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Inleiding
Hemelse boodschappen vanuit het universum

Volmondig zeg ik altijd ''ik doe het mooiste werk van de
wereld''.
En zo voelt het ook echt voor mij, want wat is nou mooier dan Gods
Wil, Wijsheid en Liefde verspreiden over de mens?
Mijn diepe dankbaarheid gaat uit naar de liefdevolle lichtwezens die mij
helpen op mijn pad en die mij begeleiden in mijn werk om mensen
bewuster in het leven te laten staan. Alsook geniet ik enorm van de
prachtige channelings -ofwel: hemelse boodschappen- die ik mag
ontvangen voor niet alleen mezelf, maar ook voor jou!
Dit is het tweede deel met 10 hemelse boodschappen die ik heb
mogen ontvangen van hoger dimensionale lichtwezens. Er zullen
meerdere delen volgen met elk 10 hemelse boodschappen.
Met veel enthousiasme deel ik deze wijze, liefdevolle en krachtige
boodschappen.*
Veel leesplezier toegewenst. Dat het je mag inspireren!
Vanuit liefde,

Diederik Adams
www.liefdeisdeles.nl

*Op geen enkele manier beweer ik met de channelings de absolute waarheid te bezitten.
Het is geheel je eigen keuze om de channelings te lezen en daar een oordeel over te
hebben. Mijn hoop is, dat het je inzicht geeft en het je inspireert tot positief Zijn.
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Hemelse boodschap
8 januari 2021

Lieve gidsen van het Wit Licht, wat brengt de
mensheid naar de volgende stap in de evolutie?
Lieve Diederik, de mens dient als eerst bewust te worden van hun
eigen gedrags- en denkpatronen alvorens er zelfbewustzijn kan
plaatsvinden. Daarnaast is het dragen van verantwoordelijkheid
belangrijk. Zolang men elkaar nog de schuld geeft voor hun innerlijke
onbalans zal er altijd onenigheid zijn. Men dient de diepere betekenis
van hun ervaringen te begrijpen en daarin dus zelf de
verantwoordelijkheid te nemen. Het vingerwijzen dient dus afgelopen
te zijn en iedereen dient te zorgen voor hun eigen gevoelens,
ontwikkeling en geluk. Jullie hebben elkaar hierin nodig, want jullie
spiegelen elkaars innerlijke lessen en persoonlijkheid. Echter het
perspectief dient dus om te gaan.
Het is schokkend wat de mens elkaar aandoen. Het is moeilijk om dit te
aanschouwen. Echter is het allemaal nodig om tot een niveau van
liefde te komen. Dit is voor velen nog moeilijk te doorzien. Want,
waarom is er geweld en haat nodig om tot liefde te komen? We kunnen
het niet anders zeggen dan: je dient de andere kant van
onvoorwaardelijke liefde te ervaren wil je écht onvoorwaardelijk liefde
kunnen voelen. Ofwel, het donker is nodig om het licht te kunnen zien
en voelen.
Jullie zijn zo erg aan het strijden. Jullie strijden tegen elkaar en tegen je
eigen Ik. Jullie leven afgescheiden terwijl in feite jullie allemaal één zijn.
Jullie komen allemaal uit dezelfde Bron, jullie zijn allemaal broeders en
zusters van elkaar. Alles wat jullie doen heeft invloed op het Al - op de
eenheid.
Het ego houdt velen van jullie in bedwang en klein. Zonder erbij na te
denken lopen jullie de verlangens van het ego achterna. Dit
doorbreken is een uitdaging. Maar wel de belangrijkste les op dit
moment. Daarbij vinden velen van jullie liefde ook eng. De paradox
hierin is dat jullie naar liefde verlangen en het ook tegelijkertijd
afwijzen.
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Hemelse boodschap
8 januari 2021

