Omtaler af:
LIV. SYSTEM. HELHED
Det levende som system. En syntese
Af Fritjof Capra og Pier Luigi Luisi

»Der er et alarmerende behov for et systemisk syn på livet, et andet syn på klodens situation og
udvikling, et andet syn på økonomi, ledelse og politik. Et andet syn på, hvad der har værdi.«
Steen Hildebrandt fra bogens danske forord.
”En sjældent god bog. En af de vigtigste og mest oplysende bøger, der er skrevet om måden, vi
tænker og lever vores liv på. Bogen sætter den økologiske bæredygtighed på dagsordenen som
nødvendighed. Og så er den så umådelig godt skrevet.”
Jesper Loehr-Petersen, Partner i MacMann Berg
”En overbevisende undersøgelse af det videnskabelige grundlag for et integreret verdenssyn
funderet i helheden, som generationer af enøjede reduktionister ikke kunne se. Forfatterne lykkes
glimrende!”
David W. Orr, Oberlin College
”Liv. System. Helhed giver os en god syntese af den bedste videnskab og teori om alle levende
tings forbundethed, dynamikken i emergens og selvorganisering, som Francisco Varela pegede på.
Denne bog giver en enestående ramme for at forstå vores plads på planeten, på godt og ondt. Og
hvis vi anvender den indsigt, som Capra og Luisi tilbyder os, vil vi være bedre stillet. Liv. System.
Helhed bør være pligtlæsning for nutidens unge, morgendagens ledere og enhver, der bekymrer
sig om livet på denne planet.”
Daniel Goleman, forfatter til Følelsernes intelligens og Ecological Intelligence
”Hvad er liv? Hvad er et menneske? Hvordan kan nye opdagelser om naturen og os selv forhindre,
at vi bliver den første art, der er udryddelsestruet af sig selv? Capra og Luisis blændende syntese
forklarer, hvordan vi ved at gå videre end de mekanistiske, lineære og reduktionistiske vaner kan
afsløre forbløffende nye svar på ældgamle spørgsmål om filosofi og praksis. Sir Francis Bacons mål
om ”udvidelsen af grænserne for det menneskelige rige med henblik på at effektuere altings
mulighed” har givet menneskeheden alvorlige problemer. Men hvis vi i dag genopbygger vores
tænkning, sprog og handlinger omkring Darwin, ikke Descartes, og omkring moderne biologi, ikke
en forældet fysik, vil det skabe rige nye muligheder. Den samtidige udvikling af virksomheder
sammen med civilsamfundet kan skabe en mere retfærdig, sundere og mere sikker verden. Liv.
System. Helhed er en klar, omfattende guide til at leve modent, venligt og varigt med hinanden og
med andre væsener på det eneste hjemsted, vi har.”
Amory B. Lovins, Rocky Mountain Institute
”Dels en fornøjelig undersøgelse af spændende nye udviklinger i systembiologi, der er værdifuld
for enhver, som studerer biologi eller videnskab, og dels en modig plan for, hvordan vi kan bevare
vores fremtid på Jorden.”
New Scientist

”... Denne bog føles som en Rosetta-sten for mig, der åbner forbindelser mellem og rødder til en
vifte af forskellige ideer og begreber. Bogen begynder med en gennemgang af videnskabshistorien
– og hvordan videnskabelige modeller har påvirket de fleste aspekter af kulturen ... Denne bog
trækker de store forandringer sammen og integrerer dem, på tværs af discipliner, til et herligt
overordnet billede for hvert område ... Mens jeg læste den del af bogen, der dækker
systemtænkningens historie ... indså jeg, at jeg pludselig følte mig meget ophidset, ligesom hvis jeg
var inde i en film og sad på kanten af sædet ... Dette er, hvad en stor forfatter og en stor bog skal
gøre ... Den har haft en enorm indflydelse på min måde at tænke på om så mange ting. Det er
ligegyldigt, hvad dit arbejdsområde eller din interesse er. Denne bog er væsentlig læsning for at
kunne møde fremtiden med øjnene vidt åbne.”
Rob Kall, OpEdNews.com

