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Mijn oog was al een aantal keren naar het boek "De Grootmoeders spreken" toe getrokken, maar
voor de rest nog niks mee gedaan. Ik vraag altijd aan mijn gidsen, welk boek mag ik nu lezen, en dan
komt er vanzelf een boek op mijn pad, zo ook nu weer. Ik was in een winkel waar ik het boek "De
Grootmoeders spreken" toevallig tegen kwam. Ik pakte het boek vast, en op dat moment gierde het
kippenvel over mijn hele lijf. De boodschap was duidelijk, het boek ging met mij mee.
Een week later, in September 2011 gingen we op vakantie naar Zwitserland, waar we 2000 meter
hoog in de bergen zaten. Ik heb het boek daar in 3 dagen uitlezen, ik kon niet stoppen met lezen. Zo
veel herkenning! Ik heb gelachen en gehuild!. Op een gegeven moment vond mijn vriend het niet
meer zo leuk alleen de bergen in, dus moest ik er ook aan geloven, en mee de berg op. Ik had erg
last van mijn evenwicht, wat erg gevaarlijk was. Het leek wel of ik aangetrokken werd naar de
afgrond, ik stond echt te tollen op mijn benen. Mijn vriend zei : “Zo gaat het niet, we gaan terug”. We
kwamen langs een open plek tussen de bomen, waar ik ben gaan staan, en de Grootmoeders om
hulp heb gevraagd, zodat ik de wandeling veilig mocht afmaken. Ik heb de hele wandeling afgemaakt,
zonder dat ik nog ergens last van had. Ik bedankte de Grootmoeders toen ik weer veilig in ons huisje
was aangekomen.
De volgende dag zouden we naar een berg gaan, waar allemaal roofvogels zouden zitten, want we
hadden nog geen roofvogel gezien, wat wij wel een beetje vreemd vonden in de bergen. We zaten al
een half uur in de auto, toen was ik het autorijden al weer zat, ik zei: “Zullen we hier even koffie gaan
drinken?”. Toen zijn we op een berg gaan zitten en in mijn hoofd vroeg ik ‘nou Grootmoeders als jullie
er zijn laat jullie dan eens zien’. Op dat moment kwamen er 3 roofvogels aan gevlogen, ze gingen
boven ons hoofd rondjes vliegen, kippenvel !! Ik snel de camera gepakt, en foto’s van ze gemaakt. Op
de terugweg bekeek ik de foto’s en toen ontdekte ik op een van de foto’s een 6 hoekige licht bol. Mijn
vakantie kon niet meer stuk.

Thuis gekomen heb ik direct opgezocht wat de boodschap van de zeshoekige lichtbol
(Grootmoeders) was. Het zendt bescherming en informatie. Ik voeg mijn foto erbij want ik denk maar
zo: Iedereen die er naar kijkt, ontvangt die bescherming en informatie ook!

