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Forfatteren John Steinbeck skal ha uttalt at ingen vii ha råd - bare bekreftelse. Her får du ingen av delene. Her
får du visdom. - Og det er noe annet enn råd. Bekreftelse av egne fordommer trenger du heller ikke. Tar du til
deg visdom, så oppdager du egne fordommer. Med visdom plukker du selv ut det som passer for deg i den
situasjonen du er i. Du vil oppdage enkle selvfølgeligheter som du systematiserer selv
Du vil også måtte erkjenne et viktig tragisk faktum. Og det er at flere av de gamle filosofene dessverre ikke
preger dagens debatt rundt livskvalitet. Den perfekte tilværelse er og har alltid vært en umulighet.
Med perspektiv på livet erfarer du at det å takle motgang er en veldig stimulerende geskjeft. Alle øyeblikk er
ferskvarer. Positive eller negative. - Det er livet her og nå.
Her kan du få ny kunnskap om noen temaer du faktisk ikke engang visste at du var nysgjerrig på. Boken kan
være et referansesystem for at du handler fornuftig og avsløre massevis av blindgater og misforstaelser.
Kloke ordtak kjennetegnes av at budskapet har en viss visdom i seg, og kan virke rådgivende i forskjellige
situasjoner. Nedenfor finner du en rekke kloke ordtak. Vise visdomsord i hopetall.
Visdomsord er ment til å gi inspirasjon til forskjellige situasjoner i livet. Få inspirasjon fra vise hoder som

deler sin visdom om. Dyd, moralsk dygd, karakterdygd, betegner i moralfilosofien gjerne en karakteregenskap
som bevirker moralsk holdning og handling. Hos Platon er moralsk dygd knyttet. I DRØMMENS VERDEN www.hildes-hjoerne.com. KRAFTDYR. Tilbedelse av dyreånder var menneskenes første religion og har blitt
praktisert siden ca. 2 millioner. Kapittel 3: Etikk. Etiske spørsmål angår forhold mellom kropp og sjel, fornuft
og følelser og hvordan vi oppnår lykke. I motsetning til de tidlige filosofene. Sitater til bruk ved konfirmasjon.
Nyttig for deg som skal holde tale eller skrive en fin hilsen til konfirmanten. «Men det som jeg alt har sagt, at
jeg er blitt lagt for hat av mange, vet dere godt er sant. Og det er dette hat som vil felle meg dersom jeg blir
dømt skyldig. Kongepar i 25 år: Gratulasjonsprotokoll. Søndag 17. januar var det 25 år siden Kronprins
Harald og Kronprinsesse Sonja ble Norges Kongepar. Velkommen - http://www.
cascilius.
com/.
En livskunstners bønn Herre, Du vet bedre enn jeg vet selv at jeg begynner å bli gammel. Ganesha er sønn av
Shiva og Paravati,og ektefelle til Bharati, Riddhi og Siddhi. Han er herre over intellekt og visdom, og er
populær blant dem som går på skole.

