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Vi kan ikke skabe en dejlig jord for alle mennesker med våben og magt. Vi kan ikke skabe en dejlig Jord ved
at splitte alting ad i klaner og nationer. Vi kan kun skabe en bedre verden gennem mere hjertelighed, empati

og venlighed.

Dejlig er Jorden er skrevet i kærlighed til jorden - til naturen, dyr og mennesker. Bogen foreslår en indre vej
til ændring af den ydre verden - som bærer præg af, at dyr og mennesker lider ubeskrivelige smerter på grund
af den måde, hvorpå mennesker tager vare på kloden og dens ressourcer. Menneskeheden har bragt Jorden i
en meget kritisk situation. Men menneskeheden har ressourcer, teknologi og viden nok til at bringe jorden ind

på et bæredygtigt spor. Vi har nok, vi ved nok og vi kan nok.

 Men vil vi? Hvis vi vil, siger Jes Bertelsen, skal vi ændre både tanker, indstilling og handling. Det er ikke
tilstrækkeligt, at vi véd det hele. Det hjælper, men der skal mere til. Den daglige adfærd og praksis skal

ændres. Her kniber det for mange af os. Men vi kan alle gøre noget. I bogen giver Jes Bertelsen helt konkrete
øvelser, anvisninger og eksempler, som kan optræne det globale perspektiv gennem ansvarlig venlighed,

medfølelse og indlevelse. Ansvarlig venlighed, medfølelse og indlevelse gror ikke som hår og negle. Det skal
læres og trænes. Og kun et ændret indre i mennesker kan ændre den ydre verden.
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