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Fra væren til handlen Humberto Maturana Hent PDF Fra væren til handlen er en interviewbog med den
internationalt anerkendte neurobiolog og systemteoretiker Humberto R. Maturana, der er særligt kendt for sin

radikale iagttagelsesteori og begrebet om autopoiesis. Fra de mange timers dialog mellem Maturana og
medieprofessor Bernhard Pörksen springer et rigt billede af Maturanas videnskabelige teorier og kosmologi,
hans erkendelsesteori, etik og livsfilosofi frem. Personlige anekdoter og et væld af eksempler understøtter
beskrivelsen af Maturanas livsværk, og hans revolutionerende måde at forstå processerne i liv og bevidsthed

på, som det har udviklet sig siden 1960’erne.

Vi må ifølge Maturana sætte objektivitetsbegrebet i parentes. Subjekt og objekt må ses som uløseligt
sammensat. Syns- og nervesystemets roller er ikke at kortlægge eller afbillede en ydre verden. Det, vi normalt
kalder virkeligheden. Maturana viser derimod, at vores virkelighedsopfattelse er afhængig af os selv. Dette

nye syn på menneskets bevidsthed har store sociale og etiske implikationer, for vi har kun den virkelighed, vi
sammen skaber gennem handlingerne i vores sameksistens.

Teorien er især anvendt inden for terapi og pædagogik, men også folk, der arbejder med kommunikation og
ledelse og i det hele taget interesserer sig for, hvordan lukkede systemer interagerer, vil finde inspiration i

denne bog.
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