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En bok fra Flux vil gi deg et nytt 
perspektiv, en annerledes tanke som 
strekker seg litt lenger. 

Flux ønsker å skape mer nysgjerrighet, 
dypere innsikt og større interesse for 
å tenke på tvers av og bak etablerte 
sannheter. 

Flux vil forsterke den gode følelsen av 
samhørighet, mening og ikke minst 
evnen til å se uante muligheter for 
veien videre. 

Flux betyr bevegelse

ANTAKELSER

dypøkologi 

mening

bevissthet 
nye tenkemåter 

mot 

undring 

dialog 
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Bokserien På Tvers vil  
inspirere til nye retninger i 
samfunnsutviklingen, i en 
tid da mange gamle vaner 
og løsninger har utspilt 
sin rolle. Vi finner sjelden 
noe nytt ved å ga langs de 
samme, gamle sporene. 
Bøkene er korte og små. 
De vil inspirere til å gå nye 
veier og finne mening 
steder hvor færre går. 
Vi blir klokere av å gå på 
tvers.

Bevissthet i kosmos 
Ervin Laszlo m/ flere 

H.B. Tschudi (red).

Bevissthet – et myste-
rium og en utfordring. 
Bevissthet er sentralt for 
refleksjon, meta-perspek-
tiv, analyser og forståelse. 
Men hvor er den? Er be-
vissthet en grunnleggende 
byggestein i kosmos?
2016  I  kr 149,-
978-82-92773-80-2P Å     T V E R S

Dialog 
Biong & Bu (red).

Dialog kan avsløre hva 
som skjer i tankene – 
mens tenkingen pågår. 
Her kan du blant annet 
lese om bruk av dialog-
grupper i fengsel, og 
hvordan dialogen styrer 
mot utvidet mening og 
felles verdier
2016  I  kr 149,-  
978-82-92773-76-5
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Om dialog   
David Bohm

Den verdenskjente filosofen og fysi-
keren David Bohm, en av våre mest 
nyskapende tenkere, var smertelig 
klar over hvor avgjørende måten vi 
tenker og snakker med hverandre på 
er. «Om dialog» inspirerer med sine 
innsikter til hvordan verden kan for-
bedres ved dialogiske holdninger.
2010  I  kr 298,-  978-82-92773-38-3

Dialog - en 
praktisk veileder

Parker og Hannevig

Å møte 
hverandre 

Margaret J. Wheatley

En praktisk bok som viser 
hvordan man kan øke 
felles forståelse, utfordre 
etablerte antakelser, be-
lyse ulike perspektiver og 
stimulere til nyskaping.
2012  I  kr 229,-
978-82-92773-50-5

Forfatteren viser dialo-
gens potensielle spreng-
kraft. Dialogen kan skape 
radikale endringer, men 
det krever at vi lytter, at vi 
går i oss selv og at vi tør å 
si hva vi mener.
2009  I  kr 279,-
978-82-92773-32-1

D i a l o g 
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Dyp glede
Haukeland (red).

Arne Næss grunnla den dypøkolo-
giske bevegelsen, som engasjerer 
tusener verden over. Boken samler 
for første gang utdrag fra de mest 
sentrale av Næss’ dypøkologiske og 
økosofiske tekster. En aktuell inspira-
sjonsbok for folk flest!
2008  I  kr 379,-   978-82-92773-17-8

Livsviktig
Næss og Tschudi

Les om blant annet Arnes 
tur til ørkenen i California, 
og om hans fremtidsvi-
sjoner for et grønt Norge. 
Dette er den siste boken 
fra Næss før han døde.
2007  I  198,-
978-82-92773-04-8

Sva marga
Arne Næss

Sitatboken «Sva marga» 
inspirerer til en fri og selv-
stendig tanke. Du kan lese 
på kryss og tvers, forlengs 
eller baklengs. Du kan la 
deg stimulere og kanskje 
irritere?
2008  I kr 79,-
978-82-92773-28-4

D e t  m o d i g e  m e n n e s k e t
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G r ø n n  r e l i g i o n

