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Den Globale Puls Henrik Føhns Hent PDF Har du tænkt over, at din smartphone forstærker din hjerne?
Pludselig kan dine tanker rejse med lysets hast og møde andre hjerner, der forsamles et sted på nettet. Men du

mødes også med kunstig intelligens. Og har du tænkt over, at din krop består af information, som kan
digitaliseres? Og at den information kan manipuleres i en computer? Menneske og digital teknologi smelter

nemt sammen i disse år, men har du overvejet hvorfor, og hvad det betyder?

"Den Globale Puls" kan hjælpe dig i gang med de sjoveste og mest provokerende samtaler til dit næste
middagsselskab.

Henrik Føhns er journalist primært kendt som vært på Harddisken DR P1. I 25 år har han rejst rundt i verden
og interviewet digitale frontløbere. Nu har han samlet talen og tankerne i denne bog.

Tag med på en opdagelsesrejse i eksponentiel teknologi fra sociale medier til kunstig intelligens og
digitaliseringen af både vores krop og sind.

Henrik Føhns er også co-founder af SingularityU Copenhagen Chapter, medarrangør af Danske Ideer og
foredragsholder.

Kontakt: henrik@fohns.dk
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