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Proporcionar uma reflexão sobre os conhecimentos do passado e o mundo virtual em que vivemos atualmente é o
objetivo de Nilton Bonder em Portais secretos – Acessos arcaicos à internet. No livro, o autor estabelece conexões
entre a informática e os fundamentos do judaísmo, levantando uma teoria interessante: a concepção do Microsoft
Windows estaria ligada aos princípios dos profetas do Antigo Testamento.u003cbr /u003eDe acordo com Bonder, a
primeira definição de rede está na Ética dos Ancestrais, livro que é parte da Mishná e data do século II a.C. Bonder usa
as janelas do Windows 95 como uma metáfora para a filosofia dos profetas bíblicos. Segundo o autor, eles não
trabalhavam na dimensão do tempo ou do espaço, mas sim com a ideia de realidade virtual. O conceito de acesso, por
exemplo, estaria no Gênesis, enquanto o Talmude seria a primeira página interativa da história humana. E D'us
representaria a rede absoluta, com a qual todos buscariam se conectar por meio da prece.u003cbr /u003eAo
relacionar internet e espiritualidade, Nilton Bonder mostra, mais uma vez, o domínio da técnica que o transformou em
bestseller: aliar preceitos bíblicos a questões populares, fazendo da religião algo que desperta o interesse até dos
mais céticos. Em linguagem clara e direta, diversos conceitos judaicos são apresentados e compreendidos por
seguidores de todas as crenças.

Best ebook you should read is Portais Secretos Ebooks 2019. You can Free download it to your computer
in simple steps. AFFINITYREPORTS.COM in simple stepand you can Free PDF it now.
Most popular website for free PDF. Platform is a high quality resource for free Kindle books.Give books
away. Get books you want. You have the option to browse by most popular titles, recent reviews,
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