Dromen
interpreteren in
je morning pages
of journal
Writing tools

Dromen
Dromen. Ze kunnen prachtige boodschappen
in zich dragen.
Heel eerlijk, een paar jaar geleden was ik er
niet zo van. Tot ik met psychoanalytisch
hypnotherapeut Monique van der Klooster ging
werken aan de boeken die zij schreef. Zij liet
mij o.a. kennismaken met Sigmund Freud, die
dromen zag als de weg die je kennis geeft over
wat er zich in je onderbewuste afspeelt. In
dromen krijg je bijvoorbeeld symbolen door en
speelt synchroniciteit een rol. Wanneer je ze
interpreteert kunnen ze helder maken wat dus
dieper vanbinnen speelt.
Zelf had ik – voor de schrijf- en coachsessies
met Monique – bijna geen dromen. Ik sliep (en
slaap) altijd als een blok. Als kind droomde ik
overigens wel vaker, maar in mijn beleving
stopte dat gewoon. En áls ik toch droomde en
ik herinnerde me dat, hechtte ik er geen
betekenis aan.
Door de sessies werd ik nieuwsgierig en ik
besloot me open te stellen voor het krijgen van
dromen en het mezelf herinneren van dromen
die belangrijk zijn – die me iets willen
vertellen. En geloof het of niet, sinds die tijd
droom ik dus weer. Niet elke nacht hoor, zeker
niet (dat ik weet).
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Als ik wakker word en ik heb gedroomd,
herinner ik me soms bijzonder veel en soms
maar flarden. Voor de interpretatie ervan
maakt dat niet uit.
Als je je een droom of flarden ervan herinnert,
dan is dat het signaal dat je die droom mag
interpreteren. En dat doe ik in mijn morning
pages. Dat zou jij dus ook kunnen doen.
De morning pages zijn hier superfijn voor. De
naam zegt het al – morning pages - schrijf je in
de ochtend meteen als je wakker wordt.
Als je niet ’s morgens schrijft, maar ergens
later op de dag, is de kans dat je je niet alles
meer goed herinnert groot. Dus mijn advies is,
als je voor jezelf ook je dromen wil
interpreteren: doe het meteen in de ochtend.
Ik analyseer en interpreteer mijn droom (of de
flarden die ik me herinner) altijd in stappen
(die sinds ik het vaker doe, soms wat meer
door elkaar heen vloeien). Die stappen geef ik
je graag.
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1.Ik schrijf uit wat ik me herinner,
chronologisch en zo gedetailleerd
mogelijk. Als tijdens het schrijven
details lijken te vervagen, dan is dat
niet erg; het gaat vooral om die
elementen die echt bij je blijven. Blijf
opschrijven wat je dus wel allemaal nog
weet.
2. Chronologisch. Daarmee bedoel ik
dus dus over de volgorde waarin je
droomde. De verhaallijn als het ware.
Waar begon je droom en waar eindigde
die?
3.De details: denk aan kleuren die je
zag, aan voorwerpen, aan dieren, aan
gevoelens die je kreeg, aan geuren die
je rook, dingen die je proefde, wie er bij
je waren – neem het allemaal in je
schrijven mee. Het zegt allemaal iets
tegen je. Voorbeeld: een boom zegt
iets, een bos ook, een huis, welke etage
je was, de kleur van het huis. Je kunt
het zo gek niet bedenken: wat je je
herinnert heeft betekenis.
4.Zoek de betekenis op. Dat kan
gewoon via Google. Er zijn
verschillende droomuitleg-sites. Google
laat vanzelf de best passende
resultaten zien. Schrijf die ook op in je
morningpages en doe dat in de
volgorde waarop je de droom hebt
uitgeschreven. Niet omdat dat mega
belangrijk is voor de interpretatie, maar
dat werkt wel het fijnste als je gaat
interpreteren. (Tik dus in: 'betekenis X
in droom' en Google laat de resultaten
zien.
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5.Gevoelens hoef je niet op te zoeken,
je weet zelf hoe ze voelden en wat die
zeggen dus. Tenminste, ik doe dat niet.
Als ik me een bepaald gevoel herinner,
dan zegt dat genoeg. Verdriet is
verdriet. Spanning is spanning and so
on.

