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O humor, assim como a pornografia, é notadamente difícil de
definir. Você reconhece quando vê, mas existe uma maneira
de descobrir o que é realmente engraçado – e por quê?
Nesse fascinante mundo investigativo da ciência do humor e
da risada, o neurocientista cognitivo Scott Weems desvenda o
que acontece no nosso cérebro quando damos risadas,
gargalhadas ou "choramos de rir". Enquanto estamos
acostumados a pensar no humor em termos de piadas ou da
precisão do tempo da brincadeira, em Ha! Scott Weems
propõe um novo modelo provocativo. Ele argumenta que o
humor surge de um conflito interno
no nosso cérebro e é parte de um desejo maior de
compreender o complexo mundo ao nosso redor. Ao mostrar
que a alegria que se obtém ao "entender" uma piada está
intimamente ligada ao prazer de resolver um problema
complicado, Weems explora por que a surpresa é um
elemento tão importante ao humor, por que os computadores
são péssimos para reconhecer o que é engraçado e por que uma tragédia leva tanto tempo para ser
tornar uma "escada" cômica aceitável. Das piadas insultantes aos efeitos positivos da risada no
nosso sistema imunológico, Ha! revela por que o humor é tão idiossincrático e por que os livros
"passo a passo", sozinhos, jamais nos tornarão mais engraçados.
Repleto de pesquisas atuais, anedotas esclarecedoras e até algumas piadas, Ha! ergue as cortinas da
mais humana das qualidades. Da origem do humor no nosso cérebro aos circuitos de "comédia em
pé", este livro é uma deliciosa turnê sobre a grande importância do humor na nossa vida cotidiana.
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Atlas de Oftalmologia
http://media.beebok.info/br-1460067204/atlas-de-oftalmologia.html

Quem não sabe o que procura não é capaz de reconhecer aquilo que encontra - dizia
Claude Bernard.&#xa0; A Oftalmologia é sem dúvida alguma uma especialidade
dependente da capacidade do médico em reconhecer aquilo que observa durante o
exame...
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A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...
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O milagre da manhã
http://media.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...
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Agora e sempre
http://media.beebok.info/br-1458148121/agora-e-sempre.html

O premiado romance histórico da autora best-seller Judith McNaught com orelha
assinada por Carina Rissi. &#xa0;Após perder os pais em um trágico acidente, Victoria
Elizabeth Seaton é enviada para a Inglaterra, onde se espera que reivindique seu lugar
de direito na...
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Furacão Anitta
http://media.beebok.info/br-1453894390/furacao-anitta.html

Desde que deixou o Brasil inteiro babando com o Show das Poderosas, Anitta se tornou
uma obsessão nacional. Seus clipes quebram a internet, jovens descolados copiam seu
estilo e seus passos são seguidos por milhões de fãs, ávidos por qualquer...
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After
http://media.beebok.info/br-1093695334/after.html

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao
transformar os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de
amor sexy, a série After vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro
livro, Tessa,...
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Me Poupe!
http://media.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...
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Em busca de nós mesmos
http://media.beebok.info/br-1322621597/em-busca-de-nos-mesmos.html

Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Perguntas manjadas, é verdade. Mas
quem nunca pensou nisso pelo menos uma vez na vida? O questionamento sobre nossa
existência, origem e destino tem sido tema de profunda reflexão dos maiores pensadores
da humanidade ao longo de...

[PDF]

Aprendizados
http://media.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...
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As regras de ouro dos casais saudáveis
http://media.beebok.info/br-1391846078/as-regras-de-ouro-dos-casais-saudaveis.html

De Augusto Cury, autor mais lido da década: 22 milhões de livros vendidos no Brasil,
publicado em 70 países. Casais saudáveis constroem pontes. Casais desinteligentes vivem
ilhados. Tudo o que você precisa saber para uma relação saudável e...
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Do mil ao milhão
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http://media.beebok.info/br-1437535628/do-mil-ao-milhao.html

Em seu primeiro livro, Thiago Nigro, criador da plataforma O Primo Rico , ensina aos
leitores os três pilares para atingir a independência financeira: gastar bem, investir
melhor e ganhar mais. Por meio de dados e de sua própria experiência como investidor e
assessor, Nigro...
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看珠成碧3
http://media.beebok.info/br-1459933873/看珠成碧3.html
家人忙去相请,御林军校尉严史走了进来,随同后面的竟是有镇京师之称的右御林军大将军玉林,
庄近看了心中一凛,再想回避已经是往来不及。
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看珠成碧2
http://media.beebok.info/br-1459933624/看珠成碧2.html
家人忙去相请,御林军校尉严史走了进来,随同后面的竟是有镇京师之称的右御林军大将军玉林,
庄近看了心中一凛,再想回避已经是往来不及。
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看珠成碧1
http://media.beebok.info/br-1459933243/看珠成碧1.html
家人忙去相请,御林军校尉严史走了进来,随同后面的竟是有镇京师之称的右御林军大将军玉林,
庄近看了心中一凛,再想回避已经是往来不及。
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A villa
http://media.beebok.info/br-1459865844/a-villa.html

Clássico de Nora Roberts em edição revista. &#xa0;Quando o vinhedo Giambelli se funde
ao MacMillan, Sophia e Tyler precisam unir forças para dar continuidade ao império das
duas famílias. Ela, uma relações-públicas apaixonada pelo...
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