
Lucid Control
ChrisDeemian's handleiding naar het herinneren, veranderen en sturen van je dromen.
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Disclaimer

Deze uitgave is bedoeld voor mensen geïnteresseerd in ludiek dromen (of Lucid
Dreaming). Dit document mag verspreid worden, zolang geen veranderingen
worden aangebracht. Ik raad de lezer aan dit document in een keer door te lezen
voor optimaal resultaat. Mocht U vragen of suggesties hebben, neem dan contact
op met ATS member ChrisDeemian

Inleiding

In dit document wordt uitgelegd hoe je dromen beter onthoud, hoe je moet
“wakker worden” in je dromen, en hoe je je dromen kan veranderen.

Wat veel mensen niet beseffen is dat we bijna de helft van ons leven slapen, het
is ontzettend zonde dat mensen die tijd gewoon voorbij laten gaan. “Het zijn
maar dromen”. Sommige mensen vinden dromen zo onbelangrijk dat ze ze
onbewust al vergeten omdat ze denken dat ze er toch niks mee kunnen.

Niemand weet precies wat dromen zijn. Er zijn veel mensen die geprobeerd
hebben ze te verklaren, maar niemand weet precies wat ze zijn en waarom we ze
hebben. Mijn  mening is dat dromen een verwerking zijn van de dingen die je
overdag meemaakt. Ze worden opgeslagen in je onderbewuste. Een ander
perspectief is dat je dromen je onbewuste is die informatie aan je probeert door
te geven, veel mensen kennen de ervaring van precognotieve dromen. Het
dromen van iets of iemand, en later die gebeurtenis echt beleven. Dit is een
voorbeeld van je onbewuste die dingen oppikt, verwerkt, en ze aan jou
doorgeeft. Ik denk dat dromen een combinatie zijn van deze twee theorieën.

Ludiek dromen (Lucid Dreaming), is de kunst van het beseffen dat je droomt
terwijl je droomt en je droom beïnvloeden. Het is een geweldige ervaring om in
een droom alles te kunnen doen wat je wil. Sommige mensen oefenen
vaardigheden die ze in het bewuste leven leren, en met groot effect. Oosterse
monniken beweren dat een training beoefend in de droomwereld 9x zo effectief
is dan in de realiteit, omdat je onbewuste direct dingen opslaat.

Ik hoop in dit document duidelijke methodes te instrueren die helpen bij het
herinneren en beïnvloeden van je dromen. Ik wens je veel plezier toe, ludiek
dromen is een kwestie van plezier en leuke ervaringen, gebruik de tijd die je
gegeven is.



Dromen Onthouden

Dit hoofdstuk is geweid aan het herinneren van je dromen. Veel mensen beweren
dat ze niet dromen, wat ze niet beseffen is dat ze wel degelijk dromen, ze
herinneren het zich alleen niet. Hoewel Ludiek dromen droom herinneringen
versterkt vanwege de overweldigende ervaring is het goed om eerst je dromen te
herinneren voordat je probeert erin wakker te worden. Hieronder staan een aantal
technieken, die helpen bij het herinneren van dromen.

De eerste techniek is het droomboek. Dit is de effectiefste methode die ik ken.
Het werkt direct, en heeft effect over een lange tijd. Het gaat als volgt. Het enige
dat je nodig hebt is een schrift, notitieboek of zelfs dagboek, minder ideaal zijn
losse papiertjes, maar die werken ook. En je hebt natuurlijk een pen nodig.

Wat veel mensen niet beseffen is dat een mens elke nacht wel een keer wakker
wordt, de herinnering hiervan wordt genegeerd en verdwijnt uit het bewuste
geheugen. Het droomboek helpt om op die momenten je dromen naar boven te
halen.

Leg het boek of schrift naast je bed met een pen erbij. Schrijf op de eerste
pagina: “Ik heet ...., en dit is mijn droomboek”. Schrijf daaronder de datum en
laat het dichtbij je hoofdeinde liggen. Schrijf elke dag voor je gaat slapen de
datum op. Op het moment dat je wakker wordt, oftewel 's ochtends of in de
nacht, pak je je droomboek en schrijf je eventuele dromen op. Schrijf alles op dat
je je herinnerd, zelfs als het maar flarden van beelden of vage ideeën zijn. Het
kan een huis zijn, een persoon, een zee of een kus. Alles is mogelijk, schrijf het
allemaal op. Nadat je het op hebt geschreven sta je op, of slaap je weer door.
Afhangend van de tijd.

De tweede techniek is de “ochtendtechniek”, hij is gebaseerd op het feit dat je
dromen in een lichte staat van slaap voorkomen en dat je je dus het meeste
herinnerd als je net wakker wordt, of net slaapt.

Zet twee uur voor je moet opstaan je wekker en gebruik de derde techniek.
Schrijf eventueel in je boek en ga weer slapen. Als je wakker wordt herinner je je
waarschijnlijk meer dan normaal, schrijf ook dit op in je droomboek.

De derde en laatste techniek is een droomyoga techniek uit het boek van
Namkhai Norbu. Visualiseer een rode “A” op je keel, de plaats van je 3e chacra,
voor je gaat slapen, en laat het geluid van de “A” weerklinken in je hoofd tot je
slaapt. Het is niet erg als je wegzakt en vergeet het geluid te laten doorgaan.
Maar probeer het zolang mogelijk vol te houden.



Wakker Worden In Je Dromen

Met “wakker worden in je dromen” bedoel ik, dat je je in je droom bewust wordt
van het feit dat je droomt. Sommige mensen hebben dit va nature, vooral
kinderen. De technieken om dit te bereiken zijn vrij simpel en effectief.

