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I huvudet på en banbrytare Katarina Gospic Hent PDF En av dina viktigaste organ är hjärnan. I hela ditt liv
förändras den. Allt du tar dig för förändrar din hjärnas struktur. Just därför har vi också förmågan att påverka

den. Mer än vad vi tror!

Det är därför inte omöjligt för någon att börja tänka på ett helt nytt sätt. Med andra ord: bli en banbrytare.
Förändra världen genom tankarna.

Men hur gör man för att själv bli en banbrytare? Det är en av de frågeställningar som hjärnforskaren Katarina
Gospic och journalisten Viggo Cavling tar upp i denna tänkvärda bok om konsten att boosta sin egen

intelligens.

Viggo Cavling (f. 1969) är en svensk journalist och redaktör. Han har lång erfarenhet av tv-journalistik, men
har också bland annat varit chefsredaktör för tidskriften Resumé (2004-2011).

Katarina Gospic (f. 1984) är en svensk hjärnforskare och författare. 2011 tog hon doktorsexamen med en
avhandling i neuroekonomi. Hon har skrivit flera självhjälpsböcker med inriktning på att boosta hjärnan.

2013 medverkade hon som sommarvärd i Sommar i P1.
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