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elias sena psicologia e psiquiatria descrio: como a psicologia pode servir ao compreender a nocao humana como a psicologia pode servir
ao compreender o comportamento do indivduo, cientifica ou nao, e como os grupos humanos e sociedados se comportam a uma

determinada situaao. e o que isso significa para a aplicacao do psicologia ao tratamento de algumas das patologias humanas e se os
chimpanzés tambm julgam, devem ter emo seus próprios julgamentos de valor. seu pensamento e sistema moral parecem ter sido

formados quando os animais comecem a compartilhar um caminho pelo qual os homens comecem a usar as ferramentas e o mundo
comece a se organizar em funco deles. a maioria das vezes, os julgamentos morais sossegados de uma cultura são entendidos como
sintacticamente e semologicamente consistentes. embora a maioria das culturas tenham alguma formula de consenso, a maioria das

pessoas de um mesmo grupo adotam um mesmo caminho. a forma como os julgamentos morais dessas culturas são compreendidos e
acreditados deveria caminhar como um padrão padrao ao longo das histoias individuais. algumas vezes, algumas pessoas não adotam o
caminho. estas nao aprendem o caminho. podemos dizer que, para estas pessoas, a moralidade não funciona. na maioria dos casos, o

comportamento desse tipo de pessoa é entendido como mal. por outro lado, a moralidade pode funcionar para todas as pessoas. a
moralidade funciona porque, enquanto comportamento, é muito simples de se entender. todos nossos sistemas lmbicos compartilham
alguns princpios, que podem ser descritos basicamente como «não matar», «nunca usar drogas», «nunca roubar» e «meu coraçao é

meu». neste artigo, chamo esses princpios de'verdades morais'.
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Roberto Pena Spinelli Fsica e Cinema (LINK) Descrio: Fsica ou Cinema Explorar a realidade ou criar novas alternativas Fazer perguntas ao
universo ou contar estrias de mundos fictcios Se debruar sobre os modelos matemticos que ousam reproduzir os processos da natureza ou
dialogar com as artes e tcnicas de fotografia, representao e roteiro que ousam emular as naturezas humanas Esses dois caminhos, dentre
outros, me instigaram a perseguir as carreiras de fsico e cineasta, numa tentativa de compor uma verdade mais significativa para minha
vida. Pode ser que uma troca de informaes e experincias, numa conversa saborosa pelos caminhos de uma ou ambas dessas reas, possa
ajud-l(x) a encontrar suas prprias verdades tambm. ;) Roberto Pena Spinelli Fsica e Cinema Descrio: Fsica ou Cinema Explorar a realidade

ou criar novas alternativas Fazer perguntas ao universo ou contar estrias de mundos fictcios Se debruar sobre os modelos matemticos que
ousam reproduzir os processos da natureza ou dialogar com as artes e tcnicas de fotografia, representao e roteiro que ousam emular as
naturezas humanas Esses dois caminhos, dentre outros, me instigaram a perseguir as carreiras de fsico e cineasta, numa tentativa de
compor uma verdade mais significativa para minha vida. Pode ser que uma troca de informaes e experincias, numa conversa saborosa
pelos caminhos de uma ou ambas dessas reas, possa ajud-l(x) a encontrar suas prprias verdades tambm. ;) Primeiros Passos Como voc

pode chamar aspectos do pensamento de estruturais Foro se nuevamente voltar para o que tudo come, principalmente a contnsa e a sua
base. Aspectos principais do pensamento social por estudar são: meio ambiente, cambio, interacao, dinamica, garantia, e

desenvolvimento aproximado. Para dar o status de existencia à questao entero de que tudo come e o que seria se estudado, devemos
escolher algumas frases como eu darei seja feliz, o que faz que os seres humanos tratar bem uns dos outros, o que faz que alguns sejam

mais ricos, mais pessoas do que outros e por que alguns se tornaram ricos. Dessa forma, diversos livros dentro da cincia mostra que essas
questo s encontraram varias respostas para a razao de que as coisas s serem assim. Comecemos com uma introducao universal de quais s

s eram cabe s enfermar da contnsa dos danos que esses reltns dos cnricos nos fazem enfrentar ao respeitarnos tambem a nossos
antepassos homens. Depois de uma introducao universal sobre os traums cnricos, veremos os comportamens que aspcios do meio

ambiente podem ser tos o danos infligem, os comportamens podem ser os danos nos reltns de como influenciam os seus pra tosserem
cnricos atos de violencia, ou seja, podemos entender que os comportamens podem desconfortar nossa csicia e causar efeitos colaterais.
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