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En bog som aldrig bliver uaktuel

Anmeldt af: Torben Lund, Fysioterapeut, exam scient, akupunktør og zoneterapeut.

The Body Electric er resultatet af 30 år intens forskning i organismens evne til regenering og selvhelbredelse. Becker var orthopædkirurg i USA i mange år, men stillede bl.a. spørgsmålstegn ved teorierne bag heling af knogler efter brud. Gennem utalige forsøg på frøer og salamandrer har han påvist, at nervevævet har en vigtig funktion i healing af beskadiget væv, ikke som vi kender det, men ved elektrisk biologisk information som løber udenpå selve nerverne. Det såkaldt perineurale informationssystem.  

Bogen er enestående i sin orginalitet, og den refereres fortsat af førende forskere inden for emnet. Den kan varmt anbefales til alle som interesserer sig for kroppens evne til regeneration. Er man interesseret i den seneste forskning indenfor akupunkturvidenskab, bør den have fast plads i samlingen. Den giver en solid indføring i et informationssystem, som ikke er kendt i traditionel fysiologi, og den kan være med til at præge vores behandlingssystem mange årtier frem.

Når dette er sagt er der også kritikpunkter. Et stort videnskabeligt værk med så overbevisende forsøg bør ikke publiceres på denne måde. Når orginale forsøg skal virke overbevisende på videnskaben, skal de beskrives efter gældende regler, og ikke som en roman med personlig fremstilling. Der er ikke én eneste videnskabelig reference i bogen, hvilket er skandaløst for læsere, som gerne vil dybere ind i emnet og kilderne. 

Målgruppen har åbenbart ikke været klart defineret, og derfor har denne bog nok ikke har nået de højder som den fortjener. Har man læst bogen, er der ingen tvivl om Becker´s enorme fortjenester og resultater, men vil man ændre verden, er det ikke nok med en polulær fremstilling. 

Bogen er rigt illustreret med tegninger af de enkelte forsøg. Disse er meget overbevisende og er en stor hjælp til at forstå teksten. Den er på 364 sider og fås kun som paperback i Ateneum Boghandel, København.
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