Vervolg
De collectieve transformatie is om vanuit het hart te leven, echter om
daar te komen dien ieder van jullie wel eerst de weg naar het hart
binnenin vrij te maken. Wees niet bang, zodra je de oprechte intentie
hebt om dit te doen word je enorm gesteund door de lieve
lichtwezens. Je bent nooit alleen, er staat een heel zogezegd spiritueel
team om je heen om je te helpen en te begeleiden.
Laat los wat je dénkt te moeten zijn of doen, en ga eens zitten en
voelen wat het écht is wat je wilt - wat het hart verlangt.
Jullie zijn zo hard opzoek en daar hebben wij respect voor. Echter is het
zoeken te veel buiten jullie zelf. Wees moedig en zet de stap naar
binnen, dit kan confronterend zijn echter is het de enige weg en
verdient het zich in duizendvoud terug. Dit beloven wij!
Het wordt tijd dat jullie je ogen gaan openen en participeren in de
nieuwe wereld. Niet wachten opdat anderen het doen. Niet volgen,
maar leiden! Wees de leider die jullie allemaal zijn. Zijn jullie vergeten
dat jullie Goddelijke wezens zijn? Zijn jullie vergeten dat jullie tot
magische dingen in staat zijn? Zijn jullie vergeten hoe krachtig jullie
zijn? Geloof in jezelf, je bezit namelijk een enorme kracht. Ieder van
jullie draagt het Goddelijke in zich en ieder van jullie heeft een unieke
taak/opdracht in dit leven. Deze taak zal altijd het hoogste goed
dienen.
Voor duizenden jaren zijn jullie geprogrammeerd met overtuigingen
die negatief en beperkend zijn. Er is nu een tijd aangebroken waarin
jullie jezelf erkennen als Goddelijke wezens. Ga dit omarmen en kijk
eens naar de overtuigingen die jou zijn opgelegd. Zijn die wel waar? In
welke vorm beperken ze je? Zijn ze nog wel dienend? Herprogrammeer
jezelf! Wees kritisch en laat de massa je niet vertellen wat goed of fout
is, bepaal zelf! Je bent een unieke en vrije ziel die geheel voor zichzelf
kan voelen en bepalen.
Wij vragen jullie om eens vaker en dieper met jezelf contact te maken.
Julie zijn zo erg opzoek naar antwoorden buiten jezelf, terwijl het
Goddelijke in jullie zelf zit - en dáár zullen jullie je antwoorden vinden,
in je eigen Goddelijke Bron - in de stilte ligt alles!
Laat liefde je drijven. Liefs ONS
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26 januari 2021

Lieve Gidsen van het Wit Licht, wat is op dit
moment een belangrijke boodschap voor de
mensheid?
Lieve Diederik wat Nu belangrijk is voor de mens is vertrouwen.
Vertrouwen dat alles goed komt en dat er betere tijden aankomen.
Vertrouwen dat alles met een reden gebeurd. En vooral vertrouwen in
jezelf hebben, vertrouwen op het kompas van je hart.
Het zijn donkere tijden waar jullie in verkeren, maar niks is zonder
reden, niks is met toeval, ook dit dient het hogere plan. Jullie zullen dit
nu wellicht nog niet kunnen bevatten, echter zal alles op z’n tijd
duidelijk worden. Het donker dient eerst volledig gezien en omgezet te
worden alvorens we in het licht kunnen stappen.
Wat belangrijk is, is om jezelf goed te verzorgen in deze tijd en zelf
sturing te geven aan je leven. Volg jij blindelings het advies van anderen
of raadpleeg je eerst jezelf? Jullie zijn zo gewend om te volgen, dit zit er
ingebakken. Echter nu is de tijd eraan gekomen om zelfstandig te
worden, onafhankelijk van anderen te zijn en geheel in je eigen kracht
en waarheid te gaan staan.
Het is nodig voor iedereen om zijn eigen waarheid te gaan leven. Vind
deze waarheid in je hart en niet op het nieuws of ander soort media.
Te veel waarheden van anderen brengt je in de war.
Lieve Diederik, de tijd is aangebroken dat de mens gaat inzien wat hun
werkelijk identiteit is. Wat zij werkelijk zijn. Het mensbeeld dient om te
gaan, het dualistisch denken dient om te gaan, het afgescheiden leven
dient om te gaan, strijd, status en macht dient om te gaan. Men is één,
men is goddelijk, men is gelijkwaardig en jullie dienen het samen te
doen. Ieders gedrag heeft invloed op het collectief.
Wat nodig is, is om jullie angsten aan te kijken, om weerstand los te
laten en in je kracht en vertrouwen te staan. Waarom denken jullie dat
je angsten meemaken? Om ervoor weg te lopen, om ervoor te buigen,
om jezelf ermee te identificeren, om ertegen te vechten? Nee mooie
zielen, angsten zijn er om van te leren, zie ze als leraren die jullie de
weg wijzen naar het licht. Jullie zijn zo bang gemaakt om het donker in
de ogen aan te kijken, dat er een geconditioneerd gedrag is ontstaan
als het om angst gaat. Het is niet gek dat er zo veel ziekte heerst in de
wereld. Dit heeft alles te maken met diens innerlijke wereld. De enige
sleutel naar verlossing en vrijheid is door met eerlijke, moedige en
liefdevolle ogen naar je eigen innerlijke processen te kijken.
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Vervolg

