Deze
droom
is geen bedrog
Je zelfvertrouwen opkrikken of
angsten overwinnen tijdens je slaap.
Klinkt dit too good to be true? Het kan
écht, met lucide dromen. Journalist
Fleur Baxmeier probeert het uit.
Tekst Fleur Baxmeier
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I

k zit in de gymzaal van mijn
middelbare school. Voor mij
ligt het eindexamen wiskunde.
Iedereen om me heen vult driftig
antwoorden in, maar mijn hoofd
is blanco. Paniek borrelt op, angstzweet klotst onder mijn oksels.
Totdat ik besef dat ik hier eerder
ben geweest. Lichtjaren geleden. Ik
kijk om me heen en besef: dit is niet
echt, ik dróóm. En als ik droom, dan
hóéf ik dit examen helemaal niet te
maken. Ik kan ongestraft de deur
uit lopen en alles doen wat ik maar
wil: een boompje opzetten met Brad
Pitt, vliegen door de lucht of tien
miljoen winnen in de loterij.
Volgens de International Association for the Study of Dreams ( ja, die
bestaat echt) dromen we allemaal.
Sterker nog: elke nacht hebben we
vijf droomperiodes die elk tussen
de vijftien en veertig minuten
duren, alleen vragen we ons bij het
ontwaken zelden af wat we hebben
gedroomd. Echt gezellig zijn onze
meest voorkomende dromen ook
niet: we lopen poedelnaakt over
straat, onze tanden vallen uit, we
worden achterna gezeten, onze
partner bedriegt ons, we leggen een
examen af (zie boven) of we vallen
in de diepte. Kan dat niet anders
en leuker?

De heks uit
Sneeuwwitje
Het antwoord: ja. Met een beetje
training kan iedereen leren om
z’n dromen te regisseren. Lucide
(‘helder’) dromen heet dat. Het
onderzoek ernaar zat lange tijd in
een verdomhoekje, wegens te vaag,
te spiritueel en te ongrijpbaar. De
Amerikaanse onderzoeker Stephen
LaBerge van Stanford University
zorgde in 1980 voor een doorbraak

met de ontdekking dat je lucide
dromers een opdracht kunt meegeven. Heb je een lucide droom? Kijk
dan links, rechts, links, rechts.
Deze oogbewegingen leverden
het bewijs dat mensen écht lucide
kunnen worden.
In navolging van LaBerge is het
aantal droomonderzoekers dat
geïnteresseerd is in lucide dromen
gestaag gegroeid. Een van z’n
volgelingen is de Nederlandse psycholoog Tim Post, die als zevenjarig

droomdagboek bij te houden, ga
je voorbereid slapen: als ik weer in
de collegebanken zit of tegenover
die ene persoon sta, herinner je je
dat je in een droom zit. Vanaf dat
moment heb je droombewustzijn: je
bent je er tijdens je droom bewust
van dat je droomt. Je staat met je
volle bewustzijn in een beleving
die levensecht lijkt; je kunt dingen
voelen, ruiken, aanraken.”
De mensen die zijn dertigdaagse
online cursus volgen, hebben de
meest uiteenlopende droomwensen: van meespelen in hun favoriete
film en bungeejumpen tot meer
zelfvertrouwen kweken of het
overwinnen van angsten. Het leuke

De meest voorkomende dromen: we lopen
poedelnaakt over straat, onze tanden
vallen uit of we leggen een examen af
jongetje droomde dat hij in een
kleine ijzeren kooi werd gestopt
door de heks uit Sneeuwwitje.
“Rustig Tim, het is maar een
droom, de heks is niet echt,” suste
zijn moeder hem als hij doodsbang
wakker werd. Maar de nachtmerrie
bleef komen en op een gegeven
moment, terwijl hij weer in de kooi
zat, herinnerde Tim zich de woorden
van zijn moeder: dit is maar een
droom. Het is niet écht.

