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De cursus Droomduiding van Spiritueel Consult heeft als doel je eigen dromen te kunnen analyseren en duiden; met de opgedane kennis 
ben je natuurlijk ook in staat anderen te helpen om de oorspronkelijke boodschap van de droom helder te krijgen. Er zijn vele theorieën 
over dromen en vele invalshoeken van waaruit dromen benaderd kunnen worden. 
Bekende zijn onder andere de visie van Freud en Jung op dromen vanuit de psycho-analytische school, het startpunt van de geschiedenis 
in het werken met dromen. Inmiddels is die er ook vanuit de Gestallttherapie, de dieptepsychologie en ook vanuit de psycho- en de 
traumatherapie wordt er vanuit een bepaalde methodiek met dromen gewerkt. 
Voordat dromen echter benaderd werden als een middel om therapie te bedrijven werden dromen meer gezien als een belangrijke schat 
aan informatie die toe te passen was in het dagelijks leven. Het beroep ‘droomuitlegger’ was ooit heel normaal. Alexander de Grote en 
Napoleon hadden bijvoorbeeld droomuitleggers in dienst, de farao’s hadden ze in de hofhouding en ook in de Bijbel wordt gesproken 
over droomuitleggers of profeten. 
De bedoeling van de cursus is dan ook om ons weer met droomduiding bezig te houden zoals dat vroeger ging zonder therapie te 
bedrijven. Het gaat erom je eigen dromen te ‘verstaan’ en door middel van je eigen duiding de boodschap helder te krijgen en deze te 
gebruiken voor je eigen persoonlijke of spirituele ontwikkeling. Je droom is altijd authentiek en gebonden aan jouw persoon; er bestaan 
geen twee dezelfde dromen die hetzelfde betekenen. Door te leren hoe je je eigen dromen kan benaderen, welke vragen je kan stellen en 
welke symbolieken voor jou een rol spelen kom je steeds meer tot de kern van de droom. Wat je ook zult zien is dat je dromen zich gaan 
ontwikkelen en groeien. Werken met dromen heeft veel meer te maken met het inzetten van je gevoel dan met het nalezen van theorieën 
of symbolen opzoeken in droomlexicons. Voor de cursus is dan ook die inzet belangrijk zodat je je eigen persoonlijke methode weet te 
ontwikkelen en gebruiken. En en passant leert van anderen. 
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Inleiding  
Dromen vormen een natuurlijk en vanzelfsprekend onderdeel van ons leven. 
Tijdens de REM-slaap, (Rapid Eye Movement), droomt iedereen elke nacht 
een aantal dromen. Ongeacht of deze herinnerd worden of niet. Over de zin 
en onzin over dromen is nog lang niet iedereen het eens; een feit is echter 
wel dat wij een aanzienlijk aantal belangrijke uitvindingen te danken hebben 
aan de dromen van mensen. 

Mozart hoorde bijvoorbeeld Die Zauberflöte in zijn droom en Mary Shelley 
droomde in eerste instantie het hele verhaal over Frankenstein. Paul 
McCartney werd op een ochtend wakker met een melodietje in zijn hoofd. 
Hij schreef het meteen op en noemde het ‘Yesterday’. De natuurkundige 
Bohr droomde het elektronenmodel van een atoom net als scheikundige 
Kekulé die de atoomstructuur van benzeen droomde. 
“Leer te dromen en de waarheid zal u misschien ten deel vallen,” riep hij op 
een bijeenkomst voor scheikundigen. 

Dromen zijn altijd oorspronkelijk, origineel en creatief en dragen 
boodschappen in zich speciaal voor de ontwikkeling van de dromer zelf- en 
inderdaad soms ook voor de hele mensheid. 
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Weetjes 



 

* We dromen per nacht 1,5 tot 2 uur 
* We dromen gemiddeld 6 dromen per nacht 
* Een mens droomt tijdens het leven ongeveer 150.000 dromen 
* Mensen die gamen hebben minder doch heftiger nachtmerries 
* Ongeveer 12% van de mensen droomt in zwart/wit 
* Dieren dromen ook 
* Voorspellende dromen komen bij 18% tot 38% van de dromers voor 
* Snurkers dromen minder, niet-rokers dromen levendiger 
* Tijdens het dromen is het lichaam verlamd 
* Slaapstoornissen waarbij je te weinig droomt kunnen leiden tot psychoses 
* We beginnen met dromen vanaf het 3e jaar, eerst in stilstaande beelden 
* We vergeten 90% van onze dromen weer 
* Hersengolven zijn actiever tijdens het dromen dan wanneer we wakker zijn 
* Te veel alcohol staat het dromen in de weg 
* Mannen dromen actiever, agressiever en meer over mannen 
* Vrouwen dromen positiever, vredelievender en hebben meer nachtmerries dan mannen 
* Geur heeft een sterk effect op de droom 
* Sommige verdovende- of slaapmiddelen of antidepressiva veroorzaken nachtmerries. 
* Mensen die niet dromen door bijvoorbeeld hersenletsel verliezen hun innerlijke impuls 
* Overledenen kunnen zich laten zien in een droom en een boodschap achterlaten 
* Via een computersysteem is het al mogelijk om bepaalden droombeelden te bekijken 
* Dromen over sport verbetert de prestaties 
* Door voor het slapen gaan over een onderwerp na te denken, stimuleer je een oplossing in een droom 
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Slapen 



 

Waarom wij ongeveer 1/3 van ons leven slapend doorbrengen, is wetenschappelijk gesproken nog steeds niet helemaal duidelijk. Men 
gaat er vanuit dat de slaap er voor zorgt dat het lichaam en de geest weer uitgerust raken. Toch blijft zowel het lichaam, inclusief de 
hersenen, actief tijdens de slaap en kan ook dromen juist energie kosten. 
Wat een feit is, dat wanneer we slaapgebrek ervaren, een aantal klachten zich gaan ontwikkelen. Deze klachten hebben te maken met een 
verminderd functioneren van de hersenen en resulteren in geheugen- en concentratiestoornissen, een afname van de reactiesnelheid en 
een aantasting van het gevoel voor tijd en ruimte. Emotioneel en fysiek lijdt men onder slaapgebrek. 
Normaliter wordt er een behoefte aan slaap opgebouwd gedurende de dag, net als bij honger en dorst, en zal iemand naar behoefte 
kunnen slapen. 
Het slapen kent vijf cycli die 90 tot 120 minuten duren. Elke cyclus bestaat uit vijf fasen en worden gerelateerd aan de hersenactiviteit. Dit 
is te zien aan de oogbewegingen die worden gemaakt; Rapid Eye Movement (REM). 
In de eerste en tweede fase is er sprake van een lichte slaap. De eerste fase is de overgang van waken naar slapen waarbij de 
hersenactiviteit langzaam afneemt. 
De tweede fase is het begin van de slaap, het is een lichte slaap terwijl geluiden niet meer dusdanig doordringen dat iemand daar wakker 
van wordt. 
De derde en vierde fase zijn de fases van de diepe slaap. In deze fase zijn het hartritme en de ademhaling laag. Tijdens de diepe slaap 
werkt het lichaam aan fysiek herstel. 
De vijfde fase is de droomslaap en is er sprake van hoge hersenactiviteit. De oogbewegingen zijn snel, de ademhaling en de hartslag zijn 
onregelmatig en de bloeddruk stijgt. De spieren van armen en benen zijn totaal ontspannen, bijna als verlamd. De hersenen zijn bezig met 
het verwerken van informatie en spreekt haar geheugenfuncties aan. 