Naturen er hellig
Jens-André Herbener

Brenning av hellige skrifter kan føre 
til kriser. Hvem reagerer når tusenvis 
av arter utryddes hvert år? Religions-
historikeren Herbener fokuserer på et 
nytt tema i klimadebatten: Har reli-
gioner ansvar for miljøkatastrofen? 
I Webersk ånd peker han på hvordan 
menneske- og natursynet i de mono-
teistiske religionene passer som hånd 
i hanske med kynisk utnyttelse av 
naturen. Kan grønne religioner være 
løsningen?
2016  I  kr 349,-  978-82-92773-77-2
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V i s d o m  f r a  A s i a

Veien 
Michael Puett

«Veien» peker på sentrale antakelser 
i vår tid: Vi kan bestemme livets ret-
ning. Vi finner sannheten om hvem vi 
er i vårt indre. Antakelsene våre hin-
drer oss ofte i å se andre perspektiv. 
Puett hevder at de kinesiske filosofe-
ne kan lære oss noe sentralt om livet 
og verden. Han setter spørsmålstegn 
ved våre narrativer, og spør om det 
finnes andre mer hensiktsmessige 
narrativer. Puett er dypt urolig over 
vår passivitet, og boken kan leses 
som et forsøk på å få oss aktive og 
engasjerte i verden.
2016  I  kr 369,-  978-82-92773-83-3

Nyhet!
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Kommer!

Amerikanske Pema Chödrön, tibe-
tansk buddhist og forfatter, hevder 
at røttene til aggresjon, hat og krig 
ligger i menneskets hjerte. I boken 
understreker Chödrön at måten 
vi responderer på hverdagslivets 
utfordringer, enten legger grunnlaget 
for en kultur preget av vold, eller en 
kultur preget av medfølelse. Boken er 
inspirerende og tilgjengelig, og viser 
på en praktisk måte hvordan vi kan 
jobbe for fred.
2016 I  kr 249,-  978-82-92773-87-1

Om å praktisere fred i en 
krigersk verden 

Pema Chödrön

V i s d o m  f r a  A s i a
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Kroppen snakker
Åse Dragland

K r o p p  &  p s y k o l o g i

Les om kroppens eget språk, og 
resultater fra forskningsprosjekter og 
undersøkelser de siste tiårene. Boken 
serverer bakgrunnen for det mange 
kaller en revolusjon i nevrovitenska-
pen: oppdagelsen av speilnevronene. 
Speilnevronene gjør oss i stand til å 
gjenkjenne andre menneskers følelser 
og etterligne hverandre.
2016  I  kr 349,-  978-82-92773-79-6

Sterke forventninger om 
bedring er like effektivt 
som medisiner. Dragland 
mener dette er et argu-
ment for å utvide vår for-
ståelse og bevisste bruk 
av placeboeffekten.
2011  I  kr 298,-
978-82-92773-44-4

«Hvorfor er vi som vi er 
og gjør som vi gjør?» Pål 
Johan Karlsen beskriver 
psykologiske fenomener 
samt aktuell forskning 
om samspillet mellom 
mennesker.
2015  I  kr 349,-
978-82-92773-67-3

Psykologi i et 
nøtteskall

Pål J. Karlsen

Kroppens skjulte 
intelligens

Åse Dragland
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Vitenskapens vrangforestilling
Rupert Sheldrake

N y  u t f o r d r i n g !

Forsker og biolog Rupert Sheldrake 
har tro på vitenskapelig metode, men 
tar et grundig oppgjør med dogma-
tisk ideologi, fryktbasert konformitet 
og institusjonell treghet. Han hevder 
at vitenskapen må fristilles fra be-
grensende dogmer.
2012  I  kr 369,-  978-82-92773-53-6

Viten og uviten  
Sheldrake og Shermer 

En skriftlig dialog mellom Rupert 
Sheldrake og Michael Shermer. 
Dialogpartnerne er grunnleggende 
uenige i debatten om vitenskap, 
Gud og paranormale fenomener. En 
sjelden sjanse til selv å reflektere over 
sentrale og kompliserte spørsmål!
2016  I  kr 279,-  978-82-92773-82-6  

Kommer!