Voor velen lijkt het leven niet eerlijk, maar niks is minder waar. Jullie
maken karmisch allemaal dezelfde angsten en rollen mee. De focus is
zo vaak gericht op anderen die het ‘’beter’’ hebben en die ‘’meer’’
hebben. Echter wordt elke ziel op aarde exact voorzien van hetgeen ze
nodig hebben voor hun spirituele groei. Jullie zien dit vaak niet, omdat
jullie ogen ergens anders naartoe zijn gericht. Jullie denken veelal in
tekortkoming in plaats van dankbaarheid. Oordeel een ander niet,
want daarmee oordeel je ook jezelf. In plaats daarvan, zegen eenieder.
Zegen de mensen met veel geld, zegen de mensen met veel
populariteit. Denk je soms dat zij karma-vrij zijn en niet hun eigen
lessen hebben? Houd de focus op jouw licht, daarmee draag je bij aan
de collectieve shift naar hogere dimensies.
In deze tijd wordt eenieder uitgenodigd om meer naar binnen te keren
om te kijken wat nog heling nodig heeft. Wij vragen om aub de
verantwoordelijkheid te dragen voor je eigen innerlijke processen en er
met zachtheid naar te kijken. Veel velen klinkt dit vreemd, maar tijdens
onbalans ga dan eens bewust verbinding maken met dat gevoel. Vraag
jezelf ook af: is het leven dat ik Nu leid vanuit angst of vanuit liefde? En
welk effect hebben mijn handelingen en omstandigheden op mijn
fysieke, mentale en emotionele gezondheid? En welke overtuigingen
liggen daaraan ten grondslag?
Hoe zwaar de omstandigheden ook zijn, je hebt altijd de vrije wil om te
kiezen en daarin ligt de kracht om veranderingen te maken. Liefs ONS
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Lieve engelengroep, zoveel angst momenteel op
de wereld. Wat kan men op individueel niveau
doen om de angst om te zetten naar liefde?
Lieve Diederik, om te beginnen het is ieders eigen verantwoording om
hun eigen angsten om te zetten. Daarbij dient men ook te beseffen dat
niemand anders dit zal doen voor ze. Wachten, uitstellen of
onderdrukken heeft dus geen zin. Je zal de angsten zolang aan moeten
kijken totdat je het volledig accepteer en toelaat. Met andere woorden:
het is ieders taak om hun eigen donkerte in het licht te zetten - dat
jullie van oorsprong zijn en wat jullie never nooit afgenomen kan
worden.
Vraag jezelf eens af: waar ben ik nou écht bang voor? En als die angst
uitkomt, is dat dan écht zo erg? Is dat dan echt het einde? Ben je dan
echt verloren?
Jullie mogen weten dat jullie altijd veilig zijn en dat jullie vanuit essentie
puur licht zijn en dat dit nooit zal veranderen. Echter dienen jullie
ERVARINGEN op te doen hier op Aarde om weer tot heelheid te
ontwikkelen. Een belangrijke les die wij mee willen geven aan de
mensen, vooral die in angst leven, is: jullie zijn niet jullie
persoonlijkheid, niet jullie gedachten, emoties, woorden of daden jullie ERVAREN dit, echter zijn jullie dit niet. We herhalen: vanuit
essentie zijn jullie puur liefde. Ga eens in die energie staan, ga jullie