Na deze fase start de volgende cyclus van vijf fasen die weer begint met een lichte slaap. 
Over de functie van dromen zijn wetenschappers het nog altijd niet eens. Freud noemde dromen ‘brieven aan onszelf’. Andere 
wetenschappers zien dromen als een soort bijverschijnsel. De meeste wetenschappers echter zien dromen als een middel bij het 
opruimen, sorteren, opslaan en wissen van herinneringen. Dus gezien ook de hoge hersenactiviteit een belangrijke functie. 
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Kijken naar dromen 
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Wanneer we gaan kijken naar dromen, kunnen we ze indelen op allerlei verschillende manieren. We kunnen ze indelen naar lagen, naar 
niveau’s, naar thema’s, naar soort of vanuit therapeutische hoeken beschrijven. In de praktijk gaat het anders; zodra je wakker bent en je 
kan je je droom herinneren, schrijf je hem op (of typ je hem) op zonder meteen te gaan categoriseren. En zo is het ook de bedoeling. 
Voor de cursus is het van belang dat je een droomschrift hebt zodat je meteen bij het wakker worden de droom met zoveel mogelijk 
details aan het papier (of laptop, iPad) kan toevertrouwen; juist zonder enige interpretatie. 
Herkenbaar als categorie is natuurlijk de nachtmerrie, de droom die je herkent als al eerder gedroomd hebbend of een bepaald thema 
wat je meteen herkent. Op het moment overigens dat je je droom ‘doorgrond’ hebt en de boodschap begrepen komen ze niet meer 
terug. 

Om goed naar de droom te kunnen kijken hebben we een gedetailleerd verslag nodig, echt alles wat je je kan herinneren. Denk 
bijvoorbeeld aan: 

- het gevoel in de droom, hoe voelde ik mij, wat was de sfeer of de stemming? 
- waar speelt de droom zich af, kan je dit beschrijven? 
- wie kom je tegen in de droom, wat wordt er gezegd? 
- wat gebeurde er, hoe begon het en hoe eindigde het? 
- welke kleuren en geuren waren er in de droom? 
- met welk gevoel werd je wakker uit de droom? 

 
Om ‘goed’ te kunnen dromen kan je voor het slapen gaan je inprenten om je droom te onthouden, na een aantal keren zal dit steeds 
meer als vanzelf gaan. Ook kan je voor het slapen gaan vragen om een droom over een vraag die er bij je speelt of een probleem of 
situatie waar je je graag in wil verdiepen. En ook hiervoor geldt: oefening baart kunst. 



10  

 
 

Het woord ‘nachtmerrie’ vindt haar oorsprong bij het woord 
‘mara’ wat boze geest betekent. Ook is Mara bekend als een 
godin die zich ‘s nachts in een merrie kon veranderen met 
blauwe ogen en soms zelfs met negen veulens of negen hoofden 
waarbij het getal negen het duivelse symboliseert. 
Al met al is een nachtmerrie eng, bedreigend en geen pretje om 
mee te maken. Belangrijk is om vast te stellen of er geen 
lichamelijke oorzaak is zoals koorts, hormonale schommelingen 
of soms ook darmklachten. Een nachtmerrie vertelt altijd dat er 
sprake is van een situatie die we niet hebben kunnen hanteren. 
Veelvuldig nachtmerries hebben kan duiden op een trauma en 
verdienen daardoor extra aandacht. Voor kinderen zijn 
nachtmerries vaak nog bedreigender; zij kunnen het verschil 
tussen het werkelijke en het gedroomde niet altijd goed duiden 
en de heftige gevoelens die in de nachtmerrie aan de orde 
komen, maken het er niet makkelijker op. Zorgvuldig omgaan 
met de angst en veiligheid bieden is dan zeer belangrijk. 

Natuurlijk is het zinvol de droom als zodanig te duiden om 
erachter te komen wat de angstdroom veroorzaakt. Allereerst 
echter een aantal tips tegen nachtmerries. Zeker wanneer 

iemand daar vaker last van heeft of zelfs bang is te gaan slapen, 
helpt het volgende: 

- zorg voor licht verteerbare maaltijden, kijk uit met alcohol 
 

- slaap in op de andere zij, bij sommigen helpt het eten van kaas 
voor het naar bed gaan of gebruik tijdelijk Tryptofaan 
(lichaamseigen). 

- bij een nachtmerrie is het gebruikelijk dat je op een bepaald 
moment wakker wordt. Schrijf de droom af of fantaseer in een 
positief einde, dus met een happy end. 

- neem je voor om, wanneer de nachtmerrie terugkomt, één van 
de twee volgende dingen te doen: of je wordt vrienden of je 
vecht terug. Mocht je achtervolgt worden; draai je om. Het 
komt geregeld voor dat de achtervolger een helper is of 
simpelweg verdwijnt. 

- als je gaat duiden, sta dan stil bij het moment van wakker 
worden. De boodschap is ‘word je bewust van...’. De vraag is: 
waarom werd ik juist nu wakker? 
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Een droom die je herkent omdat je hem al eerder gedroomd 
hebt, heet een repeterende droom. In sommige gevallen gaat dit 
om toekomstdromen maar voor het overgrote gedeelte is dit niet 
het geval. Dromen repeteren zich omdat ze niet gehoord worden, 
ofwel geduid, en de boodschap komt nogmaals op ons bordje. 
Carl Gustav Jung spreekt zelfs over het verwaarlozen van jezelf 
waardoor deze dromen blijven komen en soms ook de vorm van 
een nachtmerrie aan kunnen nemen. 

 
Een repeterende droom is niet hetzelfde als dromen over een 
thema, bijvoorbeeld bloot op straat lopen of naar je werk gaan, of 
dromen die te maken hebben met vliegen, hoogten, examens of 
douchen. 

Bij het duiden van een repeterende droom is er extra aandacht 
nodig voor de rode lijnen die er al langere tijd zijn. Dus wellicht 
bepaalde routines die erin geslopen zijn, gedragingen die 
misschien minder positief uitpakken voor jezelf maar ook je 
positie binnen relaties en familiebanden. Een repeterende droom 
kan zich bijvoorbeeld aandienen wanneer je al langere tijd weet 
dat je eigenlijk van baan zou moeten veranderen maar dat niet 

doet of wanneer je lichaam qua gezondheid wat meer of andere 
aandacht nodig heeft en je het dit niet geeft. 

