WORD

WAKKER

Lieve mensen,
Hartelijk welkom! Wij bieden jullie dit boek aan
vanwege onze grote liefdevolle betrokkenheid bij jullie
reilen en zeilen. Immers, als alles, wat er momenteel op
aarde gaande is en alles wat er nog staat te gebeuren, niet
zeer spoedig gaat veranderen zal deze vaart van jullie
eindigen op een klip.
In dit boek zullen wij jullie meevoeren naar wat er thans
en deels in het verleden aan de hand was, is, en nog gaat
komen. Het wordt namelijk de allerhoogste tijd dat jullie
daarover nader worden geïnformeerd.
De klok die alsmaar doortikt staat inmiddels ver in het
rood. Deze wijst thans een tijdstip aan dat al later is dan 5
voor 12! In de boeken van dezelfde “auteur”, dat zijn:
“Waarheid”, “Liefde” en “Wijsheid” zijn wij al op zeer
vele onderwerpen ingegaan die voor jullie essentieel zijn.
Telkenmale hebben we jullie in de hiervoor aangehaalde
boeken met klem gevraagd om aan jezelf te gaan werken
om de transformatie naar de 5e dimensie zo spoedig
mogelijk dichterbij te brengen. Tot op heden met veel te
weinig resultaat, helaas!
Wij hopen dan ook van harte dat jullie de aanbevelingen
in dit boek niet alleen zullen lezen, ter harte nemen, maar
ook onmiddellijk in de praktijk gaan toepassen. Langer
uitstel is zeer gevaarlijk! Ook in ons voorwoord gaan we
nog op het vorenstaande in.
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en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk,
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van de auteur.
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Voorwoord
In onze hieraan voorafgaande introductie van dit boek,
dat door middel van channeling (automatisch schrift) tot
stand is gekomen, gaven wij al in het kort de reden van
het “schrijven” van dit boek aan evenals de allerhoogste
urgentie die daarmede is gemoeid. Uit de inhoud van
genoemde boeken “Waarheid”, “Liefde”, en “Wijsheid”
bleek onder andere dat wij vanuit de zogenaamde andere
wereld onvoorwaardelijk, met mededogen, enzovoort,
van jullie houden.
Tevens hebben wij daarin aangegeven dat jullie net
zoveel levens mogen hebben buiten de zogenaamde
andere wereld, dat wil zeggen op aarde of op een andere
bewoonbare planeet, dan nodig zijn om jullie ziel te
vervolmaken. Echter, tegelijkertijd hebben wij er met
klem op aangedrongen om aan jezelf te gaan en blijven
werken om de 5e dimensie, waarnaar jullie op weg zijn,
ongeschonden te kunnen bereiken.
Door ons is hierbij eveneens verwoord dat wanneer de
transformatie naar de 5e dimensie een feit is, dat door ons
het karma wordt geschonken. Het mag inmiddels
genoegzaam bij jullie bekend zijn dat alles wat in het
verleden, heden, en toekomst, is gebeurd, thans gebeurt,
en nog gaat plaatsvinden, allemaal verband houdt met
karma. Ook is aangegeven dat er op ingrijpen van onze
zijde niet meer door jullie mag worden gerekend.
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Het laatstgenoemde wil overigens vanzelfsprekend niet
zeggen dat wij jullie niet met onvoorwaardelijke liefde,
mededogen, en dergelijke, vanuit de zogenaamde andere
wereld zullen bijstaan. Dit laatste doen wij wel degelijk!
In dit boek wordt daarop eveneens nader ingegaan. De
resultaten waarop wij na het publiceren van de hiervoor
genoemde boeken hadden gehoopt bleven grotendeels
uit.
Ongeveer twee jaar geleden hebben wij de inmiddels
bekende “auteur” door middel van automatisch schrift
een waarschuwing doorgegeven. Deze hield onder andere
in dat het tempo waarop de bewustwording plaatsvindt
veel te traag ging vanwege de gevaren die jullie
bedreigen. Echter, van een publicatie van de hiervoor
genoemde waarschuwing, welke eveneens is opgenomen
in dit boek, is het niet gekomen omdat wij dat op
geschetst moment nog niet wenselijk achtten.
