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spise "hjernemad"? Kan man træne sin hjerne? Kan man vække dele af hjernen, man ikke har brugt før? Kan
man smile sig glad? HJERNEN ER STJERNEN indvier os i alle hemmelighederne om vores mest utrolige
organ. Hjernen er årsagen til, at der findes musik, kunst, sport ... Hjernen er stjernen! Din hjerne gør dig til
den, du er. I kontakten mellem hjernens 100 milliarder nerveceller ligger vores intelligens, men også vores
glæde, fascination, foragt, hukommelse, læring, musiksmag og meget mere. Du ville ikke være dig uden din
hjerne. Vores hjerne lærer, den forelsker sig, og den tolker komplicerede sammenhænge. Men hjernen lokker
dig også til at træffe dårlige valg, og den belønner afhængighed. Hvorfor gør hjernen, som den gør? Der
ligger store muligheder i at vide, hvordan hjernen fungerer, og her giver læge og hjerneforsker Kaja

Nordengen dig den viden og indsigt, du har brug for.
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