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Forskning viser at ikke bare din livsstil, men også livsindstilling, er med til, i et vist
omfang, at bestemme om du vil dø som en rask 90-årig eller som en syg 80-årig. Du kan
forsinke aldringen af dine celler og dermed af din krop.
Vores opfattede virkelighed er bestemt af den hukommelse og de sanser vi er udstyret
med. Hør om hvor lille en del af vores omverden vi reelt opfatter og om de sære sanser
der tillader nogle dyr en virkelighedsopfattelse der er meget langt fra vores egen
Vand er forudsætningen for vores liv på Jorden, om vi drikker det, bader i det eller
vander afgrøder. Forskere har udviklet nye måder at skanne jorden for vandførende
jordlag som er afgørende for at sikre os rent grundvand og en bæredygtig brug af det.
Mørkt stof og mørk energi udgør 95 % af universet, men vi ved faktisk ikke, hvad det er.
Uden det mørke stof ville vi og livet imidlertid ikke eksistere. Løfter den nyeste
forskning i kosmologi sløret for hvad det usynlige univers egentlig består af?
Hvad vi kan lære af at kigge tilbage i historien på de store epidemier og pandemier – fx
pesten, spansk syge, kopper, kolera og mæslinger. Nye matematiske modeller giver os
indsigt i hvordan fremtidige epidemier udvikler sig – herunder covid-19-pandemien.
Bliv klogere på den nyeste forskning om de bakterier, svampe og virus som lever i og på
hver enkelt af os livet igennem. De styrker vores modstandskraft mod farlige mikrober,
beskytter os mod kroniske sygdomme og påvirker vores hjerne og stofskifte positivt.
Hør professionelle brygmestre fortælle om gærens betydning for øllets aroma, om
maltens indflydelse på farve, smag og smagsholdbarhed og om humlens rolle som
smags- og aromagiver.
Under foredraget får du serveret små smagsprøver på malt, humle og seks øltyper.

