawkins' "arm-pressing technique"
(applied kinesiology), suggesting it would only take thirty minutes of easy work, but believing that
Hawkins would not even attempt to apply for the challenge for "obvious" reasons.[22]
As an April Fool's prank on April 1, 2008 at the MIT Media Lab Seth Raphael and James Randi performed a
demonstration of Seth Raphael's psychic abilities which was awarded the prize.[23]

http://en.wikipedia.org/wiki/James_R...nal_Foundation

http://www.randi.org/sylvia/index.shtml
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não existe ninguém com poder paranormal, são TODOS charlatões. os que sobrevivem por ae é pq não
aceitam serem testados em ambientes controlados. vá você ler e se informar.

http://www.youtube.com/user/QualiaSo...15/f15PNrk94kg

http://www.youtube.com/user/QualiaSo.../2/6OLPL5p0fMg

bonus:

Última edição por WHITE : 17-11-2010 às 13:45

17-11-2010 13:35

Deixa ele pô, afinal ele tem 25 anos, uma faculdade, lê, namora, se sustenta, faz musculação, natação,
luta, corre, tem amigos, cachorro e ainda te supina com 1 braço manows!!

@topic

Quem acredita em psicocinese que levante meu braço!
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 Citando WHITE 

não existe ninguém com poder paranormal, são TODOS charlatões. os que sobrevivem por ae é pq não
aceitam serem testados em ambientes controlados. vá você ler e se informar.

http://www.youtube.com/user/QualiaSoup#p/u/15/f15PNrk94kg
http://www.youtube.com/user/QualiaSoup#p/u/2/6OLPL5p0fMg
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carnívoro e ateu. não gostou pega eu

17-11-2010 14:00

awiuhaeoiuawehoaewiuahoewaiu

que inverdade. ninguém assim é tão alienado 
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Existem provas sim.
http://www.williamjames.com/Folklore/kulagina.JPG
Nina Kulagina, le um pouquinho a respeito.

Voce tem pena de mim? Tenho 25anos me formei to começando outro curso ano que vem, trabalho,
estudo, leio livros, me sustento, tenho namorada, faço muscula 5x na semana te supino com 1 braço,
nataçao 3x, jiu-jitsu 3x, corrida, tenho amigos, cachorros que trato muito bem entre outros...

Acha que eu preciso da sua pena Blink? Vai dormir moleque.

 Citando EduTunning 

vamos trocar fotos de pinto ai

17-11-2010 14:01

Oq adianta tudo isso e ser um coitado iludido?
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Existem provas sim.
http://www.williamjames.com/Folklore/kulagina.JPG
Nina Kulagina, le um pouquinho a respeito.

Voce tem pena de mim? Tenho 25anos me formei to começando outro curso ano que vem, trabalho,
estudo, leio livros, me sustento, tenho namorada, faço muscula 5x na semana te supino com 1 braço,
nataçao 3x, jiu-jitsu 3x, corrida, tenho amigos, cachorros que trato muito bem entre outros...

Acha que eu preciso da sua pena Blink? Vai dormir moleque.

17-11-2010 14:58

Comédia o owned que vc tá tomando... o dono do site colocou a foto da mulher em "folklore".
AEHOOEHAHOEHOAEHOEAHOAEHOAEHOEAHOEA
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Existem provas sim.
http://www.williamjames.com/Folklore/kulagina.JPG
Nina Kulagina, le um pouquinho a respeito.
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Eh assim que soa quando alguem tem o seu nivel de credulidade.
Ja leu as provas de que Chico Xavier era uma farsa, ou continua ignorando?
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Membro

 Citando invgbs 

Voce tem pena de mim? Tenho 25anos e acredito no coelho da pascoa, to começando a acreditar em
fadas ano que vem, trabalho na fabrica do papai noel , estudo unicornios, leio livros sobre doendes,
sustento eu e meu espirito, tenho namorada inflavel, faço muscula 5x na semana, estou usando a pilula do
hulk da herbalife, nataçao 3x com o aquaman, jiu-jitsu 3x o helio gracie se materializa para me ensinar e
manda varias cartas psicografadas, corrida do demonio, literalmente, tenho amigos imaginarios, cachorros
que buto pra eu bebe, entre outros...

 Citando Flamengo 

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

17-11-2010 15:03

hHAUhAHahaHhaha

pqp, perfect
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 Citando BilinkI 
Eh assim que soa quando alguem tem o seu nivel de credulidade.
Ja leu as provas de que Chico Xavier era uma farsa, ou continua ignorando?

carnívoro e ateu. não gostou pega eu

17-11-2010 17:10

Teologia na Faban? E vai começar curso de pastor com o Edir Macedo?
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Voce tem pena de mim? Tenho 25anos me formei to começando outro curso ano que vem, trabalho,
estudo, leio livros, me sustento, tenho namorada, faço muscula 5x na semana te supino com 1 braço,
nataçao 3x, jiu-jitsu 3x, corrida, tenho amigos, cachorros que trato muito bem entre outros..
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 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).

17-11-2010 17:37

Hehehe!!
Alienado?
coitado iludido??
Cursei adm e vou comecar engenharia.
Sou uma pessoa feliz e bem resolvida, sempre tive uma vida tranquila e aprendi muito bem os valores.
Podem falar o que quiser, eu, hoje, agradeço a DEUS por tudo e todos que tenho ao meu redor; meus
pais, irmaos, amigos, funcionarios, companheiros de treino e meus animais. Trato a todos igual, com
respeito. Agente colhe o que planta e aqui se faz aqui se paga.
Nao desejo nada de ruim a ninguem, e voces podem acreditar no que quiserem, não é preciso ter uma
religião, podem acreditar que surgiram do nada, e daqui a pouco serao NADA novamente, apenas
aprendam os bons valores e tratar o proximo como gostaria que tratassem voce; ou vao dar muita
cabeçada por ae...

[]s
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Obviamente o dono do site é tão ignorante no assunto quanto você.
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Comédia o owned que vc tá tomando... o dono do site colocou a foto da mulher em "folklore".
AEHOOEHAHOEHOAEHOEAHOAEHOAEHOEAHOEA

17-11-2010 17:59

Eis que finalmente chegamos no "meu pau é maior que o seu"

Então o assunto acabou.
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