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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!
Vandaar dit e-book. Dit is het eerste 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
23 september 2020

Lieve gidsen van het Wit Licht, wat adviseren jullie
de mensen om meer te gaan voelen?
Lieve Diederik wij adviseren om dichter naar jezelf te gaan en te onderzoeken wat er in
je innerlijke wereld afspeelt. Julie zijn gefixeerd op wat er zich allemaal buiten jullie
afspeelt, maar het gaat werkelijk om wat er zich allemaal binnenin jullie afspeelt en dat
je dat balanceert. Dit kan je doen door meditatie, door in de natuur te zijn en je geest
voldoende rust te geven. Pak eens een pen en papier en ga eens schrijven. Er zijn
zoveel momenten dat jullie dienen te voelen maar dan juist naar afleiding gaan zoeken,
dit zijn gemiste kansen om jezelf beter te leren kennen.
Hoe komt een mens dieper in zijn gevoel?
Door alleen tijd, niet door constant afleiding te gaan zoeken. Er zijn enorm veel triggers
om toch de aandacht buiten jezelf te gaan zoeken, maar het werkelijke werk zit van
binnenin. Jullie negeren en onderdrukken nog te veel wat er innerlijk gebeurt. Het
verlangen van het ego neemt hierin de overhand en daardoor zijn jullie naar buiten
gericht en niet meer naar binnen gericht.
Hoe kunnen we ons meer naar binnen richten lieve gidsen?
Zoals aangegeven neem meer tijd voor jezelf, wees eens met jezelf, je hoeft niet 3 uur
in meditatie te zitten met jezelf, maar het gaat erom dat doordat je ook kwaliteit tijd
met jezelf hebt dat je jezelf gaat leren kennen, in die tijd met jezelf. Sommige mensen
kunnen nog geen uur zijn met zichzelf omdat hun innerlijke wereld nog zoveel te
vertellen heeft dat het te confronterend is. Wij willen jullie aanmoedigen dat wel te
gaan doen, de oplossingen liggen namelijk nooit buiten jezelf maar altijd binnenin
jezelf.
Het is prima en essentieel om ervaringen met anderen op te doen, want zij spiegelen
waaraan je nog mag werken. Echter ontkennen we te vaak nog wat er zich van binnen
allemaal afspeelt en onze liefdevolle aandacht nodig heeft. Er dient een betere balans
hierin te komen. We reageren onze innerlijke onrust nu nog vaak af op anderen, men
kan geen verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen gevoelens en daardoor
ontstaan er o.a. oorlogen en geweld in allerlei vormen.
Hebben jullie lieve gidsen praktische tips voor als mensen gaan voelen?
Ja, dit is om te vertrouwen dat hetgeen je voelt ook echt voor jou bedoeld is. En in deze
kennis mag je je rust vinden. Je weet dan namelijk dat wat je meemaakt ook voor jou is
bedoeld en dat je er beter en wijzer uit gaat komen als je het aangaat. Daarin ook de
kennis, dat als je een gevoel onderdrukt je het alsnog op een later tijdstip moet
verwerken. Je komt er nooit onderuit omdat het diens karma is. Sterker nog, als je het
lang blijft negeren zal het sterker terugkomen in de zin van zwaarder. Dit kan leiden tot
ziekte wat de ziel uiteraard liever niet wilt. Leer het verschil kennen tussen het
verlangen van het ego en de verlangen van het hart. We denken allemaal dat we het zo
erg buiten onszelf moeten zoeken maar dat is juist nou net niet. De wereld is gefixeerd
op de aandacht zoeken buiten zichzelf, de erkenning buiten zichzelf te vinden, maar
het gaat erom dat je jezelf goedkeurt. Liefs ONS
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Hemelse boodschap
6 oktober 2020