De eerste techniek is de “reality check”. Schrijf een “W” op je hand, op een plek
waar je hem goed kan zien, op beide kanten werkt heel goed. Elke keer dat je
naar de “W” kijkt, zeg dan tegen jezelf “Ik ben wakker”, en neem de details van
je omgeving in je op. Doe dit een paar dagen totdat het een gewoonte wordt om
om de zoveel tijd even na te gaan of je wakker bent. Dan kun je ophouden met
de “W”, en gewoon om de zoveel tijd een “reality check” doen.

Het idee achter deze techniek is dat je ook in je droom deze check doet, en je dan
beseft dat je niet wakker bent maar dat je droomt, want een droom voelt anders
aan dan de realiteit.

De tweede techniek komt wederom uit het boek van Namkhai Norbu. Visualiseer
een witte “A” op je borst, op hoogte van je 4e chacra. Laat het geluid van “A”
door je hoofd klinken en blijf de “A” visualiseren. Ook nu is het niet erg als je
wegzakt en vergeet het geluid te laten doorgaan. Maar probeer het zolang
mogelijk vol te houden.

Een belangrijke techniek als je “wakker bent” is het wakker blijven. Het is nodig
om je droom te stabiliseren en bewust te blijven. Zeg in je droom hardop:
“Stabiliseer, je bent gemaakt uit mijn gedachten en dus onder mijn controle,
wordt stabiel en helder”. Ja, het is echt zo simpel. Je droom is jou gedachten, en
jij stuurt je gedachten dus ook je droom.



Je Dromen Beheersen

Dit is het leukste gedeelte van dromen. Het beheersen en veranderen van je
dromen. Je weet dat je dromen jouw gedachten zijn, en dus daarom onder jouw
controle. Ook de mensen die erin voorkomen. Alles is onder jouw controle.

Zodra je je droom gestabiliseerd hebt kun je aan da slag, wat het ook is het is
mogelijk. Maar, eerst is het goed je krachten te verkennen. De eerste keren kan
het zijn dat je krachten er nog niet zij. Dat komt omdat jij ze moet maken.

De eerste kracht is vliegen. Veel mensen zeggen dat als ze in een droom van een
gebouw vallen, dat ze dan wakker worden. In een gecontroleerde droom hoeft
dat niet, want je weet dat er niks kan gebeuren. Het is een fantastische ervaring
om van een gebouw af te springen in een droom. Je kunt jezelf afremmen
voordat je de grond raakt, of gewoon op je voeten landen. In een droom kan er
niks gebeuren.

Alles wat je hoeft te doen is het te willen. Een goed eerste experiment is een
muur kapot slaan. Het gaat zo. Ga voor een muur staan, maak je boos, en sla
door de muur heen. Soms heb je een paar slagen nodig maar meer ook niet.

Een veelzijdige techniek is energie manipulatie. Visualiseer energie in je
lichaam, licht, of een magnetisch veld. Stuur het naar een lichaamsdeel om het te
versterken, of duw het uit je voeten om te vliegen.

Een handige techniek is ook “Commando”. Commando betekend dat je alle
mensen in je droom kan commanderen, omdat ze allemaal gemaakt zijn door
jouw gedachten. Je kunt alles zeggen, van “slaap” tot “ga de kamer uit”.

Een andere leuke techniek is teleportatie. Het is heel simpel, doe je ogen dicht,
zie de locatie die je wil voor je en stuur jezelf erheen. Doe je ogen open, en je
bent er.

Er zijn nog veel meer mogelijkheden, maar het leukste is om ze zelf te
ontdekken. Veel plezier.



Nachtmerries

Nachtmerries zijn vreselijk, je wordt geconfronteerd met al je angsten en
problemen. Vaak lijken ze onoplosbaar, en zonder einde. Maar is een ludieke
droom, is een nachtmerrie maar een klein probleempje.

De reden dat je een nachtmerrie hebt is omdat je gedachten negatief geladen zijn.
Met problemen of enge herinneringen. Zoals je weet is het allemaal maar je
eigen gedachte, dus is het simpel om de nachtmerrie om te zetten naar een leuke
en grappige droom.

Als je geconfronteerd wordt met een persoon, mag je hem of haar gewoon
neerslaan als dat je geruststelt. Een stuk makkelijker is een Commando, “stil,
slaap” bijvoorbeeld. Als je in een onprettige omgeving bent, kun je in plaats van
de omgeving te veranderen ook gewoon jezelf ergens anders heen brengen.

Wakker Worden
Deze keer wakker worden in de realiteit. Als je genoeg hebt van het dromen heb
je twee opties. De eerste is jezelf terug te geven aan je onbewuste. Dit is heel
makkelijk door gewoon iets te beginnen te doen, en er niet meer bij nadenken.
Binnen een paar seconden ben je weer in je normale droom. Als je wakker wil
worden, is dit ook een optie.

Wakker worden is niet heel moeilijk. Doe je ogen eens dicht, in het echt, nu
meteen. Je ziet nu een kleuren combinatie, of gewoon een bruinrode kleur. Als je
in je dromen je ogen dicht doet zie je hetzelfde. Dit brengt je al dichten naar de
realiteit. In je droom hoef je dus alleen je ogen dicht te doen, en alles om je heen
te vergeten. Alleen concentreren op de kleuren. Je zult merken dat je wordt
teruggebracht naar je lichaam, dat je steeds dichter bij het wakker zijn komt. Doe
nu je ogen open in de werkelijkheid en schrijf je ervaringen eventueel op in je
droomboek.

Veel plezier in de wereld van dromen.


