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Videnskabens bedrag Rupert Sheldrake Hent PDF Forlaget skriver: Videnskabens bedrag og vildfarelse er, at
den giver et indtryk af at have svar på de fleste store spørgsmål, og at den ifølge sin videnskabelige natur

hviler på sikre grundlag. 

Den engelske biolog Rupert Sheldrake har stor tiltro til den videnskabelige metode, men han foretager i
denne bog et klart opgør med videnskabelige institutioners og traditioners træghed, konformitet og

ideologiske dogmatik. Sheldrake udforsker i bogen videnskabelige trosformer og fremviser visionen om en
friere forskerånd med fornyet vitalitet og større frihed fra de dogmer, som fastlåser den. Blandt hans centrale

tanker er især disse ti, som Sheldrake sætter i modspil til ti centrale, videnskabelige dogmer:

1. Universet kan opfattes som levende
2. Stoffet kan have en form for bevidsthed

3. Naturlovene kan opfattes som vaner, der ændrer sig og udvikles
4. Universets samlede stof og energi kan være i vækst
5. Naturen kan have iboende formål og hensigter
6. Biologisk arv kan have andre kilder end genetik

7. Hukommelse kan være lagret uden for hjernen, hvorfra vi kan hente den
8. Bevidstheden fungerer også uden for hjernen og nerve-systemet

9. Psykiske fænomener kan være virkelige
10. Mekanisk baseret medicin kan være stærkt begrænsende

* Bogen vandt i 2012 "the Book of the Year Award from the British Scientific and Medical Network."

Bogen berører mange emner som:MORFOGENEGISK FELT, TELEPATI, PLACEBO-EFFEKT og TANKENS
KRAFT
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