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• to jedna z najbardziej znanych
i polecanych publikacji akademickich na Êwiecie,
• w sposób przyst´pny i ca∏oÊciowy
omawia fizjologiczne, ewolucyjne
i rozwojowe mechanizmy zachowaƒ i prze˝yç psychicznych,
• napisana barwnym j´zykiem,
z doskonale dobranym materia∏em ilustracyjnym,
• wprowadza w Êwiat na styku biologii i psychologii, wskazujàc
na niezwyk∏à przydatnoÊç wiedzy
z zakresu biologii w pracy przysz∏ego psychologa.
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Moim g∏ównym celem by∏o rozbudzenie zainteresowania czytelników.
Skupi∏em si´ na mechanizmach biologicznych zwiàzanych z najwa˝niejszymi
zagadnieniami w psychologii, takimi jak j´zyk, uczenie si´ i pami´ç, zachowania seksualne, l´k, agresja, psychopatologia czy problem psychofizyczny.
Mam nadziej´, ˝e lektura tej ksià˝ki pozwoli czytelnikowi zrozumieç,
˝e badanie mózgu ma wiele wspólnego z „prawdziwà psychologià” i zach´ci
go do dalszego zg∏´biania tej dziedziny wiedzy.
Z Przedmowy autora

Ka˝da z cz´Êci ksià˝ki zawiera:
• podsumowanie najwa˝niejszych zagadnieƒ
• pytania kontrolne
• punkty do zastanowienia
• adresy internetowe odsy∏ajàce
do publikacji i raportów z badaƒ
• bogatà literatur´ przedmiotu

Biopsychologia to najciekawszy
temat pod s∏oƒcem! James W. Kalat

DO ZASTANOWIENIA
Co by∏oby gorsze: pozbawiç
kogoÊ wy∏àcznie snu NREM
czy wy∏àcznie snu REM?

Trudne zagadnienia sà wyt∏umaczone niezwykle
przyst´pnie, a bardzo dobrze dobrane ilustracje
u∏atwiajà nauk´ i przemawiajà do wyobraêni.
Z opinii wydawniczej dr. hab. Paw∏a Ostaszewskiego

Wspó∏czeÊnie rozumiemy fizjologi´ przemocy i strachu
znacznie lepiej ni˝ kiedyÊ, choç oczywiÊcie wiele jeszcze
zosta∏o do zrobienia. JeÊli uda nam si´ dokonaç
prze∏omowych odkryç, jak je wykorzystamy? Wyobraêmy
sobie, ˝e bioràc próbk´ krwi, mierzàc w niej 5HIAA lub
cokolwiek innego i dodatkowo wykonujàc skan fMRI oraz
kilka innych pomiarów, jesteÊmy w stanie z rozsàdna precyzjà przewidzieç, które osoby pope∏nià ci´˝kie
przest´pstwo. Czy powinniÊmy u˝yç tej informacji, aby decydowaç, kto zostanie osadzony w wi´zieniu, a kto dostanie
zwolnienie warunkowe? Czy powinniÊmy pójÊç krok dalej
i wykorzystaç badania mózgu do zapobiegania przest´pstwom, zanim zostanà one pope∏nione?