Een repeterende droom vraagt je terug te gaan naar je bron. 

 

 

Repeterende droom 
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Er bestaan verschillende universele thema’s waar mensen over 
de hele wereld van dromen. Enkele van deze thema’s zijn: 

- falen voor examens 
 

- vliegdromen 
 

- naaktdromen 
 

- dromen over dieren 
 

- achtervolgings-, vecht- en vluchtdromen 
 

- dromen over ontlasting en douchen of wassen 
 

- dromen over seks en/of agressie 
 

- verdrinkingsdromen 
 

- dromen waarin je valt 
 

- dromen over uitvallende haren of tanden. 
 

Over deze droomthema’s bestaan vele interpretaties die in de 
meeste gevallen allemaal wel een kant van de waarheid raken. 
Het blijft echter van belang eerst je eigen beleving en je eigen 

droomsymboliek te herkennen voordat je hier algemene 
betekenissen aan gaat hechten die net niet op jou van 
toepassing zijn. Wanneer je net van een vliegreis terug komt en 
bijna bent neergestort heeft de droom een geheel andere lading 
dan wanneer je nog nooit in een vliegtuig hebt gezeten. Dromen 
over seks kunnen wensdromen zijn maar ook eigenlijk totaal niet 
over seks gaan. Vreemdgaan in een droom hoeft daarom 
helemaal niet op een tekortkoming te duiden, of een geheime 
wens. 

Wanneer je regelmatig droomt over eenzelfde thema, geldt 
eigenlijk hetzelfde als voor de repeterende droom; blijkbaar ben 
je bezig je persoonlijk te ontwikkelen en te groeien maar heeft 
zich een tegenkracht opgeworpen, een blokkade. Op het 
moment dat duidelijk is hoe je jezelf tegenhoudt (en welk 
voordeel je dat bracht in het verleden), is de weg vrij en zal de 
thematiek van de droom gaan veranderen. Ook zal je bepaalde 
thema’s gaan herkennen. Bijvoorbeeld dat je weer droomt over 
douchen in het openbaar. Zo kunnen dromen signalen worden 
van je eigen behoeften en wensen waar je meteen adequaat mee 
aan de slag kan. 

 

 

Droomthema’s 
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De Schatkist 
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Om een schat uit de schatkist te halen moet je weten hoe je de kist open krijgt- en om de kist open te krijgen is het nodig te weten hoe 
deze in elkaar zit. Zo is dat met dromen ook; als je een goede duiding wil doen is het nodig te weten wat een droom eigenlijk is. 
Een droom combineert informatie uit ons bewuste en onbewuste stelsel via emotioneel geladen katalysators. Deze katalysators worden 
door het onbewuste omgevormd tot beelden; dit wordt de manifeste droom genoemd. 
In dromen komt het bewuste en onbewuste samen en om de psyche te beschermen worden er twee mechanismen gehanteerd, die van 
de verschuiving (de katalysator wordt in een andere context geplaatst) en de vermomming (door middel van symbolen wordt de 
katalysator anders afgebeeld). 
Een droom bestaat uit drie lagen; de manifeste, de symbolische en de onbewuste laag. Deze lagen zijn met elkaar verbonden door de 
katalysatoren of, anders gezegd, de emotionele lading die ten grondslag ligt aan de droom en die zich in alle lagen plaatst. In de droom 
zie je dus drie aspecten terug; de ‘dagresten’, de dromer zelf en het diepere niveau wat het onbewuste verbindt met dezelfde (emotionele) 
katalysator. 

Wanneer je gaat kijken naar de manifeste, dus de bovenste laag dan zie je de rolverdeling, de plaatsbepaling, thema’s en welke middelen 
mensen aanwenden om een situatie te hanteren. 
Wanneer je gaat kijken naar de symbolische, de middelste laag dan kijk je naar waar de symbolen en figuren voor staan en naar de 
emotionele kern van de droom. 
Bij het duiden volg je vier stappen. Als eerste bestudeer je de inhoud, als tweede zoek je naar de implicaties van de droombeelden, als 
derde geef je betekenis aan de universele of persoonlijke symbolen en daarna probeer je een ruimere verklaring te geven voor de 
symbolische voorstellingen, fantasieën, verlangens en dergelijke. Belangrijkste hierbij blijft: volg je intuïtie en begin bij datgene wat het 
meest raakt. 

Jung: “Dromen kunnen betrekking hebben op de dromer maar ook op een ander, de psychische krachtvelden zijn met elkaar verbonden 
door het collectief onbewuste. de innerlijke geest is onsterfelijk en herinnert zich alle mannelijke en vrouwelijke incarnaties. Dromen 
weerspiegelen het evenwicht tussen anima en animus; het vrouwelijke in de man en het mannelijke in de vrouw. Deze innerlijke 
éénwording staat garant voor evenwichtigheid”. 
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Droomduidings-vragen volgens Jung: 
 

1. Welk algemeen beeld komt er van jezelf naar voren? Wat is je 
grootste zorg? Hoe goed of slecht functioneer je? Hoe hanteer 
je de situatie? Met welke mate van succes? 
2. Met wie heb je te maken? Zijn deze mensen een bron van 
tevredenheid of dreiging? Hoe ga jij met hen om en zij met 
jou? wat zegt de droom over je algemene kijk op mannen en 
vrouwen, familie, dieren, bezittingen en dergelijke? 
3. Welke behoeften weerspiegelt de droom? Wat stelt je teleur 
en wat stelt je tevreden? 
4. Wat zijn de belangrijkste conflicten? Hoe hanteer je die? 
Worden ze opgelost of blijven ze bestaan? 
5. Wat zegt de droom over jezelf, je gevoel van eigenwaarde, je 
zelfbeeld? Voel je je schuldig, bevestigd, ga je soepel te werk 
of juist afgeremd of voel je je gekweld? 
6. Wat is de overheersende stemming in de droom, positief of 
negatief en veranderd het in de droom? 
7. Zie je verbanden met het verleden, probeer je een situatie 
op dezelfde manier te hanteren? 

2. Welke universele symbolen zie je? Welke persoonlijke? 

3. Welke dagdromen, fantasieën, verhalen komen er in je op? 
 

4. Wat zijn conflictgebieden? Wat zijn beperkingen? Wat 
bevordert het geestelijk gezond functioneren? 

5. Benoem de thema’s uit de droom en breng die door middel 
van associaties terug naar het waakleven. 

Jung: “Dromen zijn een vertaling van datgene wat je je wel en 
niet herinnert en geven het werkelijkheidsbeeld van de psyche 
weer. De dromen passen bij een bepaald bewustzijn en geven 
doelstellingen, overtuigingen en intenties weer. Tevens bevatten 
ze het bewust niet-geregistreerde, met anderen woorden: het 
verdrongene. 

