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Lief mens, 

 

Moge onderhavig boek een wegwijzer voor jou 

zijn gedurende het opdoen van ervaringen door 

jouw ziel.  

Besef goed dat jij daarbij vanuit de zogenaamde 

andere wereld zult worden ondersteund. 

Ga jouw weg dan ook vol vertrouwen en weet je 

gedragen door onze onvoorwaardelijke liefde en 

mededogen. 
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Voorwoord 

 

 

Beste lezer, 

Ik ken de schrijver al enige jaren als een rustige nederige 

persoonlijkheid, niet belust op aandacht of vergroting van het 

ego maar dienstbaar naar anderen. De schrijver is zolang ik hem 

ken enkel op zoek naar waarheid.  

Wat die waarheid is kan wat mij betreft voor iedereen anders 

zijn. Of men het nu Jezus, Boeddha, Mohammed of de heilige 

Piet noemt, ze zijn allen voor mij dezelfde verpersoonlijking 

van de liefde en vrijheid waar iedereen naar op zoek is en die 

iedereen toekomt. De waarheden en openbaringen in dit boek 

zijn oprecht ingegeven en geopenbaard aan de schrijver en ik 

geloof, dat de schrijver deze in alle oprechtheid op papier heeft 

gezet en verwoord.  

Voor de één misschien overvloedig en voor de ander misschien 

een openbaring. Ik hoop en wens, dat eenieder die dit boek leest 

er kracht uit zal halen en het inzicht en de wijsheid krijgt, om 

dit in het dagelijks leven toe te passen. Lees dit boek daarom 

met een open mind en een open hart en laat God de rest doen. 

Hij zal daar waar u staat in het leven verandering brengen daar 

waar mogelijk. 

 

Met vriendelijke groet, 

Hermen Grondijs                    

www.healthybalance.nl  

http://www.healthybalance.nl/
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Dankbetuiging 

 

Heel erg dankbaar ben ik, dat mij de gelegenheid is 

geboden om dit boek te mogen “schrijven” en dat ik de 

benodigde gaven heb ontvangen om dit door middel van 

automatisch schrift te kunnen doen.  

 

Mijn dank gaat hierbij uit naar Celine, Hermien, Katie en 

Odwin, die mij hebben geholpen. Met warmte denk ik 

terug aan hun liefdevolle bijdrage aan dit boek.    

 

Dit laatste in de vorm van bijvoorbeeld het helpen typen, 

een luisterend oor, en de opmerkingen dat soms een 

nadere toelichting nodig was. De belangstelling alsmede 

de mentale ondersteuning van hen waren voor mij ook van 

groot belang.  

 

Veel dank ben ik ook verschuldigd aan Teunie die zo 

vriendelijk was om de correctie van dit boek voor haar 

rekening te nemen. Daarnaast heeft zij mij tevens met raad 

en daad terzijde gestaan.  

 

Ik bedank hier ook Hermen Grondijs, die zo bereidwillig 

was om het voorwoord ten behoeve van onderhavig boek 

te schrijven. Daarnaast heeft hij onder andere waardevolle 

adviezen gegeven over de indeling en vormgeving van dit 

boek. Niet in de laatste plaats dank ik hem voor zijn 

welgemeende lieve woorden die mij tot steun waren.  

 

Tevens bedank ik Christel Cannister-van der Ros voor de 

door haar ontworpen illustratie op de omslag van dit boek.  
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Tenslotte vraag ik hierbij aandacht voor een spreuk, die ik 

ooit eens heb gelezen. Deze kwam neer op het volgende: 

“Gedachten zijn dromen, zolang ze niet in de praktijk 

behoeven te worden gebracht.” Dit geldt ook hier.  

Mijn gedachten en gevoelens aangaande het mogen 

ontstaan van dit boek, werden een droom. Dit moest echter 

nog wel in de praktijk worden gebracht en dat bleek nog 

een hele klus te zijn. 

Overigens, daar wil ik mijn dankbetuiging mee afsluiten, 

doet dit niets af aan mijn intense dankbaarheid en het 

gevoel van het bevoorrecht zijn dat ik dit mocht doen.  