ervaringen eens vanuit een hoger perspectief bekijken en klamp jezelf
niet zo vast aan je emoties, aan je menselijk leven. Het is tijd om het
leven meer vanuit een waarnemerspositie te bekijken.
Jullie vragen je allemaal af ‘’wat kan ik doen?’’. Wij zeggen: maak
verbinding met je hart. Doe dit dagelijks, doe dit zoveel mogelijk, totdat
het een vanzelfsprekendheid wordt dat je handelt vanuit je hart. Want
daar gaan jullie naartoe: de Nieuwe Wereld waarin men vanuit het hart
leeft, zonder angst, in eenheid.
Deze tijd vraagt om vertrouwen. Vertrouwen dat alles precies loopt
zoals het dient te lopen volgens het Goddelijk Plan. Ga in die
vertrouwen staan. En we weten het, het is een uitdaging voor jullie om
daarin te staan omdat vertrouwen geen ‘’bewijs’’ heeft en niet valt ‘’te
meten’’. Maar toch vragen wij om constant die verbinding met je hart
op te zoeken en te vertrouwen. Voornamelijk tijdens innerlijk onbalans,
ga-naar-je-hart. Liefs ONS
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Lieve Moeder Aarde, wat is jouw boodschap nu
aan de mens?
Dag lieve ziel, ik ben blij dat je met me verbind want ik heb je nog hard
nodig. Het doet me zeer om de collectieve zware energieën te voelen.
Het doet me zeer te voelen hoe jullie met mij omgaan. Het geven
vanuit mij en het nemen vanuit jullie is te ver uit balans getrokken
waardoor ik genoodzaakt ben jullie met strenge maatregelen te treffen.
Ook hier ligt niet mijn voorkeur, maar het dient zo te zijn voor de
balans.
Jullie negativiteit werkt in op mij en keert naar jullie terug. Van ziekte tot
natuurrampen, jullie veroorzaken het allemaal zelf. Besef aub dat jullie
zelf collectief deze energie uitzetten en er ten alle tijden zelf
verantwoordelijk voor zijn. Het is niks meer dan de wet van oorzaak en
gevolg.
Mijn hart is gescheurd als ik zie hoe er afgelopen decennia met mij is
omgegaan. De hebzucht van de mens is door het dolle geslagen en
hier heb ik flink onder moeten lijden. Er is een limiet bereikt en jullie
ondervinden hier nu de gevolgen van. Corona is enkel slechts een
kleine uitwerking hiervan. Ik herhaal de boodschap: jullie zijn zelf de
veroorzakers van alle ellende. Wat je uitzendt ontvang je ook terug.
Ondanks al het leed dat ik heb moeten doorgaan blijft mijn liefde
onvoorwaardelijk voor jullie. Ik verwelkom elke ziel om hier ervaringen
op te doen. Ik wil jullie herinneren dat jullie zelf ook de sleutel zijn om
weer Het Paradijs Op Aarde te creëren. Het is liefde lieve mooie zielen.
Liefde is de sleutel. Mijn oproep is dan ook om in liefde te gaan staan
en mij daarbij in gedachten te houden. Jullie collectieve frequentie
heeft invloed op mijn frequentie. Alles is verbonden met elkaar en de
tijd van Liefde begint weer op te bloeien.
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Hemelse boodschap
2 maart 2021

