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Introdução
Você é determinado? Você pensa e caminha directo ao seu objectivo e não arreda pé? Então
vejamos se isso é assim tão simples. Uma palavra apenas DETERMINISMO.
Parece chato este mote? Mas não é, pelo menos para mim.
Vejamos o que é o DETERMINISMO; em que conceitos se baseia. É uma filosofia? É uma
doutrina portanto? É um conceito? É algo tão importante que define os nossos caminhos na vida
e vida é destino. Então podemos alterar o destino?! Construí-lo?
No ultimo dia 4 rabalhamos o livre arbitrio, que é o oposto do determinismo , porque um é
determinado pela liberdade de cada um e outro é determinado pelos fenômenos que nos
rodeiam, mas um parece o complemento do outro porque livre arbítrio é um impulso, mas
também é/está condicionado – Essa palavra LIVRE não é tão livre assim.
Na verdade, determinismo é doutrina oposta ao livre arbítrio, mas os filosofos dividem-se e há
quem os compatibilize portanto compatibilidade e incompatibilidade sujeitam-se as regras da
natureza É A CAUSA E O EFEITO.
DETERMINISMO constitui um princípio da ciência experimental que se fundamenta pela
possibilidade da busca das relações constantes entre os fenômenos. O indivíduo faz exatamente
aquilo que tinha de fazer e não poderia fazer outra coisa; a determinação de seus atos pertence
à força de certas causas, externas e internas. É a principal base do conhecimento científico da
Natureza
Essa teoria afirma que o comportamento humano é condicionado por três fatores:GENÉTICA
MEIO E MOMENTO.
Os mundos físico e biológico são, pois, regidos pelo determinismo - no nível
macroscópico. No nível mental também vigora o mesmo princípio pois os pensamentos têm
uma causa, assim como as ações deles decorrentes; pensamentos e atos estão relacionados
aos impulsos, traços de caráter e experiências que caracterizam a personalidade.
No curso da história O DETERMINISMO tanto pode determinar a felicidade quanto a
tragédia.Depende do comportamento humano, mas sobretudo do mundo que o rodeia.
E agora diga-me: - Ah! Eu sou determinada e vou em frente? Nada me impede? É assim tão
fácil? Comente, conteste, diga o que você pensa em prosa ou em verso, como você quiser.
BOM DIA BOA REFLEXÃO BONS TEXTOS (HÁ NISSO EU ACREDITO PORQUE MEUS
AMIGOS, VOCES SÃO EXCEPCIONÁVELMENTE BONS). CARINHO TÉTITA

Determinismo?
São vítimas do determinismo
Os traumas, as guerras, as mazelas?
Não posso saber se o patriotismo
Fabrica as horríveis sequelas!
Victoria Magna 17/09/09

Causa/ E_feito
Se plantaste a semente da guerra
queres construir a paz ?
Se o ódio foi maior que teu amor
e a dor te chega como brinde...
Se ao teu orgulho apraz
a verdade , não há mais!
Se mataste a esperança
se negaste a tua fé
se a justiça te falha
e dos outros, a fome não te abala...
Se às mazelas te cala
determinado prossegues
usando diáfanas vendas
sem enxergar tantas sendas.
Determinismo seria
o poder que tu terias
de fazer a tua parte
nesta fração do universo
minimizando seqüelas???
Seria então um castigo
as respostas advindas
ou seriam recompensas
o que tu chamas de sina???
Determinado prossigo
não culpo o determinismo
pela omissão que pressinto.
Fatima Mota

