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Hjernen bag erfaring Henning Kirk Hent PDF Hjernen bag erfaring er noget så sjældent som en bog, der
fremhæver erfaringens kvaliteter og forklarer, hvordan vi med alderen har mulighed for at opnÂ visdom. Den
forklarer, hvordan man vedligeholder og fortsat udvikler sin hjerne, hvad enten man er 50, 60 - eller 100 Âr.

"Use it - or lose it!" er det altafgørende princip. Med den seneste hjerneforskning viser Henning Kirk,
hvordan vores hjerne fungerer, og hvordan vi gennem alsidige aktiviteter kan holde den spændstig og levende

- også når vi bliver ældre.
Hjernen fungerer som resten af kroppen - den har det bedst hvis den bliver brugt. Men i modsætning til
kroppen, kan hjernens nerveceller selv i høj alder danne nye netværk, som gør det muligt at udbygge og

vedligeholde erfaring.
Bogen gennemgår også, hvordan erindringens landskab udfolder sig. Diagnoser som demens forklares, og et
af bogens synspunkter er, at depression ofte forveksles med demens hos ældre mennesker. I et særskilt kapitel

behandles blodprop i hjernen, hvor genoptræning er et af behandlingens grundpiller.
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