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Wat is jouw bedoeling 

met dit boek? 

͠ 
Jij weet al langer dat je een boek over de dood moet schrijven. Nu 

je zo gegroeid bent, ben je hier klaar voor.  
Ik wil graag mijn verhaal doen via jou en daar word ik blij van! Je 

voelt je geweldig hier en zó mooi, dat wij de mensen op aarde mogen 
begeleiden.  

Het zou heel fijn zijn dat door dit boek de mensen meer over de 
dood gaan praten. Dat het gewoon wordt dat je sterft en je gewoon 
jezelf bent hier, maar dan zonder stoffelijk lichaam. Je neemt je 
persoonlijkheid dus gewoon mee. Dus als je voelt dat je nog veel te 
leren hebt, neem daar dan de tijd voor!  

Het lijden is meteen weg en vergeten als je ziel de aarde verlaat. 
Hoe verschrikkelijk je lichaam er ook uitziet! Je ziet je lichaam zélf 
liggen als je overgaat. Dus maak je daar geen zorgen over!  

 
Ik wil vooral laten weten, dat het goed met mij gaat! Het doet mij 

en velen hier zo’n pijn om jullie angst voor de dood te zien en te 
voelen! 

Dit had ik jou meteen duidelijk gemaakt dat je hierover moest gaan 
schrijven. Het is niet nodig om zo angstig te zijn voor wat er komen 
gaat. Ik hoop echt dat dit boek hier goed bij gaat helpen.  

Heel veel angst is aangepraat door anderen en de kerk niet te 
vergeten. Onthoud dat je “gewoon” je stoffelijk lichaam achterlaat op 
aarde en hier weer verder leeft! Helemaal gezond en nog steeds maak 
je deel uit van je aardse familie en vrienden.  

 
Je maakt nooit alléén de reis naar Huis. Je wordt altijd begeleid 

door lieve familieleden en engelen. Eenmaal hier wacht je zo 
ontzettend veel liefde en zie je al je dierbaren weer terug!  
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En vergeet niet dat het er hier echt hemels uitziet; ondenkbare 
kleuren en geuren. Niet te vergeten de prachtige muziek.  

Ik wil ook graag over mijn korte leven op aarde vertellen; achttien 
mooie jaren welteverstaan. Dit geeft ook troost aan mensen die jong 
hun kind hebben verloren. Door dit te lezen beseffen veel mensen 
hoe goed wij het hier hebben en nog steeds deel uit maken van jullie 
leven. Het taboe voor de angst voor de dood gaat hiermee echt 
verdwijnen, daar ben ik van overtuigd! 
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Vertel eens over de liefde 

als je wilt! 

͠ 
Liefde is het belangrijkste wat er is. Zonder liefde geen leven!  
De mensen durven hun liefde niet te tonen, maar het is zó 

belangrijk om dat te tonen. Veel ellende in de wereld ontstaat door 
een gebrek aan liefde en compassie.  

 
Wees lief voor elkaar en zorg alsjeblieft goed voor de kinderen. Zij 

zijn heel wijs en er is veel te leren van de jonge kinderen. Zij worden 
gestuurd om meer liefde te verspreiden. 

 
Jullie leren nu steeds beter om vanuit je hart te leven. Dat voelt 

veel beter zul je merken. Wat zal je veranderen als dit eenmaal goed 
gaat! De relaties tussen mensen worden vanzelfsprekend liefdevoller 
en zachter.  

Dit komt iedereen ten goede. De maatschappij kan zo verzachten 
en dat is heel hard nodig. 

Al tijden leven jullie vanuit je hoofd en daar zijn heus mooie 
dingen uit voortgekomen. Toch is het de hoogste tijd om vanuit je 
hart te gaan leven. Mensen kunnen nu eenmaal niet zonder liefde. 
Alles is veel te hard geworden op aarde.  

Wij helpen volop om ieder weer kennis te laten maken met zijn 
hart. Vanuit dáár te denken en lief te hebben. Eenmaal hier is de 
schok dan ook minder groot voor jullie.  

Het is hier één en al pure liefde. Zó groot, dat je het niet kunt 
bevatten en amper aankan als je hier aankomt.  

Wij voelen voor alles en iedereen pure liefde! Vele wonden worden 
hier geheeld door de allesomvattende liefde. Mensen met zware, 
liefdeloze levens achter de rug, worden hier heel voorzichtig weer 
omringd door liefde. Stapje voor stapje….  
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Start op aarde alvast om lief te zijn voor elkaar. Wij zien vanaf hier 
dat het gelukkig steeds beter gaat! 
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Over de auteur 

 
 
 
 
 
Naast dit boek hoorde José den Ronde-van Dun eind 2019, dat ze 

ook een blog en Facebookpagina mocht starten. De titel hiervan 
kreeg ze op dat moment van Jozef door. Deze zijn allebei bedoeld 
om de angst voor de dood weg te nemen bij de mensen. De dood en 
het hiernamaals, het Thuis, mag eindelijk uit de taboesfeer komen en 
meer bespreekbaar worden. 

 
Op haar website schrijft José blogs over het hiernamaals en komen 

ook actuele onderwerpen aan bod. Wat gebeurt daar zoal? Hoe kun 
je dierbare overledenen aanroepen? Tekens en signalen. Dit zijn 
enkele onderwerpen van haar blogs.  

 
Het begon met teksten die ze doorkreeg van Jozef. Inmiddels laat 

haar overleden vriendin Ellen ook graag van zich horen. Soms komt 
een andere dierbare overledene wat vertellen. Dit alles wordt met 
liefde doorgegeven. Tevens schrijft ze verhalen uit eigen ervaring.  

De blogs zijn duidelijk leesbaar en kort maar krachtig geschreven. 
Er is duidelijk veel behoefte aan troost en ondersteuning hierin. 

Aan nieuwe plannen wordt hard gewerkt. Ze heeft duidelijk een 
missie om mensen hiermee te helpen. Wil je haar plannen en blogs 
graag volgen? Neem dan een kijkje op haar website 
www.terugnaarhetlicht.nl.  

 Je kunt je hier tevens aanmelden voor de nieuwsbrief! 
  


