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Luchtballon
naar

Droomwereld
CATHY GOEMAN



Het is mooi weer.
De zon schijnt. Er staat een zacht windje.
Bram staat in het weiland. 
Bram ziet oom Rob bij een grote mand staan.
De mand staat in het weiland.
Oom Rob heeft een speciale mand.
Het is een mand met een grote ballon erboven.
De luchtballon heeft mooie kleuren.
Rood. Blauw. Geel. En dan nog een keer. Rood. Blauw. Geel.
In de ballon zit hete lucht.
Bram klimt in de mand.
Oom Rob helpt hem.
Bram kan net over de rand van de mand kijken.
Oom Rob doet nog wat hete lucht in de ballon 
 en zegt: 'Op naar jouw droomplek!' 
 
De mand gaat omhoog.
Hoger, hoger, hoger, steeds hoger. 
Bram kijkt over de rand.  
Alles beneden wordt steeds kleiner. Bomen. Huizen. Kerken. 
Bram wordt er helemaal blij van.
Wat een avontuur!
Hoog in de lucht voelt hij zich vrij. 
 

 
 



Na een tijdje zweven, wordt de kleur van de lucht anders.
Oom Rob zegt: 'We zijn er nu heel dichtbij.'

Bram ziet het ook.
De lucht is niet meer blauw.

 De lucht is roze en paars met glitters.
 De wolken lijken wel van suikerspin.

 Zo ruikt het ook.
 De lucht ruikt naar suikerspin.

Oom Rob tilt Bram op.
Bram kan een plukje wolk pakken.

Verbaasd kijkt hij oom Rob aan.
'Het is suikerspin!' Roept hij blij.

Bram smult ervan.
 



Dan ziet Bram een twinkeling.
Er schittert iets.
Is het een ster?
Al snel worden het heel veel fonkelingen.
Ze lijken te dansen in de lucht.
De luchtballon drijft verder. 
De fonkelende sterren worden groter.
Het zijn er heel veel.
Bram probeert ze te tellen. 
Tellen en rekenen vindt hij leuk.
Er klinkt mooie zachte muziek.
De luchtballon glijdt dichterbij.
Bram ziet nu dat het geen sterren zijn. 
Maar het zijn elfjes.
Kleine vliegende stralende elfjes.
Het �adderen van de vleugels van de elfjes, 
maakt die mooie muziek. 
De elfjes zingen ook een mooi lied.



Blij om de elfjes te zien. 
Maar nu met het elfje op zijn schouder,
voelt hij zich helemaal gelukkig en rustig.
Alsof hij nooit meer bang of boos of verdrietig zal zijn.

Dan tikt oom Rob op Bram zijn schouder.
'Bram, kijk waar wij naartoe zweven.' zegt hij.
Bram gelooft zijn ogen niet.
Het is een waterval.
Een waterval tussen de suikerspin wolken.
En niet zo maar een waterval.
De waterval is de regenboog.
Alle kleuren zijn er. Rood. Oranje. Geel. Groen. Blauw. Paars.
'Wauw,' zegt Bram, hij kijkt zijn ogen uit. 

De luchtballon drijft verder.
De elfjes en hun mooie lied vliegen mee. 
Eén elfje is moe van het vliegen. 
Ze komt op Bram zijn schouder zitten. 
Er gaat een gek gevoel door hem heen. 
Hij was al super blij. 



Kom maar mee. Ik laat jullie zien 
waarom ik daarheen moet.'
Ze zweven met de luchtballon 
naar de regenboog waterval. 
Ze stappen uit op een suikerspin wolk. 
Lopen op de wolk voelt raar.
'Het lijkt wel of ik op een luchtkussen loop.'
Zegt Bram tegen oom Rob. 
Nou, zeker.' zegt oom Rob moeizaam.
Hij moet goed opletten anders valt hij nog.
Bram is helemaal niet bang om te vallen!
"Heeft het elfje toch gelijk," denkt hij.  
"Eens gevoeld, gaat nooit verloren."

Dan vliegt het elfje van zijn schouder.
Bram wil niet dat ze gaat.
Met haar voelt hij zich zo goed.
Het elfje komt terug en zegt:
'Voel eens, voel eens diep in jouw hart.
Daar zit het gevoel, wat je niet meer kwijt wilt, voor altijd opgeslagen.
Je raakt het nooit meer kwijt.
Eens gevoeld, gaat nooit verloren. 
Nu ga ik naar de regenboog waterval. 



Ze vliegt naar Bram en zegt: 'Jij hebt geluk.'
 'Waarom heb ik geluk?' vraagt Bram

 'Jij bent mens. Jullie kunnen altijd bij de bron.' zegt het elfje.
'Oh ja? Hoe dan?' vraagt Bram verbaasd.

'Jullie mensen hebben de bron in jullie hart.' legt het elfje uit.
'Echt? Maar als ik de bron in mijn hart heb.

 Waarom kan ik dan niet altijd bij de kracht?'
 vraagt Bram aan het elfje.

'Want ik ben niet altijd blij en rustig en gelukkig.

Ze komen bij de regenboog waterval.
Het elfje vliegt naar de regenboog

 en het vliegt er zelfs doorheen.
'Wat doet ze nu?' vraagt Bram aan oom Rob.

