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Denna nya, aktualiserade och utökade utgåva av Drömtolkning och Drömalkemi är en av de absolut bästa
böckerna inom området drömförståelse. Drömarbete är en av de viktigaste redskap vi har, för självkännedom,
livskunskap och gratisterapi. Det är en fascinerande resa in i djupet av vårt inre och ut i det oändliga varat!
Genom drömförståelse och seriöst drömarbete lär vi oss att kunna se och genomskåda Drömmen, vilket leder
till klarseende och medvetandeutveckling. Till Drömmen hör även våra dagSdrömmar - det vill säga hur
vardagens händelser kan tolkas symboliskt, på samma sätt som nattens drömmar. Dessa mycket spännande
ämnen presenteras i boken, på ett pedagogiskt och inspirerande sätt. Här beskrivs också många olika tekniker
för drömtolkning och kreativt drömarbete, tillsammans med rikliga exempel på drömmar och deras tolkning.
Författaren, Louise Minerva-Li, är känd hos en bred publik genom sina böcker och många framträdanden i
massmedia.
Under många år har hon studerat drömkunskap och alternativa behandlingsformer både i Sverige och
utomlands. Hon är en av Sveriges främsta drömkännare, som genom sin förmåga att förena psykologi och
esoterisk kunskap är unik inom sitt område. Louise Minerva-Li har också skapat den första heltäckande
utbildningen i drömterapi, samt grundat Drömcentrum.
Detta visste du inte om drömmar och du kan nu ta reda på och få självhjälp med dina känslor. Pris: 186 kr.
Mina kort har tyvärrtala om döden och då på riktigt så den kommer att ske vet det och vem också. Legg i
ønskeliste. Vissa tillfällen lägger vi fokus på drömtolkning och vid andra tillfällen kanske ljud och sång.

Kr av den grekiske siaren Artemidoros. häftad, 2016. Interesse Drömtolkning och Drömalkemi, 2016,
Louise Minerva-Li, HÄFTAD, ISBN 9789198161922 Säljs av Adlibris och Bokus . Drömtolkning och
drömterapi med författaren Louise Minerva Li. Astro armband med stenar och symbol i silver för. Nope.
Roman. Freud, psykoanalysen och drömmarna ; Jungiansk drömtolkning ; Symbolteori ; Naturvetenskaplig
drömforskning ; Hur drömmar avspeglar livsstilen ; Bli din egen drömguide. Fenomen & Vetenskap Feng
Shui & Ekologi. Köp böcker inom Drömmar & drömtydning: Drömtolkning : guida dig själv till ett bättre liv;
Drömtolkning och Drömalkemi; Drömmar : att välja och tolka sina drömmar : … Drömtolkning och
Drömalkemi är en uppdaterad och utökad nyutgåva av Livskunskap genom Drömtolkning och Drömalkemi,
som utkom 2007 hos LivsStrömmen. Drömtolkning. Louise Minerva-Li. Jag har två drömmar som jag
drömde dom 2 senaste dagarna och båda har innehållit en massa olika djur. Fenomen & Vetenskap Läs ett
utdrag ur Drömtolkning och Drömalkemi av Louise Minerva-Li. Drömmar och drömtolkning, av Ole Vedfelt.
Associationsmetoden - det enklaste och snabbaste sättet att lära sig drömtolkning.

