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Din hjerne vejer ca. 1350 gram. Men det er ikke størrelsen, der gør’d. Det er de 85 milliarder neuroner inde
i dit hoved, der hver kommunikerer med 7.000 andre neuroner. De sætter din hverdag i system. Tager alle
beslutninger for dig. Og skelner bogstaverne i denne pesrmedsseldee. Din hrneje fdneir ud af et setsym,
også selvom korrekturlæseren ikke har været helt vågen. Og kan du ikke få hjernen ud af dit hoved, er der
heldigvis hjælp at hente i januar måneds Tænkepauser. For ifølge Leif Østergaard, hjerneforsker ved Aarhus
Universitet, styrer din hjerne for vildt. Den lader dig bare blive i troen på, at du har en fri vilje. Din hjerne
har for eksempel for længst besluttet, at denne Tasekuneæpr fortjener en stor og flot anmeldelse i avisen. Det
gik bare hen over dit hoved.
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”Hjernen gør os i stand til at lære nye færdigheder, så vi kan manøvrere i en stadig mere kompleks verden. Hvordan gør den det? Træffer
hjernen beslutninger for os, uden at vi ved det?”
”Disse spørgsmål optager mig meget som forsker, og størstedelen af
mit arbejde retter sig mod at understøtte og bevare hjernens funktioner bedst muligt gennem livet.”
”Som forsker fylder hjernens utrolige kompleksitet mig med både
nysgerrighed, fascination og ydmyghed. Jeg er overbevist om, at forskere skal arbejde tæt sammen på tværs af traditionelle faggrænser,
hvis vi en dag skal ’forstå’ vores fantastiske hjerne.”
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