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Vare sig du är novis eller praktiserande expert, är Stora boken om mediala symboler en nödvändig och
lättillgänglig guide till förståelse för medial kommunikation. Med förklaringar till över 500 symboler, och en
stor mängd praktiska övningar, lotsar den här boken oss genom symbolismen i dess helhet. Från ursprung till
mottagande och betydelse, till hur vi kan använda oss av intuitiva och mediala symboler i vårt vardagliga
liv.Stora boken om mediala symboler innehåller både en lexikondel med korta förklaringar av de vanligaste
symbolerna, sanna berättelser om mediala fenomen och upplevelser samt instruktioner och praktiska övningar
som lär oss vidga vårt medvetande. Boken tar upp allt från klarseende till tarot, färgsymbolik och chakras. Vi
får lära oss principerna bakom vardagliga symboliska meddelanden och hur vi återkopplar med vår intuitiva
sida och öppnar oss själva för kommunikation med det andliga, med universum och med andra sidan.Inom
boken pärmar finner du svar på frågor som:Hur vet jag om jag är intuitiv?Vad är en medial symbol?Vad
betyder det om jag ser en bild eller hör ett ord?Var kommer informationen ifrån?Vad är skillnaden mellan
intuition och medial förmåga?
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