Inmiddels zagen wij echter met grote zorg dat degenen
die het uitsluitend slecht met jullie voorhebben met de
snelheid van een raket doorgaan. Vanwege genoemde
reden hebben wij de “auteur” gevraagd of hij weer een
boek met automatisch schrift wilde “schrijven” en laten
uitgeven.
Het resultaat van deze inspanningen is thans voor jullie
beschikbaar. Even nog iets over de “auteur” en het
automatisch schrift. Realiseer je goed dat automatisch
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schrift in dit geval betekent dat de “auteur” letterlijk zijn
pen op het papier zet en wij deze, hoe wonderlijk dit ook
moge klinken, in beweging brengen. Op deze manier is
dit boek tot stand gekomen. De enige inbreng van de
“auteur” is dat mogelijk na het uittypen, of na de
correctie, een zin niet goed loopt of dat een nadere
verduidelijking wenselijk is.
Weet, dat er in geschetste situatie vervolgens uitsluitend
een aanpassing plaatsvindt als wij daar uitdrukkelijk
toestemming voor geven. Het komt er dan ook op neer
dat niets van wat door de “auteur” is geschreven met
automatisch schrift hem persoonlijk kan en mag worden
aangerekend! Dit moge onder andere ook blijken uit zijn
persoonlijke inleiding in dit boek.
Lieve mensen, alsjeblieft lees dit boek met de aandacht
die het verdient. Besef dat eenieder van jullie zelf iets
dient te gaan doen omdat jullie, zoals wij hebben
aangegeven in dit boek, anders gegarandeerd onder de
wals van de machthebbers terecht komen en het nog vele
malen erger wordt dan thans al het geval is.
Aangezien de meesten van jullie dit jammer genoeg nog
steeds niet of onvoldoende beseffen en nog steeds min of
meer in slaap zijn gesust moest dit boek worden
uitgebracht. Word daarom alsjeblieft wakker

voordat het onherroepelijk te laat is!
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Onze liefdevolle dank gaat niet alleen uit naar de
“auteur” maar naar eenieder die, op welke manier dan
ook, zijn of haar bijdrage heeft geleverd aan de
totstandkoming van dit boek zoals dit thans voor jullie
ligt.
Ter verduidelijking nog even het volgende. Er is door ons
niet voor gekozen om dingen, situaties, en dergelijke, per
onderwerp afzonderlijk, bijvoorbeeld per hoofdstuk of
paragraaf, te behandelen. De meeste onderwerpen hebben
namelijk veelal een, al dan niet uitdrukkelijke, verbinding
met andere.
Daardoor is een scheiding niet zo doelmatig. Bovendien
gaan wij er vanuit dat het van tijd tot tijd laten
terugkomen van een bepaald thema wenselijk is. Dit
laatste niet alleen voor jullie begrip maar ook om de
urgentie te benadrukken om spoedig in actie te komen.
Wij, dat wil zeggen: “Vader/Moeder God, Jezus, Moeder
Maria, Maria Magdalena, Martha, en anderen, hebben
zorg gedragen voor de inhoud van dit boek.”
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Dankbetuiging
Nadat ik de hieraan voorafgaande boeken “Waarheid”,
“Liefde” en “Wijsheid” mocht “schrijven” heb ik op
dezelfde manier ook dit boek “WORD WAKKER”
“geschreven”. Ik ben dankbaar dat mij de benodigde
gaven zijn gegeven om dit met behulp van automatisch
schrift te kunnen doen.
Met uitzondering van inhoudsopgave, colofon, inleiding
van de “auteur”, en dankbetuiging, is alles wat door mij
nog meer is “geschreven” door middel van channeling
(automatisch schrift) tot stand gekomen.
Het spreekt voor zich dat mijn hartelijke dank uitgaat
naar eenieder die de uitgave van dit boek, op welke
manier dan ook, heeft bevorderd.
Ik voel mij een bevoorrecht persoon vanwege het feit dat
ik dit boek “WORD WAKKER” heb mogen “schrijven”.
De “auteur”,
Adri Blonk
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Inleiding van de “auteur”

Aan het mogen “schrijven” van dit boek ging het nodige
vooraf. Minder prettige ervaringen in mijn jeugd leidden
er toe, dat ik ging overleven in plaats van leven.