'Laten we kijken wat er gebeurd.' zegt oom Rob.
Het elfje komt weer tevoorschijn.
Ze twinkelt en straalt en schittert.

Ze lijkt wel helemaal als nieuw.
'Dit is de bron.' zegt het elfje.

'De bron van alle kracht.
 De meest krachtige kracht die er bestaat.

Die kracht heet Liefde.
'Liefde?' vraagt Bram.



'Dat weet je wel, want dat is juist het geheim.' zegt het elfje.
'Nu raak ik in de war.' zegt Bram.
En hij schudt even met zijn hoofd.
'Oké. Oké, zegt het elfje snel. Ik vertel het jou,
maar jij kan het anderen alleen laten voelen.'
Het elfje zegt: 
'De bron die bestaat uit Liefde!
Dat is het geheim van de kracht van de bron. 
En het geheim van de Liefde is.....

'Tja,' zegt het elfje, dat komt hierdoor. 
Mensen gaan niet goed om met de kracht.
Jullie weten niet meer hoe die werkt.'
'Oh,' zegt Bram, 'wil jij het mij vertellen?'
'Dat mag ik eigenlijk niet doen.' zegt het elfje.
'Aaaah toe,' zeurt Bram. 'Ik doe alles wat je wilt,
als jij zegt hoe de bron werkt.'
'Alles?' vraagt het elfje.
'Ja! Alles.' zegt Bram
'Oke, dan krijg jij een speciale opdracht.
Een geheime missie.
Ik vertel jou het geheim van de bron
en jij leert alle mensen hoe het werkt. 
Maar zonder dat jij het geheim vertelt.' zegt het elfje.
'Huh, zonder het te vertellen?
Dan weet ik niet hoe?' zegt Bram.



Na wat wel een uur lijkt, legt oom Rob
een hand op de schouder van Bram.
 Hij zegt: 'We moeten gaan jongen.'

 'Ja, oom Rob.' zegt Bram.
 

Bram is heel stil als de luchtballon weer weg drijft.
Weg van deze droomwereld.

Ze gaan weer op weg naar het weiland.
Op weg naar huis.

Plotseling, wordt het elfje nog mooier.
 Ze schijnt feller dan de felste ster.

Ze zingt het geheim:
'Het geheim van de liefde is, dat het meer wordt.

 Meer als je het deelt!' 

 Het elfje is klaar met zingen en haar licht dooft.
  Ze vlieg zonder verder nog iets te zeggen,

weer naar de regenboog waterval.
Bram blijft op haar staan wachten.



'Dat mag ik niet vertellen.' zegt Bram.
Nu toch wel een beetje somber. 
'Je mag het me niet vertellen. 
Kun je me het dan op een andere manier laten weten?' 
vraagt oom Rob.

 

'Gaat het?' vraagt oom Rob na een tijdje.
'Ja en nee.' zegt Bram.
'Waarom nee?' vraagt oom Rob.
'Omdat ik er niets van snap.
Ik snap niets van wat het elfje heeft verteld.'
zeg Bram afwezig.
'En waarom, ja?' vraagt oom Rob verder.
'Omdat ik mijn nog steeds heel blij en gelukkig en rustig voel.'
zegt Bram.
'Dat zal vast �jn voelen.' zegt oom Rob.
'Ja, dat voelt �jn. Maar ik snap het niet.'
'Je snapt het niet. Oké. 
Misschien kun je het mij vertellen?
Wat heeft het elfje gezegd?' vraagt oom Rob.



Opeens krijgt Bram een raar gevoel in zijn hart.
Het is alsof er een ster aan het stralen is in zijn hart.
Bram snapt ineens wat het elfje heeft verteld.
'Je mag het niet vertellen, je moet het laten voelen.'

Bram staat op en loopt naar oom Rob.
 Hij geeft hem een dikke vette knu�el.
Bram voelt hoe zijn hart nog meer gaat stralen.
Al zijn gevoel van blijheid en geluk en rust stop hij in de knu�el.
Hij voelt hoe oom Rob rustig wordt.
Hij kijkt in de ogen van oom Rob en ziet ook daar geluk.
De hoeken van de mond van oom Rob krullen om.
Er verschijnt een grote brede glimlach op zijn gezicht.
Bram voelt dat ook zijn eigen glimlach nog grote wordt.
Het is gelukt!!  
De liefde die hij voelt is meer geworden. 
 
Toen kwam er een som in Bram zijn hoofd:

 



'Het enige wat vermenigvuldigt
als je het deelt is: 

Liefde'



Slot  

      Dankbaar ben ik voor alle lieve mensen die mij hebben 
geholpen. Het proces, van dit boekje vervaardigen, was een 

bijzondere ervaring. 
 Een ervaring die aansluit bij de manier waarop ik werk en in 
het leven sta. Door mijn hart open te zetten, voor wie ik echt 

ben en wat ik echt wil, heb ik dit boekje kunnen maken. 
 

 Wil jij ook (meer) in contact komen met wie je echt bent en 
wat je echt wilt? Dan nodig ik je uit voor een kennismaking 
met Cranio. Via het gevoel leer jij, wie je bent en wat je wilt. 

Ook leer jij, wat jij niet meer nodig hebt in jouw huidige leven. 
Welke conditioneringen jij mag gaan veranderen.

  
 Leef vanuit jouw hart, daar zit de Liefde!   




