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6.3.1 Vrije vlucht 

Er komt een dag dat mijn stoflichaam het niet meer doet, ik me succesvol heb losgekoppeld van 

de materie en dan vrij het universum in vlieg. 

Ik stel me voor dat het er daarna als volgt uitziet. Ik ben in een energiebol die me beschermt, 

maar waar ik doorheen kan kijken. Beneden me zie ik de aarde, waarop de mensen nog steeds 

worstelen om zich te bevrijden van hun oude angsten en obsessies. In gedachten wuif ik naar 

Gerwie, onze kinderen en kleinkinderen en ik wens hun succes toe met hun levensmissies. 

Waar ga ik heen? Iemand die de zevende inwijding heeft ondergaan, hoeft niet meer te 

reïncarneren op aarde. Wellicht ga ik terug in de tijd en wel naar Atlantis om daar de laatste 

draakjes te ontscheppen. Of zoals Akmon tegen me zei: 

 

“Als ge uzelf beheerst, zal de kennis die vrijkwam u ontkoppelen uit het rad van levens. 

Dan zullen wij samen terugkeren in de tijd. Dat wat uitgewist dient te worden en waartoe 

ik, Akmon, niet in staat ben, zal door u en mij samen worden uitgewist.” 

 

Uitwissen is ontscheppen. 

Ik stel me voor dat ik daarna naar de moederplaneet ga, om de toestand daar te inspecteren. 

In mijn dromen ben ik er al geweest. 

Droomopdracht (2020): “Hoe gaat het nu met de moederplaneet?” 

 

Het is er licht en kleurig en bewoond door mensachtigen. Ik spreek er met professor Ed 

over een enorm grote windtunnel voor ijsproeven op ware grootte, een Fokker 100 zou 

erin kunnen. Sneeuwstormen in een tunnel. 

Iemand heeft iets groots gedaan. Ik maak een ‘Plate of Honor’ voor hem.  

Terug op aarde ben ik in een groot gebouw, een chic theater. Er is een feest, met veel 

mensen. Ik spreek er met Tjeerd over het aanpassen van mijn boek. 

 

Het gaat nu dus goed met de moederplaneet, het is er licht, het is bewoond, maar het is er 

stormachtig koud. Iemand heeft de planeet hersteld, maar ik niet. Het is een feest waard.  

Ik denk dat ik vervolgens terugga naar de Oerkiem van mijn leven, waar Ashtrono in 1987 

over sprak, om verantwoording af te leggen over het resultaat van mijn opdracht om de mens 

op aarde uit het slijk van de materie te trekken (zie hoofdstuk 3.5.2: ‘Boodschap Ashtrono’). 

Maar eerst even kijken hoe dat valt. Droomopdracht (2018): “Oerkiem, hoe gaat het met mijn 

opdracht?” 
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“De rekening is vereffend.” 

Ik ga afscheid nemen bij Fokker: papieren, rapporten en boeken opruimen. 

 

De rekening is vereffend en ik hoef me eindelijk geen zorgen meer te maken over Fokker. 

 


