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Plato's belangrijkste leerling was Aristoteles, misschien wel de eerste echte systematische filosoof.De logica
van Aristoteles was de eerste vorm van logica die trachtte elk geldig syllogisme te categoriseren. Een
syllogisme is een vorm van argument waarvan de geldigheid van de conclusie gegarandeerd wordt door de
veronderstelling dat deze vorm van redeneren aanvaard wordt door alle goed ...
Geschiedenis van de westerse filosofie - Wikipedia
Zeer lange tijd heeft de logica van Aristoteles als de enige logica uit de oudheid gegolden. Pas in de 20e
eeuw is ontdekt wat de werkelijke betekenis van de logica van de StoÃ¯cijnen was, en hoe die verschilde van
die van Aristoteles.. Aristoteles wilde begrippen in een vaststaand systeem onderbrengen, met
hiÃ«rarchische onderverdelingen van genus en species, een systeem dat een ...
Stoa - Wikipedia
geschonken wordt. Hij vraagt zich nooit af wat een ander misschien zal zeggen, doen of denken, behalve
wanneer iets van groot gewicht is of het algemeen
Marcus Aurelius Antoninus - Ars Floreat
We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk. - Jan Rotmans - Zie de
pagina Duurzaamheid van deze website. We moeten starten met onze eigen persoonlijke waarden en ons
eigen persoonlijke geweten.
Spreuken en Citaten over Politiek, Duurzaamheid en
Sedert de verschijning van The seven habits of highly effective people van Stephen Covey in 1989, vertaald
in De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, zijn de management filosofie en de wijze lessen van
deze uitzonderlijke leraar alleen maar in kracht en relevantie toegenomen.. Coveys inzichten, gebaseerd op
principes en ervaring, zijn geschreven voor iedereen: in het privÃ©leven, het ...
De zeven eigenschappen van effectief leiderschap door
gebracht, verdwijnen volgens hem als sneeuw voor de zon, zodra de nieuwe, on-aristotelische denktrant van
de Duitse wiskundigen serieus wordt genomen. 1.5 De Paradox Op de laatste dag van de negentiende eeuw
(voor hem was dat 31 december 1900) voltooit
RUSSELL EN WITTGENSTEIN 2e versie - harmboukema.nl
Cijfers van de CBS laten zien dat tweederde van de Nederlanders geen vertrouwen meer hebben in de
landelijke en Europese politiek. Ook hebben 7 van de 10 mensen geen vertrouwen meer in de mainstream
media. Om de laatste minderheid van mensen die nog wel vertrouwen in de politiek hebben wakker te
schudden het onderstaande artikel.
Meer dan 60% van Nederland heeft - Achter de Samenleving
De Amerikaan Hikaru Nakamura heeft in Londen het laatste deel van de Grand Chess Tour gewonnen en
wat voor hem ongetwijfeld nog een stuk leuker is hij eindigt dit jaar ook als triomfator van het ganse tornooi.
De Torrewachters Roeselare
Soms probeer ik afstand te nemen van de waan van de dag door me op te stellen als een buitenaards wezen
dat de mensheid bekijkt van een afstand...
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GeenStijl: U rijdt deze Seat Ibiza. Mag dat?
Social. Bewijs miljoenmiljard voor de stelling dat je in de Kunst & Media te onzent een totale debiel kunt zijn
en toch gewoon een baantje krijgt bij de NPO is Petra Possel, die hier Femke Halsema vraagt om serieus te
reageren op de door o.a. B. Nijman bij NPO-programma Pauw volledig in zijn hemd gezette Vollidiot George
van Houts. Iemand die ze niet alle 24 meer in het kratje heeft als ...
Eindelijk. Cultuurvrouwtje Radio1 en Femke Halsema over 9
Dan zal ik de slotopmerking van Verhagen dat "in deze regeerperiode meer capaciteit voor de opwekking van
groene energie in 2020 zeker [zal] worden gesteld dan door alle voorafgaande kabinetten samen" voor lief
nemen.
PV news, developments, encounters, press info, links
Eerder schreef ik al een essay over een interview met prof. Van den Brink in Kontekstueel en de discussie
die daaropvolgend in De Waarheidsvriend en andere (kerkelijke) bladen gevoerd werd.
En De Aarde Bracht Voort, Christelijk geloof en evolutie
Een geschiedschrijving van dorpen en Buurtschappen in de Tielerwaard. Vaak met onbekende benamingen.
Deze dorpjes bestaan al heel lang. Veel is hier gevochten in de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
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