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grundlaget for alt levende, er både fundamentet for vores integritet og forbindelsen til det, der er større end os
- det guddommelige. Alexander Lowen har i Den guddommelige krop udvidet sine banebrydende teorier om
kroppens og psykens forbundenhed til også at omfatte den åndelige dimension.Denne åndelige dimension er
af vital betydning for vores sundhed og vi mærker den, når vi oplever kærlighedens fylde og genklang og når

vi i salige øjeblikke lader os overvælde af den fritstrømmende energi og erkender den universelle
samhørighed. Modsat medfører smerte og angst, at vi blokerer over for denne energi og lukker af for

omverden, pansrer kroppen og skaber grobund for psykiske og fysiske sygdomme.Bogen indeholder enkle
test og øvelser, som giver os mulighed for at arbejde os hen imod den harmoni mellem krop, sind og følelser,
som er afgørende for fysisk, psykisk og spirituel sundhed.Alexander Lowen, bioenergetikkens skaber, har
gennem et langt liv praktiseret og beskrevet sine teorier til glæde for utallige, og i Den guddommelige krop

fuldender han på fornemmeste vis sit vigtige arbejde for det harmoniske menneske.
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