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Kroppens indre landskaber Jacob Aremark Hent PDF Forlaget skriver: Alle kender oplevelsen af, at kroppen
står i vejen: Det kan være en klump i halsen, når man skal sige noget vigtigt; ondt i maven, når man får skæld
ud, eller hovedpine når man skal tage en stor beslutning. Kroppen spiller en rolle i alt, hvad vi laver. Men ofte
spiller den en negativ rolle, og det er sjældent, at den spiller den positive rolle, den faktisk kunne spille. Men
det behøver ikke være sådan. Hvis du begynder at kigge nærmere på kroppens indre landskaber, kan du lære
at gøre kroppen til din medspiller. Det er ikke nogen dårlig idé, for kroppen kan alt muligt, som umiddelbart
er uden for det bevidste og logiske sinds rækkevidde: Kroppen kan holde balancen, når vi cykler. Men den
kan også fornemme og reagere på stemningen i en samtale. Kroppen kan mærke det intuitivt rigtige eller
forkerte i en beslutning. Kort sagt kan kroppen en hel masse ting, som den lille del af mig selv, jeg for det

meste kalder for ”jeg”, ikke kan. Det er ikke så svært at lære, som det måske lyder. Det handler primært om at
slippe paraderne en smule, og blive sensitiv nok til at mærke alt det, som allerede er i gang derinde. Bogen
her er fyldt med filosofiske overvejelser, gode råd og praktiske øvelser, som kan hjælpe dig til at få et

nærmere forhold til din egen krop, og åbne for det skattekammer af potentiale & dybde, som allerede ligger
derinde og venter.

 

Forlaget skriver: Alle kender oplevelsen af, at kroppen står i vejen:
Det kan være en klump i halsen, når man skal sige noget vigtigt; ondt
i maven, når man får skæld ud, eller hovedpine når man skal tage en
stor beslutning. Kroppen spiller en rolle i alt, hvad vi laver. Men ofte
spiller den en negativ rolle, og det er sjældent, at den spiller den
positive rolle, den faktisk kunne spille. Men det behøver ikke være
sådan. Hvis du begynder at kigge nærmere på kroppens indre

landskaber, kan du lære at gøre kroppen til din medspiller. Det er
ikke nogen dårlig idé, for kroppen kan alt muligt, som umiddelbart
er uden for det bevidste og logiske sinds rækkevidde: Kroppen kan
holde balancen, når vi cykler. Men den kan også fornemme og

reagere på stemningen i en samtale. Kroppen kan mærke det intuitivt
rigtige eller forkerte i en beslutning. Kort sagt kan kroppen en hel
masse ting, som den lille del af mig selv, jeg for det meste kalder for
”jeg”, ikke kan. Det er ikke så svært at lære, som det måske lyder.
Det handler primært om at slippe paraderne en smule, og blive
sensitiv nok til at mærke alt det, som allerede er i gang derinde.
Bogen her er fyldt med filosofiske overvejelser, gode råd og

praktiske øvelser, som kan hjælpe dig til at få et nærmere forhold til
din egen krop, og åbne for det skattekammer af potentiale & dybde,

som allerede ligger derinde og venter.
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