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I Klare drømme instruerer forfatteren og drømme-eksperten Charlie Morley os i at blive i stand til at meditere,
mens vi sover. De fleste af os sover ca. en tredjedel af vores liv - hvilket vil sige mange år, der kunne bruges
til psykologisk og spirituel vækst. Ved at bringe blot et par øjeblikkes klar bevidsthed ind i vores natlige

blackout, kan vi bl.a. opnå dyb indsigt i problemstillinger i vores liv og blive mere årvågne i vores dagligdag.
Teknikkerne går grundlæggende ud på at lære at vågne op i sine drømme og at drømme bevidst.

Gennem disse klare eller lucide drømme, som de kaldes, kan vi ikke alene få adgang til et skatkammer af
viden om os selv, men også få mulighed for at kommunikere direkte med vores eget guddommelige selv.

Morley giver helt konkrete anvisninger, og teknikkerne kan læres af alle uden forhåndskendskab. Bogen er
let læst og indeholder mange øvelser og interessante cases, der inspirerer og vidner om teknikkernes

potentiale og gavnlige effekt. Hele bogen igennem kan man mærke forfatterens store engagement og positive
energi.
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