
 

Lucide dromen –bewust leren dromen  
 
In dromen kan alles. Wonderlijke wezens, monsters, rotsen waar opeens een 
deur in zit. Maar je hebt er vaak geen vat op. Duidelijk is dat bij valdromen. Je 
valt en wordt wakker. Het is een nachtmerrie. Maar zou je dat niet anders willen, 
immers, als je doordroomt is het geen nachtmerrie meer maar beland je op de 
bodem van iets nieuws.  
Je ziet in de verte je lieve oma die al dood is, maar ze loopt weg en ziet jou niet. 
Hoe fijn is het niet als je haar kan roepen. Dat kan, dat is lucide dromen. Weten 
dat je droomt en daarom in je droom meer mogelijkheden hebben om het beste 
uit de droom te halen. 
 
Lucide dromen geeft een gevoel wat maar moeilijk te beschrijven is, maar 
vrijheid komt het dichtste bij. Je wordt wakker met een gevoel van vrijheid, 
verwondering en veel energie. Lucide dromen helpen je eraan te herinneren dat 
je een vrij mens ben en oneindig meer mogelijkheden tot creatie in je hebt dan je 
geneigd ben om te denken. 
 
 
Lucide dromen kun je leren 
 
Waarom? 
 

- Het is een heerlijk gevoel. Het is zoiets als zweefvliegen, kite-surfen, heel 
lekker eten, mooie muziek luisteren. Wat heb je eraan? Niets, maar het is 
heerlijk om te doen. Zo is het heerlijk om in dromen te vliegen, of om 
mooie plekken te bezoeken, lekker te zwemmen in de oceaan, noem maar 
op. 

- Bij nachtmerries kan je de oplossing vinden die in de nachtmerrie 
verborgen ligt. Door datgene wat jou bedreigt, recht in de ogen te kijken 
en tegemoet te treden. Op het moment dat je je realiseert dat het een 
droom is vind je je vrijheid. 

- Je kan in je droom op zoek gaan naar antwoorden op je vragen. Zo kun je 
in de dromen naar iemand toegaan om raad. Als je merkt dat je 
bijvoorbeeld in een onbekend landschap loopt, en je realiseert je dat het 
een droom is, dan kan je op zoek gaan en je problemen. Dit kunnen 
personen zijn maar ook gidsen, engelen, lichtwezens die je vragen kan 
stellen en waarmee je contact kan hebben. 

 
Genoeg redenen dus om lucide te willen dromen. Maar hoe doe je dat? 
 
De Dogchen boeddhisten spenderen een heel groot deel van hun training aan 
het leven in bewustzijn overdag, maar ook 's nachts. Zij zijn meesters in het 
lucide dromen. Ze gebruiken het om in de droom contact te maken met de 
deva's, engelen of goede geesten en met de geest van hun overleden spirituele 



 

leraren. Een aantal van de technieken die zij gebruiken zijn door Bas Klinkhamer 
omgezet naar onze Westerse maatschappij. 
 
Je kan dit alleen doen als je al contact hebt met je dromen. Dus het is nodig dat 
je een dromenboek bijhoudt. Door het opschrijven van je dromen komt er meer 
en meer contact met de dromenwereld en raak je ook steeds meer thuis in de 
taal van dromen.  
 
Er zijn drie momenten om lucide te leren dromen; overdag, voor het slapen gaan 
en ’s nachts. 
 
Overdag: 
 

1. Vraag je gedurende de dag herhaaldelijk af “is dit een droom”. In dromen 
zijn er vaak plotselinge overgangen. Je bent in je ouderlijk huis, je ziet 
daar een meisje en.. opeens loop je in een bos. Overdag gebeurt dat niet. 
Verder werken de elektrische apparaten overdag (over het algemeen). De 
telefoon waarmee je belt doet het en je krijgt degene aan de lijn die je belt. 
Het licht gaat aan als je het knopje omdraait, de auto start en remt, 
enzovoorts. Op het moment dat in de droom anders is kan je je ter plekke 
realiseren dat je in een droom zit. 
 