Voelen en ruiken
Dromen terwijl je wéét dat je
droomt. Tim Post maakte er z’n
werk van en geeft nu wereldwijd
les in lucide dromen. “Het werkt
eigenlijk heel simpel, want onze
dromen zijn vaak herhalingen,”
legt hij uit. “Als je de terugkerende
thema’s leert herkennen door een

eraan is dat je zelf beslist wat je
gaat doen en elk moment kunt
(bij)sturen. En lucide dromen kan
volgens Post méér zijn dan alleen
het beleven van de wildste avonturen, zoals Lizzy (31) ondervond.
Haar moeder overleed vorig jaar
onverwachts, waardoor ze nooit
afscheid van haar kon nemen.
Doordat ze haar moeder in een
lucide droom levensecht kon zien –
niet haar geest, maar haar moeder
zoals ze was – en haar alsnog kon
vertellen hoeveel ze van haar hield
en dat alles oké was, kon ze het
verlies beter loslaten en verder met
haar leven.

Je droomsignalen
herkennen
Nieuwsgierig meld ik me aan voor
de cursus lucide dromen van
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Snoozon, zoals het trainingsbedrijf
van Tim Post en zijn compagnons
heet. Er zijn tien ‘droomlessen’, die
elk een ander thema met bijbehorend
huiswerk hebben. In de eerste les,
genaamd ‘Coach jezelf ’, wordt
benadrukt dat leren lucide te
dromen geen recept is met een vast
aantal stappen, maar een sport die
oefening en discipline vereist. “Net
zoals je tennissen of golfen niet
kunt leren door er alleen over te
lezen, zul je je brein net als je
spieren moeten trainen,” wordt
mij op het hart gedrukt.
Een essentiële stap is dat ik mijn
dromen leer herinneren, want
in feite zijn lucide dromers niets
anders dan vaardige ‘droomherkenners’. De truc die ik leer, is om
– voordat ik ga slapen – in bed te

SPOEDCURSUS
LUCIDE DROMEN

Ik heb zo veel zelfvertrouwen opgebouwd
dat ik ook in het echt een praatje voor
een groep kan houden zonder paniekstuip
stappen met de intentie om mijn
dromen te herinneren. Doordat ik
de dromen de volgende ochtend
meteen bij het horen van de wekker
opschrijf, kan ik na een tijdje mijn
‘droomsignalen’ herkennen: de
terugkerende thema’s, personen of
elementen in mijn dromen, in mijn
specifieke geval achtervolgingen en
het gymlokaal waar ik ooit examen
deed. Kom ik de droomsignalen in
mijn slaap tegen, dan zal ik beseffen
dat ik in een droom zit en dus lucide
worden.
Wat ook helpt: lekker lang slapen
(langdurige droomactiviteit vindt
meestal na een uurtje of zes slapen
plaats), m’n droomwens symboliseren (een duidelijk doel helpt om
resultaat te boeken), en de ochtend078 — MAART 2017 — glamour.nl

slaap een kwartier onderbreken
(als je daarna verder slaapt met de
nog levendige droom van zojuist in
je achterhoofd, zul je sneller lucide
worden).

Rondje vliegen,
iemand?
Ik volg netjes alle stappen. Ik doe
mijn huiswerkopdrachten met
militaire precisie. Ik ga elke avond
naar bed met het idee dat ik nu
écht lucide zal worden. Maar. Er.
Gebeurt. Niks. Totdat ik mezelf na
twee weken ineens in dat eindexamenlokaal zie zitten. En ik wéét
dat ik droom. De opwinding die dat
besef veroorzaakt, maakt dat ik
per ongeluk meteen wakker word.
Gelukkig krijg ik een paar nachten

1 Je droomsignaal herkennen.
Stel: je droomt vaak over je
buurman. Vraag jezelf telkens
als je je buurman ziet af of
dit een droom is. Na een tijdje
neem je die gewoonte over in
je dromen. Het is een kwestie
van tijd voordat je beseft dat je
droomt en lucide kunt worden.
2 Vraag je gedurende de
dag meerdere keren af: is dit
een droom of is dit echt? In
dromen zijn er vaak plotselinge
overgangen, overdag niet. Als je
dit vaak oefent, vergroot je de
kans dat je jezelf die vraag ook
’s nachts in bed stelt als je aan
het dromen bent.
3 Wek jezelf na minstens
zes uur slaap. Onthoud de
levendige droom van zojuist
en blijf een half uurtje wakker.
Zeg tegen jezelf dat je straks
verder gaat dromen. De kans is
groot dat je een lucide droom
krijgt. Dit heet de ‘Wake back
to bed’-methode.

dit, dus dan lukt het in het echte
leven misschien ook wel) merk
ik dat ik zo veel zelfvertrouwen
en kracht heb opgebouwd dat ik
de eerstvolgende keer ook in het
echie een praatje voor een groep
ondernemers kan houden zonder
paniekstuip. Boks!