Lieve Gidsen van het Wit Licht, willen jullie mij aub
meer over De Nieuwe Wereld Liefde vertellen?
Lieve Diederik bedankt, in de nieuwe wereld is liefde een geheel ander
begrip dan in dit huidig moment. Het grootste deel van het collectief
ziet liefde nog als iets dat je moet verdienen, of iets dat buiten hunzelf
staat. In de nieuwe wereld IS liefde Al-dat-IS. Men volgt deze stroom vol
overgave.
In de nieuwe wereld is het ego niet meer op de voorgrond, maar is het
hart leidend. Men volgt de natuurlijke stroming van het leven, dat
Liefde is. Men heeft geen weerstand tegen hetgeen zich afspeelt, zowel
aan de binnen- als buitenkant. Men is in overgave en beweegt mee
met alles wat er aangereikt wordt.
De nieuwe wereld liefde is alomtegenwoordig. Niemand is iemands
bezit, men leeft volledig vrij in verbinding met zijn hart en volgt diens
zielsenergie - ofwel de Liefde. Macht, onderscheid, angst, hebzucht..
het is er allemaal niet meer. Althans in een verre toekomst niet meer.
De leringen op Liefde zullen uiteraard gepaard gaan met angsten en
uitdagingen. Hier zitten jullie nu middenin. Voor velen kloppen relaties
niet meer als ze nog in het oude denken zitten. Men beseft: ik ben niet
vrij, ik ben gebonden. En dat is nou net niet wat de ziel wilt. Liefde is
niet gebonden, is niet voorwaardelijk of beperkt. Je ziel is altijd vrij, je
ziel IS liefde. Hier gaan jullie stap voor stap naar terug.
Waar nu angst nog de grootste regeerder is, zal liefde het overnemen.
Kunnen jullie je dit voorstellen? Een wereld waarin iedereen gelijk is,
waarin liefde mag stromen naar waar het naartoe wilt? Ga er maar in
geloven, begin NU met het te manifesteren.
Vraag jezelf eens af: waar komen al die regels op de liefde vandaan?
Wie heeft die verzonnen? Moet ik me daar dan ook aan houden? Jullie
lieve mensen vervormen alles met ‘’eigen regeltjes’’. In feite IS er alleen
maar liefde, echter hebben jullie er angst en voorwaarden aan
gegeven. Maar prachtige zielen, kijk eens in je hart, kijk eens in je ziel:
jullie ZIJN liefde. Wees niet bang en laat de liefde binnen. Laat je
begeleiden door liefde. Stem af op je hart, keer op keer en laat de
oude paradigma’s los over liefde.
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Hemelse boodschap
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Vervolg
Je hoeft er ook geen boeken over te lezen, het enige boek dat je dient
te openen is het boek van je eigen hart en ziel. Jij bent je eigen kompas,
er schuilt een enorme wijsheid in jezelf. Ga ervaren, ga voelen, leef!
Laat je begeleiden door het universum die door je hart en ziel stroomt.
Want, wil je je leven vormgeven aan de hand van de opgedane
(negatieve) overtuigingen? Of ga je een nieuwe werkelijkheid scheppen
in afstemmen met je hart? Jij bepaalt ;) Liefs ONS
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10 maart 2021

