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Daniel Kahneman giver os i At tænke - hurtigt og langsomt et unikt indblik i den menneskelige bevidsthed og
i de to systemer, som driver den måde, vi tænker på: System 1 er hurtigt, intuitivt og følelsesdrevet; System 2
er langsomt, rationelt og logisk. Ved at trække på erfaringerne fra eksperimenter foretaget gennem et helt liv
afslører Daniel Kahneman, hvornår vi kan stole på den hurtige tænknings intuition, og hvordan vi kan drage
fordel af den langsomme tænkning. Han giver praktisk og oplysende indsigt i, hvordan valg træffes i både
vores professionelle og private liv - og hvordan vi kan bruge forskellige teknikker som værn mod de mentale
faldgruber, der ofte skaffer os i vanskeligheder.
At tænke - hurtigt og langsomt vil for altid forandre den måde, du oplever verden og træffer beslutninger på.
Daniel Kahneman (f. 1934) er israelsk-amerikansk psykolog. I 2002 modtog han, sammen med kollegaen
Vernon L. Smith, Nobelprisen i økonomi for sin banebrydende forskning i, hvordan vi vurderer risici og
træffer beslutninger.
Her finder du en vejledning i hobby-keramikerens valg af materialer, værktøj og teknikker. Læs videre At
tænke - hurtigt og langsomt. Bogs ISBN er 9788711336977, køb den her Hurtigt og stabilt internet til
Vendsyssel – også alle de steder, hvor det i dag er umuligt. Mit helbred har det sidste års tid været belastet af

min dia-betes og et hårdt arbejdsliv. Sehler Keramik v/Susanne Enøe Hansen Læs videre At tænke - hurtigt
og langsomt. Super fræk historie – jernet vokser stadig – kunne gogt tænke mig at stå ved siden af og blive
brugt godt og grundigt i min røv. Mit helbred har det sidste års tid været belastet af min dia-betes og et hårdt
arbejdsliv.
Gratis erotiske noveller og historier. Angst og piller (Psykologisk Set 1999) Psykologisk Set, 15. Af
ernæringsterapeut og freelance sundhedsjournalist Marianne Fjordgård Information om dækkener til heste og
ponyer. Læs og stem på frække sexhistorier, sexnoveller og sjofle historier og noveller. Det må være. Det er
derfor tid til at sadle om, mens tid er. Oplysningstiden bekender sig først og fremmest til den menneskelige
fornuft. Læs frække sexhistorier og sexnoveller. Gratis erotiske historier, noveller og tekster. Her er det at.

