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Vi d rammerallehvere n e s t en a t .N o g l eg a n g ek a nv i h u s k e
v o r e sd r t m m e ,m e n sv i a n d r eg a n g ei k k ek a nh u s k en o g e t
som helst.Men hvadbetyderd rammeneegentligt?

GreenCard
Magazinhar besogtdrummetyderenKirstenBorum.Hun har beskaftiget sig med dr6mmetydningog
-h e a l i ngsi denr98o.
"Det var en ibenbaringfor mig,da
jeg opdagede,
hvaddrommeegentligt
kan. Det var som om, en ny verden
Sbnedesig for mig," forklarerKirsten
Borum,som ellershavdearbejdetsom
eksportchef
i mange5r.

Vil du arbeide
meddinedromme?
Se bespg Kirsten Borums
hjemmeside.
Herkandu lase
megetmereom drommeog
drommetydning.
www.kirstenborum.com
L__

--

tolke en drom.Jeg skal hjelpe p5 vej
til, at drommerenbliver konfronteret
med drommen,"fortaller Kirsten,som
bide tolkerdrommemed den enkelte
samt i grupper,hvorhelegruppenstiller sporgsmilog involverer
sig.

De forsvinderned i madrassen
Men hvadsi med de dromme,der forsvinderfem minutter efter,man har
lOftethovedetfra puden?
"Drommeer flygtigeog forsvinder
DrOmmenevil hjalpe
Nu arbejder Kirsten med dr9mme.
ned i madrassen,
nir man vigner. 5i
H u n h a r i kke nogenegentl i guddanhvis man vil arbejdemed sine dr4mnelseindenfor feltet,men hun har tame,er det vigtigt,at man giversig tid
get kurserog last en massebpger,der
ti l at skri vedr0mmenened,nir m an
har givet hendeen fantastiskstor vivigner."
'At tage sig af sinedromme,er at
d e n . Og si har hun en fasci nerende
evnetil at hjelpe andre med at tyde
tage sig selvalvorligt,og det er samderesdr0mme.
tidigt at tage det ubevidsteog drQm"Det er vigtigt, at man tager sig af
mene alvorligt.Det er derfor vigtigt
sine dromme, fordi de er ens helt
at vi l l e huske drommen,"f or klar er
egne.De kan ikkemanipuleres,
Kirsten,der ogsi pointerer,at det er
som si
mangeandreting i ens hverdag.De er
vigtigt at have ro til at fokuserepi
en ubevidstkraft,der vil hjalpe dr6mdr6mmen,ni r man vi gner.
meren.Og der liggeren masseinformation i drommene,som kan vare
Drgmmeer guld
med til at gore hverdagenbedre.Hos
Det er Kirstenserfaring,at de,der beu n g e h andl erdrpmmeneeksempel vi s gynderat arbejdemed drommene,alofte om manglendeselvtillid,
og det er
dri ggi versl i pi gen.H un l eve rog Snder
jo vigtigt at arbejdemed."
ogsi selvfor drommene.
"DrOmmeer mit hjerteblod.
DrOmKonfronterdin drom
me er guld.Nir man forst begynderat
Kirstenforklarer,
at det kun er den,der
arbej demed dem, S bnerde r sig en
drommer,der helt kan forsti den enhelt ny verdenfor en. Man fir lynhurkeltedrom,og at det samtidigtnogle
tigt en effekt af arbejdet med dromgangekanvare ubehageligtat fi tolmene,og det er utroligt spandende
ket sinedromme.
og gi vende.Ogal l ereden5r m an har
"DrOmmeer sandhedsvidner,
last denneartikel,er man godt pi vej
som
vi skal lare at forsti. Derforstillerjeg
til at begyndedrommearbejdet,"
slutikke-ledendespargsm5l,nir jeg skal
ter Kirstenmed et smil.

Vi drOmmer...
...cirkafem dromme hver nat. Og med lidt Ovelsekan du
lare at huskedine dromme og underspgedine inderste
langsler og skjultefrygt. Det kan give en bedreog dybere
forstielseaf dig selv.

Hvadbetyderdr6mmen?
hemmeDet er ikkealle dromme,der afslorerforbavsende
Men en stor del af dine drommeer byggetop omligheder.
kringtemaer,der afslorer,hvaddu hiber,frygter,bliverskuffet over og straber efter.
Men der er
af drammene.
Derer ingenfastebetydninger
som har tendenstil at betydedet samme.
noglesymboler,
Er
Vandst8r genereltfor det ubevidsteellerfplelserne.
vandetfrossettil is, er folelsernenedfrosne.Nir vand optrader som et brusebad,handlerdet som regel om en
Og er du ved at druknei din drom,ja si er
renselsesproces.
det fordi, der er mangeStarke fplelser,som du er ved at
druknei, ellerogsl arbejderdu for meget med det ubevidste i dit liv.
lld kan b6dehaveen positivog negativbetydning.lld er
Hvisdu
men det er ogsi varmeog religiositet.
odelaggelse,
drpmmer,at dit barndomshjembrander,kan
eksempelvis
det betyde,at du er ved at goredig fri fra dine foraldre.

Abendin drom
i din drom er ofte sideraf dig selv,som du har
Personerne
svert ved at genkendesom dine,eller som du ikke er bedu
vidstom. Hvisdu kiggerpi din opfattelseaf de personer,
drommerom, vil du bliveklogerepi dig selv.
Ved at genkende
i drommener dine folelser.
Folelserne
dem fra situationerog omstandighederi dit liv vil det blive
klarerefor dig, hvaddu kanendre for at fi bedrelivskvalitet.

du?
H v a dd ra m m er
Pernille
Okholm,zt lr, NasWed O
"Jegtanker faktiskikke si meget /

over mine dromme.Men jeg har da
en drom,som gentagersig.I drOmmen lpberog lpberjeg mod et mfll,
som bare bliver ved med at flytte

20 lr, Nastved
MichelleCarstensen,
"Jegkan faktiskikke enganghuske,
hvornir jeg sidst har dromt noget
som helst. Jeg mindes, at jeg
dromte, da jeg var barn, men om
hvad...Det huskerjeg ikke."

o
o

