
DEN BEVIDSTE KROP
Bogen tager udgang i bevidst kropsterapi og fører dig ind i menneske-
kroppens indre sammenhænge. Den beskriver nogle af de underliggen-
de mønstre i den menneskelige adfærd, som bevirker, at det moderne 
menneske kan føle sig fremmedgjort og udfordret i et såkaldt velfærds-
samfund.

Hvordan er menneskekroppen egentlig i sin dybere natur? Og hvorfor 
kan kroppen huske det, du har glemt? – Hvorfor kan du samtidigt tænke 
én ting, sige noget andet, føle noget tredje og måske gøre noget helt 
fjerde? – og ikke mindst hvorfor er åndedrættet den vigtigste faktor i den 
menneskelige eksistens? 

Bogen giver dig en dybere forklaring på det at have en menneskekrop 
som samtidig er både plante, dyr og menneske – en krop der i alle sine 
lag er bevidst og i kontakt med den skabende kraft i universet.

DEN BEVIDSTE KROP beskriver BevidsthedsBerøring-metoden, som 
er en mild fordybende kropsterapi, der arbejder med krop, følelser og 
bevidsthed. Berøring er den stærkeste kommunikationsform mellem 
mennesker, og bevidsthed er i følge den seneste forskning den mest hel-
bredende faktor.
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Bjørn Herold Olsen har arbejdet med 
kropsterapi siden 1991 og har sammen 
med sin kone ledet Dansk Kursus- og 
UddannelsesCenter siden 1996, hvor 
de frem til 2010 har certificeret over 
100 kropsterapeuter i Rosenmetoden.
Siden 2006 har de udviklet Bevidst-
hedsBerøring, som de underviser i dag. 
Denne bog tager sit udgangspunkt i 
mere end 25 års arbejde med krop, be-
røring og bevidsthed.
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Den bevidste krop
– et sanseredskab til selvforståelse

Danmark bliver udnævnt til 
verdens lykkeligste land … men 
hvorfor 
• er der hver dag 35.000 syge-

meldte pga. stress?
• er over 300.000 personer regis-

treret med kroniske smerter?
• tager over 300.000 antidepres-

siv medicin?
• har 1.932.000 af befolkningen 

haft en eller flere langvarige 
sygdomme

• lider 1.120.000 af migræne 
eller voldsom hovedpine? 

• er 2.632.000 moderat til svært 
overvægtige

    Tallene er fra  
Danmarks  Statestik 2013

Er vores lille land et kropsfjendsk 
præstationssamfund i fin glasur?

Anbefaling
”Det er ikke spor for sjov, når jeg 
har fortalt mine skuespillerelever 
og instruktørelever samt virk-
somhedsejere og direktioner, at 
det er et must at mærke Bevidst-
hedsBerøring – bare det, at ens 
stemme efter én session falder 
tre oktaver betyder, at pludselig 
lytter folk, fordi det, du siger, 
kommer indefra, vedhæftet  
emotionaliteten i dét, du siger.” 

Jens Arentzen,  
instruktør og skuespiller


