
Origem da vida











... Hinduísta ...





Tepeu e Gucumatz levam a cabo uma conferência e decidem que, para 

preservar sua herança, devem criar uma raça de seres

Tepeu e Gucumatz

possam adorá-los. A Terra é criada, junto 

com os animais. O homem é criado primeiro 

de lama mas este se desfaz. Convocam a 

outros deuses e achem ao homem a partir 

da madeira, mas este não possui nenhuma 

alma. Finalmente o homem é criado a partir 

do milho por uma quantidade maior de 

deuses e seu trabalho é completo.



De acordo com o relato egípcio da criação no princípio só

existia o oceano. Então Rá, o Sol, surgiu de um ovo

(segundo outras Versões de uma flor) que apareceu sobre

a superfície da água. Rá deu à luz quatro filhos, os

deuses Shu e Geb e as deusas Tefnet e Nut. Shu e

Tefnet deram origem à atmosfera. Eles serviram-se de

Geb, que se converteu na terra,                           e elevaram Nut, que se 

converteu em céu...



Primeiro, havia o Caos, que era o Nada do Mundo, e isto era tudo

quanto nele havia. Nem Céu, nem Mar, nem Terra - nada disto havia.

Apenas três reinos coexistiam: o Ginnungagap (o Grande Vazio),

abismo primitivo e vazio, situado entre Musspell (o Reino do Fogo) e

Niflheim (a Terra da Neblina), terra da escuridão e das névoas

geladas. Durante muitas eras, assim foi, até que as névoas começaram

a subir lentamente das profundezas do Niflheim e formaram no medonho

abismo de Ginnungagap um gigantesco bloco de gelo... o gelo derretido

também surgira, além das monstruosidades já citadas, uma prosaica vaca de

nome Audhumla, de cujas tetas prodigiosas manavam quatro rios, que

alimentavam o gigante Ymir... Bor casou-se com a giganta Bestla e, desta união, surgiram três notáveis 

deuses: Wotan (também chamado Odin), Vili e Ve. Dos três, o mais importante é Wotan, que um dia chegará 

a ser o maior de todos os deuses... façamos de um destes troncos um homem e do outro, uma mulher! E 

assim se fez: ele foi chamado de Ask (Freixo) e ela, de Embla (Olmo). Wotan lhes deu a vida e o alento; Vili, 

a inteligência e os sentimentos; e Ve, os sentidos da visão e da audição. Este foi o primeiro casal, que andou sobre 

a terra e originou todas as raças humanas que habitariam por sucessivas eras a Terra -Média...





Alienígenas!Como surgiu a vida no 

planeta terra?



Eu podia dominar a terra...  Mas 

viajei pelas galáxias pra fazer 

círculos no mato







“Embora me sinta feliz em 

ser corrigido por alguém 

mais sábio do que eu caso 

faça afirmações 

errôneas, devo expressar 

minha convicção de que a 

Terra, depois de ter 

produzido as primeiras 

plantas e animais, por 

ordem do Supremo e 

Onipotente Criador, nunca 

mais produziu nenhum 

tipo de planta ou animal, 

quer perfeito ou 

imperfeito...” Francesco 



John Needham

Lazaro Spallanzani



Louis 

Pasteur







4 bilhões de anos















Coacervado é 

um aglomerado 

de moléculas 

proteicas 

envolvidas por 

água em sua 

forma mais 

simples. 

Acredita-se que 

essas tenham 

sido as 

primeiras formas 

de vida a surgir 
na Terra.
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