
HVA ER FILOSOFI?
Filosofi er et fag som studerer fundamentale egenskaper ved virkeligheten og ved mennesket. 
På basis av dette kan det gis råd om hvordan man bør leve.

Filosofien har fem hovedgrener:
 –  Metafysikk er læren om virkeligheten.
 –  Epistemologi er læren om kunnskap.
 –  Etikk er læren om verdier.
 –  Politikk er læren om hvordan samfunn bør organiseres.
 –  Estetikk er læren om kunst.

Filosofi er verdens viktigste fag.
– Befolkningens filosofiske idéer danner grunnlaget for kulturen.
– De grunnleggende ideene avgjør om en kultur blomstrer eller forfaller.

På denne måten bestemmer filosofi historiens gang.

MENINGER

De aller fleste gjør ikke bevisste valg i forhold til sine overbevisninger, men absorberer bare
passivt de ideer som dominerer i samfunnet eller de danner meninger på grunnlag av tilfeldige
ting de hører eller leser. Deres filosofi kan best sammenlignes med en haug rekved på en
strand. Når disse menneskene gjør seg opp en ny mening om en ny unik problemstilling, har
de ikke et sett grunnleggende prinsipper, premisser, filosofi eller verdisystem, som gjør at
konklusjonen kan bli en logisk konsekvens av prinsippene. Istedet leter de rundt etter andres
meninger som de enten kan være enig eller uenig i. Ofte blir den nye meningen avgjort av den
beste polemikeren, og ikke den som best kan begrunne meningene.

Grunnlaget bestemmer om folks overbevisninger er basert:
– På loven om årsak og virkning eller på mirakler.
– På fornuft eller tro.
– På egoisme eller altruisme.
– På individualisme eller kollektivisme.
– Eller kunstretning.

Mennesker må hele tiden velge sine tanker og handlinger, hva de vil bli påvirket av, og hva som
er sant og usant, rett og galt.

Filosofi handler om menneskers grunnleggende meninger valgt med fri vilje og forutsetter
bevissthet. 
Hvis en ikke forutsetter bevissthet og fri vilje betyr det at en er tilhenger av
viljedeterminismen, som betyr at menneskers meninger er betinget av følelser, kropp og
omgivelser, (og av fravær av rasjonell tenkning).

For å treffe slike valg på en bevisst og kompetent måte må en ha gode metoder og
fundamentale prinsipper å trekke slutninger fra.
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VITENSKAPEN

Først og fremst handler vitenskapen om hvilke
metoder vi mennesker kan bruke for å få kontakt med
virkeligheten. Bruk av vitenskapelig metode har
produsert mye god viten om virkeligheten. Filosofi
forklarer hvorfor vitenskapen finner frem til
virkeligheten ubesudlet av menneskers ønsker om
hvordan den skal være.

På samme måte som i vitenskap bør en filosofi ha vekt
på kontinuerlig revisjon og oppdatering i forhold til
vitenskapelige funn og forståelse av den virkelige
verden og menneskenaturen spesielt. Slik kan
filosofien videreutvikles og synkroniseres med
virkelighetsforståelsen og vitenskapelig kunnskap om
menneskenaturen.

Grovt sagt handler filosofi og vitenskap om å skille
psykotisk tøv fra sannhet.

RASJONELL FILOSOFI

Rasjonell filosofi er formulert etter at vitenskapens
metoder hadde fått sin form. Mye annen filosofi er pre-
vitenskapelig og eksisterer i en mental verden der
filosofene tenkte seg frem til hvordan tingene forholdt
seg.

Rasjonell filosofi går ut på at naturvitenskapelige
metoder kan brukes innenfor samfunn, mennesker,
livssyn både kognitivt og emosjonelt.

Begreper er avgrenset av ord-definisjoner og passer
sammen slik at det kan trekkes konklusjoner på en
enkel måte, uten masse unntak fra reglene. Det betyr at
teorier kan formuleres enkelt, kortfattet og oversiktlig.

Rasjonell filosofi har:
 –  Forholdet til virkeligheten som det mest fundamentale.
 –  På det er det bygd et resonnement hvor en har valgt at fri vilje finnes og er den ultimate
verdi for individet og for samfunnet.
 –  En må ha frihet i forhold til noe, og det er egen eiendom som en kan gjøre hva en vil
med så lenge en ikke skader andre.
 –  Etikken som følger av dette inneholder bare ett bud, og det er at initiering av tvang ikke
er tillatt.
 –  Politikken blir da et ekte folkestyre hvor enhver bestemmer over seg selv og sitt, og ikke
over andre. I klartekst betyr det at skatt, moms, toll, avgifter og reguleringer som ikke er i
henhold til dette må bort.
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Rasjonell filosofi er bygd lagvis
opp av begreper som passer
sammen på logisk vis. Det kan
sammenlignes med et hus hvor
noen begreper er mer
grunnleggende.


