27ste Rondbrief (Webbrief) van de Sjamaan Schedeldrager,
Searching Deer, Februari 2015
Een “Indigo” kind
Zijn moeder had me opgebeld en gevraagd of ik iets voor haar zoon kon doen. Ik vraag: “Wat
is er met hem, en waarom komt u bij mij?” “Ja,” zegt ze, “hij voelt geen aansluiting op school
met leeftijdgenoten en de psychiater kan er ook niets mee.” “Daar zijn ze anders wel voor“,
zei ik. “Ja, maar hij lult ze omver”, zei de moeder. Hij is hoog begaafd en een Sterrenkind.
“O” zei ik, “mag ik hem even aan de telefoon?” Even later sprak ik met de jongen. Voor mij
was het iets bijzonders. Zelden heb ik iemand van die leeftijd (15) gesproken die zo goed kon
communiceren! Ik dacht even na en zei toen tegen de moeder dat ze maar samen langs
moesten komen. Ik herinnerde me namelijk de droom over “Holon Village”, waar me door
ouders ook kinderen gebracht werden, die ik onder m’n hoede nam om deze zogenaamde
Indigokinderen een tijdje te begeleiden. Deze kinderen zijn vaak zeer intelligent en hun tijd
spiritueel vooruit. Soms missen ze echter de aansluiting met hun leeftijdsgenoten die voor
hun gevoel een heel andere taal spreken. Zo was het ook met Engelhart, zoals ik hem hier zal
noemen. We spraken via de telefoon met elkaar de eerste vijf minuten, maar ik had het
gevoel dat hij dezelfde taal sprak als ik, en me onmiddellijk begreep, maar tevens viel me zijn
buitengewoon empathisch vermogen op. Een inlevingsvermogen dat ook rekening hield met
hoe ik de dingen ervoer…
Een paar week later kwam hij langs en bij mij thuis. Hij zat op de bank en keek vol
verwondering rond in mijn kamer en daar stonden ook wel wat interessante sjamanistische
spullen opgesteld.
We waren gezellig aan het keuvelen en toen stelde ik hem een kardinale vraag: “Heb je nog
gedroomd de laatste tijd?” Ik stel die vraag altijd, omdat ze me nog meer dan het “praten”
inzicht geeft in de roerselen en de doelstellingen van de ziel. “Ja,” zegt hij,
“ik was in een auto op weg naar iets toe, het was een grote pilaar en daarop stond een
ronde bol met een netwerk erop. De auto waarin ik zat werd steeds een beetje afgeremd.”
Ik zei, “dit is een belangrijke droom. Ik zal er over nadenken. Wat ik wel weet is: je ziel is
ergens naar op weg. De auto is je levensenergie, datgene dat je ergens brengt.”
Een paar dagen later vond ik het symbool van de pilaar en bol terug in een boek. Het was
een vrijmetselaarssymbool; één der pilaren van de tempel van Salomo! Het netwerk
betekent: Verbinding en Eenheid. Ik vertelde hem later: Jouw zieledoel is dat je op zoek bent
in je leven naar Verbinding en Eenheid. “Maar,” zegt hij, “soms gaat dat wel eens moeilijk
met klasgenoten”. Ik zei toen: “Er is niks mis met jouw Engelhart en ook niet met hen. Je
bent alleen een beetje “verder”. Uiteindelijk zullen zij leren van jou.” Hij glimlachte… Later
belde zijn moeder op, met de boodschap dat hij nog steeds glimlachte….
Ja, hij wou graag terug komen.
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