
Den tænkende krop - essays om biologi,
psykologi og sundhed

Hent bøger PDF

Bobby Zachariae

Den tænkende krop - essays om biologi, psykologi og sundhed Bobby Zachariae Hent PDF Videnskab har på
mange måder overtaget den rolle i vores samfund, som religionen tidligere udfyldte. Det er ikke længere
kirken og præsterne vi tyer til. Det er derimod biologer, læger, sociologer og psykologer, vi spørger, når vi

ønsker viden om os selv og den verden vi lever i. Hvad enten det gælder sundhed, børneopdragelse,
parforhold eller møntunion er det forskerne vi vender os til for at få svar. Resultater af undersøgelser

præsenteres hver dag i medierne som den fikse og færdige sandhed om dette ller hint. Det centrale spørgsmål
er her: hvordan kan vi som almindelige borgere skille skidt fra kanel? Hvordan skal vi være i stand til at
skelne mellem tro, videnskab, dårlig videnskab, pseudovidenskab og ren og skær humbug? Cand.psych,
professor dr. med Bobby Zachariae guider i disse korte artikler den almindelige læser gennem en række af
tidens emner inden for området krop, psyke og sundhedn. Immunforsvar, hypnose, healing, humør og
helbred, venstrehåndethed og følelsesmæssig intelligens, depression, kønshormoner, overgangsalder og
modediagnoser - dette er blot nogel få af de emner der behandles. Tilgangen er præget af Zachariaes egen

interfnationalt anerkendte forskning i sammenhængen mellem psyke og sundhed.
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