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Anti-introduktionisme Nr. 6 Ove Møbjerg Kristensen Hent PDF Forlaget skriver: I afsnittet ”Sjæl-legeme-
problemet i anti-introduktionistisk belysning” diskuteres, hvordan sjæl-legeme-problemet for anti-

introduktionismen blandt andet indebærer kravet om at kunne fortolke videnskabelige teorier om, hvordan
indtagelse af noget materielt kan påvirke en persons fysiske og mentale indtryk – uden at denne fortolkning
behøver at referere til andet end fænomener og teorier. Denne fortolkning indebærer en afklaring af begrebet

om processer, især fysiologiske.
Selv om Alfred Ayer fastholder den modsatte idé, kan der fak-tisk argumenteres for, at der findes et moralsk

grundlag for vore handlinger. Dette grundlags eksistens begrundes i afsnittet ”Etik og politik”. Først
redegøres dog for, hvorfor vi ikke med nød-vendighed følger vore moralske konklusioner. Drnæst tages der
udgangspunkt i det faktum, at verden er verden for os, nemlig i den forstand, at den enkeltes horisont eller
forestillingsverden er bestemt af vedkommendes indsigt, således at fordybelse og øget indsigt øger denne
horisont. Det betyder, at hvis vi vil ar-gumentere og konkludere noget overhovedet, er vi nødt til at fordybe

os på mange forskellige områder.
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