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Mange mener, at hæmorider er den hyppigste sygdom i verden, og der er gennem tiderne skrevet umådeligt
meget om dem og de andre problemer i anus. Her er et par eksempler:

 

- Hæmorider er gudernes straf for et syndigt liv

 

- Blødning fra hæmorider er gavnlig

 

- Hæmorideblødning hos mænd svarer til menstruation hos kvinder

 

- Hæmorider kan bløde en liter om dagen

 

- Man kan få hæmorider af at sidde på hullede stolesæder og onanere

 

- Man kan behandle hæmorider med radium eller ved at spise sort peber

 

Det tror de fleste nok ikke på - i dag! Men historien indeholder talrige eksempler på lignende påstande og en
endnu længere række af ofte ganske opfindsomme forslag til behandling. Og de lærde er fortsat uenige.

 

Bogen indledes med en introduktion til emnet, så også ikke-specialister kan følge med. Derefter gennemgås
den medicinske litteratur fra hele verden og fra de første skriftlige vidnesbyrd til i dag. Den sidste del handler
om, hvordan emnet er behandlet i skrifter fra forskellige trosretninger, både religiøse og terapeutiske, hvordan
en række berømte personer har været plaget af disse sygdomme, og hvorledes anus har optrådt i forskellige

kunstarter.

 

Teksten suppleres med fyldige citater, mange illustrationer og en omfattende litteraturliste og henvender sig
således både til den fagligt orienterede læser og til den, som er mere interesseret i kulturhistorien.

 

Forlaget skriver:

Mange mener, at hæmorider er den hyppigste sygdom i verden, og



der er gennem tiderne skrevet umådeligt meget om dem og de andre
problemer i anus. Her er et par eksempler:

 

- Hæmorider er gudernes straf for et syndigt liv

 

- Blødning fra hæmorider er gavnlig

 

- Hæmorideblødning hos mænd svarer til menstruation hos kvinder

 

- Hæmorider kan bløde en liter om dagen

 

- Man kan få hæmorider af at sidde på hullede stolesæder og onanere

 

- Man kan behandle hæmorider med radium eller ved at spise sort
peber

 

Det tror de fleste nok ikke på - i dag! Men historien indeholder
talrige eksempler på lignende påstande og en endnu længere række af
ofte ganske opfindsomme forslag til behandling. Og de lærde er

fortsat uenige.

 

Bogen indledes med en introduktion til emnet, så også ikke-
specialister kan følge med. Derefter gennemgås den medicinske
litteratur fra hele verden og fra de første skriftlige vidnesbyrd til i

dag. Den sidste del handler om, hvordan emnet er behandlet i skrifter
fra forskellige trosretninger, både religiøse og terapeutiske, hvordan
en række berømte personer har været plaget af disse sygdomme, og

hvorledes anus har optrådt i forskellige kunstarter.

 

Teksten suppleres med fyldige citater, mange illustrationer og en
omfattende litteraturliste og henvender sig således både til den
fagligt orienterede læser og til den, som er mere interesseret i

kulturhistorien.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Når enden er god -&s=dkbooks