 

 

Vragen volgens Jung 
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Jung was een Zwitserse psychiater en psycholoog en een hele 
belangrijke grondlegger van de analytische psychologie. Dankzij 
hem kennen we de leer van de archetypen. Archetypen drukken 
zich uit in dromen, sprookjes, mythen en sagen. Ze komen voort 
uit het collectief onbewuste wat je kan zien als overgeërfd 
‘psychisch en cultureel DNA’. Daarnaast liet Jung zien dat 
dromen ook religieuze en paranormale aspecten in zich dragen 
en niet voornamelijk seksueel geduid dienden te worden. 
Bekend van Jung is ook het archetype van de ‘Anima’ en 
‘Animus’, het vrouwelijke in de man en het mannelijke in de 
vrouw. Wanneer Jung een vrijpartij zou moeten duiden in een 
droom, dan zou hij kunnen zeggen dat het een vereniging van 
man en vrouw is maar ook een vereniging van het mannelijke en 
het vrouwelijke in één persoon (wat het Zelf tot één geheel 
maakt). Onder ‘het mannelijke’ en ‘het vrouwelijke’ worden de 
twee energiestromen verstaan die ieder in zich heeft. De eerste 
energie is de energie die afbakent, stuurt en ‘nee’ kan zeggen. 
De tweede energie is de energie die ontvangt, open staat en ‘ja’ 
kan zeggen. 
Andere archetypen zijn de Schaduw (de ‘donkere’ weggedrukte 
kant van het onbewuste), de Persona (het masker wat getoond 

wordt aan de buitenwereld) en het Zelf (de totale persoonlijkheid). 
Bekende symbolische voorstellingen gebaseerd op de 
archetypen zijn bijvoorbeeld de oude wijze man of de oude wijze 
vrouw, het kind, de held, de bron, de reis, de moeder/vader, 
dood- en wedergeboorte en als laatste het ego. 
Een archetype bestaat dus niet als zodanig maar is een beeld 
van een idee, een soort blueprint. 
Volgens Jung vormen denken, voelen, gewaar worden en intuïtie 
het psychisch functioneren. De kant die in het dagelijks leven niet 
of te weinig vertegenwoordigd is, komt in de droom naar boven 
zodat alle functies weer in harmonie gebracht worden. 
Zelf was hij een voorloper wanneer het gaat over spiritualiteit. Hij 
was zeer geïnteresseerd in het paranormale en had helderziende 
en voorspellende dromen. Ook hield hij zich bezig met lucide 
dromen; dromen waarin je je bewust bent dat je droomt en kan 
dromen wat je wil en hoe je het wil. Op dit moment kunnen we 
nog steeds niet wetenschappelijk verklaren hoe het kan dat 
mensen lucide dromen hebben en hoe dat werkt. Maar, om met 
Jung te spreken: ‘Het is gemakkelijker om tot Mars door te 
dringen dan tot Zichzelf’. 

 

 

Carl Gustav Jung 1875-1961 
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Als voorbeeld een duiding van een droom van S., deze droom is een waarschuwingsdroom. 
 

S: “Een tijdje terug had ik een hele rare droom. Ik had zomaar allerlei rode bulten op mijn gezicht en ook in de haargrens zo zag ik 
geschrokken in de spiegel, in mijn droom. Na enige tijd ontdekte ik gelaten dat er ontelbare zwarte spinnetjes uit die bulten naar buiten 
kropen. Gelaten, dat is zo raar. het kriebelde, die kruipende spinnetjes. Pas toen ik wakker werd vond ik het een nare droom.”. 
Ik merk aan S. dat de spinnetjes de grootste emotionele lading hebben en normaliter is dit dan ook het eerst waar je op in gaat. Wanneer 
er in het echt spinnetjes uit je huid kruipen, gil je het uit. Mijn gevoel vertelde me anders, ik had meer informatie nodig en wilde naar het 
begin. Ik vroeg: 
“En de bulten, hoe voelden die? En hoe kwam je op het idee om in de spiegel te kijken?”. 
S: “Die bulten vond ik naar, paniek, lelijk, branderig, vurig; ik weet nog dat ik bewust keek of ze ook in de haargrens zaten”. 
N: “Want is het dan erger, wanneer ze in de haargrens zitten?”. 
S. geeft aan dat er een grens in het geding is. 
S: “Dat was van belang, ja, dat ze daar niet zaten. Die haargrens kwam niet meer voor toen die spinnetjes eruit kwamen”. 
N: “En welk belang was dat?” 
S. “Kaal worden, denk ik”. 
S. heeft veel belangrijke informatie gegeven; als ik de droom ‘vertaal’ hoor ik het volgende: 
‘Ik zie iets bij mijzelf (spiegel, confrontatie) wat ik lelijk, branderig, vurig (negatief, waarschuwing!!!) vind. Wanneer de spinnen eruit komen, 
onderga ik dat gelaten (jeuk, kriebel: irritatie). Ik kijk of mijn irritatie de grens al bereikt heeft. Pas wanneer ik wakker wordt, wat betekent: 
pas wanneer ik er mij bewust van word, kan ik zien dat ik mijn grens al ben over gegaan. 
Wat ik nog nodig heb om S.’ droom te kunnen duiden is wat haar betekenis is voor het symbool van de spinnen en ik vraag haar: 
N: “Herken je het geen aandacht besteden aan je irritatie terwijl eronder een vulkaan borrelt (van woede en dat is Kracht) waarvan jij zegt: 
‘shut up’?”. 
S: “Wauw. Dat is het”. 
N: “We eindigen met de angst om kaal te worden; de eigenlijke boodschap die de droom geeft is dat wanneer je geen aandacht besteed 
aan je irritatie, die serieus neemt, je jezelf op een veel dieper niveau te pakken hebt. Als je daarmee doorgaat beroof je jezelf van je 
krachten, zelfs je antennes”. 
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S: “Ik moet ervan huilen; niet luisteren naar signalen, mijzelf wegcijferen ondanks dat mijn gevoel me duidelijk zegt dat er iets niet klopt. 
Het is wel iets wat ik vaak doe. Ik ben bang voor spinnen”. 
N: “Niet huilen, kijk eens wat een prachtige boodschap je krijgt in hoe waardevol je bent en dat je dat dient te beschermen! Kan je iets 
meer vertellen over je angst voor spinnen?” 
S: “O wat luister ik toch verdomde slecht! Ik heb wel vaker over insecten gedroomd, op mijn kussen, dan krioelden ze allemaal door 
elkaar zodat ik het wit van mijn kussen niet meer kon zien”. 
N: “Je bent geen slechte luisteraar, je hebt gewoon je droom nog niet geduid. Die insecten staan voor irritaties, onhebbelijkheden, 
onzuiverheden in je omgeving waardoor jij je rust verliest en niet meer vanuit je eigen zuiverheid handelt. Daar staat het witte kussen voor. 
Daarbij is je irritatie een prachtig signaal omdat vanuit je kracht assertief aan de slag te gaan met je omgeving, en je grenzen te stellen”. 
S: “Dat voelt voor mij van binnen ook als agressie en daar hou ik niet van”. 
N: “Ja, je benoemt het ook als lelijk, branderig en iets om van in paniek te raken. Agressie heeft inderdaad een negatieve klank maar het is 
eigenlijk alleen maar een energie die zo heet en in actie komt wanneer onze grenzen overschreden worden. Noem het anders passie, of 
kracht want van daaruit weten we dat er een ‘nee‘ moet komen van onze kant. Herken je uit de droom dat er onder je irritatie op een veel 
dieper niveau een grens is bereikt en dat het al eigenlijk ten koste is gegaan van jezelf?”. 
S: “Ja meteen. Ik herken meteen de relatie die ik met iemand heb waarbij er geen ruimte is voor mijn emoties maar waarbij er wel van mij 
verlangd wordt dat ik luister en steun en me aanpas. En ik weet ook eigenlijk al langere tijd dat dit niet klopt en dat het niet goed is voor 
mij”. 
N: “Dus je hebt de eerste signalen van irritatie in de wind geslagen en de energie agressie die ‘nee‘ zei tegen de manier waarop je wordt 
behandeld, is naar binnen geslagen en destructief geworden. Je bent jezelf geweld aan gaan doen door je op te offeren voor de ander of 
het behoud van de relatie. En dan droom je dat er spinnen uit je gezicht komen”. 
S: “Oei. De spijker op zijn kop. Zij heeft het altijd maar over ‘samen‘ maar er is helemaal geen samen, er is alleen wat zij wil en zal en 
moet”. 
N: “Welke boodschap haal je nu uit je droom?” 
S: “Ik stop ermee, ik ga hieruit. En dat ga ik vandaag zeggen”. 

