
 

 

 

 

 

 

Lieve jij, welkom bij deze ontdekkingsreis naar jouw dromen. 

Ik hoop dat jij er net zoveel zin in hebt als ik om samen dit 

avontuur aan te gaan. 

 

 

Hier zijn vast 10 tips om je dromen te onthouden. Want om met je dromen te kunnen 

werken is het wel handig als je ze af en toe onthoudt. 

 

Om je nachtelijke avonturen beter of überhaupt onthouden, zijn er allerlei manieren. Ik heb 

hier de manier beschreven die voor mij het beste heeft gewerkt. Op het hoogtepunt van 

mijn droomwerk, kon ik 5 tot 6 dromen in één nacht onthouden. 

Ik had er een dagtaak aan! 

 

Je dromen zijn de schatkamers van je onderbewustzijn en geven je toegang tot je innerlijke 

opslagkelders, maar ook tot je innerlijke rijkdommen en creativiteit. 

In deze Challenge ga jij je dromen onderzoeken, om je daar vast op voor te bereiden, kun je 

experimenteren met deze 10 tips.  

 

 

1. Ter geruststelling: Jij droomt iedere nacht alleen je bent nog niet zo getraind om ze te 

onthouden. Je kunt zeker vaardiger worden in het herinneren van je dromen. 

 

2. Sta een aantal keer op een dag stil bij je wens om je dromen herinneren. Zeg 

bijvoorbeeld tegen jezelf: “Ik herinner me mijn droom wanneer ik wakker word,” en 
haal op dat moment even bewust adem. Een soort mini meditatie van 15 seconden. 

 

3. Als je naar bed gaat, herhaal je je wens, kijk jezelf even aan in de spiegel tijdens het 

tandenpoetsen en maak contact met het gevoel van verwachtingsvolheid. Jaaaa, ik ga 

mijn droom onthouden!! 

 

4. Leg een schrift en pen naast je bed of je mobiel met gedimd licht, zodat je de droom 

die je onthoudt ook vast kunt leggen. Want wat is het nut van een droom onthouden 

als je die niet vastlegt daarna. Deze voorbereidingen geven allemaal kleine signaaltjes 

aan je onderbewustzijn, dat je met je dromen wil werken. 

 

5. Als je in bed ligt, stel jezelf dan voor, hoe je je voelt als je je droom hebt onthouden! 

En doezel dan in slaap. 

 



6. In het ideale plaatje, heb je ’s morgens geen last van de wekker, maar voel je dat je 
langzaam uit je slaap omhoog drijft. Heb je wel een wekker, zet hem dan met rustige 

bewegingen uit en ga dan weer liggen in dezelfde houding als waarin je wakker werd. 

Als je meteen overgaat tot de orde van de dag en je volle agenda, is de droom als 

gevlogen. 

 

7. A.    Je komt omhoog uit je slaap en je herinnert je een droom! Yeah!! Blijf liggen, 

bedwing je opwinding en sudder nog even door, loop rustig door je droom. Wat staat 

je nog helder voor de geest, wat is vaag, welke kleuren waren belangrijk of was het 

zwart/wit. Ontdek of je het begint kun vinden en wat het einde is. Welk gevoel heb je 

bij de droom. 

 

B.    Pak hem bij zijn staart! Blijf in je laatste houding rustig liggen. Op het moment 

dat je langzaam omhoog drijft uit je slaap, kijk je in je binnenste rond of daar nog een 

vleugje droom is overgebleven. Een snufje gevoel, een vaag beeld, een fluistering, ga 

daar langzaam naar toe en kijk of je wat meer contact kunt maken met dat vleugje. 

Zet daarvoor al je zintuigen in en haal dan langzaam je droom binnen. Eerste een 

vleugje, dan een flard en dan de hele droom. 

 

8. Wát je ook onthoud, een vaag gevoel, een flard of een héle droom, neem de tijd om 

dat op te schrijven of in te spreken in je mobiel. Dat is respectvol naar jezelf, hier heb 

je je best voor gedaan. Het is misschien nog niet helemaal wat je wil, maar het is wel 

een begin! 

 

9. Oefen! Het is je helemaal of gedeeltelijk gelukt of je hebt als een blok geslapen en 

ondanks al je voorbereidingen is er geen enkele herinneringen.  

Geef niet op! Haal adem en doe het nog een keer, je kon ook niet meteen zonder 

zijwieltjes fietsen of touwtje springen. Dus blijf oefenen. Als je de stappen blijft 

herhalen dan zou je na maximaal een week in ieder geval iets van je dromen kunnen 

herinneren. 

 

10. Blijf luchtig in je gedachten en houd plezier in het oefenen & vier het als je een 

droom of een flard ervan herinnert.  

 

 

Succes en tot de start van de Dream Challenge! 

 


