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Med krop og sjæl Maria Marcus Hent PDF Forlaget skriver: Maria Marcus‘ erindringsbog "Med krop og sjæl"
er et billede på et intenst kvindeliv i det 20. århundredes evigt foranderlige verden. Hendes historie starter i
1945 med Danmarks befrielse, og befrielse er da også et vigtigt tema både i bogen og i Maria Marcus‘ liv:
kvindefrigørelse, seksuel frigørelse og frihed til at tale om før så tabubelagte emner som den orgasme, der
først blev opnået efter 11 års ægteskab, men hvis udeblivelse ikke stod i vejen for et dejligt og mangfoldigt

sex- og kærlighedsliv.

Arbejdet som psykoterapeut, sexolog, forfatter og debattør har i høj grad påvirket Maria Marcus‘ private liv,
og det er med til at give hendes erindringsbog en ekstra dimension af refleksion over eget liv og en forståelse

for, hvor vigtigt og hvor befriende det har været at give plads til, at krop og sjæl kan smelte sammen.

Maria Marcus 1926-2017 skrev en lang række bøger, hvoraf mange tager udgangspunkt i hendes virke som
privatpraktiserende psykoterapeut og sexolog. Maria Marcus skrev både skønlitteratur, faglitteratur og

guidebøger om emner som sex, orgasme, kærlighed, dating, kvindelighed og kroppen.
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