 
Het symbool van de spin komt bij S. overeen met haar universele betekenis van (een waarschuwing) voor gevaar volgens Jung. 
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Een waarschuwingsdroom geeft wel bij uitstek aan hoeveel 
kennis we eigenlijk in ons hebben en hoeveel we eigenlijk weten 
over onszelf en situaties. De droom helpt ons deze informatie 
bewust te maken en niet voor niets worden dromen ook wel de 
taal van de ziel genoemd. Daarnaast zijn we allen met elkaar 
verbonden door het collectief onderbewuste; onbewust delen we 
alle informatie die onze innerlijke geest in vele levens heeft 
verzameld. Onder deze kennis vallen ook de universele 
symbolen. Waarschuwingsdromen dragen symbolen in zich als 
spinnen (intriges, gevangen zijn in een net, psychische belasting) 
of vuur (vernietigend) tenzij het vuur op een positieve manier in 
beeld komt (psychische energie). 
Een waarschuwingsdroom kan ook een voorschouw geven en is 
dan gedeeltelijk ook een voorspellende of helderziende droom. 
De droom zal dan de boodschap afgeven nu te handelen om te 
voorkomen dat er anders gebeurtenissen zullen volgen die 
negatief zijn voor de dromer. 

 

 

Waarschuwingsdroom 



 

Hoofdstuk 7 

Duiding II 
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Als voorbeeld een droom van H. 
 

H: “Vanmorgen werd ik wakker uit een hele vervelende droom. Ik moest op mijn achterneefje passen en iets afleveren bij mijn zus die 
ineens in een huisje woonde op een vakantiepark. Ik kon mijn witte auto niet meteen voor de deur parkeren maar alleen een eindje 
verderop. Teruggekomen was de auto, met het kind, weg. Gestolen. Mijn zus was heel lief. Dat was pas apart! En wat helemaal raar was; 
toen ik op mijn werk kwam bleek dat vannacht een auto gestolen was bij een collega. Die stond voor de deur!”. 
N:”Een vervelende droom; wat maakte het zo vervelend?”. 
H: “Tja, heb ik de verantwoordelijkheid om op m’n kleine neefje te passen en dan let ik niet op. Ik wist niet meer of ik de auto wel goed 
had afgesloten”. 
N: “Okee. Heel even naar het einde van de droom waar je zo verrast was over het aardige gedrag van je zus. Is dat in werkelijkheid zo 
anders?” 
H:”Ach mijn zus heeft altijd op iedereen iets aan te merken. Ze heeft een ontevreden uitstraling. In haar ogen doe ik niets goed, ze heeft 
een hele scherpe tong en ik ben er nooit echt goed op voorbereid. Daarom vond ik het ook zo vreemd dat ze in de droom zo begripvol 
reageerde; het is immers haar kleinzoon”. 
N:”Ze had dus wel boos moeten zijn?” 
H:”Natuurlijk, ik kon me niet herinneren of ik de auto wel had afgesloten”. 
N:”En ze woonde ineens in een vakantiehuisje, in een park”. 
H: “Niets voor mijn zus, ze gaat nooit op vakantie. Daar is ook iedere keer een andere reden voor. Het lijkt mij wel leuk in de winter maar ik 
ga liever op vakantie met de caravan. Lekker in mijn eigen bed”. 
N: “Dus voor je zus is het nogal een uitspatting, om op vakantie te gaan, grensverleggend?” 
H: “Dat kan je zeggen, ja. Ze waren ook z’n tweeën, dat komt ook nooit voor. Dus het klopte allemaal niet”. 
N: “Vond je het trouwens vervelend dat je niet voor de deur kon parkeren, in de droom?”. 
H: “Ja want ik wilde niet lang blijven. Daarom had ik mijn achterneefje ook in de auto gelaten, ik wilde ‘even snel’. Dat zeker”. 
N: “En hoe voelde het toen in de droom, toen je erachter kwam dat je auto was gestolen?”. 
H: “Diep ellendig. Het ging me niet zozeer om de auto”. 
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N: “En toen kwam je op je werk, en toen hoorde je dit verhaal nogmaals”. 
H: “Hoe is het mogelijk, dacht ik. Verbazing, vooral dat eigenlijk”. 

