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Що таке інстинкт?
При всій різниці поглядів на те, що таке інстинкт, б про більша частина фахівців
спирається на концепції, близькі до запропонованої Чарльзом Дарвіном в класичній
праці «Походження людини», яка була опублікована в 1871 році.
Дарвін визначав інстинкт як внутрішнє спонукання тваринного прагнути до певної мети.
Саме мета, а не унікальні особливості дії визначає інстинкт.
Дійсно, в прагненні до їжі і безпеки, в пошуку партнера тварина може діяти дуже
різноманітно.
Він вважав також, що інстинкти не завжди егоїстичні і спрямовані на уникнення болю і
пошук задоволення.
За Дарвіном, інстинкти - це проста спадкова сила.

Перелік інстинктів великий - від материнського до мисливського. Але більш за все людей
хвилюють любов, смерть і агресія.

Засновник психоаналізу Зигмунд Фрейд, так само як і Дарвін, не рахував, що інстинкти
спрямовані на пошук задоволення і уникнення болю. Фрейд вважав, що в людині
протистоять інстинкти тяги до життя і до смерті.
Він вважав, що прагнення, тобто походить від тязі до життя любовний потяг, перемикає
інстинкт смерті на зовнішні об'єкти - предмети і людей, що і породжує агресію.

Вражаюче, але інстинкт смерті виявлено. Він абсолютно не проявляється у людей аж до
самого похилого віку.
Він не те ж саме, що
втома від життя тяжкохворих людей, які смерть однозначно вважають за краще
одужанню.
Але здорові і
не втратили розум люди, які подолали столітній рубіж, зазвичай говорять, що
наситилися життям, повністю задоволені нею і хотіли б померти.
Так померли щасливі біблійні патріархи Авраам (175 років), Ісаак (180 років) і Яків (147
років).

Засновник сучасної науки про поведінку тварин (етології) Конрад Лоренц вважав, що
інстинктивні дії людини і тварин обумовлюються суто внутрішніми ендогенними
причинами і ніяк не пов'язані зовнішніми подіями, хоча і потребують зовнішнього привід
для свого виходу. Він вважав, що, якщо накопичилася в організмі порушення вчасно не
дати виходу, в подальшому це призведе до неадекватної реакції.
Нап
риклад, голуб-самець може почати доглядати за гумовою голубкою.
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Лоренц вважав, що і агресія накопичується в людині незалежно від позитивних або
негативних обставин.
У тварин агресія зникає, якщо об'єкт нападу демонструє покірність.
У людини цього не відбувається, і його агресії треба давати регулярний вихід.
Агресія важлива для життя людини, тому що може бути сублімувати, тобто
переключена на творчу творчу діяльність, в якій людина прагне до першості.
Вихід агресії, як у спортсменів, так і у вболівальників на спортивних змаганнях,
загальновизнаний.
У безвихідних ситуаціях Лоренц пропонує розбити вщент який-небудь недорогий
предмет.
Мабуть, лавки на стадіонах ламають якраз незадоволені вболівальники.

Владимир Антонец
Простые вопросы. Книга, похожая на энциклопедию
Зміст
-

Передмова
У чому причини епідемій?
Чи велика Всесвіт?
Чи велика пам'ять людини?
Чи можливо безсмертя?
Чи шкідливий цукор?
Чи правда, що материки рухаються?
Чи є життя на Марсі?
Навіщо були потрібні дворяни?
Навіщо люди носять краватку?
Навіщо потрібен сон?
Навіщо потрібні гроші?
Як виникає сміх?
Як літає повітряна куля?
Як літає літак?
Як ми бачимо?
Як ми чуємо?
Як ми дізнаємося один одного?
Як утворюється луна?
Як будували єгипетські піраміди?
Як бджоли знаходять медоноси?
Як працює детектор брехні?
Як працює телефон?
Як працює холодильник?
Як дізнатися час?
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Як дізнаються про спорідненість і переселення народів?
Коли настає новий рік?
Кому належить Місяць?
Кругла Земля?
Хто винайшов колесо?
Чи легко злітати в космос?
Чи багато на Землі води?
Ч и багато на Землі нафти?
Чи може Сонце згаснути?
Чи можна виміряти красу?
Чи можна визначити характер людини по почерку?
Німі чи риби?
Звідки беруться айсберги?
Звідки беруться мови?
Звідки взялися культурні рослини?
Чому випадають опади?
Чому дме вітер?
Чому м'ячик скаче?
Чому вода мокра?
Чому днем все добре видно?
Чому взимку холодно?
Чому і як люди старіють?
Чому кішки вмиваються?
Чому лід слизький?
Чому люди воюють?
Чому світ різнобарвний?
Чому море солоне?
Чому люди позіхають?
Чому ми втомлюємося при ходьбі?
Чому небо блакитне?
Чому негри чорні?
Чому нитки заплутуються?
Чому птахи здійснюють перельоти?
Чому рідкісні дорогоцінні камені?
Чому цукор солодкий?
Чому серце б'ється?
Чому слони великі?
Навіщо собакам потрібен господар?
Чому сірники горять?
Чому супутники не падають на Землю?
Чому скло легко б'ється?
Чому штовхаються в автобусі?
Чому у одних дерев листя, а у інших голки?
Чому у людини на руках по п'ять пальців?
Чому «хороший» ковбой встигає вистрілити першим?
Чому людина вміє стояти?
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Розмовляють чи тварини?
Чи пов'язані значення і звучання слова?
Скільки живуть дерева?
Скільки ідей у людства?
Скільки простору потрібно людині?
Чи існує «жіноча логіка»?
Чи існує національний характер?
Чи існують атоми?
Чи важко вивчити китайську мову?
Хто такі фізики і лірики?
Що таке хороше життя?
Чим займається математика?
Що таке ГЛОНАСС?
Що таке дурість?
Що таке група крові?
Що таке знаки?
Що таке інстинкт?
Що таке нанотехнології?
Що таке спадковість?
Що таке озонова діра?
Що таке полярне сяйво?
Що таке порожнеча?
Що таке смерч?
Що таке страх?
Що таке турбулентність?
Що таке холестерин?
Що таке циклони і антициклони?
Що таке цунамі?
Що таке чорна діра?
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