Lieve meester El Morya, wat is er nodig voor de
mens om in liefde te komen staan?
Overgave is hierin het absolute antwoord lieve Diederik. Men dient de
illusie van controle en macht los te laten. Men dient daarbij ook besef
te hebben dat zij veel meer zijn dan mens. Alles draait om de liefde.
God is liefde. God is jullie vader/moeder en enkel via jullie werkelijke
vader/moeder zullen jullie tot ascentie komen.
Begin ten alle tijden bij jezelf. Wat speelt er nog in jou dat aandacht en
liefde nodig heeft? Focus je aandacht niet meteen op de hogere
chakra’s, maar investeer in het emotioneel centrum. Van daaruit zal je
vanzelf tot de hogere gaves komen. De aandacht op jezelf gericht
houden is belangrijk: wat speelt er af in mijn innerlijke wereld; wat heb
ik nodig; welke overtuigingen hebben invloed op mijn werkelijkheid;
ben ik trouw aan mezelf? Blijf jezelf afstemmen op je hart en ziel.
Investeer in zelfkennis en laat je leiden door liefde. Vind dit binnenin
jezelf, niet buiten jezelf. Mensen zijn er om ervaringen mee op te doen,
om jou te helpen terug te ontwikkelen tot je essentie: licht en liefde.
Wees positief en blijf investeren in jezelf. Veel mensen kunnen dit voor
een korte periode en haken na een bepaald moment af.
Bewustwording is constante investering. Vaak is het minder moeilijk
dan dat de mind doet geloven. De mind kan je ook vaak tegenwerken,
gezien het zijn macht over je verliest als je investeert in bewustwording.
Blijf je afstemmen op je hart, ziel en God. Vraag je gidsen om hulp,
vraag Moeder Aarde om hulp, vraag de liefdevolle kosmische
lichtwezens om hulp. Jullie zijn niet alleen en nooit alleen geweest, ga
hier maar in geloven!
Nogmaals: overgave is de enige weg. Het is de weg waar geen
weerstand is tegen je ervaringen waardoor groei mogelijk is. Waar
weerstand is, is stagnatie. Aanvaard hetgeen je geschiedt. Liefs ONS
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Lieve Moeder Aarde, kan je mij wat meer vertellen
over het belang van aarden?
Lieve Diederik, men denkt soms té veel in de term ‘’ziel’’. Ja het klopt,
jullie zijn volmaakte zielen van licht & liefde. Echter, vergeet niet dat je
als ziel hebt gekozen om HIER ervaringen op te doen. Hier, als mens,
als AARDS mens. Jullie hebben gekozen om mens-zijn te ervaren in alle
aspecten.
Besef lieve Diederik, dat jouw ziel in een lichaamsvoertuig zit. Ja, je ziel
is dus beperkt en stap voor stap zal je fijnstoffelijker (ofwel meer
etherisch) worden in het proces van verlichting.
Het is HIER en NU te doen in het lichaam dat jullie hebben. Je ziel
communiceert constant via je lichaam. Hoe goed luisteren jullie naar
deze signalen? En wat doe je als je eenmaal een signaal hebt gevoeld?
Gaan jullie dan op zoek naar oplossing buiten jezelf of gaan jullie dan in
stilte in verbinding met jullie lichaam?
Het lichaam is van de Aarde en de ziel is vanuit de kosmos. Waarom is
jullie aandacht dan zo veel gericht op het kosmische? Het lijkt soms wel
of jullie niet in jullie eigen lichaam willen zitten. Volledige belichaming
van de ziel in het lichaam is een voorwaarde om tot verlichting te
komen. Met andere woorden: kom thuis in je lichaam. Wees niet bang,
wees moedig en kies voor de volledige ervaring. Door je aandacht
constant op het kosmische (geestelijke) te richting zal je niet altijd je
antwoorden vinden. Zijn jullie vergeten dat jullie een eigen goddelijke
bron in jullie zelf hebben, dat jullie kosmisch zijn en alle wijsheid
binnenin jullie hebben?
Lieve kinderen, het gaat om de balans om volledig in je lichaam geaard
te zijn (als ziel) en tussen het spiritueel (geestelijk) Zijn. Vlucht niet voor
wat er in je lichaam gebeurd, maar ga er met aandacht en compassie
naartoe. Je ‘’aardse’’ lichaam is veel wijzer dan jullie denken ;)
Er is hier zó veel om van te genieten, maar hoe kan je werkelijk
genieten als je niet geheel in je lichaam zit? Als je niet verbonden bent?
Aarding is de contact met jezelf, je lichaam, je hart, je gevoelens, je hele
wezen, én met Mij. Komt thuis in je lichaam, kom thuis bij mij. Liefs en
veel liefde Moeder Aarde