Wanneer ik de droom teruggeef omschrijf ik hem als volgt: 
De witte auto staat voor het Zelf, jijzelf en je onschuld met daarin een kostbare schat; je neefje. In je droom gaat het ook echt om je neefje 
en andere relaties met familie. Ook staat deze kostbare schat voor de ontwikkeling van mannelijke assertiviteit, doelgerichtheid, situaties 
sturen en naar je hand zetten; dit ook betrekking hebbend op familieverbanden. Je ging een pakketje voor je zus afleveren; je ging geven. 
Eigenlijk wilde je snel weg en voor de deur parkeren. Het geven ging voor en je parkeerde verderop. Terwijl je het gevoel had dat het niet 
klopte, je zus in een vakantiehuis, in een vakantiepark. Met z’n tweeën, wat staat voor dualiteit, twijfel, klopt niet met je zus. Met andere 
woorden: zij neemt geen vakantie van haar scherpe tong. Iets wat ‘niet klopt‘ is niet ‘kloppend‘ wat hier wijst op de wens van een warm, 
kloppend hart van je zus naar jou toe. En de realiteit dat dit niet zal gebeuren. Wat gebeurd namelijk is dat jouw witte auto wordt gestolen, 
je autonomie, je onschuld; je raakt gekwetst en kan niet handelen. Je verliest iets heel kostbaars, namelijk je ontwikkelende mannelijke 
energie om assertief op te gaan treden. 
Dan kom je op je werk en in werkelijkheid, dus niet in een droom, is er een auto gestolen die recht voor de deur stond. Nog veiliger dan in 
jouw droom, waarin je juist niet voor de deur kon parkeren. In je droom vraag je je af of je verlies jouw schuld is. Heb je de auto wel goed 
afgesloten, met andere woorden: heb je jezelf en wat voor jou kostbaar is wel goed beveiligd? Hoe is het mogelijk, je kan je er ontzettend 
over verbazen maar het komt voor dat anderen, ook mensen van wie je houdt iets afpakken wat jou lief is. Dat kan werkelijkheid worden, 
het overkomt anderen ook. Het is aan de ene kant belangrijk om assertiever te worden en je beter te beschermen. In jouw droom is er 
echter ook sprake van een pakket voor je zus, wat je komt brengen. Welke boodschap heb jij, diep in je hart, van vrouw tot vrouw, aan je 
zus? Wat zou je haar recht in haar gezicht willen zeggen? 

H: “Wat goed, geweldig. Dat dat allemaal in een droom zit. Daar ga ik over nadenken- en mee aan de slag”. 



 

Hoofdstuk 8 

Duiding III 
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T: Vanmorgen had ik toch zo’n rare droom. Ik droomde dat het vonken regende- vonken! Ze vielen ook op mij, vooral op mijn armen en 
dat deed zeer. Ik schuilde half onder een boom, en ik zag dat een tak vlam vatte. Toen draaide ik me om, het was nacht, donker en ik zag 
de nok van een huis. En die vatte ook vlam. Het was het huis waar ik samen met mijn ex in gewoond hebben. 
N: Er was dus vuur in je droom. 
T: Er was vuur in mijn droom, ja. 
N: Wat betekent ‘vuur’ voor jou? 
T: Gevaar. 
N: En wat voor gevaar? 
T: Geen idee. Er vallen hete dingen uit de lucht. Daar moet je niet onder blijven staan. Doordat de vonken mij raakten werd ik alert. En 
keek in het rond. En zag dat het dak in de fik stond. 
N: Herken je het gevoel van alert zijn; want er is gevaar? 
T: O ja. Ik maak mij zorgen over mijn huidige relatie. 
N: En welke zorgen maak je je? 
T: Dat kan ik niet zo goed zeggen. 
N: Is het hetzelfde gevoel nu als toen met je ex? Dat gevoel van gewaarschuwd zijn omdat er gevaar dreigt? 
T: Ja, dat gevoel heb ik in mijn huidige relatie ook. Dat het dak al in de fik staat. 
N: Hoe kwam het eigenlijk, volgens jou, dat je relatie met je ex geen stand hield? 
T: Ik trok mijn mond niet open. Ik had veel eerder mijn mond open moeten doen. En nu je het zegt, ik erger me inderdaad al een tijdje aan 
mijn partner maar ik trek weer mijn mond niet open. 
N: Wat zou je tegen haar willen zeggen? 
T: Dat ze haar spullen eens op zou moeten ruimen. Ze laat alles maar achter haar kont aan slingeren. 
N: En dat heb je nog niet gezegd, dat je je daaraan ergert? 
T: Nee. 
N: Wat doe je dan, hoe ga je ermee om? 
T: Tja, ik ruim het op. Haar rotzooi. 
N: Hoe is het voor jou om andermans rotzooi op te ruimen? 
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T: Dat voelt niet goed. 
N: En wat voelt er precies niet goed aan? 
T: Het geeft me het gevoel dat ik de gevende partij ben, en zij de nemende. Dat het evenwicht ook zoek is. 
N: Herken je dat ook terug in je vorige relatie? 
T: Ja; zo is het begonnen. Ik voelde me de gevende partij, ging me ergeren en nam daarna afstand. 
N: Zonder dat te uiten. 
T: Klopt. 
N: En nu heb je het gevoel ‘dat het dak al in de fik staat’. 
T: Ja, de relatie is in gevaar. 
N: Tijd om te blussen? 
T: Hahaha. Ik weet wat me te doen staat. Dit moet me niet weer overkomen. 



 

Hoofdstuk 9 

Symbolen 
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Een symbool is een beeld wat een bepaalde betekenis uitdrukt, of: ‘voorstelling van iets op grond van verband, afspraak of associatie’. 
Deze symbolen zijn ‘emotionele katalysatoren’ die we kunnen herleiden tot hun betekenis. Er bestaan vele droomlexiconen waardoor het 
makkelijk lijkt ‘even op te zoeken’ wat een symbool betekent. Toch wil een symbool niet in elke droom hetzelfde uitdrukken, laat staan dat 
symbolen voor alle dromers dezelfde betekenis hebben. Voor universele symbolen geldt dat deze voor de meeste mensen (met een 
bepaalde cultuur en achtergrond) van gelijke betekenis zijn. Interessant is te kijken of het universele symbool wellicht als persoonlijk wordt 
gebruikt in de droom en wat dan daarvan de duiding is. 
Universele symbolen die we kennen zijn bijvoorbeeld het Ankh-kruis (wedergeboorte), de kristallen bol (helderziendheid), de cirkel 
(eenheid, heelheid), het Yin-Yangteken of de duif (vredessymbool). Maar ook de zon en de maan (mannelijk en vrouwelijk), water (emotie) 
of geboorte (ontstaan van iets nieuws) kennen we als westerse symbolen. 
Algemene universele symbolen die in dromen voorkomen zijn vervoersmiddelen, met name de auto en gebouwen, met name het huis. 
De auto staat voor het Zelf, het ‘ik’ wat te snel gaat, in de sloot kan belanden of een ongeluk kan krijgen. Meer openbare 
vervoersmiddelen hebben ook een meer maatschappelijke betekenis. Bussen en treinen kunnen werk-gerelateerd zijn en iets vertellen 
over de maatschappelijke ladder en welke richting deze opgaat. Voor het symbool van het huis geldt dat het staat voor de psyche. Meer 
openbare gebouwen geven dan de meer sociale context weer waarin de psyche zich beweegt. Een huis kan oud en verlaten zijn, kapot of 
leeg. Over het algemeen staat de zolder voor het intellect of wat verborgen is, de kelder voor het onderbewuste, de keuken voor het 
dagelijks leven, de badkamer voor reiniging en de slaapkamer voor intimiteit. 
Andere veel voorkomende symbolen zijn symbolen van dieren, zij staan voor instincten en karaktereigenschappen. Een leeuw wordt 
geassocieerd met moed, een olifant met moederschap, een ezel met domheid of een aap met zogenaamd grappig doen. Ook een koe is 
in de westerse wereld een symbool voor moederschap terwijl in India dit juist een heilig symbool is. Belangrijk is verschil aan te brengen 
tussen een ‘wild’ dier en een huisdier. Een huisdier staat immers dichter bij de mens en in een droom kan een huisdier een gemis 
vertegenwoordigen, of een projectie. 
Getallen gelden ook als universele symbolen. Eén staat voor eenheid, twee voor dualiteit, drie voor de geest (magisch getal, mannelijk), 
vier voor volmaaktheid, vijf voor kennis, zes voor (vrouwelijke) liefde, zeven voor kosmos; psychische dynamiek (heilig getal), acht voor 
oneindigheid (liggend lemniscaat) of voor uitgeputte mogelijkheden en de negen voor een nieuwe richting (ontwikkeling is volbracht). 
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Handige hulpmiddelen om universele symbolen te leren kennen 
is het lezen van sprookjes. Van sprookjes leren we de 
betekenissen van bijvoorbeeld de spiegel, de put, gif of een 
wapen. Daarnaast zitten sprookjes vol met archetypes; de oude, 
wijze vrouw of haar schaduwzijde van de stiefmoeder. Het kind 
(de onschuld), de Koning-vader (goed of slecht) of de fee (anima- 
projectie; een beeld van vrouwelijke energie). 
Daarnaast zien we in sprookjes terug met welke waarden en 
normen we, en zeker onze voorouders opgevoed zijn. 
Nieuwsgierigheid bijvoorbeeld heeft het etiket gekregen van een 
negatieve vrouwelijke eigenschap (Blauwbaard). Echte liefde voor 
een vrouw naar een man tekent zich door opoffering (de Kleine 
Zeemeermin). Al deze overleveringen kunnen terugkomen in 
dromen met de eigen persoonlijke betekenis. 

