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Hjernepiller Nisse Simonson Hent PDF I ”Hjernepiller” formidler den tidligere læge og kirurg, Nisse
Simonson, den nyeste viden om hjernen - om at vi igennem hele livet ikke bare er i stand til fysisk at udvikle
og forme hjernens evne og kapacitet, men også netop ved hjælp af hjernens helt specielle egenskaber kan

bringes tæt på lykken.

Nisse gør os på sin humoristiske facon begribeligt, at netop den nye viden om hjernen bør åbne vores øjne
for, hvordan vi skal leve, og hvad vi bør prioritere. Uden store løftede moralske pegefingre – men nok med

sviende og sarkastisk kritik af samfundets mange hjerneløse autoriteter.

Han har evnen til at gøre komplekst stof simpelt og forståeligt i den bedste populærvidenskabelige tradition.
Uden at tale ned og hoppe over hvor gærdet er lavest, gør han viden, som tidligere var ukendt for de fleste,

tilgængeligt for enhver menneskeinteresseret lægmand.

Det, som gør, at bogen både er svær at lægge fra sig og interessant, er, at Nisse Simonson forstår at krydre
tørre naturvidenskabelige beskrivelser med underholdende anekdoter, f.eks. om historiske og nutidige

personers mere eller mindre misundelsesværdige talenter. På den måde fører han os igennem 14 fortællinger,
hvor han provokerende og levende gør rede for, hvordan vores hjerne reagerer på kost og fysisk og åndelig
motion, og forklarer hvordan den fysisk bliver omformet og udviklet, når vi f.eks. læser bøger, behandler

depression med lysterapi, opfører os optimistisk contra pessimistisk og føler os lykkelige.

Bogen er ikke bare god underholdning, men vil for mange indebære en helt ny indsigt, som man kan bruge på
flere planer i sit daglige liv.

Indholdsfortegnelse:
MORGENDOSIS

AT LÆSE
KARISMA

LIVETS PUSLESPIL
LYSTERAPI

KRIGEN MELLEM FØLELSE OG FORNUFT
KAN MAN TÆNKE SIG RASK?

OMEGA 3
NARKOTIKA OG NYDELSER

LYKKEN
AT HOLDE TALE FOR FOLK

HJERNEHELBRED OG MOTION
FRA KÆRLIG TIL ISKOLD

HELD OG LYKKE
HJERNEN OMFORMES AF TANKER

Bibliotekernes lektørudtalelse ved Jette Landberg:
Anvendelse/målgruppe/niveau:

Letlæst og causernede bog, der kan læses af alle med interesse for hjernen og sundhed, såvel psykisk som
fysisk.

Beskrivelse:
Bogen er en række selvstændige causerier, der er uafhængige af hinanden men alle med et eller andet element
af emnet den menneskelige hjerne. Her er synspunkter på så forskellige ting som betydningen af Omega 3,
forskellige måder at tilegne sig læsefærdighed, lysets betydning for psyken, karismatiske mennesker, positiv

psykologi og lykkeforskning og meget andet, 15 hjernepiller i alt, illustreret med vittighedslignende
stregtegninger af forfatteren. Dette er den 3. samling causerier, og den første der er udkommet på dansk.
Svenske Nisse Simonson er pensioneret kirurg og læge med en stor interesse for hjernen, han er kendt som

foredragsholder og har optrådt i adskillige tv-programmer i Sverige.
Sammenligning:

Det er svært at finde noget tilsvarende, men lidt siger det vel, at Peter Lund Madsen anbefaler bogen på
bagsiden og kalder Simonson for en kampfælle. Herhjemme kan ellers nævnes Henning Kirk, der dog har en
ikke helt så let stil og koncentreret sig om ældre og hjernen. Mange emner berøres, og der findes bøger om fx
positiv psykologi, loven om tiltrækning, læsning, depression, optimisme osv. Bogen afsluttes da også med en

meget lang litteraturliste.
Samlet konklusion:

En causerende og meget personlig bog, der tager en række interessante emner op med relation til hjernen. For
mere dybtgående læsning om de enkelte emner skal man til andre bøger, men her kan man blive inspireret til

at gå videre.



