"bijzondere gaven"

Mijn man heeft bijzondere gaven. Ten eerste is hij telepathisch begaafd. Toen onze dochter nog op school
zat, voelde hij altijd als er iets aan de hand was, dat ze hem nodig had. Hij pakte dan zijn fiets en ging haar
zoeken en inderdaad werd ze dan gepest of iets dergelijks. Toen mijn moeder stierf (we hadden haar al
jaren niet gezien en wisten niet dat ze ziek was), voelde hij in zijn hoofd de hele ochtend een sensatie alsof
er allemaal relais werden afgesloten. Hij zei: "Het was alsof ik zelf dood ging!" Later bleek dat het moment,
dat het gevoel ophield, het moment van haar sterven was.
Voorspellende dromen heeft hij ook. De begrafenis van zijn oma had hij tevoren in een droom beleefd. Hij
had van tevoren ons huis, ingericht en wel, al gezien, voordat er zelfs sprake was van een huis.
Heel bijzonder vind ik ook de waarschuwingen, die hij krijgt. Jaren geleden liep hij op een stoep en hij
kreeg het gevoel, dat hij daar acuut weg moest. Even later vloog er een auto de stoep op, precies waar hij
eerst stond. Deze zomer, toen we terug kwamen van vakantie, en in Duitsland op de Autobahn reden, wilde
hij meer gas gaan geven. In zijn hoofd kwam plotseling de gedachte: Nee, niet harder dan 80 km per uur.
Enkele minuten later passeerden wij een auto, die uit de bocht was gevlogen, eerst tegen de linker
vangrail, toen tegen een vrachtwagen en daarna tegen de rechter vangrail was geklapt. Er was niet veel
van over. Ze waren net een tafellaken op de weg aan het uitspreiden (er was nog geen politie of ambulance
bij), dus ik neem aan dat de inzittenden dood waren. Had hij harder gereden, waren we er misschien ook
nog bij betrokken geweest.
Zo zijn er nog veel meer voorbeelden, maar last but not least, hij is konijnenfluisteraar. Hij kan onze
konijnen, door zijn gedachten te visualiseren, opdrachten geven, dingen verbieden, waar ze zich
vervolgens aan houden. Ik weet het, het klinkt ongeloofwaardig, maar het is echt waar. Ik ben zelf getuige
geweest.
Zijn moeder heeft ook van die gaven en zijn oma had het ook. Het zal dan misschien wel erfelijk
zijn.
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