 
 

Een andere bron met universele symbolen is de reclame- en 
marketingwereld. Snelle auto’s, beelden van blote vrouwen of 
mannen (anima/animus-projecties), beelden van reinheid; 
allemaal beelden of symbolen die ons onbewust raken. Zowel de 

sprookjes als de reclames zijn te duiden als een droom met haar 
thema’s en symbolieken en boodschappen. 

Een andere manier om persoonlijke en universele symbolen te 
herkennen is de geleide fantasie. Tijdens een geleide fantasie 
kan er bijvoorbeeld voorgesteld worden dat je via een pad bij een 
huis komt, erom heen loopt en naar binnen gaat. De vragen die 
daarna gesteld worden zijn gelijk aan een duiding. Hoe zag het 
huis eruit? Hoe zag de deur uit? Kwam je makkelijk binnen? In 
welke ruimte- kan je die beschrijven? Hoe zag de keuken eruit? 
Wat vond je daarvan? Welk gevoel riep het in je op? 

 

 

Universele symbolen herkennen 
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VOORBEREIDING 
 

 

1. Ga ontspannen zitten of liggen 
 

2. Adem rustig door je buik 
 

3. Zorg dat je niet gestoord kan worden 
 

4. Schrijf daarna de ‘droom’ zo gedetailleerd 
mogelijk op. 

5. Wanneer je iemand de tekst laat voorlezen, 
lees dan alleen de dik gedrukte tekst. 

Stel je voor dat je door een bos loopt. Je loopt op een pad en je kijkt om je 
heen. Welke dieren zie je, hoor je de vogels? Kan je ze zien? 
Is het dag of nacht, of avond? Schijnt de zon? Waait de wind? 
En terwijl je doorloopt, kijk je naar het pad voor je. Hoe ziet het pad eruit? Is 
het breed of smal, makkelijk of lastig te belopen? Loop je op het pad of ernaast? 
Je loopt steeds verder en dieper het bos in. 
Welke bomen en welke struiken zie je? Wat ruik je? 
Je loopt door, verder en dieper het bos in. Verderop zie je een open plek, daar 
loop je naartoe. 
Dan zie je een huis. Hoe ziet het huis eruit? Is het groot, klein of oud? Welke 
kleuren zie je? 
Dan zie je de voordeur, en je kan hem openmaken. Gaat het makkelijk of lastig? 
Je gaat het huis binnen en je kijkt rond. Je bent in de hal, hoe ziet die eruit? 
Welke spullen zie je staan? 
En je loopt door. En je opent weer een deur en je komt in de woonkamer. Je 
kijkt rond, ziet de meubels, de kleuren en ruikt de geuren. Je voelt of de ruimte 
prettig of onprettig is. 
En je loopt weer terug, via de gang en via een trap naar de volgende kamer. 
En je kijkt weer rond, wat staat er allemaal in de kamer? Zijn er ramen in de kamer, 
en gordijnen? 

 

 

Geleide fantasie 
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Je loop weer terug en gaat via de gang naar de volgende 
kamer, het is de slaapkamer. Je neemt de slaapkamer in je op 
qua sfeer en ruimte, de kleuren. Hoe ziet het bed eruit? Spreekt 
het je aan? 
Daarna loop je terug over de gang en ziet dat er een deur op 
een kier staat. Je kijkt naar binnen en ziet de badkamer. 
Ga je naar binnen? Is het een prettige ruimte? Hoe is de 
badkamer ingericht? 
Je gaat terug naar de gang en ziet aan het eind een trap naar 
boven, naar de zolder. Je gaat erheen en loopt naar boven. 
De zolder ligt vol met oude spullen, oude dozen en het is er 
schemerig. Je kijkt in de oude dozen en vindt een foto-album. 
Je bladert er doorheen. Welke foto’s zie je? Spreken ze je aan? 
Als je klaar bent leg je het album terug en ga je weer 
helemaal naar beneden tot je in de hal bent. 
Dan zie je de keuken en daar ga je naartoe. Je neemt de 
keuken in je op, wat zie je allemaal? Hoe zien de ramen eruit, 
welke spullen staan er? Is het een oude of nieuwe keuken? 
Op de keukentafel ligt een briefje. Je pakt het op en leest het. 
Wat staat er? 
Dan verlaat je via de achterdeur de keuken en ben je in de 
tuin. 
Hoe ziet de tuin eruit? Welke dieren zie je? Welke planten? 
Dan loop je via het tuinpad weer het bos in, en je loopt verder 
steeds dieper en dieper het bos in. 
Weer zie je voor je een open plek en je gaat er naartoe. Als je  

        daar aankomt zie je dat er een bron is. Hoe ziet de bron eruit? 
        Wat hoor je, voel je, proef je? 