 

De “auteur”, 

Adri Blonk 



10 
 

Inleiding van de “auteur” 
 

Aan het door mij mogen “schrijven” van dit boek, ging 

het volgende vooraf. De ervaringen gedurende mijn leven 

zijn daar debet aan. Veelal besef je de bedoeling van 

jouw leven op dat moment (nog) niet en ben je letterlijk 

aan het "overleven". Nu het mij met hulp is gelukt om 

inmiddels echt te "leven" (wat een wonder), ben ik intens 

dankbaar voor alles wat mij tot zover heeft gebracht. De 

minder prettige ervaringen in mijn jeugd leidden er toe, 

dat ik noodgedwongen op een bepaalde manier ben gaan 

leven. Eigenlijk was dit overleven, gedurende heel veel 

jaren.  

Onbewust ben ik daarom een groot deel van mijn leven  

bezig geweest, om mijzelf te bewijzen. Door een gebrek 

aan zelfvertrouwen en eigenwaarde, ging dit zelfs   mijn 

krachten ver te boven. Daarnaast verliep mijn leven 

ogenschijnlijk als bij ieder ander. Ik heb een lief meisje 

ontmoet, die mijn vrouw werd. Wij kregen samen drie 

kinderen.  

Toen ik ongeveer vijftien jaar geleden in therapie ging, 

werd het mij duidelijk waarom ik aan het “overleven” 

was. Het  werd toen ook helder, wat dit “overleven” voor 

onbedoelde effecten op mij en mijn dierbaren had. Door 

de muren die ik ongemerkt om mij heen had gebouwd 

stond ik onvoldoende in contact met mijzelf en mijn 

liefde. Sindsdien besefte ik dat het zo niet langer kon 

doorgaan. Dit temeer, omdat ik mijzelf op een bepaald 

moment geheel was kwijtgeraakt. Het afbreken van mijn 

beschermende muren was niet eenvoudig. De oorzaak 
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weten, brengt nog niet de noodzakelijke veranderingen 

van de negatieve overtuigingen in het onderbewuste tot 

stand. Al zoekende kwam ik toen in aanraking met 

diverse vormen van alternatieve heling, die ik me toen 

deels eigen heb gemaakt. Bij toepassing van deze vormen 

van heling lukte het mij tenslotte, om mijn onbewuste 

overtuigingen te kunnen veranderen, weg te (laten) halen 

en/of los te laten. Langzamerhand ging het beter met mij. 

Een aantal jaren geleden kwam er een einde aan mijn 

langdurige huwelijk. Op die periode kijk ik nog altijd met 

dankbaarheid terug. 

 

Gedurende de laatste twintig jaar, werd ik geplaagd door 

een chronische ziekte, die niet bevorderlijk bleek voor 

mijn totale weerbaarheid. Door genoemde ziekte heb ik 

schade aan mijn zenuwstelsel overgehouden. De ziekte is 

genezen, maar mijn aangetaste zenuwen veroorzaken nog 

de nodige lichamelijke beperkingen. Via, via, kwam ik in 

2013 in contact met een “alternatieve” heler en hoopte 

dat deze mogelijk nog iets aan mijn gedeeltelijke 

zenuwuitval zou kunnen doen. Bij zijn genezingen werd 

en wordt hij geholpen door een heelmeesteres uit de 

zogenaamde andere wereld.  

 

De tweede keer dat ik voor een consult bij hem kwam zei 

hij, dat ik hetzelfde ging doen als hijzelf. Ik zou daarbij 

ook worden geholpen door de heelmeesteres, die hem 

bijstond. Hoewel ik al wel iets voor andere mensen kon 

betekenen met behulp van alternatieve geneeswijzen, was 

dit toch wel iets wat ik nooit had verwacht. Volgens hem 

werd er inmiddels aan mij "gewerkt" door een andere 

heelmeesteres. Het laatstgenoemde bleek inderdaad het 
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geval te zijn. Alles is vervolgens in een wonderlijke 

stroomversnelling terecht gekomen. Ik  werd en word 

daarbij voorbereid in de sfeer van het anderen mogen 

helpen genezen, enzovoorts. Dit blijkt mijn bestemming 

(roeping) te zijn, die veelomvattend is en erg weinig 

ruimte overlaat voor andere zaken. De voorbereiding op 

mijn bestemming ging en gaat niet zonder inspanning, 

omdat er niet alleen ‘s nachts maar ook overdag aan mij 

werd en wordt gewerkt.  

