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Forskningens metafysik Morten Paustian Hent PDF Forlaget skriver: Forskningens metafysik indeholder en
ny viden om filosofi som en 3. ordens ledelsesform. Den gennemfører en filosofisk analyse af tænkningens
formation i forskningsprojekter, der udvider den menneskelige bevidsthed. Værket tilgængeliggør en viden
om denne proces. Filosofien spiller en fremtrædende rolle i forhold til at skabe et ledelsesmæssigt brud med

den traditionelle forskningspraksis. Og netop dette forhold gør bogen unik og vigtig.

»Værket skriver sig ind i en diskussion om forholdet mellem tanke, stof, krop og omverden. Værkets
markante originalitet ligger i og med, at det ikke giver forrang til perceptionen, eller til erindringen og stoffet,
men søger at inddrage et reelt møde mellem tanke og verden, der overskrider dualismen fuldstændig uden at

ende i holisme. Værket æder sig langsomt ind under huden på sin læser og gør et uafrysteligt indtryk.«
- Aktionsfilosof Ph.d., Oleg Kofoed
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