Foto: Byrd Williams
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Revolusjon i vitenskapen
Ervin Laszlo

Forfatteren samler tråder fra 
kosmologi, kvantefysikk, biologi og 
bevissthetsforskning. Han tegner et 
bilde av oss selv og vår utvikling som 
er givende, stimulerende og me-
ningsfylt. Boken er en innfallsport til 
en helhetlig og vitenskapelig basert 
virkelighetsforståelse, med dyptgri-
pende betydning for oss alle.
2015  I  kr 249,-  978-82-92773-75-8

N y t t  v e r d e n s b i l d e



22 23

Alene 
Astri Hognestad

Vi har alle en historie om å være 
alene. Det kan være gode eller smer-
tefulle erfaringer, i oppveksten eller 
senere i livet. Å være alene – alene-
het – er et eksistensielt tema som 
ofte skremmer, men det kan også gi 
vekstmuligheter. 
2016  I  kr 349,-  978-82-92773-78-9

Livets spor
Astri Hognestad

Har livet svart til forventningene? 
Eller var det mange hindringer for det 
du ville? Gjennom biografiarbeid kan 
du finne den røde tråden, og skape 
mening med det som har skjedd. 
Boken gir støtte i å fokusere på det 
som er viktig akkurat nå. 
2011  I  kr 329,-  978-82-92773-46-8

J u n g i a n s k  t a n k e g o d s
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Astri hadde uforståelige drømmer 
og et problemfylt liv. Da hun tok 
drømmene på alvor, fikk hun livet 
forandret. Boken gir også en dype-
re forståelse av kjente eventyr og 
fortellinger.
2008  I  329,-  978-82-92773-13-0

Den gåtefulle kraften
Astri Hognestad

Broer til oss selv 
Astri Hognestad

Indre konflikter kommer til uttrykk i 
drømmene våre. Samtidig kan drøm-
mer skape nye perspektiv og vise vei 
videre. Boken hjelper oss til å forstå 
våre reaksjonsmønstre.
2010  I  198,-  978-82-92773-35-2

J u n g i a n s k  t a n k e g o d s
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Lederskap og selvbedrag
The Arbinger Institute

L e d e l s e  o g  e n d r i n g

Ny utgave av bestselgende klassiker! 
Refleksjonene rundt god ledelse er 
fortalt gjennom en gripende fiksjons-
historie. Denne utgaven har et eget 
kapittel som tar utgangspunkt i om-
fattende korrespondanse mellom The 
Arbinger Institute og tidligere lesere. 
Leserne forteller om hvordan boken 
har støttet dem i forhold til team-
bygging, konfliktløsing og personlig 
utvikling – for å nevne noe.
2016  I  kr 329,-   978-82-92773-75-8
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Om å tenke utover seg selv 
The Arbinger Institute

Er blikket og fokuset ditt rettet 
innover, mot egne selvsentrerte mål? 
En manglende evne til å favne et 
større bilde kan være forklaringen 
på ineffektivitet og forsinkelser i en 
organisasjon. Med sanne historier 
og enkle øvelser, gjør boken deg i 
stand til å endre og utvide blikket. 
Resultatet kan bli bedre innsats og 
samarbeidsevner, samt styrket evne 
til innovasjon – for deg som privat-
person, men også for bedriften.
2016  I  kr 369,-  978-82-92773-86-4

Kommer!

L e d e l s e  o g  e n d r i n g
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Vi arrangerer Dialog i 
praksis. 8-10 personer 
møtes over fire kvelder for 
å praktisere dialog som 
samtaleform. Tema kan 
være forhåndsbestemt, 
eller det kan dukke opp 
spontant. 

Flux sin forståelse av dia-
log er inspirert hovedsa-
kelig av David Bohm: 

Dialog er en kollektiv 
observasjon av hvordan 
skjulte verdier og intensjo-

ner kan styre oppførselen 
vår, og hvordan ubemerke-
de kulturelle ulikheter kan 
kollidere uten at vi skjønner 
hva som skjer.