 

Op een bepaald moment mocht en kon ik zelfs met de 

heelmeesteres, die mij destijds begeleidde, spreken. Het 

werd allemaal steeds wonderlijker. Ja, op een dag sprak 

zelfs Vader/Moeder God tot mij. Zo gingen en gaan de 

wonderen maar door. Na de allereerste heelmeesteres ben 

ik daarna nog door een vrouwelijke en een mannelijke 

heelmeester begeleid. Deze begeleiding vindt thans al 

geruime tijd door Jezus plaats. Het is allemaal heel 

wonderbaarlijk en soms nauwelijks te bevatten. Hoewel 

ik al wel aan mijzelf had gewerkt, bleken er toch nog wel 

de nodige blokkades vanuit vorige levens te zijn. Deze 

blokkades verhinderden mij, om een zo zuiver mogelijk 

doorgeefluik voor genezingen, en dergelijke, te kunnen 

worden.  

 

Ik  ben in dit verband voor diverse uitdagingen geplaatst. 

Meermalen kon ik zonder hulp, vanuit de zogenaamde 

andere wereld, niet verder op mijn pad komen. Iedere 

keer mocht ik, met een beroep op de onvoorwaardelijke 

liefde en het mededogen van Vader/Moeder God, Jezus 

en mijn begeleiders van dat moment, toch telkens weer 

een stukje verder komen. Ik heb als gevolg daarvan zeer 
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intens al  veel onvoorwaardelijke liefde en mededogen 

mogen ervaren. Mij is ook heel veel verteld en wijsheid 

alsmede andere prachtige gaven geschonken. Daarbij is 

ook gebleken, dat veel van wat over Vader/Moeder God, 

Jezus en anderen in de zogenaamde andere wereld is 

verwoord of wordt verteld onjuist of vertekend is. Dit 

alles deed bij mij een grote behoefte ontstaan om te 

vragen of het niet mogelijk was, om dit alles in een boek 

te mogen verwoorden.  

 

Aan mijn verzoek is, zoals u inmiddels duidelijk zal zijn 

geworden, gehoor gegeven. In dit boek is in het begin 

van ieder hoofdstuk aangegeven wie daar aan het woord 

is of zijn. 
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Inleiding door Vader/Moeder God 
 

Diverse boeken en geschriften zijn er aan mij gewijd. 

Sommige daarvan bevatten wel enige waarheid, maar 

veel is echter ook onjuist verwoord. In dit boek is 

letterlijk verwoord, wat door mij en de anderen vanuit de 

zogenaamde andere wereld is doorgegeven aan de 

“auteur”. De inhoud van dit boek is vervolgens tot stand 

gekomen met behulp van automatisch schrift. Gedurende 

het “schrijven” wordt dan door de “auteur” automatisch 

op papier gezet wat door mij en de anderen wordt 

doorgegeven zonder dat hij daarbij zelf invloed op de 

inhoud heeft.   

 

Dit boek geeft  duidelijkheid betreffende de belangrijkste 

kwesties, die voor jullie van belang zijn gedurende jullie 

verblijf buiten de zogenaamde andere wereld. Het is 

beslist de bedoeling, dat de inhoud van dit boek jullie zal 

uitnodigen tot lezen. Er is sprake van vele religieuze 

stromingen, hetzij mild of extreem van aard. Alle 

schrijvers daarvan menen,  dat hun standpunt het juiste is. 

In nagenoeg alle gevallen is er echter sprake van het 

verwoorden van vele onjuistheden.  

 

De basis, waarvan wordt uitgegaan bij het schrijven, 

voldoet dikwijls niet aan de werkelijkheid. Vaak leidt dit 

er ook toe, dat er situaties gaan ontstaan waarbij geen 

middel onbeproefd wordt gelaten om een bepaalde leer af 

te dwingen. De mensen, die er anders over denken dan in 

die religie is bepaald, moesten en moeten dit in het ergste 

geval helaas met de dood bekopen. Uit het oog wordt in 

al deze situaties echter verloren, dat het uitsluitend om 
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onvoorwaardelijke liefde en mededogen gaat. Dus niets 

meer en  ook niets minder!  Jammer  genoeg  wordt  mijn 

liefde, die zonder meer onvoorwaardelijk van aard is, nog 

steeds ter discussie gesteld. Immers, lief mens, hoe is het 

anders mogelijk dat het aan mij toegedichte verdoemen, 

daarmede op een lijn wordt geplaatst? Hoe is hiermee 

ook te rijmen, dat iemand in de hel zal belanden en nooit 

mijn koninkrijk mag binnengaan. Ik houd van eenieder 

evenveel en ik wil natuurlijk graag, dat jullie ook van 

jezelf houden.  