12

Hemelse boodschap
26 maart 2021

Lieve gidsenteam van het Wit Licht, geef mij aub
wijsheden door die belangrijk zijn voor de mens in
het Nu
Lieve Diederik een belangrijke les voor de mens op dit moment is dat
zij gaan ontdekken dat zij energie zijn. Energie ofwel een kosmisch
wezen met in elk atoom alles wat nodig is. Door hun gedrag wijzigen zij
de werking van hun eigen atomen. Zij zijn degenen die hierover
bepalen, de rest -alsook Wij- zijn hulpmiddelen om tot die volmaakte
staat van Zijn te komen.
Men mag gaan geloven in hun eigen Goddelijkheid. In hun eigen magie.
Jullie zijn magisch lieve mooie zielen. Jullie zijn ontsproten uit God, dit
maakt jullie onderdeel van God. Voel je de kracht hierin? Voel je de
potentie die jullie hebben? Ga er eens in geloven..
Lieve Diederik een gezegde die jij zelf hebt gevormd klopt helemaal:
zoveel mensen, zoveel waarheden. Men dient te begrijpen dat het om
het vinden en leven van hun eigen waarheid gaat. Als je jezelf hierop
focust zal je vanzelf gelijkgestemden tegenkomen. Je zult vanzelf de
juiste mensen en ervaringen aantrekken. Zet de juiste intentie uit en de
energie volgt.
Een belangrijke wijsheid die wij willen delen is een boodschap van
Jezus ‘’wat je zaait zal je ook oogsten’’. Dit omtrekt volledig de wet van
oorzaak en gevolg, ofwel karma. Vanuit je vrije wil kan je kiezen wat
voor gedrag je toont op alle gebieden: welke gedachtes en gevoelens je
bewust stuurt naar jezelf en anderen, welke woorden je gebruikt met
welke intentie, hoe je handelt tegenover jezelf en de medemens.
Weet, en dit geldt voor iedereen, dat zonder een spiritueel besef van
jezelf en het leven dat je op een gegeven moment stagneert in je
persoonlijke ontwikkeling. Dit omdat je dan in de dualiteit en
afgescheidenheid blijft hangen.
‘’Blijf dichtbij jezelf’’ is een boodschap voor de tijd waarin jullie nu zitten.
Liefs ONS
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Hemelse boodschap
29 maart 2021

Lieve gidsen van het Wit Licht, willen jullie mij aub
meer vertellen over de maan en in welke relatie
het staat tot de mens?
Lieve Diederik, om te beginnen staat alles in relatie tot elkaar. In
werkelijkheid is er maar één. Dit noemen we God en jullie (alles) zijn er
onderdeel van en met elkaar verbonden. Daarin ligt dus ook de kennis
dat alles invloed heeft op elkaar.
Vanzelfsprekend heeft de maan dus ook haar invloed op de mens en
Aarde. Laten we het simpel uitleggen: de maan is een hulpbron voor
de ziel om zich te ontwikkelen.
Besef alvorens we verder gaan, dat alles energie is. Verstandig is ook
om alles vanuit dit oogpunt te zien. Zo is de maan een ‘’bol van energie’’
alsook de Aarde en de ziel. Deze zijn in wisselwerking met elkaar en zo
heeft iedereen zijn/haar taak en invloed. De maan straalt een energie
uit op de Aarde dat weer haar invloed heeft op de mens. Je kan het ook
zo zien dat de maan energie zendt naar het energetisch lichaam van
de ziel. Dit heeft dan invloed op diens gemoedstoestand.
Vanzelfsprekend dat het voor eenieder verschillend is, dit heeft puur
met iemands frequentie te maken. De kracht van intenties uitzetten
tijdens bepaalde maanperiodes ligt ‘m vooral in de intentie zelf, niet
per definitie de invloed van de maan. Intentie is gedachtenkracht, dat
manifesteert. Zo is het een sterke combinatie om dus tijdens
maanperiodes een intentie uit te zetten.
Om dingen te vereenvoudigen, mag je alles wat zich om je heen
afspeelt als Hulpbronnen zien. Zo ook de maan, zo ook de zon, zo ook
de Aarde, zo ook je spirituele gidsen en de mensen. Zij helpen jou op je
pad naar bewustwording. Stel je nooit afhankelijk op van deze
hulpbronnen, maar besef dat zij jou helpen om weer terug naar je
essentie te gaan.
En zo is alles onlosmakelijk verbonden met elkaar. Liefs ONS
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Hemelse boodschap
15 april 2021

