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Forlaget skriver: Ligesom kroppen kan hele sår og fjerne betændelsestilstande, er den emotionelle hjerne i
stand til at genoprette balance og velvære, og det er netop denne evne, der er udgangspunktet for bogen.

Servan-Schreiber præsenterer her sin revolutionerende og provokerende opfattelse af behandlingen af
psykiske lidelser som fx stress, angst og depression. Han beskriver i denne »hjælp til selvhjælps«-bog otte

helbredelsesmetoder, der har vist sig at være særdeles virksomme i behandlingen - metoder, der ikke gør brug
af hverken medicin eller terapi, men som er hentet fra såvel nyere som flere tusind år gamle vestlige og

østlige traditioner.

»Velskrevet og læseværdig. Den inviterer til nysgerrig genudforskning af organismens mange mysterier, og
uanset om man køber dens konklusioner eller ej, er ræsonnementerne anstændige og ofte tankervækkende ...
Et seriøst stykke brobyggeri mellem (tilsyneladende) uforenelige kropsopfattelser og sundhedsbegreber, og
den ihærdige entreprenørindsats stimulerer ... Jo, der er grøde i lægefaget i disse år. Og det er ikke så tosset

endda.«
- Christian Graugaard, Politiken
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