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De filosofie of wijsbegeerte is de oudste theoretische discipline die het verlangen en het streven uitdrukt naar
kennis en wijsheid.Zij kwam voor het eerst echt op in de 6e eeuw v.Chr. Een beoefenaar van de filosofie
wordt een filosoof of wijsgeer genoemd.. In het dagelijks spraakgebruik wordt de term filosofie gebruikt om
elke vorm van wijsheid of levensbeschouwing aan te duiden (zoals in ...
Filosofie - Wikipedia
Postmoderne filosofie is een door twijfel en relativering gekenmerkte wereldbeschouwing die het bestaan van
een absolute waarheid ter discussie stelt. Tegenover concepten als kennistheoretische zekerheid, vaste
identiteit, historische vooruitgang en eenduidigheid van betekenis, stellen postmoderne denkers
ondermijnende concepten als verschil, herhaling, spoor, hyperrealiteit.
Postmoderne filosofie - Wikipedia
â€˜Er is ook een piano (merk Sellier) aanwezig.â€™ De tijd dat ik met regelmaat pianospeelde ligt al meer
dan tien jaar achter me. Soms mis ik het, de samenkomst van lichaam en geest waar het om vraagt en de
vergetelheid die die samenkomst je even kan geven.
Literatuur. Filosofie. Nieuwe / media. â€“ door Miriam Rasch
Een website over ethiek met links, thema's, tijdschriften, boeken, boekbesprekingen, inhoudsopgaven,
berichten en organisaties rond ethiekonderwijs voor een breed publiek
Ethiek. Links, achtergronden en boeken
25. Werd iemand meer dan gij geeerd op een gastmaal of bij een begroeting of bij gelegenheid van het
inroepen van advies? Als het terecht is, wees dan verheugd dat het hem
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