Onbewust ben ik tengevolge daarvan een groot deel van
mijn leven bezig geweest om mijzelf te bewijzen. Gebrek
aan zelfvertrouwen, eigenwaarde, enzovoort, waren de
oorzaak. Ogenschijnlijk verliep mijn leven verder als bij
iedereen. Ik ontmoette een lief meisje dat mijn vrouw
werd. Samen kregen wij drie kinderen.
Ongeveer achttien jaar geleden werd het mij duidelijk
waarom ik aan het “overleven” was en wat de
onbedoelde effecten op mijzelf en mijn dierbaren waren.
Tengevolge van de muren die ik om mij heen had
gebouwd stond ik onvoldoende in contact met mijzelf en
mijn liefde. Dit kon zo beslist niet langer doorgaan,
omdat ik mijzelf op een bepaald moment geheel was
kwijtgeraakt.
Het weten van de oorzaken brengt overigens nog geen
veranderingen van de negatieve overtuigingen in het
onderbewuste tot stand. Ik ontdekte toen, al zoekende,
diverse vormen van alternatieve heling die ik me toen
deels eigen heb gemaakt. Met behulp van deze vormen
van heling lukte het mij tenslotte om mijn onbewuste
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overtuigingen te veranderen, weg te (laten) halen, en/of
los te laten. Langzamerhand ging het steeds 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.
Ruim twintig jaar geleden ontstond er bij mij een
chronische ziekte die niet bevorderlijk bleek voor mijn
totale weerbaarheid. Door deze ziekte ontstond schade
aan mijn zenuwstelsel. De ziekte is inmiddels genezen.
Mijn aangetaste zenuwen zorgen echter nog voor
lichamelijke beperkingen. In 2013 heb ik toen een
“alternatieve” heler geraadpleegd.
Bij zijn genezingen wordt hij ondersteund door een
heelmeesteres uit de zogenaamde andere wereld. Toen ik
de tweede keer bij hem was zei hij dat ik hetzelfde ging
doen als hijzelf. Ik zou ook worden geholpen door de
heelmeesteres, die hem hielp. Ik kon toen al iets voor een
ander betekenen met behulp van de geleerde alternatieve
geneeswijzen. Echter, dit laatste had ik zeker niet
verwacht. Ja, er bleek toen zelfs al aan mij "gewerkt" te
worden door een andere heelmeesteres.
Vervolgens ben ik in een wonderlijke stroomversnelling
terechtgekomen. Ik werd en word nog altijd voorbereid
om anderen te mogen helpen genezen, en dergelijke. Dit
blijkt mijn bestemming te zijn. Deze is veelomvattend en
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laat weinig of geen ruimte over voor iets anders. De
voorbereiding op mijn bestemming ging en gaat
overigens niet zonder enige inspanning, aangezien er niet
uitsluitend ‘s nachts maar ook overdag aan mij werd en
wordt gewerkt.
Na enige tijd mocht en kon ik zelfs met de heelmeesteres,
die mij toen begeleidde, spreken. Het werd steeds
wonderlijker. Ja, op een dag sprak zelfs Vader/Moeder
God tot mij. Zo gingen en gaan de wonderen nog steeds
verder. Na de eerste heelmeesteres ben ik nog door een
vrouwelijke en een mannelijke heelmeester begeleid.
Deze begeleiding is daarna lange tijd door Jezus gebeurd.
Voornoemde wonderen waren soms nauwelijks te
bevatten. Ik had daarvoor al wel aan mijzelf gewerkt
maar er bleken toch nog blokkades vanuit vorige levens
te zijn.
Deze blokkades belemmerden mij om een zo zuiver
mogelijk doorgeefluik voor genezingen, en dergelijke, te
kunnen worden. Ik ben in dit verband voor meerdere
uitdagingen geplaatst. Ja, verscheidene keren kon ik zelfs
zonder hulp vanuit de zogenaamde andere wereld niet
verder op mijn pad komen. Iedere keer mocht ik,
geholpen door de onvoorwaardelijke liefde en
mededogen van Vader/Moeder God, Jezus en mijn
begeleiders van dat moment, telkens weer een stukje
verder komen.