6 .Terwijl je de uitleg opschrijft in je
morning pages, kan het zijn dat je
ineens verklaringen binnenvallen, dat
je de synchroniciteit ziet van wat je
droomde, het symbool en waar je in het
leven staat op dit moment.
(Synchroniciteit staat voor het idee dat
iets zó toevallig is, dat je zou kunnen
denken dat het te toevallig is om waar
te zijn.) De verklaringen die
binnenvallen (dat is je intuïtie) schrijf je
ook op. Bijvoorbeeld als je droomt over
een bepaald persoon. Je intuïtie kan je
al aangeven waarom die in je droom
voorkomt, een soort innerlijk weten.
Schrijf alles wat je vanbinnen lijkt te
weten ook op.
7 .Ben je een geoefend morning page
schrijver of journaller (dagboekschrijver) dan heb je ook het talent
ontwikkeld om naar jezelf te kunnen
kijken alsof je naar een toneelstuk
kijkt. Dat talent heb je nodig om je
droom te interpreteren. Weet je nu niet
goed waar ik het over heb, dan is het de
kunst om te kijken naar wat er zich nu
afspeelt in je leven en wat jou specifiek
bezighoudt op dit moment. Dat is waar
je de parallellen gaat zien met de
dromen die je hebt. Je ziet de
parallellen dus sneller, hoe meer je dit
doet.
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Hoe vaker je je dromen analyseert, hoe
makkelijker het wordt. Dat is wat ik zelf
heb gemerkt. Oefening baart kunst.
Ik ben begonnen vanuit een soort
nieuwsgierigheid. Naar of ik er voor mij
echt iets mee zou kunnen. Of het zou
werken. Zonder vooroordeel. Als je dit
ook wil gaan proberen, probeer alle
oordelen die je hebt los te laten. Want
als jij gelooft dat het toch niet lukt
omdat het onzin is, dan vermoed ik dat
het ook niet zal lukken.
Let op: Droom je eng of over dingen
waar je van schrikt – dat je bijna bang
bent ze op te zoeken? Zoek ze toch op.
Zo’n droom staat niet per se symbool
voor wat je als eerste denkt. Juist door
het op te zoeken, komt de droom in een
ander daglicht te staan.
Even: ik ben geen dromenspecialist of
iets dergelijks. Spirituele ontwikkeling
(persoonlijke ontwikkeling) staat bij mij
hoog in het vaandel. Het is een
belangrijk onderdeel van mijn groei als
mens en ondernemer. Wat ik in dit
artikel deel, komt vanuit mijn eigen
ervaringen en learings.
Wil je hier meer van weten of dieper op
ingaan, dan is het slim om contact op te
nemen met een spiritueel coach en/of
psychoanalytisch hypnotherapeut,
zoals Monique van der Klooster. Je kunt
ook haar boeken lezen natuurlijk als je
je verder wil verdiepen in deze wereld.
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Dromen. Ze kunnen prachtige boodschappen
in zich dragen. Je gaat het ontdekken door ze
te interpreteren.

Al bijna 14 jaar schrijf ik elke ochtend mijn
Morning Pages. Een ingebakken onderdeel van
mijn ochtendritueel. Gestart tijdens een
vervelende periode in mijn leven, maar
inmiddels vormen ze mijn leven.
Ik verzon ze niet zelf, het idee komt van Julia
Cameron, die een methode ontwikkelde om de
creativiteit bij geblokkeerde creatieven weer
te laten stromen. (The Artist's Way.)
En dat doet het. Inderdaad.
Ik hoop je met dit document een mooie tool te
hebben gegeven om mee te nemen in je (liefst
dagelijkse) schrijfmoment.
En als je naar aanleiding hiervan je visie of
inzichten met me wil delen, feel free to do so.
Stuur gewoon een mail naar
marianne@tekstgericht.nl

Liefs, Marianne
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