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Voorwoord 

͠ 
Hallo lieve lezer, dank je wel voor het kopen van dit boek! 
 
Na mijn eerste boek Doodgewoon had ik nooit gedacht, dat er een 

tweede boek van Jozef zou komen. Het boek had op mij een enorme 
impact en ik wilde echt nog niet aan een vervolg denken.  

Verrast was ik door de fijne reacties en de steun die mensen uit 
het boek haalden. Na een tijdje vroegen mensen al wanneer er een 
tweede boek kwam.  

 
Precies op de dag dat mijn website één jaar bestond, kreeg ik ’s 

nachts de titel van het nieuwe boek door. Ik vroeg me af of er nog 
wel zoveel te vertellen was, naast de blogs die ik van Jozef doorkrijg. 
Hij vertelde dat dit geen enkel probleem was.  

 
Jozef werkt nu samen met een leermeester. Deze heeft zelf op 

aarde geleefd en samen willen ze de mensheid zoveel mogelijk 
ondersteunen.  

Ik ben dus weer vragen aan hem gaan stellen en vaak kwam hij 
zelf met een belangrijk thema. Tevens deel ik in dit boek twee blogs 
van mijn website. 

 
Het doel van “Jozef vertelt verder” is de angst voor de dood weg 

te nemen bij de mensen. Dat is nu, door deze tijd waar wij in leven, 
actueler dan ooit.  

 
Hij wil ook graag nóg dieper ingaan op onderwerpen zoals het 

hiernamaals en de manier van leven op aarde. Het is zijn wens om 
zoveel mogelijk mensen te bereiken en hun leven te verlichten.  
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Met veel liefde heb ik alles wat ik mocht ontvangen weer 
genoteerd. Ik wens je mooie inzichten en ondersteuning met mijn 
boek! 

 
Liefs, 
 
José den Ronde-van Dun 
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Hoe gaat het nu met jou? 

͠ 
Zoals je weet, ben ik nog steeds bij ons pa en vele familieleden 

hier. Altijd bezig met de tuin en de dieren. Ik woon ook nog in mijn 
mooie huis met veranda. Wel ben ik veel aan het leren met mijn 
begeleider. Ik wil meer kennis opdoen, zodat ik nog meer mag 
doorgeven aan jullie. Het doet mij goed, dat mijn berichten zoveel 
met de mensen doen en ze in deze tijd troost bieden. Daar ben ik heel 
dankbaar voor en ik vind het fijn dat jij dit altijd trouw noteert en 
doorgeeft. Er is nog zoveel te vertellen en daarom wil ik graag een 
tweede boek doorgeven.  

Wees niet bang dat je mij stoort, want tijd bestaat hier niet en ik 
geef graag mijn kennis door hoor! Wij zijn multidimensionaal en 
kunnen op meerdere plaatsen tegelijk zijn, dus dat is nooit een 
probleem. 
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Hoe werkt dat met kennis 
opdoen? 

͠ 
Je spreekt uit waar je meer over wilt weten en dan verschijnt 

precies de engel die jij nodig hebt. Deze geeft maar al te graag zijn 
kennis weer door, zodat jij hier ook weer anderen mee kunt helpen.  

Ik wil nu dus meer kennis opdoen, zodat ik de mensen op aarde 
kan helpen. Zo wil ik hun leven lichter en gemakkelijker maken. Het 
liefst met eenvoudige en begrijpelijke woorden. Dat vind ik het fijnst 
om door te geven. Zo kan iedereen dit gemakkelijk lezen en hoef je 
niet hooggeschoold te zijn.  

Deze kennis moet voor iedereen toegankelijk zijn! Ik vind het fijn 
als mensen blij worden van mijn woorden en ze daar steun en kracht 
uit halen! De engel die mij lesgeeft, is weer een stuk verder dan ik en 
vaker geïncarneerd op aarde. Deze heeft zelf veel wijsheid in zich en 
was een bijzondere, inspirerende man op aarde.  

 
Ik ben blij dat zovelen op aarde met spiritualiteit bezig zijn, want 

het is nu de hoogste tijd. Dat is een groot voorrecht van deze tijd. Dit 
was vroeger wel anders, waardoor velen vervolgd, opgesloten of zelfs 
verbrand werden. Grijp deze kans aan en verenig jullie, want samen 
sta je sterker.  

Let goed op de tekens die je ongetwijfeld krijgt. Voor de een is dat 
helder zien, voor de ander helder horen, voelen of ruiken. Ieder heeft 
zijn eigen kwaliteiten en dat is goed. Vergelijk elkaar hier niet mee, 
want het is geen wedstrijd.  

Ieder heeft zijn eigen waarheid. Mensen die hier misbruik van 
maken, worden niet door ons ondersteund. Dus luister hierbij naar je 
gevoel. Je krijgt sowieso een ingeving als er iets bij iemand niet klopt.  

Jullie doen net als ik alsmaar kennis op. Dat stopt nooit en 
niemand is ooit uitgeleerd. Alleen maar mooi toch? 


