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Antikkens hjerne Lene Ipsen Hent PDF Forlaget skriver: Den menneskelige hjerne er et stort og aktuelt
forskningsområde. Nysgerrigheden og forundringen gælder ikke kun anatomien og det naturvidenskabelige,
men også spørgsmål af mere filosofisk karakter om os selv og den verden, vi omgiver os med.Antikkens
hjerne belyser denne dobbelthed: videnskabens konkrete opbygning af viden om menneskets anatomi og

fysiologi samt menneskets forståelse af sig selv og sin plads i verden i lyset heraf. Denne bog behandler vores
vestlige videnskabs spæde begyndelse i det antikke Grækenland og Rom og giver en antik vinkel på

historiske og aktuelle diskussioner om sygdom og sundhed samt om tro og videnskab. Udgivelsen har til
hensigt at påpege videnskabers og især sundhedsvidenskabernes behov for konstant at være åbne for en
humanistisk vinkel i forståelsen af begreber som ´sygdom´ og ´sundhed´. Antikkens hjernes antikke og

efterantikke tekstudvalg har særligt fokus på antikkens forklaringer og overvejelser bag sundhed, sygdom og
hjerne, men også på eftertidens systematiseringer af lægevidenskaben i forsøget på at forklare sygdom og

sundhed.
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