Alt flyter
Antall sider:

96

Kategori:

Faktabøker

ISBN/EAN:

9788291948737

Forlag:

Mangschou A\S

Sprak:

Bokmål

Utgivelsesar:

2008

Forfatter:

Jarle Rasmussen

Alt flyter.pdf
Alt flyter.epub

Funky filosofibok! Hvordan kan man tenke positivt i en krise? Hva er den gylne middelvei? Hva er rett og hva
er galt? Hva holder vi egentlig på med? Filosofi angår oss alle. Det er noe vi bruker når vi reparerer
motorsykkelen, jogger, spiller fotball eller baker ... I denne boken møter vi 18 sentrale filosofer, fra Thales til
Arne Næss.
Utgangspunktet er en far og tre tenåringer, hverdagen og samtalen - og 18 vanvittige kaker. Jarle Rasmussen
er lektor med lang undervisningserfaring. Han har et våkent blikk og et engasjement som smitter.
Alt flyter er et sitat fra Heraklit. Med dette antar vi at Heraklit sikter til at den konkrete naturen stadig veksler,
noe som gjør alle enhver generalisering. Kjøp 'Alt flyter, møte med 18 filosofer' av Jarle Rasmussen fra
Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet 9788291948737 Innhold:
Thales. Om filosofiens begynnelse Heraklit. Om krig, kriser og alt som forandrer seg Pythagoras.
Om mål, vekt og den perfekte form Sokrates. Heraklit lærte at «alt flyter». Av og til nevner han «den evige
ild» som det stoffet som alt er framstått av og alt igjen ble oppløst i;. Heraklit «Panta rhei; Alt flyter» Heraklit
levde omkring 500 før Kristus i handelsbyen Efesos, som ligger på kysten av det som i dag er landet Tyrkia.
Alt flyter – og hva så? Ragnar Rosness, SINTEF Foredrag, Sikkerhetsdagene 2004, Trondheim 2.-3.

november 2004 At verden forandrer seg, er ikke nytt. Norsk naturdokumentar. Jan Wanggaard var som
ungdom verdens beste brettseiler. Etter designstudier i England flyttet han til Lofoten. Derfra uttrykker han sin
kunst. Alt flyter - møte med 18 filosofer Hva er rett og hva er galt? Hva holder vi egentlig på med? Fiskeutstyr
for alle, midt i Oslo sentrum og på www.stramline.no. Hos oss får du alt du trenger til fisketuren enten du
trenger utstyr til fluefiske, slukfiske. I Donald Duck kaster de råtne egg på hverandre. Og på mange norske
matnettsider er denne testen om synkende eller flytende egg anbefalt. Flyter egget, er det.

