
Het	  onthouden	  van	  dromen	  
	  
	  
Het	  is	  wetenschappelijk	  bewezen	  dat	  ieder	  mens	  zeker	  drie	  dromen	  per	  nacht	  heeft.	  We	  
weten	  echter	  allemaal	  dat	  de	  meeste	  mensen	  hun	  dromen	  niet	  onthouden.	  Je	  wordt	  
vaak	  wel	  wakker	  met	  een	  gevoel,	  er	  was	  iets	  uit	  de	  nacht.	  Maar	  het	  moment	  dat	  je	  er	  
hard	  over	  gaat	  nadenken,	  is	  het	  weg.	  	  
Hoe	  onthoud	  je	  nu	  je	  dromen	  beter.	  
	  
Het	  sleutelwoord	  is;	  Aandacht,	  aandacht	  en	  aandacht.	  
	  
Onthouden	  
Je	  kunt	  de	  vergelijking	  maken	  tussen	  eten	  en	  het	  onthouden	  van	  dromen.	  Iedereen	  
droomt,	  iedereen	  eet.	  	  Maar	  er	  is	  een	  verschil	  tussen	  het	  eten	  gewoon	  opeten	  of	  letten	  
op	  wat	  je	  eet	  en	  werkelijk	  proeven	  wat	  je	  eet.	  	  Dan	  geef	  je	  het	  eten	  aandacht.	  	  En	  dan	  
gebeurt	  er	  iets,	  dan	  word	  je	  smaak	  verfijnder,	  ga	  je	  er	  meer	  van	  genieten,	  krijgt	  eten	  een	  
andere	  plek	  in	  je	  leven	  en	  kan	  het	  je	  leven	  verrijken.	  Zo	  is	  het	  met	  dromen	  ook.	  	  Als	  je	  
het	  aandacht	  geeft,	  krijg	  je	  er	  meer	  voeling	  voor,	  onthoud	  je	  ze	  makkelijker,	  geven	  ze	  je	  
aanwijzingen	  voor	  je	  dagelijks	  leven	  en	  maken	  ze	  je	  duidelijk	  wat	  er	  zich	  in	  je	  afspeelt.	  
De	  wereld	  van	  dromen	  is	  er	  altijd,	  maar	  er	  ontstaat	  meer	  contact	  ermee	  als	  je	  er	  
aandacht	  aan	  geeft.	  Niet	  alleen	  door	  ze	  te	  proberen	  te	  herinneren,	  maar	  ook	  door	  er	  
overdag	  mee	  bezig	  te	  zijn.	  Erover	  vertellen,	  ze	  opschrijven,	  er	  over	  mijmeren.	  
	  
Maar	  laten	  we	  bij	  het	  begin	  beginnen:	  

• Koop	  een	  mooi	  schriftje	  en	  leg	  dat	  naast	  je	  bed.	  
	  

• Stel	  je	  in	  op	  de	  nacht	  en	  op	  de	  dromen	  
Om	  te	  beginnen	  kan	  je	  je	  instellen	  op	  de	  komst	  van	  een	  droom.	  Het	  gaat	  om	  
bewustzijn.	  	  
Wanneer	  je	  gaat	  slapen;	  zeg	  bij	  jezelf:	  ”ik	  ga	  dromen	  vannacht	  over”	  en	  stel	  je	  
maar	  open	  voor	  de	  dromenwereld.	  
Wanneer	  je	  wakker	  wordt	  in	  de	  nacht,	  schrijf	  je	  droom	  op.	  Steekwoorden	  zijn	  
vaak	  niet	  genoeg.	  Zeker	  wanneer	  je	  wakker	  wordt	  uit	  een	  droom.	  Je	  kan	  dan	  in	  
de	  nacht	  hem	  helemaal	  helder	  hebben,	  maar	  in	  de	  ochtend	  is	  hij	  weg.	  