Et av målene med dialog 
er det som kalles tankens 
propriosepsjon: bevisst 
oppmerksomhet om det 
som skjer i tankene våre 
– mens tenkningen pågår. 
Ved å løfte frem flere 
perspektiv på et tema, 
samtidig som vi følger 
med på antakelsene vi 

Dialog – i og utenfor fengsel! 

legger til grunn, kan vi 
klare å forene det som 
tidligere har vært adskilt. 
Det fragmenterte blir 
satt sammen til en større 
helhet. Med praktisering 
av spilleregler som lavt 
tempo, alle er likeverdige 
og alle har rett- delvis, 
samtidig som at vi øver 
oss på å utsette vurderin-
ger og snakke fra hjertet, 
opplever mange deltakere 
å lytte og snakke med 
andre på en helt ny måte. 
Meld deg på neste gruppe 

på flux.no 

Høsten 2015 hadde Flux 
besøk av Peter Garrett og 
Jane Ball. Garrett jobbet 
direkte med Bohm i cirka 
ti år, og sammen med 
Ball jobber han nå med 
fengselsdialoger i England 
og USA. I 2015/ 2016 gjen-
nomførte Flux syv sam-
linger med fengselsdialog 
i Bergen fengsel. Høsten 
2016 skal tilsvarende 
arbeid gjøres i Bredtveit 
fengsel i Oslo.
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Systeminspirert ledelse handler om 
å se gruppen som en helhet isteden-
for som enkeltindivider. Slik får vi 
tilgang til gruppens totale potensial, 
forståelsen for egen og andres måte 
å kommunisere på økes, og man blir 
bevisst sin effekt på andre.
2015  I  kr 329,-  978-82-92773-73-4

 
Endring

Anne Rød
Det 5. Trinn

Dag Andersen

På det 1. trinn trodde vi på 
magi. Trinn 4 er preget av 
konkurranse og mate-
rialisme. For å nå det 5. 
trinn, må vi forstå det 
som styrer oss: Følelsene.
2009  I  kr 279,- 
978-82-92773-23-9

Seks tenkehatter
Edward De Bono

Den internasjonale best-
selgeren som hjelper deg 
å tenke bedre! De Bono 
viser hvordan en diskusjon 
blir konstruktiv, istedenfor 
en kamp om å vinne.
2006  I  kr 298,- 
978-82-92773-00-0

L e d e l s e  o g  e n d r i n g



34 35

Antisuper
Kristine S. Henningsen

Ubehag er ufarlig. Ingen er konstant 
lykkelige. Snakk for deg selv og la 
andre snakke for seg. Ta vare på flok-
ken din, uten å drukne. Kristine deler 
erfaringer fra et uperfekt liv. Når du 
har lest boken, føles det stort å være 
et helt vanlig menneske.
2015  I  329,-  978-82-92773-71-0
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Forstå dine sår 
i sjelen

Franz Rupert

Traumatiske og ubearbei-
dede erfaringer overfø-
res fra foreldre til barn. 
Symptomene kan være 
vanskelig å forstå. En løs-
ning er flergenerasjonelt 
traumearbeid.
2013  I  kr 349,-
978-82-92773-56-7

Den tomme 
stolen

Vikram Kolmannskog

Ny, norsk bok om gestalt-
terapi! Gjennom terapi-
fortellinger ser vi hvordan 
både lidelse og lindring 
er mulig. Med oppmerk-
somhet og dialog kan vi 
oppleve mer av oss selv, 
den andre og verden.
2015  I  kr 349,-
978-82-92773-74-1

Viljestyrke
Baumeister og Tierney

Hvorfor motarbeider vi 
oss selv? Her er praktisk 
kunnskap kombinert 
med nyere forskning. En 
underholdende bok, med 
fascinerende historier om 
hjernens kompleksitet og 
utvikling.
2013  I  kr 379,-
978-82-92773-59-8

Du er ikke unik
McCullough

Varmt og humoristisk om 
problematiske sider ved 
vår tids oppdragelsesstil. 
Forfatteren er opptatt av 
alternativer til vår selv-
sentrerte, materialistiske 
og prestasjonsjagende 
kultur.
2014  I  kr 279,-
978-82-92773-64-2
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Ansvaret
Gary Lachman