 

Wanneer je er in zult slagen om al jouw blokkades te 

overwinnen, zul je een schat aan onvoorwaardelijke 

liefde en nog veel meer in jezelf mogen ontdekken. In dat 

geval zal mijn Goddelijke vonk in jou kunnen worden als 

een vuur van liefde. Er wordt vaak gezegd: “Dat je mij 

moet gaan zoeken.” Vergeten wordt daarbij dan dat ik 

altijd al bij jullie ben. Dit wordt dikwijls verkeerd 

begrepen en daardoor wordt er gezegd: “Dat je mij dus 

moet gaan zoeken.”  

 

Echter, jij behoeft je alleen maar open te stellen en ik 

kom bij jou. Jullie zijn namelijk allemaal mijn geliefde 

kinderen, geen één uitgezonderd. Lieve mensen, er is 

slechts één ding belangrijk in het leven en dat is: "Liefde" 

en het daaraan gekoppelde "Mededogen". Mijn grote 

wens in dit kader is dan ook dat jullie dit spoedig mogen 

gaan ontdekken en vervolgens tot uitdrukking zullen 

brengen. Ik houd onvoorwaardelijk en met mededogen 

van jullie. Ik spreek hierbij de hoop uit, dat dit boek de 

weg naar vele lezers zal mogen vinden. Voor alle 

duidelijkheid wordt nog even het volgende onder jullie 
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aandacht gebracht. De ziel kan, hoge uitzonderingen 

daargelaten, alleen buiten de zogenaamde andere wereld 

ervaringen opdoen. Alle onderwerpen, waaraan in dit 

boek aandacht is besteed, hebben voornamelijk 

betrekking op de mens en de aarde. Er zijn evenwel nog 

meer bewoonde planeten in het universum, waar de ziel 

kan en mag rijpen. In dit boek wordt maar af en toe even 

aandacht geschonken aan de andere planeten en hun 

bewoners. Dit boek  is “geschreven” ten behoeve van de 

mens.  

 

Vanwege het simpele feit dat bijna alles met elkaar 

samenhangt, is en was het nagenoeg onmogelijk om te 

voorkomen, dat een aantal onderwerpen soms meerdere 

malen worden belicht. Met andere woorden: dat deze 

onderwerpen er voor alle duidelijkheid dan deels bij 

zullen worden betrokken, zelfs als dit onderwerp niet 

specifiek aan de orde is. In het voorafgaande heb ik het 

een aantal malen gehad over “jullie”. Dit om even goed 

duidelijk te maken dat de inhoud van dit boek is bestemd 

voor jullie allemaal. In het vervolg wordt voor de meer 

persoonlijke benadering gekozen. Daarbij gebeurt het 

aanspreken in de vorm van je, jij en jou. 
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Hoofdstuk 1 
 

In dit hoofdstuk gaat Vader/Moeder God nader in op de 

in het vervolg genoemde onderwerpen. 

 

Niets is wat het lijkt 

Het gestelde in mijn inleiding, geeft mij al direct een 

goed uitgangspunt voor het ingaan op dit onderwerp. Ik 

houd van ieder mensenkind evenveel, wat hij of zij ook 

doet of nalaat. Mijn liefde is onvoorwaardelijk, of het nu 

om een mens gaat die zogenaamd "de goedheid zelf is" 

dan wel om een "slecht mens". Iedereen zal ooit, vroeg of 

laat afhankelijk van de staat van zijn of haar bewustzijn, 

voor eeuwig in de zogenaamde andere wereld mogen 

blijven. Het is daarvoor overigens wel nodig, dat de 

eeuwige ziel (die ieder mens bezit) alle ervaringen  heeft 

meegemaakt. Dit gaat bijna altijd gepaard met vele 

levens, die buiten de zogenaamde andere wereld moeten 

worden ervaren.  