Determinismo/fatalismo
Determinada sigo rotas de minhas ambições
As minhas decisões desobstruem obstáculos
Confiante arrogo-me e sigo em frente anseio que me afaz
Nessa decisão me quero afirmar
Empreendo jornadas das minhas considerações
Deslumbro-me por tal afeiçoamento
Não sou obscura nem ignorada
Decidida avanço na senda da vida
Que me foi atribuída
Mas escolho os caminhos
se por ventura me não convenham
Afasto os impedimentos com ironia
Arvoro-me de valentia
Mas nem sempre a aventura me orienta esse norte
Nessa decisão que é o meu caminho encontro porcelas
Danos descaminhos e essa determinação minha sentença
Exibe o engano, ousado e destemido
e soçobram então e meus raciocínios
Imprudente , apenas via o que minha mente definia
como me iludia depreciando a força do domínio
que amortalhava ilusões esperanças e encantos
e vejo um mar alto em desassossego
um sol que se esconde na noite breve adormecida
Na agua que se transforma em gelo
Na chuva que desmorona meus mantos de Caxemira
Conflagração dos meus flagelos
A cisterna seca os pastos de rastos
De rastos. Desisto? Insisto? Persisto
o meu determinismo nadando em marés de obcuro fatalismo
Suspiros em vão cobrem de lírios bravios as minhas ambições
Ergo os olhos às constelações daquele céu estrelado
E o norte perscruto e com prudência cuido do porvir
Neste conformismo vou escolhendo cautelosamente
abrigo das porcelas
de tta
17~09~09
Determinação x Determinismo
Soaroir 17/9/09
Determinação... muitas vezes
me deixou em cada valão... –
Quando resolvi dosá-la – pluft
Cai também !
Só pode ser destino...

O coração bate forte,
O medo não o detém.
Entende ser o suporte
Para conquistar seu bem.
Mardilê Friedrich Fabre
17/9/2009

Definível

Traduzo os meus desejos
Numa linguagem silenciosa
Numa ansiedade preguiçosa
Que debruça e olha a vida
Numa determinada espera.
Desconheço a euforia!
Sintetizo essa alegria,
Na certeza do progresso
Na veracidade do porvir.
Muitas vezes, adianta insistir...
Colorir antigas falas
Refazer lerdos caminhos.
Avançar sem perder a calma
Aliada a esperança
Que o meu trajeto sempre alinha.
Mari Saes 17/09/09

Determinismo
Cedo entendeu o que a vida queria de si;
Preparou-se pro mundo, saiu vitorioso,
fez-se culto, aprendeu, ficou poderoso,
o olhar no futuro a visar sempre um fim...
Teve amores, sucesso, de tudo enfim,
Realizado, feliz, foi bom pai, foi esposo
Uma vida invejável, um homem ditoso,
mercê só de luta, acreditava assim.
E era só alegria até um dia surgir
a guardiã maior de todos os segredos
e um anjo seu levar. Sentiu decair...
Solitário e infeliz pode enfim entender
que apesar de atos, de fatos e de enredos,
a vida lhe fez tão só o que era pra ser.
São Luís, 17.09.09
Augustus Vinícius
Escrevendo a própria história
Por tempos me perguntei o que fizeram de mim
Desenhada, pintada e exposta por quem me criou.
Sufocada, oprimida, sofrida, quase sem vida.
Tempo que vai, não volta. E porta aberta é convite
− Entrem, tomem lugar, ocupem todos os vazios.
Se pouco sobrar não importa, é assim o destino.
Desperta, nas mãos tomei a pena, a tinta, o papel.
Apaguei o destino. E a história não estava escrita.
Auristela Fusinato Wilhelm
em 17/09/2009

Em Tempo
Bem sei das longas estradas...
Que nas encruzilhadas,
tempestades se alinharam...
Senti o cheiro da terra
Determinando em mim
a colheita do plantio.
Da terra arada...
Sempre terra!
Ainda que um palmo,
aos meus pés.
Desarmada ,
correi em túneis sem fim
anna ribeiro
mote-17-9-09

Opções de Caminho
Avanço pela vida
Como quem anda
Num caminho ensolarado,
Acreditando na felicidade!
Tudo que preciso pra
Ser feliz, ou infeliz,
Estará à espera
Nas margens do caminho,
Ou surgirá em ondas
Como as do mar,
Ou em fases, como as da Lua.
A mim, caberá escolher. Optar.
Nisso também acredito.
Como acredito no perdão,
Na compaixão...
E a pratico sempre que posso.
E sempre posso!
Porque sou feita de amor
E a felicidade habita em mim.
Elïscha Dewes