Å  s k a p e  i  v e r d e n

Moderne vitenskap hevder at men-
neskene er et tilfeldig produkt av 
et meningsløst univers. Lachman 
presenterer esoterisk, spirituelt og 
filosofisk tankegods som sier noe 
annet: Mennesket har et ansvar og en 
sentral rolle i å ta vare på kosmos. 
2014  I  kr 349,-  978-82-92773-66-6

LOVE 2.0
Barbara Fredrickson

                                                                           

Kjærlighet påvirker helse, energi og 
velvære på konkrete, vitenskapelige 
målbare måter. Forfatteren bruker 
kunnskapen til å etablere en rekke 
konkrete verktøy som vil hjelpe deg 
å skape mer – mye mer – kjærlighet 
i ditt liv.
2013  I  kr 349,-   978-82-92773-57-4 
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Kinastudien
Campbell og Campbell

Interessen for kosthold er større enn 
noen gang, men vet vi egentlig hva 
vi må spise for å bedre helsen vår? 
Kinastudien gir svar. Bokens tittel 
refererer til tidenes mest omfattende 
ernæringstudie som gikk over 20 år. 
2013  I  kr 429,-  978-82-92773-54-3

Aldri har vi fått flere råd fra eksperter 
om hva vi bør spise. Hva kan vi stole 
på? Michael Pollan konkluderer med: 
Spis mat. Ikke for mye. Mest grønt. 
Boken er en samling av 64 korte og 
lettfattelige råd. 
2013  I  kr 169,-  978-82-92773-60-4

Matregler
Michael Pollan
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V a k k e r t  o m  v e r d e n

Sansenes magi
David Abram

Filosof og økolog Abram baserer seg 
på Merleau-Pontys filosofi, balinesisk 
sjamanisme, apachenes historie-
fortelling og egen erfaring som trylle-
kunstner for å avsløre avhengigheten 
mellom menneskelig tenkning og det 
naturlige miljøet.
2005  I  kr 298,-  978-8299665742

En vakrere verden er mulig
Charles Eisenstein

Vår kulturs ledende myte hand-
ler om at vi er atskilt, og at vi må 
kjempe imot det onde. Hva gjør disse 
antakelsene med oss? Når vi ser på 
mennesket som en del av helheten, 
og handler deretter, kan vi skape hen-
siktsmessig forandring i verden.
2015  I  kr 349,-  978-82-92773-68-0
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Hvorfor eksisterer verden?
Jim Holt

T v e r r f a g l i g  u n d r i n g

Hvorfor eksisterer verden? Holts 
funderinger og samtaler med mange 
av dagens ledende tenkere gir oss 
svært interessante betraktninger. Bo-
kens spørsmål berører både filosofi, 
kosmologi, fysikk, matematikk og 
teologi. Alt behandlet med letthet og 
smittende nysgjerrighet. 
2015  I  kr 369,-  978-82-92773-70-3

Det levende 
universet

Duane Elgin 

Funn fra kosmologi, bio-
logi og fysikk som støtter 
synet om at universet 
er levende. Innsikten er i 
harmoni med verdensre-
ligionene og de åndelige 
tradisjonene.
2010  I  kr 329,-
978-82-92773-34-5

Den rådende maskin-
tenkningen om mennes-
ket er en blindvei og en 
hån. Frontlinjer innen 
fysikk, biologi, systemteo-
ri og bevissthetsforskning 
tegner et annet mennes-
kesyn.
2010  I  kr 298,-
978-82-92773-40-6

Mennesket: Maskin 
eller mysterium?

Jan S. Halvorsen
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Troen angripes fra mili-
tante ateister og religiøse 
fundamentalister. Chopra 
forener bevissthetsfor-
sking og kvantefysikk: 
Er Gud en meningsfull 
størrelse i vår tid?
2015  I  kr 369,-
978-82-92773-69-7

Kampen om Gud
Deepak Chopra

Les om skjæringspunkter 
mellom fysikk, medisin, 
psykologi og religion. En 
usynlig vev – kvantefysi-
kernes «nullpunktfelt» – 
forbinder alle ting på tvers 
av tid. Former bevissthe-
ten verden?
2012  I  kr 349,-
978-82-92773-48-2

Den usynlige veven
Lynne McTaggart

Helhet og 
dybde

Forsberg og Forsberg

Wilbers livsprosjekt er å 
integrere innsikter fra en 
rekke visdomstradisjoner 
og fag. Resultatet er inte-
gralmodellen. Her forstås 
verden på en kompleks, 
dyp og inkluderende 
måte.
2009  I  kr 349,-
978-82-92773-30-7

Hva i huleste 
vet vi?