Gevoel van vrijheid

later een herkansing en kan ik uit
het klaslokaal lopen en zélf beslissen wat ik ga doen in mijn droom.
En een week daarop nog twee keer.
Euforie! Het voelt alsof ik in mijn
droom onoverwinnelijk ben. Mijn

Ik ben lang niet de enige die baat
heeft bij lucide dromen. Zo was
er bij Tim Post een man in de leer
die van z’n rookverslaving afkwam
door in z’n lucide toestand zo
veel sigaretten te roken dat hij er
vanaf dat moment niks meer van
wilde weten. Carolien durft vaker
‘nee’ te zeggen, omdat ze in haar
dromen heeft gezien dat mensen
daar helemaal niet zo boos of raar
op reageren als zij altijd dacht. En
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‘Lucide dromen herinneren je eraan dat je
tot veel meer in staat bent dan je denkt’
allerbeste zelf. En yep, dat werkt
ook overdag door.
Waar ik in mijn eerste lucide
dromen vooral bezig ben met leuke
dingen (rondje vliegen, iemand?),
focus ik daarna op leerzame zaken.
Zo vind ik het vréselijk om voor
grote groepen te spreken, maar
voor mijn werk moet ik er af en
toe aan geloven. Iets met duizend
doden sterven, maar in mijn lucide
dromen zoek ik deze situaties bewust op. Na een paar keer succesvol
oefenen (hé, in mijn droom kan ik

zo zijn er nog tig voorbeelden van
mensen die veerkrachtiger, blijer,
levenslustiger en zelfverzekerder
zijn geworden – allemaal door in je
droom lucide te worden.
“In een lucide droom heb je zélf
invloed op wat je meemaakt en
dat geeft een enorm gevoel van
vrijheid,” legt droomexpert Bas
Klinkhamer uit, bekend van het
tv-programma ‘De dromendokter’. “Heb je lucide gedroomd, dan
word je wakker met een gevoel van
vrijheid, verwondering en energie.

Lucide dromen helpen je eraan herinneren dat je een vrij mens bent
en tot oneindig veel meer in staat
bent dan je zelf vaak geneigd bent
te denken. Het geeft net zo’n fijne
kick als bijvoorbeeld zweefvliegen,
kitesurfen, heel lekker eten of naar
mooie muziek luisteren.”
Daarbij zijn lucide dromen effectief
als je nachtmerries hebt, want op
het moment dat je beseft dat je
droomt, kun je dat wat jou bedreigt
recht in de ogen kijken en tegemoet
treden. Dag achtervolgers, doei
eindexamenlokaal! Last but not
least kun je in je dromen bewust
op zoek gaan naar antwoorden op
vragen die je hebt, over bijvoorbeeld
je werk, je relatie of iets anders
waar je mee zit. Je stapt in je lucide
droom simpelweg op iemand af van
wie je denkt dat hij of zij het antwoord heeft en stelt je vraag. Maar
uit eigen ervaring weet ik dat het
ook gewoon heel lekker kan zijn om
gedachteloos te zwemmen tussen
dolfijnen in een azuurblauwe zee.
Droom zacht!

GEVAARLIJK
OF NIET?
In de film ‘Inception’ uit 2010
weet een van de hoofdrolspelers
op een gegeven moment niet
meer of ze nog in een droom zit
of zich in de realiteit bevindt.
Wees gerust: er is geen enkel
wetenschappelijk bewijs dat
lucide dromen psychisch of
fysiek gevaarlijk zijn. Tip: als je
toch twijfelt of je in een droom
zit of niet, kijk naar je handen.
In je dromen heb je vaak meer
vingers of kun je zo, huppakee,
je vinger door je hand steken.
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