2. Een andere oefening is dat je een tijdje naar je handen en dan ziet dat het 
precies jouw handen zijn. In je droom kan je dan weer naar je handen 
kijken en zien dat ze (dikwijls) er net iets anders uitzien of je ze niet 
meteen ziet. Dat is dan een aanwijzing dat je in een droom zit. Want daar 
gaat het natuurlijk om, dat je in je droom gaat herkennen dat je in de 
droomwereld bent waar andere wetten gelden. Als je deze zaken 
regelmatig doet kan dat genoeg zijn om bewustzijn te krijgen om je te 
realiseren dat je in de droomwereld bent.  

 
 
Voor het slapen gaan:  
 
Lucide dromen komen meestal in de ochtend. Je eerste dromen zijn vaak 
verwerkingen van de dag. Dikwijls zijn ze niet zo helder en een beetje rommelig. 
Wanneer je deze verwerkingsdromen hebt gehad ben je als het ware 
opgeschoond en is er ruimte. Je kan je dan ook voorstellen dat je eerder lucide 
droomt als je zo helder mogelijk de nacht ingaat met zo min mogelijk hechting 
aan de dag. Daarom kan je een zuiveringsoefening doen voor je gaat slapen. Die 
gaat als volgt: 
 

a. reinigingsademhaling: 
- Laat de indrukken van de dag los. 
- Ga rechtop zitten, buig je hoofd lichtjes om nek wat langer te maken  



 

- Breng je linker wijsvinger naar linker neusgat, sluit dat af. Adem rustig 
in door het rechter neusgat en adem daarna krachtig uit door rechter 
neusgat. Visualiseer dat je negatieve emoties eruit gaan, dat de resten 
van de dag eruit gaan. Dit doe je vier keer. 

- Dan adem je weer even vier keer gewoon. 
- Daarna sluit je je rechter neusgat af. Dan adem je gelijkmatig en rustig 

door je linker neusgat en je visualiseert kalmte. Laat de adem vrij door 
je lijf stromen. Dit doe je vier keer keer. 

- Dit herhaal je nog een keer. 
 
b. goeroeyoga 

De Dogchen boeddhisten maken voor ze gaan slapen een hartsverbinding 
met hun goeroe. Het is een methode om de oergeest in jezelf te vinden, 
maar dat doe je door in te gaan op geest en ziel van de leraar. 
Oefening: stel je iemand voor die een voorbeeld voor je is. Stel hem of 
haar levendig voor. Stel je voor dat je zegening ontvangt voor de nacht in 
de vorm van licht. Het licht uit het derde oog, dit is wit.  

 
c. Dakini’s beschermengelen  

Stel je voor dat er Engelen bij je zijn, visualiseer die om je heen. 
 
 
In de nacht: 
 
Nu is er in de nacht nog één oefening die je kan doen. Je kunt ervoor kiezen om 
die te doen als je vanzelf wakker wordt in de nacht (dat is handig als je een 
partner hebt die naast je slaapt) of je kan je wekker zetten. Als je de wekker zet, 
zet hem dan op twee tot anderhalf uur voordat je wilt opstaan. 
 
Als je wakker wordt, blijf dan heel stil liggen. Beweeg je niet.  
Zeg dan in jezelf dat je helder wilt dromen. En zoek een ervaring op die je wilt. 
Dus wat zou je willen in de droom. Wil je vliegen, wil je je angsten tegemoet 
treden, wil je weten wat je onrust is, wil je een lichtwezen ontmoeten. Kies een 
ervaring uit en visualiseer dat, leg je gevoel erin. 
Ga dan heel langzaam en rustig op je rug liggen, leg je handen op je buik en val 
in slaap.  
 
Het kan heel goed zijn dat dit je niet de eerste keer direct lukt. Wanhoop niet. Dit 
is een kwestie van oefenen en trainen. Zowel overdag, als voor het slapen gaan 
als in de nacht. 