 

De aarde, maar ook andere bewoonbare planeten, zijn de 

plaatsen waar de ziel kan en mag rijpen. Op deze plaats 

ga ik ook even in op de zogenaamde "tien geboden". In 

de Bijbel zijn deze aangehaald als geboden en zo worden 

deze ook in vele kerken verkondigd. Het door jou niet 

voldoen aan deze zogenaamde tien geboden, wordt dan 

beschouwd als zonde. Lief mens, ik wil hierbij echter 

voor eens en voor altijd het volgende duidelijk maken. 

Namelijk, dat er geen sprake kan zijn van zonde! Ik 

houd immers onvoorwaardelijk en met mededogen van 
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jou, wat jij ook doet of nalaat.  Het hiervoor gestelde 

geldt natuurlijk voor alle mensen. Terugkomende op de 

"tien geboden", merk ik het volgende op. Eigenlijk zijn 

dit slechts "tien woorden" en geen geboden! Jouw ziel 

doet meestal na verloop van zeer vele levens, voldoende 

ervaring op.  

 

In bedoelde situatie zal het in de praktijk brengen van 

deze tien woorden dan min of meer vanzelf gaan en jou 

een goed gevoel geven. Ik ben er altijd voor je, of  jij nu 

wel of niet in mij gelooft. Hoewel er niet veel mensen 

zijn die het is gegeven om te mogen horen wat er door 

mij wordt geantwoord, ontvang ik wel alle signalen die 

jij mij doet toekomen. Soms heeft het er voor jou 

mogelijk alle schijn van, dat jij zelfs een roepende in de 

woestijn bent en er niet naar je wordt omgezien. 

Realiseer je hierbij goed, dat ik jou noch mijn andere 

kinderen in de steek laat.  

 

Echter, niet alles wat er door jou aan mij wordt gevraagd, 

zal gaan gebeuren. Wanneer het wel plaatsvindt, is het 

ook niet zeker of dit op de gevraagde tijd zal gebeuren. 

Op hulp vanuit de zogenaamde andere wereld mag in alle 

gevallen worden vertrouwd, maar echter niet altijd in de 

door jou gewenste vorm. Vergeet hierbij eveneens niet 

dat ondersteuning veelal gestalte krijgt door mensen die 

ik op jouw pad stuur. Heel vaak en soms helemaal niet of 

soms na lange tijd, zul jij jezelf dan realiseren dat je toen 

en toen bent geholpen. Dikwijls wordt er gezegd: 

“Wanneer er een God bestaat, waarom laat hij dan alle 

ellende en oorlog op de wereld bestaan.” Hiermee wordt 

naar mij gewezen, terwijl jij en andere mensen zelf de 
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oorzaak zijn van dit alles. Zo is het ook met overvloed. 

Er is genoeg voor iedereen, maar de hebzucht van de één 

leidt onherroepelijk tot armoede van de ander. Deze 

situatie zal slechts na een verdere bewustwording en een 

zekere mate van verlichting kunnen verbeteren. Het 

allerbelangrijkste in jouw leven, lief mens, is evenwel 

onvoorwaardelijke liefde en mededogen! Vergeet dat 

alsjeblieft nooit en probeer dit in de praktijk te brengen! 

Als jij er weer in zult slagen om te gaan handelen vanuit 

onvoorwaardelijke liefde en mededogen, dat wil zeggen 

zonder oordeel of tegenprestatie, zullen er wonderen 

gaan gebeuren.  

 

Houd dus goede moed, er zal altijd naar jou worden 

omgezien. Realiseer jij jezelf hierbij echter wel terdege, 

dat je het verbeteren van de situatie zelf in de hand hebt, 

omdat er vanuit de zogenaamde andere wereld beslist 

niet zal worden ingegrepen. Wel zullen er steeds meer 

kristalkinderen, lichtwerkers en nieuwetijdskinderen op 

de aarde komen. Dit proces is al enige tijd aan de gang. 

Zij zijn er van doordrongen, dat het zo niet langer gaat en 

komen jou bijstaan om daarin verandering te brengen. Er 

zal dan ook een moment komen, dat onvoorwaardelijke 

liefde en mededogen de overhand zullen krijgen.  

 

 

Geloof kent geen dwang 

 

In de naam van religies vindt er veel onrecht plaats. Jij  

wordt daardoor buitengesloten en veroordeeld. Een reden 

daarvoor kan bijvoorbeeld zijn, dat je niet naar de kerk 

gaat, of niet, of onvoldoende, uit de Bijbel leest. Nog 