 

I ”Hjernepiller” formidler den tidligere læge og kirurg, Nisse
Simonson, den nyeste viden om hjernen - om at vi igennem hele livet
ikke bare er i stand til fysisk at udvikle og forme hjernens evne og
kapacitet, men også netop ved hjælp af hjernens helt specielle

egenskaber kan bringes tæt på lykken.

Nisse gør os på sin humoristiske facon begribeligt, at netop den nye
viden om hjernen bør åbne vores øjne for, hvordan vi skal leve, og
hvad vi bør prioritere. Uden store løftede moralske pegefingre – men
nok med sviende og sarkastisk kritik af samfundets mange hjerneløse

autoriteter.

Han har evnen til at gøre komplekst stof simpelt og forståeligt i den
bedste populærvidenskabelige tradition. Uden at tale ned og hoppe
over hvor gærdet er lavest, gør han viden, som tidligere var ukendt
for de fleste, tilgængeligt for enhver menneskeinteresseret lægmand.

Det, som gør, at bogen både er svær at lægge fra sig og interessant,
er, at Nisse Simonson forstår at krydre tørre naturvidenskabelige
beskrivelser med underholdende anekdoter, f.eks. om historiske og
nutidige personers mere eller mindre misundelsesværdige talenter. På

den måde fører han os igennem 14 fortællinger, hvor han
provokerende og levende gør rede for, hvordan vores hjerne reagerer
på kost og fysisk og åndelig motion, og forklarer hvordan den fysisk
bliver omformet og udviklet, når vi f.eks. læser bøger, behandler

depression med lysterapi, opfører os optimistisk contra pessimistisk
og føler os lykkelige.

Bogen er ikke bare god underholdning, men vil for mange indebære
en helt ny indsigt, som man kan bruge på flere planer i sit daglige liv.

Indholdsfortegnelse:
MORGENDOSIS

AT LÆSE
KARISMA

LIVETS PUSLESPIL
LYSTERAPI

KRIGEN MELLEM FØLELSE OG FORNUFT
KAN MAN TÆNKE SIG RASK?

OMEGA 3
NARKOTIKA OG NYDELSER

LYKKEN
AT HOLDE TALE FOR FOLK

HJERNEHELBRED OG MOTION
FRA KÆRLIG TIL ISKOLD

HELD OG LYKKE



HJERNEN OMFORMES AF TANKER

Bibliotekernes lektørudtalelse ved Jette Landberg:
Anvendelse/målgruppe/niveau:

Letlæst og causernede bog, der kan læses af alle med interesse for
hjernen og sundhed, såvel psykisk som fysisk.

Beskrivelse:
Bogen er en række selvstændige causerier, der er uafhængige af
hinanden men alle med et eller andet element af emnet den

menneskelige hjerne. Her er synspunkter på så forskellige ting som
betydningen af Omega 3, forskellige måder at tilegne sig

læsefærdighed, lysets betydning for psyken, karismatiske mennesker,
positiv psykologi og lykkeforskning og meget andet, 15 hjernepiller i
alt, illustreret med vittighedslignende stregtegninger af forfatteren.
Dette er den 3. samling causerier, og den første der er udkommet på
dansk. Svenske Nisse Simonson er pensioneret kirurg og læge med
en stor interesse for hjernen, han er kendt som foredragsholder og

har optrådt i adskillige tv-programmer i Sverige.
Sammenligning:

Det er svært at finde noget tilsvarende, men lidt siger det vel, at Peter
Lund Madsen anbefaler bogen på bagsiden og kalder Simonson for
en kampfælle. Herhjemme kan ellers nævnes Henning Kirk, der dog
har en ikke helt så let stil og koncentreret sig om ældre og hjernen.
Mange emner berøres, og der findes bøger om fx positiv psykologi,
loven om tiltrækning, læsning, depression, optimisme osv. Bogen

afsluttes da også med en meget lang litteraturliste.
Samlet konklusion:

En causerende og meget personlig bog, der tager en række
interessante emner op med relation til hjernen. For mere dybtgående
læsning om de enkelte emner skal man til andre bøger, men her kan

man blive inspireret til at gå videre.
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