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SAMENVATTING

Mooi, persoonlijk verhaal dat je aan het denken zet van James Doty, professor in de Neurochirurgie

aan Standford University. Samen met de delai lama richtte hij The Center for Compassion and

Atruism Research and Education op. Hij leidde veel onderzoeksprojecten over compassie en

altruïsme en hun relatie tot het brein.

Waar komen liefde, genegenheid, plezier en geluk vandaan? Het brein of het hart? Neurochirurg
James Doty onderzoekt het aan de hand van de levenslessen die hij op jonge leeftijd leerde.

Doty groeide op met een drankzuchtige vader en een moeder met chronische depressie.
Tegenwoordig is hij neurochirurg aan Stanford University. De ommekeer in zijn leven heeft hij te
danken aan Ruth, de vrouw die hem op 12-jarige leeftijd kennis liet maken met de kracht van
compassie en mindfulness. In Magisch brein combineert hij zijn bijzondere levensverhaal met de
wetenschap achter mindfulness en vertelt hij hoe we ons leven fundamenteel kunnen veranderen
door te luisteren naar ons brein en ons hart open te stellen.
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CITATEN

"James Doty's leven laat zien hoe we allemaal het verschil kunnen maken. Ik ben ervan
overtuigd dat veel lezers ontroerd zullen zijn door zijn inspirerende verhaal en hun hart zullen
openstellen voor anderen. "
— De dalai lama

"MAGISCH BREIN neemt je mee op een pakkende reis door de mysteries van het menselijk
brein. Neurochirurg James Doty heeft een hartverwarmend verhaal over moed en compassie
geschreven. "
— Daniel Goleman
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