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Home New Science Technical Data Leaf Author (s): Capra, Fritjof Dimensões: 16cm x 23cm Edição: 28ª Edição Editora: CULTRIX ISBN: 9788853111483 Número de páginas: 376 Ano de publicação: 2011 Link: Autor do folheto (es): Capra, Capra, Capra, Fritjof Publisher: CULTRIX Páginas: 376 SINOPSE Esta é uma edição especial,
com um novo prefácio do autor e um capítulo adicional intitulado Nova Física Revisitada, nos mostra que nenhum dos últimos desenvolvimentos da física moderna invalidou nada que Fritjof Capra escreveu por mais de trinta anos. Na verdade, a maioria deles era esperada na edição original deste excelente trabalho sobre um novo
paradigma científico, magistralmente considerado neste livro por um dos maiores pensadores do sistema no mundo. A visão da ciência moderna do universo físico, bem como do misticismo oriental, está envolvida na dança cósmica contínua, formando um sistema de componentes inseparáveis, correlacionados e constantemente em
movimento, dos quais somos parte integrante. Pesquisador experiente e professor, ele tem um dom maravilhoso para explicar os conceitos de física em uma linguagem acessível aos leigos transportando o leitor, em uma jornada fascinante, para o mundo dos átomos e partículas subatômicas. Físico e teórico de sistemas, o austríaco
Fritjof Capra é autor de vários best-sellers como Tao Physics, Point of Mutation, Unusual Wisdom, Belonging to the Universe and the Web of Life, e o mais recente, Hidden Links: The Science for Sustainable Life, todos publicados pela Editora Cultrix do Brasil. Capra é um dos diretores fundadores do Berkeley Eco-Literacy Center, que
promove a disseminação do pensamento ambiental e sistêmico nas redes de ensino primária e secundária, e tem sido objeto de documentários e diversos artigos. Atualmente vive na Califórnia. Outras listas de desejos de X Titles estão vazias Adicione à sua lista de desejos todos os produtos que você deseja comprar mais tarde, envie-
o para seus amigos antes do seu aniversário, Natal ou outras datas especiais - quem sabe se eles te surpreendem! Fique informado sobre as promoções desses produtos Saiba mais sobre os produtos usados que são vendidos em nossa categoria Outlet, estes são livros quebrados, mas que suportam sua integridade de conteúdo
original, permitindo que você leia novos livros muito de perto. Esses produtos podem ter páginas amassadas ou tampas, manchas, arranhões ou sinais de uso e podem estar fora de suas embalagens originais. DISPONIBILIDADE DE ESTOQUEPara produtos outlet são limitados e, por isso, as oportunidades de compra são únicas. Se
houver defeitos no produto após a compra, o consumidor poderá solicitar o reembolso dos valores cobrados pela política de devolução da Saraiva.IMAGENS NO SITE As imagens são apenas uma ilustração de um novo livro com exemplos de unidades que mostram sinais de uso que podem ou não estar presentes em uma unidade à
venda. Livros usados no site com o SELO de USADO para se destacar de outros produtos. LIVRO USADO Livros de selos vendidos no Estado, Troca Não Autorizada na capa e/ou tampa traseira para identificar produtos que podem não ser trocados. Embalagem e CONTEÚDOOs produtos vêm em embalagens recicladas originais, com
possíveis modificações, ou em embalagens neutras herméticas. Não pode conter caixas especiais e/ou gabinetes, especialmente em kits e caixas. RETORNO O prazo para saques é de até 7 (sete) dias corridos a partir da data de entrega. O produto deve ser enviado com todos os seus componentes e na mesma embalagem em que foi
recebido. Devido ao estoque limitado das mercadorias, não é possível trocar produtos, apenas devolvê-los e solicitar o reembolso do valor pago. O valor pago será reembolsado no mesmo método de pagamento utilizado para a compra. Para obter mais informações, verifique nossa política de comércio e devolução.APARÊNCIA E
OPERAÇÃOOs livros utilizados podem conter amassados, marcas, manchas, arranhões ou sinais de uso. Essas marcas estéticas não comprometem a leitura ou a integridade do conteúdo original. Todos os produtos utilizados foram testados e estão em estado de leitura. LEITE, E. L. O TAO DA F'SICA: um paralelo entre a física
moderna e o mistismo oriental. CAOS - Revista Eletrônica de Ciências Sociais, 1, N.C., 4 de junho. 2019. Tao Physics, um estudo de paralelos entre a física moderna e o misticismo oriental O estudo de paralelos entre a física moderna e o misticismo oriental, o primeiro livro do físico teórico Fritjof Capra, foi publicado na Califórnia em
1975. Traduzida para 23 idiomas, com mais de um milhão de cópias vendidas em todo o mundo, a física tornou-se um best-seller em vários países. Neste livro, após algumas colocações sobre a física das partículas subatômicas e sobre o básico do pensamento filosófico oriental (indiano e chinês), Capra traça um paralelo entre elas. A
origem de Capra expressou sua motivação para escrever um livro nesta frase do livro de epílogo, a ciência não precisa de misticismo e o misticismo não precisa de ciência, mas as pessoas precisam de ambos. De acordo com o prefácio do livro, Capra procurou conciliar a física teórica com o mistismo oriental. No início, ele foi ajudado
pelo uso de usinas. Sua primeira experiência com alucinógenos foi tão impressionante que ele levou Capra às lágrimas e o levou a decifrar sua experiência para o papel, como Carlos Castaneda já havia feito. Mais tarde, em 1972, Capra discutiu suas ideias com Werner Heisenberg, como mencionado nesta entrevista com Rene Weber