Arntz, Chasse og Vicente

Sjelden har kvantefysikk 
og nevrale nettverk vært 
morsommere. Forfatterne 
viser oss at vi kan nærme 
oss det åndelige med 
vitenskap. 
2009  I  kr 279,-
978-82-92773-16-1

T v e r r f a g l i g  u n d r i n g
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Afrikansk visdom om 
nærhet, fellesskap og 
livets formål. De korte 
tekstene inviterer til å 
streife hit og dit, gjøre 
dypdykk og sirkle tilbake 
til utgangspunktet, slik 
gode samtaler gjør.
2015  I  kr 249,-
978-82-92773-72-7

Intimitetens ånd
Sobonfu Somé

Kentauren
Odd Eirik Ness

I 2060 har den rasjonelle 
eliten av Jordas innbygge-
re for lengst reist til Mars. 
Tilbake er alle andre, i det 
som minner om en per-
manent global alternativ-
messe. Science fiction på 
høyt nivå!
2011  I  kr 279,-
978-82-92773-45-1

Maria 
Magdalena

Lars Muhl

I to parallelle fortellinger 
innvies leseren i hemme-
ligheten om den feminine 
kraft. Maria Magdalena er 
et selvstendige bind i tri-
logien som begynner med 
Seeren fra Andalusia.
2012  I  kr 329,-
978-82-92773-49-9

Seeren fra 
Andalusia

Lars Muhl

Lars Muhl kan sammen-
lignes med med Paulo 
Coelho: Begge tar spiri-
tualitet på alvor. Begge 
skriver historier om glemt 
visdom. Og - begge skriver 
bestselgere.
2010  I  kr 298,- 
978-82-92773-37-6

L e t t  o g  d y p t
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N y   k r i s t e n d o m

Kristendommen må 
fornyes i takt med men-
neskers bevissthet, mener 
den omstridte presten. 
Gjennom rik kunnskap 
gir Hognestad en svært 
radikal nytolkning av 
kristendommen.
2006  I  kr 249,-
978-82-92773-05-5

Gud i mennesket
Helge Hognestad

Hognestad hevder at vi er 
i ferd med å våkne til en 
dypere og rikere virkelig-
hetsforståelse. Han gir 
nye tolkninger av sentrale 
bibelsteder og presenterer 
kristne mystikere.
2011  I  kr 298,-
978-82-92773-47-5

Mennesket våkner
Helge Hognestad

Boken spenner fra inter-
nasjonal lovgivning om 
friluftsliv til urban alle-
mannsrett. Hvorfor beta-
ler vi i alpinbakken, men 
ikke i langrennsløypa? Hva 
er lov i den konfliktfylte 
strandsonen?
2012  I  kr 499,-
978-82-92773-42-0

Allemannsretten
Marianne Reusch

Hudø
Aasmund Brynildsen

En vakker avskjed med en 
kystkultur som må regnes 
som tapt. Det var harde 
tider, men med samar-
beid, sparsommelighet 
og kunnskap om naturen 
klarte man seg og følte 
seg ufattelig rike.
2014  I  kr 349,-
978-82-92773-61-1

D i v e r s e
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Speilbilder fra en annen virkelighet
Biong og Bu (red).

3  x  1 7  s a m t a l e r

17 samtaler med folk som går sine 
egne veier, som tenker selvstendig, 
og som handler forbi vante gren-
ser. Med blant andre Axel Jensen, 
Ferdinand Finne, Tor Åge Bringsværd, 
Arne Næss, Sunniva Gylver og Johan 
Galtung.
2005  I kr 149,-  9788299665759

Bruker du følelser, 
eller har du dem bare? 17 
samtaler med mennesker 
som har undersøkt egne 
og andres følelser. Med 
blant andre Arne Næss og 
Robert M. Pirsig.
2007  I  kr 149,-
978-82-92773-11-6

Kunsten å bruke 
følelser

Biong og Bu (red).

