
Forstå dine drømme og udnyt din ubevidste intelligens

Drømmeforsker Michael Rohde

Michael Rohde er cand.merc., bachelor i psykologi, og forsker 
i drømme og ubevidst intelligens ved Lund Universitet.

Han har haft en længerevarende karriere først i 
medicinalindustrien, dernæst i konsulentbranchen, hvor han 
har undervist i ledelse og projektledelse. 

Det var en natlig drøm, som tydeliggjorde, at han var i den -
for ham - forkerte karriere.

Michael er en stærk formidler – hvorfor han også af 
Berlingske Nyhedsmagasin har fået en talentpris – netop for 
sine formidlingsevner.

Han udgav i 2015 bogen ”Sådan forstår du dine drømme” på 
Dansk Psykologisk Forlag, og i 2020 bogen ”Når gravide 
drømmer”.

Michael er desuden vært på ”Drømmespejlet” på Radio4, et 
ugentlig program om drømme.

Aarhus - tirsdag d. 6. juli kl. 17.00-21.00

Vidste du, at drømme om at tabe sine tænder, eller tænder der sidder løst, er det mest 
googlede drømmetema verden over? Alene på engelsk er der på verdensplan hver dag ca. 
40.000 mennesker, der søger på dette drømmetema!



Alle er velkomne til denne stærkt 
inspirerende og øjenåbnende aften!

Mange tror ikke, at de drømmer, fordi de ikke kan huske deres 
drømme, men forskning viser, at alle mennesker drømmer to 
timer hver nat. 

Med afsæt i den nyeste forskning inden for ubevidst 
intelligens og drømme gør Michael Rohde dig klogere på, hvad 
drømme er og kan, og hvordan du konkret husker, forstår og 
bruger dem. 

Dine drømme er nemlig en uvurderlig kilde til selvindsigt og 
personlig udvikling.

Større selvværd og bedre relationer til andre, er noget af det, 
som  forskningen har fundet, er udbyttet af at forstå dine 
drømme. 

Derudover er dine drømme en kilde til bedre og meget mere 
kreativ problemløsning - på jobbet og i privaten.

Vidste du f.eks., at søgemaskinen Google bl.a. er resultatet af 
en natlig drøm stifter Larry Page havde (en drøm han i øvrigt 
kunne huske, og straks skrev ned)? 

At tidligere præsident Barack Obama bruger sin ubevidste 
intelligens – forståelsen af hans drømme – til at stå stærkere, 
mere autentisk og bevidst i det han gør?
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