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Vad händer i vår hjärna
när vi tänker, minns,
blir förälskade, ledsna eller aggressiva, får
ett kreativt ryck eller
huden knottrar sig av
musik? Den moderna
hjärnforskningen lär
oss allt mer om biologin bakom sådana fenomen och tvingar oss
göra upp med tre seglivade missuppfattningar: att det skulle finnas
motsatsförhållanden
mellan kropp och själ,
mellan förnuft och
känsla och mellan arv
och miljö.
Boken väjer inte för
laddade frågor. Den visar hur människans hjärna påverkas av
könshormoner redan under fosterutvecklingen, och vad det
betyder för risken att få ett underliv som inte stämmer med
ens könsidentitet. Boken förklarar varför människan behöver
känslor för att fatta förnuftiga beslut. Och argumenterar för att
människan har en fri vilja.
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