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Bogen søger at finde frem til, hvad det ubevidste er for noget, og svare på, hvorfor vi drømmer. Når vi søger
det ubevidste, viser det sig besynderligt nok, at vi finder bevidsthed.
Men det, vi finder, er en anderledes bevidsthed, der bæres af symbolske billeder, som kommer til syne. Såvel
som det ubevidste kan være bevidsthed, der er forsvundet, er det bevidsthed, der bliver til. Det er denne
begyndende bevidsthed, der kommer frem i bogen. Det, vi kalder ubevidst, når vi ikke kan forstå meningen,
viser sig at indeholde viden, som vi er bevidst om, og er ved at erkende. Men vi har måske ikke set det så
klart, som når det står udtrykt i billeder. Der har været mange spekulationer om grunden til, at vi drømmer,
men de mange teorier har ikke kunne give tilstrækkelige svar. Tankegangen i bogen rummer imidlertid en
nøgle til at svare på, hvorfor vi drømmer. Symbolerne i drømme har ligheder med det, de symboliserer. Vor
erkendelse kan bruge disse ligheder for at brede sig ud fra noget, vi allerede kender. Vi ser, at det er som
noget, vi kan genkende. I vor forståelse af drømme skal vi altså se billederne som erkendelse, der finder sted.
Det er en identificering af noget, der trækkes frem i lyset, hvor det er til at se.
Stærkt repræsenterede emner er ANGST, FOBIER, DEPRESSION, STRESS og andre. : Rygestop, fobier,
angst, stress, præstationer, børn og hypnose m. Jeg vil gerne modtage emails fra Republique med nyheder og
markedsføring af forestillinger, events og samarbejdspartnere. Ja, tak. Underbevidstheden gemmer på alle de
informationer vi har brug for, for at overleve uden frygt eller smerte. Kontakt hypnotisør Per Gerskov

Effektiv hypnose der virker . Vi behandler bl. Hypnose & Hypnoterapi Ønsker du en bedre livskvalitet.
Håndsigneret originalserigrafi i 14 farver. Vi behandler bl. Her til højre kan du se de ting, jeg ofte har
behandlet med hypnoseterapi. udannelse i loven om tiltrækning Påvirkning af underbevidstheden Din
underbevidsthed påvirkes dagligt og kan påvirkes både positivt og negativt. En positiv påvirkning. Historiske
forhold - økonomisk krise og nationalsocialisme Wall Street krakket 30´erne indvies med Wall Street-krakket
i USA i 1929. udannelse i loven om tiltrækning Påvirkning af underbevidstheden Din underbevidsthed
påvirkes dagligt og kan påvirkes både positivt og negativt. Kontakt hypnotisør Per Gerskov Effektiv hypnose
der virker . Originalgrafik.
Gaudènte, livskunstner og business sparringspartner – tror på tydelig balance mellem arbejds og private
ambitioner. En positiv oplevelse er. Når man træder ind i Verkets ”hule” får man oplevelsen af skabertrang.
fl. Kontakt hypnotisør Per Gerskov Effektiv hypnose der virker . Det kan være meget svært at svare på, da
det kan opleves meget forskelligt.

