Droom yoga

Een derde van ons leven brengen we slapend door. Stel je voor dat je al deze uren zou kunnen
gebruiken om yoga te beoefenen! Met droomyoga, een oude Tibetaanse oefenkunst, kan dat.
Ontwaak binnen je slaap en maak je geest helder. Tekst: Janneke Jonkman, beeld: Corbis, beeld Rinpoche: Elisabeth Egon Viebre

H

et is natuurlijk fantastisch als het je lukt om een
uur per dag te mediteren. Maar zelfs dan verkeer je
de overige 23 uur nog in een onbewuste toestand,
zo redeneren Tibetaanse boeddhisten. Hiervan
breng je er zo’n acht slapend door. Ook tijdens je slaap blijf je
gevangen in samsara, zoals blijkt uit de meeste dromen en nachtmerries, waarin je wordt meegesleept door allerlei emoties.
Maar gelukkig is er droomyoga. Een eeuwenoude yogavorm die
stamt uit de Tibetaanse bön-religie en die voorheen behoorde tot
een geheime leer die alleen was voorbehouden aan wijze monniken. Krijg je deze yogavorm onder de knie, dan kun je je acht uur
slaap voortaan nuttig inzetten. Door middel van oefeningen leer je
in je dromen volkomen helder te worden. Deze helderheid neem
je ook weer mee de dag in, waardoor je in het dagelijks leven meer
in balans komt. Emoties hebben minder vat op je en je gaat opener
en kalmer in het leven staan. Volgens de traditie zul je uiteindelijk
ook in staat zijn om bij het sterven het bardo, de tussenstaat
tussen leven en dood, helder te betreden en zo te ontsnappen aan
de eeuwige cirkel van wedergeboorte en lijden. Ontwaken dus,
maar dan in je slaap!
Voorspellende droom

De Tibetaans-boeddhistische monnik Tenzin Wangyal Rinpoche
beoefent droomyoga al sinds hij als jongen van dertien werd
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Zo word je slapend wijs

aangenomen in het bön-klooster in Dolanji, India. Om toegelaten
te worden tot de lessen, moest hij vertellen wat hij had gedroomd
in de nacht vóór aanvang van de eerste les. In zijn droom deelde
hij in een bus kaartjes uit waar de Tibetaanse letter A op stond.
Rinpoche wist toen nog niet dat die letter een belangrijk symbool was in de leer, dat ook veel wordt gebruikt voor meditatie.
Vijftien jaar later, toen hij zelf lessen in droomyoga gaf, deelde hij
in Italië tijdens zijn eerste les in het Westen papiertjes uit met de
Tibetaanse letter A erop. Toen pas besefte hij hoe veelzeggend zijn
droom was geweest. Rinpoche is degene die de leer bekend heeft
gemaakt in het Westen, niet alleen door zijn lessen, maar ook via
zijn boek De werkelijkheid van slapen en dromen.
Deze vorm van yoga is iets minder toegankelijk dan fysieke yoga,
legt Rinpoche uit wanneer ik hem spreek tijdens een seminar in
de Amsterdamse Posthoornkerk. De meeste mensen voelen zich
immers meer verbonden met hun lichaam dan met hun geest.
Kijk alleen al naar het aantal winkels waar je terechtkunt voor
je lichaam: kleding, cosmetica, sportartikelen. Maar er zijn maar
weinig winkels voor de geest, en de weinige die er zijn, trekken
maar een klein publiek. Toch kan het de moeite waard zijn om
in droomyoga te investeren. Met de nodige training creëer je een
flexibele, sterke geest en een steeds groter inzicht in de veranderlijke aard van het leven, waardoor je makkelijker positieve keuzen
kunt maken.

Illusies

In zijn boek legt Rinpoche onder meer uit dat het Tibetaans boeddhisme de werkelijkheid als even onecht beschouwt als de wereld
van dromen. We reageren zowel overdag als ’s nachts voortdurend
vanuit afkeer of verlangen en zien de dingen niet zoals ze echt
zijn, omdat ze worden gekleurd door onze emoties. De bedoeling is dat we leren om door deze illusie heen te prikken. In het
dagelijks leven kun je je emoties misschien nog onderdrukken of
negeren, maar in je dromen komen ze in alle hevigheid naar boven.
Juist daarom leent de droomtoestand zich zo goed voor spirituele
oefening. Door regelmatig droomyoga te doen, kun je je gewone
dromen – waarin je geest heen en weer geslingerd wordt door
allerlei beelden en emoties – veranderen in helderheidsdromen,
een zuiverder vorm waar je meer controle over hebt. Wie heel
bedreven is in droomyoga kan zelfs lichtdromen krijgen, waarin
helemaal geen beelden meer voorkomen en die vergelijkbaar zijn
met de ultieme meditatie-ervaring. Maar dit is wellicht wat hoog
gegrepen voor de meesten van ons: grote meesters hebben er jaren
over gedaan om zo ver te komen. Jaren waarin ze onder meer elke
nacht om het uur wakker werden om oefeningen te doen.
De wekker zetten

Psycholoog Jan Dinkelaar, die in het dagelijks leven droomgroepen begeleidt volgens de Tibetaans-boeddhistische leer, legt uit
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dat je als beginnende droomyogi ook een heel eind kunt komen. ‘Je mag
’s nachts de wekker zetten, maar als dat je te ver gaat, kun je ook met de
gordijnen open slapen – grote kans dat je dan ook vaker wakker wordt om
te oefenen. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar mensen met slaapproblemen hebben hier vaak veel baat bij. De grenzen tussen wakker zijn
en slapen worden zachter, en ze zijn
niet meer bang om ’s nachts wakker
te liggen.’
Dat droomyogaoefeningen de
moeite waard zijn, blijkt uit de
resultaten van zijn trainingen.
Deelnemers die aanvankelijk in
lachen uitbarsten als ze horen dat
ze ’s nachts hun wekker moeten
zetten, zijn uiteindelijk vaak heel
enthousiast. Hun dromen worden
langer en helderder en ze voelen zich meer in balans. Of, zoals Rinpoche
zegt: ‘Door droomyoga leer je het betere deel van jezelf beter te begrijpen.
De omstandigheden in je leven veranderen misschien niet onmiddellijk,
maar je kijkt er wel anders tegenaan, vanuit openheid en kalmte.’

Oefeningen

‘Mensen met
slaapproblemen
kunnen veel
baat hebben bij
helder dromen’

Je verlichte geest wakker maken
Deze zomer is Rinpoches nieuwste boek verschenen,

Tenzin Wangyal Rinpoche

voor beginnende droomyogi’s
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Douwes Isema en Cathelijne Esser, uitgeverij Scriptum
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