Vlak naast de bron zie je iemand staan die je niet kent, een 
ouder iemand. Aan deze persoon mag je een vraag stellen, 
elke vraag die je maar wil. En deze persoon zal je naar 
waarheid en wijsheid antwoorden. Ga er maar heen en stel je 
vraag. 
Dan vervolg je je weg weer, over het pad in het bos. En je 
loopt steeds dieper, en dieper het bos in. Je kijkt om je heen, 
naar de bomen, naar de lucht, je hoort de dieren, je ervaart 
het weer. En je loopt weer verder. 
Dan kom je bij de bosrand, het is het einde van het pad. Voor 
je is een omheining, daar kijk je tegenaan. Je loopt naar de 
omheining en die blijkt net hoog genoeg te zijn om er 
overheen te kijken. 
Je gaat op je tenen staan en kijkt er overheen. 

Wat zie je? 
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Aantekeningen: 
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De symbolen die gebruikt zijn tijdens de geleide fantasie, zijn 
universele symbolen met nogmaals, een persoonlijke betekenis. 
De symbolen die voorkomen zijn de volgende: 

Het bos wat staat voor het onbewuste. 
Het pad symboliseert het levenspad, de levensreis. 
Het huis staat voor de psyche, de buitenkant vertelt hoe je je 
graag presenteert of hoe je jezelf ziet. 
De voordeur vertegenwoordigd toegankelijkheid, laat je makkelijk 
of moeilijk mensen toe? Mogen ze makkelijk ‘binnenkomen’? 
De hal is een overgang van publiek naar besloten. 
De woonkamer geeft weer hoe je jezelf ziet en presenteert, hoe je 
je leven inricht. 
Ramen en gordijnen: het contact met de buitenwereld, open of 
gesloten, intimiteit zoekend of juist afstand nemend? 
Slaapkamer staat voor intimiteit, vertrouwelijkheid. Komt deze 
kamer warm of koud over? 
De Badkamer staat voor reinigen van lichaam en geest. 
Trappen zijn verbindende symbolen van bewust naar onbewust. 
De zolder staat voor vergeten gebeurtenissen, zaken die we 
‘opgeslagen’ hebben in het onbewuste. De foto’s in het album 

vertellen waar deze herinneringen mee te maken hebben. 
De keuken staat voor het dagelijks leven en de plek waar we het 
psychisch voedsel bereiden. Op het briefje vind je een 
boodschap uit het onbewuste. 
Een tuin staat voor groei, vernieuwing en vruchtbaarheid, het kan 
de echtelijke relatie weerspiegelen. 
De bron weerspiegelt het Zelf, en de toevoer van psychische 
energie. De persoon naast de bron is het archetype van de oude, 
wijze man of vrouw. De boodschap kan voorvloeien uit eigen 
wijsheid of een spirituele boodschap zijn. 
De omheining is een grens, dat wat je tegenhoudt, een 
obstakel. Wat je ziet wanneer je er overheen kijkt is een blik 
hoe je de nabije toekomst ziet. 
De dieren staan symbool voor bepaalde eigenschappen, evenals 
het soort bomen en struiken. 

 
 

Symbolen geleide fantasie 



 

Hoofdstuk 10 
 

Algemene 
basisvragen 
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Basisvragen die je kan gebruiken om een droom te beschrijven: 
 

1. Wat is de beleving tijdens de droom? 
 

2. Hoe is de natuur, het klimaat, het weer? 
 

3. Hoe is de omgeving? Is het een bekende of onbekende omgeving? 
 

4. Is het binnen of buiten? 
 

5. Welke kleuren en/of geuren komen ervoor? 
 

6. Welke personen, bekenden of onbekenden komen voor en welke houding heb je ten aanzien van hen? 
 

7. Welke kleding en voorwerpen komen voor in de droom? 
 

8. Welke voertuigen komen voor in de droom? 
 

9. Welke namen, cijfers en getallen komen voor in de droom? 
 
 
 

Vragen om het associëren te stimuleren: 
 

1. Wat valt mij in? 
 

2. Waar gaat de droom over? 
 

3. Waarom gebeurde dit? 
 

4. Hoe zou ik het einde van de droom wensen? 



35  

Vragen over niveaus van de droom: 
 

1. Welke lichamelijke prikkelingen zijn er in de droom verwerkt en op welke manier gebeurde dit? 
 

2. Welke belevenissen van overdag weerspiegelen zich in de droom? 
 

3. Welke herinneringen uit de kindertijd wekt de droom op? 
 

4. Bevat de droom seksuele of religieuze aanwijzingen of vragen? 
 
 
 

Vragen over de gemoedstoestand: 
 

1. Hoe voelde ik mij in de droom? 
 

2. Wat zou ik mij in deze samenhang wensen? 
 

3. Waarvoor ben ik eigenlijk bang? 
 

4. Is er sprake van ambivalentie of een tegengesteld streven? 
 

5. En wat is daar pijnlijk aan? 
 
 

Vragen over personen: 
 

1. Wie was het? 
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2. Hoe zag hij of zij eruit? 
 

3. Ken ik zo iemand? 
 

4. In welke gedaante kom ik zelf voor en in welke rol? 
 
 
 

Vragen over de dromer: 
 

1. Wat heb ik nog meer gedroomd? 
 

2. Wat heb ik al eerder gedroomd in hetzelfde thema? 
 

3. In welke droom komen dezelfde personen, symbolen en beelden voor? 
 
 
 

Vragen over het verband met de werkelijkheid: 
 

1. Heb ik ooit zoiets meegemaakt? 
 

2. Wanneer speelden de gebeurtenissen uit de droom en de werkelijkheid? 
 

3. Wat zouden de symbolen en bijzonderheden kunnen betekenen? 
 

4. Welke zin zou de droom kunnen hebben? 
 
 
 

Inzichten en opdrachten uit de droom: 
 

1. Welk inzicht deelt de droom mee of wat zou ik ervan kunnen leren? 
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2. Geeft de droom mij aanleiding mijn houding/handelwijze te veranderen? 
 

3. Wordt het mij door de droom makkelijker gemaakt een beslissing te nemen? 
 

4. Welke praktische opdrachten vloeien voort uit de droom ofwel: wat zou ik moeten doen? 



 

Hoofdstuk 11 

Literatuur 



 

Literatuurlijst: 
 

Dromen, leer uw dromen begrijpen en gebruiken 
Nerys Dee 

Ontsluier uw dromen, een revolutionaire techniek om dromen te 
doorgronden 
Robert Langs 

 
Droomlexicon 
Marie-José Lotus 

Dromen en hun betekenis 
Georg Haddenbach 

Creatief dromen 
Stephen Laberge 

Dromen en droomuitleg 
Friedrich W. Doucet 

De mens en zijn symbolen 
C.G. Jung c.s. 

 
NTR Educatie 
Informatie over slapen 
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Hoofdstuk 12 

Spiritueel Consult 



 

De cursus Droomduiding- hoe doe je dat is een initiatief van Spiritueel Consult. Voor vragen, opmerkingen of een persoonlijke 
droomduiding kunt u contact opnemen met onderstaand adres: 

Nelleke Riemeijer 
Medium 
info@spiritueelconsult.com 
www.spiritueelconsult.com 
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