negociando com Heisenberg. Naquela época (por volta de 1972), eu morava na Inglaterra, e a visitei várias vezes em Munique. Mostrei a ele todo o meu manuscrito, capítulo por capítulo. Ele era muito aberto e interessado e ele me disse algo que eu não acho que é de conhecimento público porque ele nunca publicou. Ele disse que
estava bem ciente desses paralelos. Trabalhando na teoria quântica, ele foi para a Índia dar uma palestra, e foi convidado de Rabindranath Tagore. Ele falava muito com Tagor sobre filosofia indiana. Heisenberg me disse que essas conversas o ajudaram muito em seu trabalho em física, porque mostraram a ele que todas essas novas
ideias na física quântica não eram tão loucas. Na verdade, ele percebeu que havia toda uma cultura que apoiava ideias muito semelhantes. Heisenberg disse que foi uma grande ajuda para ele. Nils Bohr teve uma experiência semelhante quando foi para a China. Como resultado, Bohr adotou o símbolo Yin Yang como parte do brasão
de armas de sua família quando ele era cavaleiro em 1947. Para a Física de Tao, havia outros livros do mesmo gênero, como Hidden Link, Turning Point e Web Life, em que Capra desenvolveu a ideia de que o misticismo oriental e as descobertas científicas hoje são semelhantes, e que o misticismo oriental tem as respostas para
muitas questões que desafiam a ciência hoje. O Livro de Ressonância Pública tornou-se um best-seller nos Estados Unidos, embora com críticas. Ela recebeu uma crítica positiva da New York Magazine. Ele analisa claramente as doutrinas do budismo, hinduísmo e taoísmo para mostrar seus incríveis paralelos com as últimas
descobertas em ciclotrons. Victor N. Mansfield, professor de física e astronomia da Universidade Colgate que escreveu muitos livros e artigos sobre física, budismo e psicologia analítica, endossou a Física de Tao na revista Physics Today Fritjof Capra, em Tao Physics, procura ... integração entre a visão matemática da física moderna e
as visões místicas de Buda e Cripta. Onde outros falharam miseravelmente para tentar unificar essas visões de mundo aparentemente distantes, Capra, um teórico de alta energia, tem sido notavelmente bem sucedido. Recomendo o livro tanto para leigos quanto para estudiosos. Jeremy Bernstein, professor de física do Instituto de
Tecnologia Stevens, desaprovou o livro, e no centro da questão está a metodologia do Sr. Capra - seu uso do que eu acho que é uma semelhança aleatória da linguagem, como se fossem conexões profundamente entrincheiradas. Então eu concordo com Kapra quando ele diz: A ciência não precisa de misticismo e misticismo não
precisa de ciência, mas as pessoas precisam de ambos. O que ninguém precisa, na minha opinião, é de um livro superficial e profundamente enganoso. Leon Max Lederman, ganhador do Prêmio Nobel de Física e diretor honorário da Fermilab, criticou tanto a física de Tao quanto Dançando Wu Lee Masters, Gary Sukav, em seu livro
de 1993 A Partícula de Deus: Se o Universo É a Resposta, Qual é a Resposta? O filósofo científico EricSerry criticou Kapra, Sukov e livros similares. Peter Wate, físico matemático da Universidade de Columbia, criticou Kapra por continuar a desenvolver sua hipótese de paralelos entre física e misticismo, baseado no modelo original de
fortes interações de poder, muito depois que o modelo padrão foi amplamente aceito pelos físicos como o melhor modelo, a física de Dao foi concluída em dezembro de 1974, e as consequências da Revolução de Novembro um mês antes que levaram a confirmações dramáticas da teoria quântica do campo do modelo padrão
claramente não foram aceitas por Capra (muitos outros não foram aceitas). O que é mais difícil de entender é por que o livro, depois de tantas publicações, continua a apoiar a física ultrapassada, com prefácios e pós-palavras que simplesmente negam o que aconteceu na física. O post-script da segunda edição de 1983 afirma: Fiquei
muito satisfeito em saber que nenhum dos últimos desenvolvimentos em física invalidou tudo o que escrevi há sete anos. Na verdade, muitos deles eram esperados na edição original , uma afirmação longe da realidade de que em 1983 o modelo padrão era quase universalmente aceito pela comunidade científica, e o ponto de partida
da teoria era uma ideia morta ... Mesmo agora, o livro de Capra, com sua negação maluca do que aconteceu na teoria das partículas, continua a ser amplamente vendido nas livrarias. Ele juntou-se a outros livros sobre o mesmo assunto, a maioria acenos para Gary Sukav's Dancing Wu Lee Masters. A filosofia do ponto de partida,
apesar de seu completo fracasso como teoria física, continua a viver como parte do culto embaraçoso da Nova Era, com seus seguidores se recusando a aceitar o que aconteceu. Inquéritos - Fritjof Capra, entrevistado por Rene Weber no livro Paradigm Holográfico, Shambhala /Random House. 1982. p. 217-218. Vic Mansfield (2006).
Disponível em . Acesso a 19 de dezembro de 2017. Edge (2006). Disponível em . Acesso a 19 de dezembro de 2017. Jeremy Bernstein (1982). A ciência é observada. New York: Principais Livros. 333-340. Leon Lederman (1993). Partícula de Deus: Se o universo é a resposta, qual é a pergunta? New York: Double Bantam Day. 189-
193. Eric R. Surry ( 1989). Misticismo oriental e supostos paralelos com a física. Revista Americana de Física. 57 (8): 687–692. Peter Thite (2006). Nem mesmo errado: falha da teoria das cordas e a busca pela unidade no direito físico. Os livros principais. Pp. Este artigo sobre física é um stub. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo
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