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”Drømmebevidsthed” 
Jeg ved godt at jeg drømmer - det er jeg helt bevidst om, men jeg 
føler, at jeg ikke vil være i drømmen. 

Jeg vil vågne - selv bestemme, hvad jeg vil ! 
Kan ikke komme ud af drømmen, som virker virkelig. 

Jeg synes, jeg ser tingene i drømmen, som var det virkeligt. 

Jeg kan føle min krops tilstedeværelse. 

Prøver at bevæge mig - rulle lidt frem og tilbage, men holdes fort-
sat fast i drømmen - jeg vil ud - ud af drømmens favntag - den hol-
der mig fast, selvom jeg fortsat forsøger at bevæge mig, så jeg kan 
vågne. 

Men stadig er jeg indelukket i drømmen. 

Hvad skal der til - kunne jeg da bare kommunikere med omverde-
nen, så den kan skubbe til mig, så jeg rigtig vågner. 

Jeg får en klaustrofobisk fornemmelse, som at være lukket inde i et 
rum i fuld bevidsthed uden vinduer eller døre, men ved godt at jeg 
er fanget. 

Efter nogen tid med forskellige bevægelser - rullen frem og tilbage, 
så lykkedes det omsider - jeg vågner og er rigtigt bevidst om min 
vågne tilstand - kan rejse mig op i sengen - selv bestemme, hvad 
jeg vil ! 

Det lettede. 

Men jeg er stadig træt - tør dog ikke lægge mig igen, sådan lige 
med det samme - i frygt for at blive fanget igen. 

Vælger at stå op og sætte mig ind foran min computer og skrive 
oplevelsen ned - så jeg kan få denne ubehagelige oplevelse lidt på 
afstand. 

Og forventer at blive træt igen på ny - prøve at få indhentet den 
manglende - for tidligt afbrudte - søvn. 

Det er ikke første gang jeg oplever sådanne ubehagelige drømme 
bevidsthed - altså det sted, der ligger imellem drømmeverdenen og 
den vågne tilstand. 

Det er som om, jeg i denne tilstand kan huske, hvordan jeg skal 
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prøve at slippe ud af drømmefængslet. Rullen frem og tilbage. 

Søvn skal man jo ha' - så jeg må prøve at fortrænge de ubehageli-
ge oplevelser - og vende tilbage til min seng. 

Godnat. 