	  
• Blijf	  liggen	  

Als	  je	  wakker	  wordt,	  was	  je	  in	  de	  dromenwereld	  en	  langzaam	  word	  je	  weer	  je	  
oude	  ik.	  Het	  kan	  je	  helpen	  om	  heel	  rustig	  te	  blijven	  liggen.	  Veel	  mensen	  draaien	  
namelijk,	  net	  voordat	  ze	  wakker	  worden,	  zich	  om.	  Door	  in	  de	  houding	  te	  gaan	  
liggen	  waarin	  je	  daarvoor	  nog	  sliep,	  kan	  je	  meer	  contact	  maken	  met	  de	  droom.	  	  
Mijmer,	  denk	  niet	  na,	  maar	  voel.	  Hoe	  voel	  je	  je?	  Benauwd,	  opgewonden,	  
verstild?	  Probeer	  contact	  te	  maken	  met	  de	  nacht,	  dus	  hou	  je	  ogen	  dicht,	  maar	  
richt	  je	  ook	  nog	  even	  naar	  binnen.	  Voel	  de	  nacht	  en	  voel	  wat	  hij	  je	  gegeven	  
heeft.	  



Er	  is	  dan	  wellicht	  een	  droom,	  wellicht	  een	  flard,	  of	  zelfs	  enkel	  een	  gevoel.	  Dan	  is	  
het	  zaak	  om	  dit	  gevoel	  op	  te	  schrijven.	  Of	  de	  flard.	  

	  
• Schrijf	  het	  op	  in	  de	  tegenwoordige	  tijd.	  Daardoor	  krijg	  je	  meer	  betrokkenheid	  bij	  

de	  droom.	  	  
	  

Als	  je	  dat	  op	  gaat	  schrijven,	  zal	  je	  zien	  dat	  je	  je	  meer	  gaat	  herinneren	  van	  de	  
droom.	  Vooral	  bij	  een	  flard	  gebeurt	  dat.	  Het	  gaat	  er	  allemaal	  om	  dat	  je	  het	  
nachtbewustzijn	  naar	  de	  dag	  brengt.	  

	  
• Daarna	  is	  het	  zaak	  je	  dromen	  te	  vertellen.	  Dat	  is	  minstens	  zo	  belangrijk.	  Door	  te	  

vertellen	  breng	  je	  de	  droom	  in	  de	  wereld	  en	  niet	  zelden	  herinner	  je	  je	  nog	  extra	  
details	  of	  zelfs	  hele	  stukken.	  

	  
• Als	  je	  vertelt,	  doe	  je	  dat	  ook	  in	  de	  tegenwoordige	  tijd.	  Juist	  door	  het	  in	  de	  

tegenwoordige	  tijd	  te	  doen,	  haal	  je	  de	  droom	  naar	  het	  hier	  en	  nu,	  breng	  je	  hem	  
in	  het	  dagbewustzijn.	  “ik	  was	  in	  een	  tempel”	  klinkt	  anders	  dan	  “ik	  ben	  in	  een	  
tempel”.	  
Het	  vertellen	  aan	  vrienden,	  geliefden	  is	  belangrijk.	  Het	  is	  als	  het	  tonen	  van	  je	  
binnenwereld	  aan	  je	  omgeving.	  Dat	  stimuleert	  de	  binnenwereld	  om	  zich	  te	  
tonen.	  Het	  is	  alsof	  je	  zegt:”dat	  wat	  binnen	  komt,	  dat	  is	  goed”.	  Ook	  krijg	  je	  meer	  
gevoel	  bij	  een	  droom	  en	  de	  woorden	  krijgen	  betekenis.	  Zo	  droomde	  ik	  ooit	  dat	  ik	  
ergens	  was	  waar	  ik	  een	  organisatie	  advies	  opdracht	  kreeg	  die	  mijn	  vader	  
geweigerd	  had.	  Bij	  het	  opschrijven	  dacht	  ik	  nog	  aan	  een	  organisatie	  advies	  
opdracht,	  bij	  het	  vertellen	  werd	  het	  me	  duidelijk	  dat	  het	  veel	  verder	  ging;	  het	  
ging	  om	  een	  levensopdracht.	  

	  
Als	  laatste;	  Je	  droom	  analyseren	  is	  niet	  waar	  het	  over	  gaat.	  Een	  droom	  biedt	  een	  
totaalbeeld	  en	  vanuit	  welke	  hoek	  je	  hem	  ook	  benaderd,	  in	  de	  kern	  zegt	  hij	  hetzelfde.	  
Een	  droom	  is	  bedoeld	  om	  je	  aan	  te	  raken	  met	  de	  inspiratie	  en	  de	  wijsheid	  van	  je	  
diepste.	  Dus	  je	  hoeft	  hem	  niet	  per	  se	  helemaal	  tot	  in	  een	  miniem	  detail	  te	  begrijpen	  en	  
op	  te	  schrijven.	  
 