Lieve gidsen van het Wit Licht, wat is de volgende
stap(pen) voor de mensheid?
Lieve Diederik, hier is geen pasklaar en eenduidig antwoord op.
Iedereen heeft zijn eigen trilling en sommige landen zijn collectief
gezien verder dan anderen.
Een essentiële stap is, dat mensen zelfverantwoordelijkheid gaan
dragen - voor hun gevoelens, woorden, gedachtes en daden: voor alles
dat zij uitzenden naar zichzelf en de buitenwereld. Men dient te
begrijpen dat alles een effect en gevolg heeft. Pas dan, dan zal men
oprecht positief willen handelen - omdat zij het gevolg kennen van wat
zij in de energie uitzetten.
Opvolgend is, dat men ook verantwoording dient te dragen voor al het
leed dat zij ervaren en stoppen met vingerwijzen. De ziel kiest de
ervaringen, het is aan jullie om de ervaringen simpelweg te ervaren en
ervan te leren: dat is de essentie waarom de ziel hier op Aarde is
geïncarneerd: om ervaringen op te doen, ervan te leren en (terug) te
groeien naar wat het in essentie is inclusief de bewustwording dat is
opgedaan op Aarde. Er wordt vaak gezegd ‘’de ziel is al volmaakt’’, dit
klopt, echter is de ziel ook constant aan het leren - wat doen jullie
anders hier op Aarde?
Nog een belangrijk punt, en daar eindigen wij mee is, dat alles begint
met bewust-wording. Oude ideeën, overtuigingen, programmeringen
dienen omgezet te worden. De verschuiving van het hoofd naar het
Hart is gaande. De tijd van zachtheid, harmonie, voelen en eenheid is
aangebroken. Tune in op deze prachtige en zeer krachtige vrouwelijke
energie - zowel man en vrouw. Ga dingen doen waardoor je
lichaamsbewustzijn toeneemt, ofwel waardoor je sterke aarding krijgt.
Aarding is de basis van ware spiritualiteit. Verbind met Moeder Aarde,
volg de stem van je hart en bovenal heb jezelf lief.
Besef: je bent een kosmische wezen dat heeft gekozen om hier
menszijn te ervaren - vergeet aub dan ook niet om mens te zijn en
tegelijkertijd je Goddelijkheid te voelen. Het is de balans tussen
menszijn en het besef hebben van de ziel.
Ga ervaren, en vergeet aub ook niet te genieten van deze prachtige
wereld. Liefs ONS
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Persoonlijke boodschap
Slotwoord

Ben jij bewust van de intentie achter jouw denken, voelen,
spreken en doen? De intentie is namelijk de Ware energie die je
uitzendt naar buiten met alle karmische gevolgen van dien:
positief of negatief.
Bedankt voor het lezen van het tweede deel van hemelse
boodschappen. Met veel plezier heb ik het samengesteld en hopelijk
heeft het je een duwtje in de juiste richting gegeven.
Voor mij blijft het een enorme eer om het werk te mogen doen dat ik
doe. Is er bij jou een interesse gewekt wat ik nou precies doe? Neem
dan gerust een kijkje op mijn website en wellicht kan ik jou helpen in
jouw bewustwordingsproces.
Tot de volgende!
Liefdevolle en leerzame ervaringen toegewenst,

Diederik Adams
www.liefdeisdeles.nl
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