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VOORWOORD
Dromen zijn onze bondgenoten. Het zijn 

wonderbaarlijke vrienden die ons vertellen wie 

we zijn en waarom we hier zijn, ook al nemen 

ze soms de vorm aan van nachtmerries. Ze 

kunnen oude vrienden opsporen die 

kilometers bij ons vandaan zijn, voorspellen 

waar mensen gaan wonen en advies geven 

met een wijsheid die het bewustzijn van de 

dromer te boven gaat. Toch zeggen veel 

mensen dat ze niet dromen en dat dromen 

nergens op slaan.

Het duiden van dromen is voor de meeste 

mensen een lastige of zelfs onmogelijke 

opgave. Dit boek helpt je om de meest 

gebruikelijke dromen te ontcijferen en je meer 

inzicht te geven in hoe je psyche werkt. Maar 

dromen interpreteren is geen wetenschap: de 

uitkomst is niet voor iedereen hetzelfde. Er 

komen veel factoren bij kijken en dit boek 

vormt slechts een introductie. Hopelijk moedigt 

het je aan om er dieper op in te gaan.

Dromen lijken alleen mee te werken als ze de 

tijd rijp vinden. Dit komt niet voort uit een soort 

machtsverhouding waarbij de psyche de 

controle heeft over het onbewuste, maar we 

moeten hun gezag wel respecteren. Je moet 

de droomwereld niet willen beheersen.

Zoals je zult merken zijn de boodschappen 
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– vaak overgebracht door middel van 

metaforen of symbolen – het meest 

intrigerende aspect van dromen. Waar komen 

deze scherpzinnige berichten vandaan? 

Waarom die metaforen? Bedenk hoe oude 

leermeesters te werk gingen: zij maakten er 

ook gebruik van in hun verhalen en schiepen 

beelden in woorden, zodat hun volgelingen 

begrip kregen van belangrijke concepten. 

Dromen werken op dezelfde manier. Het zijn 

wijze leermeesters, ook al lijken ze soms 

verwarrend. Het is van belang om er op een 

later moment op terug te kijken, en deze 

dromengids kan je daarbij helpen.

Het leven is tegenwoordig zwaar, zo niet 

angstaanjagend, als je denkt aan klimaat

verandering, politieke chaos en de wereldwijde 

toename van mentale en fysieke klachten. 

Mensen keren zich steeds meer in zichzelf om 

de steun te vinden die verder ontbreekt. Door je 

dromen te bestuderen kun je ontdekken welke 

bijzondere inzichten je psyche te bieden heeft 

en achterhalen wat er verder te ontdekken valt 

in die verborgen wereld.
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WAAROM 
DROMEN WE?
Wetenschappers proberen deze 
vraag te beantwoorden, maar 
eigenlijk weet niemand het antwoord. 
Inmiddels is bekend dat we vier tot zes 
keer per nacht vijf tot twintig minuten 
achter elkaar dromen, en dat iedereen 
droomt omdat dit van belang is voor 
onze emotionele, mentale en fysieke 
gezondheid.

In een normaal mensenleven brengen we wel 

zes jaar dromend door. Maar waarom? 

Onderzoekers hebben het over het versterken 

van herinneringen en het verwijderen van 

overtollige informatie uit onze hersenen. Ze 

beweren dat we dromen om overbodige 

zenuwverbindingen te verwijderen en ruimte te 

maken voor creativiteit.

Door de komst van hersenscanners weten ze 

zelfs hoe we dromen en ongeveer waarover. 

Maar ze weten nog niet waarom we dromen.
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Waarom dromen we?

Een verband met het collectief 
onbewuste
Dromen vormen een verbinding met de hogere 

en diepere regionen van je geest. Stel je een 

eiland voor waarvan alleen de heuvels en 

pieken boven de zee uitsteken. Dit eiland staat 

symbool voor de reikwijdte van het onbewuste. 

Stel je dan voor dat de zeebodem zich rond de 

hele wereld uitstrekt en bedenk hoe die met 

alles verbonden moet zijn. Dit vormt de basis 

voor Carl Jungs hypothese dat we via het 

collectief onbewuste allemaal met elkaar 

verbonden zijn. Helderzienden stellen dat deze 

verbondenheid de basis vormt voor hun 

voorspellende gaven waarmee ze de hele 

wereld kunnen zien.

Binnen de kwantummechanica wordt veel 

onderzoek gedaan naar ‘buiten de tijd’ staan en 

dit onderzoek zou uiteindelijk al onze grootste 

mysteries kunnen oplossen.

Dromen als boodschappen
De meeste rationalisten kunnen niet verklaren 

waarom mensen over hun eigen toekomst 

kunnen dromen. Soms gaan er weken voorbij 

zonder dat ze hun nachtelijke avonturen 

onthouden, waarna ze ineens worden verrast 

door een boodschap uit het onbekende.

Er wordt al duizenden jaren verslag gedaan 
van gedroomde boodschappen en voorspellin
gen. Zouden we toegang hebben tot informatie 

uit het collectief onbewuste, dat natuurlijk ook 
voor onze voorouders aanwezig was?

Als dromen tot taak hebben om ons – 
zonder de beperkingen van technologie – te 
helpen spirituele betekenis te vinden in dat 
verborgen rijk van het onbewuste, is het 
misschien goed om te geloven dat ze ons in 
deze turbulente tijd een duwtje in de richting 
van een holistische levenswijze geven.

REMSLAAP EN NREMSLAAP

Met behulp van hersengolftechnologie 

ontdekten onderzoekers dat we vooral 

dromen tijdens de remslaap (rapid eye 

movement). We slapen in cycli waarbij de 

remslaap en nremslaap (non-rapid eye 

movement) elkaar meerdere keren 

afwisselen. (Dit geldt ook voor huisdieren: 

valt het je weleens op dat je huisdier in zijn 

slaap beweegt alsof het achter een prooi 

aan jaagt?) Dit is ook vastgesteld tijdens 

laboratoriumonderzoek waarbij mensen 

vrijwillig hun hersenactiviteit lieten meten 

terwijl ze de diverse cycli doormaakten. De 

emotionele reacties op hun dromen liepen 

synchroon met de gemeten elektro- 

oculografiewaarde (EOG). Maar de 

technologie is nog niet in staat om de 

inhoud van onze dromen te ontcijferen.
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