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Zeer intens mag ik dagelijks de onvoorwaardelijke liefde
en mededogen ervaren. Mij is ook veel verteld, wijsheid,
en andere 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 dan
ook een grote behoefte ontstaan om te vragen of het niet
mogelijk was, om dit allemaal in een boek te mogen
verwoorden. Aan mijn verzoek is gehoor gegeven. Ja,
zelfs op een zodanige wijze dat ik met automatisch
schrift de boeken “Waarheid”, “Liefde” en “Wijsheid”
heb mogen “schrijven”.
In aansluiting op genoemde boeken mocht ik op verzoek
vanuit de zogenaamde andere wereld opnieuw een boek
“schrijven”. Het enige wat mij werd gezegd is dat het een
wonderbaarlijk boek zou worden waarop de mensen van
goede wil zaten te wachten. Verder wist ik toen nog niets
over de inhoud en wachtte op het moment dat mijn pen
automatisch in beweging zou worden gebracht.
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Lieve mensen,
Thans is dan het moment aangebroken dat we jullie het
nodige zullen vertellen betreffende het verleden, het
heden, de toekomst, en wat verder van belang is. Heel
veel mensen maken zich soms zorgen om het heden en de
toekomst. Wat komt er allemaal op jullie af, zeker in
deze roerige tijden op aarde.
Het verleden is veelal redelijk bekend ook al is het niet
altijd te begrijpen waarom het ging zoals het is gegaan.
Het hier en nu is ook redelijk bekend ook al weten jullie
wat dat betreft niet altijd waarom het gaat zoals het gaat.
De toekomst is echter de grote onbekende en als gevolg
daarvan juist beangstigend.
Komt er weer een grote oorlog. Hoe gaat het met het
klimaat en nog zoveel vragen van persoonlijke aard.
Zoveel vragen en zo weinig antwoorden omdat niemand
in de toekomst kan kijken. Natuurlijk kun je zeggen dat
een bepaald soort handelen een gevolg heeft wat
daarmede verband houdt.
We staan even stil bij de opwarming van de aarde met de
verwachte gevolgen van dien. Zal het echt zo gaan als
men verwacht of komt er bijvoorbeeld weer een ijstijd. In
dit boek zullen wij een deel van dit alles nader belichten.
Wij weten namelijk wel wat de toekomst biedt. Zoals
jullie weten is er thans sprake van de 3e dimensie waarin
het leven op aarde zich afspeelt.
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In de 3e dimensie is er sprake van dualiteit. Zij het dat
een aantal mensen al wel gevoeliger zijn geworden en
zich eigenlijk al in de 4e dimensie bevinden. Jullie zijn
echter allemaal op weg naar de 5e dimensie. Echter,
alvorens de transformatie naar de 5e dimensie echt kan
plaatsvinden behoren er voldoende mensen nagenoeg
onvoorwaardelijk liefdevol en mededogend te zijn. In de
5e dimensie wordt alles anders.
In genoemde dimensie zal er bijvoorbeeld geen oorlog
meer zijn en alles wat je doet en laat zal ten gunste van
het grote geheel zijn. Dus vele malen anders dan het op
dit moment is. Wat zich thans allemaal op aarde afspeelt
is karma wat in vorige levens is opgebouwd. Zolang
daarvan sprake is zal er weinig of niets veranderen.
Op basis van karma gebeurt er heel veel met nare
consequenties. Denk alleen maar eens aan de ongelijke
verdeling op aarde. De macht van het geld. Daarbij wordt
geen middel onbenut gelaten om daarvan zoveel mogelijk
te verkrijgen. Dit terwijl degenen die dit doen weten, of
behoren te weten, dat zij daarmede alles wat bezield is
veel blijvende schade toebrengen.
Nu zullen jullie mogelijk opmerken: “De ziel moet
immers alle ervaringen opdoen, toch?” Inderdaad is dit
nog zo. Echter, wij willen liever niet dat dit op deze wijze
blijft voortduren. Doch ingrijpen van onze zijde gaat niet
meer gebeuren. Wel geven wij jullie op andere wijze
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