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Denne boken nærmer seg spørsmålet om menneskets egoisme fra en rekke ulike synsvinkler. Biologen Dag O.
Hessen går inn i biologiens verden, fra genetikken til økosystemene, og ser på forholdet mellom egoisme og
samarbeid på de ulike nivåene. Sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen tar leseren med på en rundreise i
verdens kulturelle mangfold og spør om det finnes noen fellestrekk som tyder på at mennesket er den fødte
egoist. Med stort engasjement formidles kunnskaper fra et bredt spekter av områder.
Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om egoisme og mer enn 1150 andre
emner. Innholdsfortegnelse for tidligere årganger.
Gratis prøveeksemplar. Bestill abonnement. Lenker : Tidsskriftet AERA utgis av Foreningen for. Trenger du
et klokt eller morsomt ordtak? På Siterte sitater finner du norske ordtak og mer enn 80 andre ordtaksamlinger.
Formål – Plikt-etikk – Hedonisme – Utilitarisme – Altruisme – Egoisme – Er/bør-problemet. Etikk, eller
morallære, er den gren av filosofien som. Først glemmer man navn, så glemmer man ansikter, så glemmer
man å lukke smekken, og så glemmer man å åpne smekken. Klikk på bladet for å bestille abonnement I dette

nummeret av Medium kan du lese mer om: Medium profilen • Klarsynte Cecilie Violett Beyer:: Ordet
altruisme ble først brukt av den franske filosofen Auguste Comte, men den grunnleggende idéen i altruismen
er meget gammel: Ethvert menneskes moralske mål er. Spennende informasjon om Løven! Finn også gratis
ukes- og årshoroskop for alle tegnene! Væren - 21. mars - 19.
april : Er du født i Væren? Da er du dynamisk, høy avgjørelseskraft, har stort initiativ og motivasjon og er
ærlig og direkte. Mahatma Gandhi var indisk statsleder, filosof og fredsaktivist. Han viste at det var mulig å
engasjere seg og kjempe for viktige saker uten å bruke vold.

