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BESKRIVNING

Med Drömtydning lade Freud år 1900 grunden till det som kom att bli psykoanalysen. Boken präglas i hög
grad av Freuds skarpa iakttagelseförmåga, hans träffsäkra intuition och glödande entusiasm. Här
presenterar han för första gången sina djärva tankar om människans drömliv och omedvetna processer - en
utmaning såväl för den psykologiska och filosofiska forskningen som för människans vardagliga
självförståelse. Freud själv kallade drömtydningen för "kungsvägen till det omedvetna" och gav den en
nyckelroll i psykoanalytisk teori. Freuds idéer möttes till en början - som så många andra revolutionerande
tankegångar - av skepsis. Men Freud vann respekt. Hans drömanalys var ingen vidskeplig drömmystik.
Med utgångspunkt i ett rikt drömmaterial - sitt eget och andras - lade han fram sin tolkning av drömmarnas
innebörd och deras samband med det omedvetna själslivet. Freud upptäckte att drömmen har ett latent
innehåll, dolt bakom drömberättelsen och det manifesta innehållet. Genom fritt associerande kan det
latenta dröminnehållet frigöras. Numera har många av Freuds teorier blivit en självklar del av vårt
tänkande.Denna mjukbandsutgåva återger texten i det svenska standardverket Samlade skrifter, som
försetts med en gemensam terminologi, utförliga inledningar och en redaktionell notapparat. Tidigare
svenska utgåvor av Drömtydning har inte varit kompletta.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Freuds drömtydning - Luciddreams - Allt om drömmar!

Drömmer du om döden, otrohet eller om att bli jagad? Drömmar har faktiskt större betydelse än vi
tidigare trott, visar forskning. I vår drömguide kan du läsa ...

Alfabetiskt drömlexikon - kolumbus.fi

Denna sida är tänkt att fungera som en inspiration till hur man kan "läsa av" vanligt förekommande
drömsymboler för att sedan kunna göra en drömtydning.

Dagens horoskop och turnummer - Drömtydning.nu

Jag måste bara göra ett hörn här för drömtydning. Det är både intressant och lite skoj att få läsa om vad en
dröm betyder ...
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DRÖMTYDNING
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