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Den bevidste krop Bjørn Herold Olsen Hent PDF ‘Den bevidste krop’ undersøger og beskriver
menneskekroppen i sin dybere natur, som udgangspunkt for de følelser og tanker, vi gør os i løbet af

hverdagen.
Med udgangspunkt i over 20 års arbejde med BevidsthedsBerøring, som er et mildt fordybende kropsarbejde,
skildres den menneskelig natur i et helt nyt lys. Kroppen er både plante, dyr og menneske, og meget af det vi

føler kan ikke forstås og fortolkes med hjernen. Berøring åbner kroppens døre og er den stærkeste
kommunikationsform mellem mennesker, og bevidsthed er ifølge den seneste forskning den mest helbredende

faktor.
Bogen veksler mellem teori, forfatterens egne erfaringer og klientfortællinger, og du får et grundigt indblik i,

hvordan du ved hjælp af ikke bare ’BevidsthedsBerøring’, men også via et eget øget fokus på kroppens
ressourcer, kan overvinde de mentale barrierer, der spærrer for det liv, du drømmer om at have ...
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