
Bula Ateus.net
 

Ateus.net — O Portal do Ateísmo
(Livre-pensamento 750mg)

Venda sob prescrição filosófica
O uso abusivo deste medicamento pode causar independência

Apresentação

Arquivos digitais html, php, pdf, gif e jpg hospedados em servidores da
internet.

USO ADULTO

https://ateus.net/humor/textos/bula-ateus-net


Composição

— 750mg de  livre-pensamento  (Ingredientes  ativos:  ideias,  teorias,
honestidade, fatos, racionalidade e lucidez).
— Excipientes: servidor web, língua portuguesa.

Ação esperada do medicamento

— Sanar distúrbios cognitivos sobre a realidade e a natureza da vida.
— Suprimir tendências místicas.
— Aumentar a liberdade de pensamento
— Acréscimos no senso crítico
— Adquirir cultura / conhecimento.
— Profilaxia do uso da bengala da fé.

Contra-indicações

A leitura deste site não é indicada a pessoas que:
— Apresentem quadros psicopatológicos de impermeabilidade à razão.
— Possuem tendência obsessiva-compulsiva à rejeição de novas ideias.
— Não se permitem duvidar de suas crenças.
— São incapazes de prescindir do uso fé para viver.



Reações adversas

Alguns indivíduos relatam certas reações adversas visitar este site. Os
sintomas mais típicos são:
— Convulsão de valores.
— Ideação de inutilidade e pequenez.
— Perda de referenciais absolutos.
— Colapso da cosmovisão adotada anteriormente.
— Crises existenciais durante a transição de visão de mundo.
— Ansiedade/insegurança.
— Letargia/depressão temporária.

Precauções e advertências

Atenção:  as  pessoas  que  nunca  tiveram  contato  com  o  livre-
pensamento  ou  as  que  sempre  se  fizeram cegas  perante  a  existência
podem vir a sofrer sérias perturbações psicológicas pela incapacidade
de absorver e digerir o conteúdo do site.

Antídoto

Doses  maciças  de  misticismo  e  irracionalidade  (literatura  religiosa,
profetas,  gurus,  pais-de-santo,  benzedeiras,  medicações  metafísicas,
sessões do descarrego, conversar com mortos, etc. O tipo de fuga fica a



critério do paciente).

Interações medicamentosas:

É possível que o conteúdo deste site tenha seu efeito anulado pela
presença das seguintes substâncias na mente do visitante: misticismo /
dogmatismo / irracionalidade / fé (derivados e compatíveis).

Em casos severos de lavagem cerebral e/ou fanatismo, a leitura não
surtirá efeito algum, e assim o quadro clínico permanecerá inalterado,
ficando  o  paciente  em  estado  catatônico  pelos  anos  que  ainda  lhe
restam.

Prazo de validade

Indefinido (até que surja outra teoria mais coerente).

Informações adicionais:
Sempre leia as letras pequenas.


