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Descartes' fejltagelse Antonio Damasio Hent PDF Forlaget skriver: Ud over at være en af verdens førende
neurologer er Antonio Damasio en fremragende skribent, og denne kombination af forskning og formidling
har skaffet ham en læserkreds, der rækker langt ud over neurologers og psykologers snævre faggruppe.

Decartes’ fejltagelse , som er blevet en del af vores dagligdags opfattelse, bestod ifølge Antonio Damasio i, at
Descartes insisterede på at adskille krop og sind, fornuft og følelsesliv. Damasio viser med udgangspunkt i

den nyeste neurologiske og neuropsykologiske forskning, hvor uadskillelige biologiske og psykiske
processer er. Hans styrke er en utrolig indgående viden om neurologi og en evne til at give indsigtsfulde

beskrivelser ud fra patienters sygehistorer. Men han går et skridt videre og fører læseren ind i de filosofiske
perspektiver, der ligger i nyere viden om psykiske processer. Oversat fra amerikansk efter Descartes' Error af

Bjørn Nake.
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