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7 ting vi plejer at tro på Jesper Hoffmeyer Hent PDF Forlaget skriver: Utrolig meget af det, der foregår i vores
samfund - fra landbrug til kemisk industri, fra psykologi til teologi, fra lægevidenskab til etik - er baseret på,

hvordan vi forstår kroppen og livet.

Hvis vi tænker forkert om, hvad liv og krop er, vil det have omfattende konsekvenser.

Jesper Hoffmeyers nye bog er skrevet ud fra en dyb skepsis over for vanetænkning i de moderne samfund i
almindelighed og i naturvidenskaben i særdeleshed.

En skepsis som er baseret på næsten 50 års videnskabeligt arbejde inden for biokemi, videnskabsteori,
naturfilosofi, samfundsforhold og semiotik.

Meget af det, vi tror, er indlysende, er det måske slet ikke.

Ligesom fisken, der ikke ser det vand, den selv svømmer i, er vi ikke klar over, hvor mange ting vi tager for
givet.Tvivlsomt er på én gang en introduktion til videnskabsfilosofi og et partsindlæg fra en af landets

fremmeste eksperter.
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