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Site http://mw.eco.br/zig/hp.htm 
 CiberForum: PONTOS DE VISTA/COMENTÁRIOS/RÉPLICAS 

 

ILUSÕES versus REALISMO 
 

Nossa EXISTÊNCIA - fatos e ilusões/crenças 
 

 
 
De: Manfredo Winge  
Enviada em: sexta-feira, 25 de agosto de 2017 19:07 
Assunto: Nossa EXISTÊNCIA - fatos e ilusões/crenças 
 

Prezados familiares, colegas, amigos e demais, 
vejam a figura anexa que me enviaram pelo zapzap. Dá pra pensar, não? 
E isso que pra gente nascer há uma corrida maluca entre milhões de espermatozoides para que, 
um mais rápido e mais compatível, venha a adentrar o óvulo para sermos concebidos. 

http://mw.eco.br/zig/hp.htm


2 
 

Além disso, eleve-se o exponencial de 2 para 15.000 gerações [215000] (300 mil anos de Homo 
sapiens com média de 20 anos por geração) e se um só desses nossos antepassados morresse 
antes de procriar, A GENTE PESSOA NÃO EXISTIRIA!!! 
O Destino, assim como os Milagres, só existe depois de acontecer. O resto é especulação. 
Assim dá pra se perguntar: - somos criaturas de Deus, divinas, ou fruto de milhões de acasos 
fortuitos, da Natureza? 
Qualquer que seja a opção, divina ou natural, fomos premiados e temos responsabilidade sobre 
esse prêmio e todos os prêmios que nos circundam e a forma de exercer essa responsabilidade 
chama-se política que deve visar o melhor para o maior número de pessoas e para o meio 
ambiente [Gente que diz “detestar a política” na verdade está praticando uma má política: à da 
alienação que dá carta branca aos nossos representantes, muitos dos quais jogam pesado contra 
os representados: o povo brasileiro.] 
 
Manfredo Winge - http://mw.eco.br/zig/hp.htm[confraria democrática do bom senso] 
         Webmaster:  1o SITE do IG/UnB 
                             Glossário Geológico Ilustrado 
                              SIGEP Sítios Geológicos e Paleobiológicos do Brasil 

        "Aqueles preocupados com o custo da educação deveriam antes considerar o custo da ignorância".  
                   Derek Bok, ex-Reitor da Universidade de Harvard (foi-me enviado por e-mail 
 

Comentários  Réplicas 
From: Oscar P. G. Braun  
Sent: Saturday, August 26, 2017 1:22 AM 
To: Manfredo Winge  
Subject: RE: Nossa EXISTÊNCIA - fatos e ilusões/crenças 
 

É uma ilustração icônica. Também recebi a mesma figura num grupo da família intitulado 
Ancestrais, onde reunimos nossa árvore genealógica e relembramos histórias dos personagens 
dela.  Vamos reconstruindo assim a História da família para nossos descendentes. Nossos avós, 
bisavós e tataravós tinham o costume de anotar os nascimentos e óbitos, além de algum 
comentário de fatos notáveis, nas páginas da bíblia que ia passando de geração para geração. 
Essa herança genética bem ilustrada na figura é que nos torna imortais. Ou, pelo menos, tornam 
os nossos genes imortais na memória do DNA. 
 
From: Ellen Bisconti  
Sent: Saturday, August 26, 2017 7:09 AM 
To: Manfredo Winge  
Subject: Re: Nossa EXISTÊNCIA - fatos e ilusões/crenças 
 

Manfredo, dentro de mim há uma faisquinha divina. Diante da complexidade planejada do ser 
humano e da Natureza, também penso que somo responsáveis por nós mesmos e pelo que nos 
cerca. De manhã quando caminho pelo parque, vendo toda aquela beleza, dou parabéns a Deus 
por tudo.Eu não teria capacidade de escolher nem as cores do céu, das árvores, das flores, Tudo 
foi muito bem bolado. 
Bem interessante a genealogia humana. Quanta gente trabalhou para que nascêssemos! 
Abraços.  
From: Mirtia  
Sent: Saturday, August 26, 2017 1:30 PM 
To: Manfredo Winge  
Subject: Re: Nossa EXISTÊNCIA - fatos e ilusões/crenças 
  

Manfredo, 
somos as duas coisas.  
Através de leis da física e da filosofia, pesquisador polonês Michael Heller mostra que Deus 
existe e ganha um dos mais cobiçados prêmios. Ele montou a sua metodologia a partir do 
chamado “Deus dos cientistas”: o big bang, a grande explosão de um átomo primordial que teria 
originado tudo aquilo que compõe o universo. 
Cientista prova a existência de Deus e ganha um dos prêmios mais cobiçados - Momento Curioso 

 
Mirtia 

http://mw.eco.br/zig/hp.htm
http://mw.eco.br/ig/index.html
http://sigep.cprm.gov.br/glossario/
http://sigep.cprm.gov.br/
https://momentocurioso.com.br/cientista-prova-a-existencia-de-deus-e-ganha-um-dos-premios-mais-cobicados/
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From: Tânia  
Sent: Thursday, August 31, 2017 11:39 AM 
To: Manfredo Winge  
Subject: Re: Nossa EXISTÊNCIA - fatos e ilusões/crenças 
 

Concordo plenamente, Manfredo, mas atualmente sinto uma impotência, pois o que fazer para 
obter algum resultado positivo? Como se mobilizar, sem disputa coxinha-mortadela? MBL, 
entre outros, degringolou . Enfim, tenho a sensação de que protestamos na mídia, mas os 
resultados são quase nulos. Sei que tu envias e-mails para deputados e senadores, mas penso que 
é uma minoria com atividade ética e  que julgamos mais adequada. 
Um abraço 
  

 

Voltar para:  SITE  ou para:  Ilusões versus Realismo 

ENVIE SEUS COMENTÁRIOS  
 Caro internauta.  A sua participação com comentários, sugestões, críticas,.. é sempre bem vinda e poderá ser postada, caso o texto, coerente com o assunto 
abordado,  tenha redação adequada a um forum  de debates pautado no bom senso - clique na caixa de correio e envie, indicando o assunto como título do 
texto  e torne-se um confrade da CONFRARIA DEMOCRÁTICA DO BOM SENSO  - CLIQUE Para informar ou cancelar seu endereço de e-mail 

Para localizar qualquer assunto ou nome pressione ‘Ctrl’ e ‘F’ simultaneamente  
e digite parte da palavra procurada no quadro que se abre 

http://mw.eco.br/zig/hp.htm
http://mw.eco.br/zig/emails/Ilusoes_versus_Realismo.pdf
mailto:mwinge@terra.com.br?subject=sugestões%20e%20críticas
mailto:mwinge@terra.com.br?subject=sugestões%20e%20críticas
http://mw.eco.br/zig/Revisar_Email.htm
http://mw.eco.br/zig/Revisar_Email.htm