Møt 17 mennesker som 
tør å være annerledes. 
Paal- André Grinderud: 
Det er så ikke så farlig 
hva andre synes. Johan 
Galtung: Norge skal tørre 
å være mer uavhengige 
av USA.
2006  I  kr 149,-
978-82-996657-95

Kunsten å 
være modig
Biong og Bu (red).
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T a n k e r  o m  f r e m t i d e n

Dammann satte Norge i 
brann på 70-tallet. Nå vil 
han vekke oss på nytt. Ved 
å vise oss vår tid sett fra 
fremtiden demonstrerer 
Dammann hvilken risiko 
vi tar ved å fortsette som 
nå.
2015  I  kr 229,-
978-82-92773-65-9

Verdirevolusjon
Erik Dammann

Visjoner for 
Norge 

Fløistad, Dahle og Tschudi

Norge har store mulighe-
ter, men hva vil vi egent-
lig? Tre kloke og erfarne 
menn samtaler om det 
meningsfulle samfunn, 
utdanning, næringsliv, 
media, natur og kulturliv.
2004  I  kr 149,-
978-82-99665-73-5

Frihetens 
vilkår

Christian Egge

Egge i samtale med 16 
innflytelsesrike personer 
fra hele verden: Hva er 
frihetens vilkår? Hva er 
menneskets innerste 
vesen?
2007  I  kr 298,-
978-82-92773-08-6

Verdier i 
verditapets tid

Guttorm Fløistad

Med myndig stemme tar 
Fløistad oppgjør med 
uheldige tendenser i 
samtiden. Samtidig er han 
konstruktiv, og forteller 
om skoler, arbeidsplasser 
og eldresentre der men-
nesket blir ivaretatt.
2012  I kr 228,-
978-82-92773-52-9
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Levende økonomi
Christian Egge

F r e m t i d e n s  ø k o n o m i

Hvorfor trenger vi banker? Hvorfor 
vekst? Hva er profittens plass? Hva er 
buddhistisk økonomi? Islamsk? Tolv 
innholdsrike samtaler med ledende 
økonomer, to av dem fremtredende 
praktikere, gir deg visjoner for fremti-
den med nye perspektiver.
2011  I  kr 349,- 978-82-92773-43-7

Løsningen er 
grønn
Per Hj. Svae

I 20 år underviste Svae i 
blå og rød økonomi ved 
BI. Han så mangler og ut-
viklet en grønn økonomisk 
teori, inspirert av verdiene 
til miljø-, solidaritets- og 
livsstilsbevegelsene.
2013  I  kr 329,-
978-82-92773-55-0

Penger og sjel
Per Espen Stoknes

Stoknes mener det 
kunstige skillet mellom 
psykologi og økonomi er 
uheldig. Vi har en sjelløs 
økonomisk verden og en 
psykologisk verden blind 
for penger. Hvordan løse 
dette?
2007  I  kr 329,-
978-82-92773-07-9
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Flux – 
mer enn et forlag

Flux er opptatt av dialog, bevissthet, 
antakelser, undring, mot, dypøkologi 
og nye tenkemåter. 

Ved siden av å drive forlag har vi 
dialog i praksis grupper og Flux skole 
som introduserer forfatter til sine 
lesere rundt et valgt tema. Dette kan 
være en enkeltstående kveld, eller 
over flere kvelder som et semester. 
Les mer på flux.no. Her kan du også 
abonnere på Flux nyhetsbrev Flux 
Impuls, og lese Flux Blogg.

Vi arrangerer Dialogkurs for privat-
personer, bedrifter, organisasjoner og 
fengsel. Vi ønsker også å komme inn 
med Dialog i skole i løpet av 2017.
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Flux Forlag ønsker å belyse et 

mangfold av perspektiver for å 

inspirere til nye tenkemåter 

og motivere til gode 

handlinger.  

 

Flux forlag
Odins gate 32

0260 Oslo
93 61 36 21

flux@flux.no
flux.no 