Neste mundo mudo, raso;
Com o relógio vai á vida,
Com a vida, as ilusões.
Não sei se rodo com a terra,
Ou com o relógio.
Com a morte vai-se a
Vida;
E com a vida, as ilusões.
Não sei se choro a morte,
Ou se canto com a vida,
No altar do coração.
Paro. Confusa, muda...
No silêncio espantado voz ecoa.
Tudo se olha, nada se vê.
Vida passa voando com o tempo,
E não faço isto ou aquilo.
Determino-me beijar estrelas,
Jogar-me no mar.
Ansiosamente, intensamente viver.
E se no mar está a minha morte,
Nas estrelas esta o meu prazer.
Mariah Bonitah♥

Ali na frente
Não pretendo explicar,
muito menos entender
se há um rumo perfeito
se sou o destino feito
ou ainda por fazer.
Uso parte do atalho
trilho a vida na fumaça,
arredo o primeiro passo
e luto pra acontecer.
Charlyane Mirielle
17/09/2009

Determinismos
Quer prova maior
De quanto determinado eu sou
Pelas flechas que me atira a vida
Nos caminhos do desamor?
Quer mesmo saber
Da minha determinação de ferro?
É só ver meu cotidiano
E contar quantas vezes eu erro...
Quer ver o quanto
Do meu destino eu sou o dono
Basta me perguntar quantas vezes
Por causa da vida, perdi meu sono.
Determinação [determinismo]
Escrevo aqui
determinado
que seja lido
e sendo lido
contigo está
determinismo?
Joseph Shafan - 17/09/09 - 23:55h

Determinada
Remo, alheia aos ventos
Traço o rumo, acerto o prumo
Decido-me, senhora de mim, miro a meta.
Diana Gonçalves
17/09/09

Determinismo
Determinada, seguiu em um silêncio sepulcral...
Determinando que seriam enterrados os resquícios de paixões.
Ilusões...
O destino quis assim?
Pelo menos a queda, a ferida , a seqüela, foi determinada?
Ah...matemos essa charada!
Que nessa vida lemos lições sábias...teorias aos montes,
Que na prática não se aplicam a nada!
Respeitemos os pensamentos alheios...dos pensadores passados!
Vivamos nossa vida, tentando determinar nossas ações, só por um segundo,
De pacificações...internalizando, mais placidez, menos, exasperações!
Rindo de fatos corriqueiros...rir é bom...
Faça xixi no chuveiro!
Essa nova ordem, no anúncio da TV... Fez-me rir de tudo que até hoje aprendi!
É isso...a inverdade absoluta de nossas lutas!
Inez Teves

Determinados in Resumo
Traça rumo acerto o prumo alheia as ventos
Bastava que fosse lido e.. Determinismo consumado.
Pelas flechas que perturbaram seu sono.
Arredando o primeiro passo e lutando pelo acontecer.
Determinando-me beijar estrelas,
Ansiosamente, intensamente viver.
Porque sou feita de amor
E a felicidade habita em mim
Determinando em mim
a colheita do plantio da terra
arada desarmada
correrei em tuneis sem fim.
Tempo que vai, não volta. E porta aberta é convite
Entrem, tomem lugar, ocupem todos os vazios.
Se pouco sobrar não importa, é assim o destino
Melhor exemplo de "determinismo" do que a trajetória de Calígula
Determinação... muitas vezes
me deixou em cada valão... –
Quando resolvi dosá-la – pluft
Que apesar de atos, de fatos e de enredos,
a vida lhe fez tão só o que era pra ser.
Refazer lerdos caminhos.
Avançar sem perder a calma
Aliada à esperança
O medo não detém.
Entende ser o suporte
Para conquistar seu bem
Ergo os olhos às constelações daquele céu estrelado
E o norte perscruto e com prudência cuido do porvir
Neste conformismo vou escolhendo cautelosamente
abrigo das porcelas.

Pósfácio
Excelentes testemunhos com empenho, brio, determinação e carinho.
Conseguiram colocar o cavalo em Tróia.
E eu que esperava levar com o sapato na cabeça... Mas desta escapei espera-se a próxima...
Com carinho
Tetita
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