Lieve gidsen van het Wit Licht, wat is op dit
moment de grootste les voor de mens?
Lieve Diederik, de mens mag gaan leren om zelf verantwoordelijk te
worden. Om eigenaarschap te nemen voor wat ze innerlijk allemaal
voelen en niet meer de vinger te wijzen naar anderen. De mens mag
veel meer gaan handelen vanuit een wij-vorm in plaats vanuit een ikvorm. Het ego is hierin uiteraard de uitdaging. Mensen handelen nog
veel uit angst. Angst om werkelijk gezien te worden, angst om
afgewezen te worden. Daarbij speelt de persoonlijke wil een grote rol.
Hebzucht en macht zijn twee grote noemers in dit geval, en status ook.
Eenmaal verzonken in deze gebieden is het een behoorlijke uitdaging
om eruit te stappen. Maar absoluut niet onmogelijk. Je kan namelijk
elke seconde van elke dag KIEZEN, vanuit je vrije wil kiezen om anders
te denken en te handelen. Om te kiezen voor Liefde. Om te kiezen om
zelf verantwoordelijk te zijn voor je eigen gevoelens en ontwikkeling.
Wij tasten jullie vrije wil niet aan. Ook kan je altijd om hulp vragen aan
bijvoorbeeld je eigen gidsen of de meesters en engelen van het wit
licht.
Er is zo ontzettend veel wat jullie zelf kunnen doen. Echter wachten
jullie vaak op iets buiten jezelf, op een teken buiten jezelf van iets of
iemand anders. Wat als je NU eens start, bij jezelf? Want daar gaat het
om, om jouw innerlijke wereld op orde te krijgen en jouw licht feller te
laten schijnen. Moet je eens voorstellen dat miljoenen mensen dit
doen, wat voor ontzettend mooi licht er zal zijn op Aarde en wat voor
invloed dit heeft. Machtsstructuren zullen doorzien worden en
afbreken en we zullen geleidelijk aan naar het eerdergenoemde wijbewustzijn gaan. Wees moedig en waag de stap om jouw authentieke
zelf te zijn. Ja, dit kan confronterend zijn maar het is absoluut de
moeite waard en de enige weg om innerlijke rust en vrede te ervaren.
Liefs ONS
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Hemelse boodschap
11 oktober 2020

Lieve gidsen van het Wit Licht, zouden jullie aub
een boodschap willen geven omtrent het corona
virus?
Lieve Diederik, als eerst dient er beseft te worden dat er ziektes zijn zo
lang de mensheid in deze dichtheid bestaat. Daarbij zijn alle ervaringen
karmisch gebaseerd, dus er is op geen enkele manier zogenoemde
onrecht, alles verloopt volgens de Goddelijke Wil en is rechtvaardig.
Kunnen jullie je daden van eerdere levens herinneren?
Een ander belangrijk besef is, dat de mensheid alle ziektes zelf op hun
hebben afgeroepen door negatief te denken en te handelen. Niemand,
zonder uitzondering, ondergaat zomaar een bepaalde ziekte, dit heeft
alles te maken met diens karma en vanuit een menselijk perspectief
gezien diens innerlijke wereld. Een ziekte is niks anders dan een
spiegel van iemands innerlijk. Een ziekte is in dat geval een gelegenheid
om jezelf dieper te leren kennen. Met andere woorden, om zelfkennis
op te doen.
Corona heeft veel leed veroorzaakt en onze harten gaan uit naar
degenen die hieronder hebben moeten lijden. Wel willen wij erop
attenderen dat de angst die gepaard gaat met deze ziekte niet nodig is.
Waarom is er zo veel angst? De angst van de massa is ook weer een
spiegel van het bewustzijn van het collectief. Wij willen iedereen
aanmoedigen om eens ‘’naar binnen’’ te gaan om veiligheid en
vertrouwen te vinden. Wij zijn er, voor iedereen!
Corona is absoluut een test voor het individu alsook het collectief. Laat
jij je meeslepen door alle angst gebaseerde maatregelen, of kies je om
kritisch te zijn, niet meteen alles te geloven en om in je eigen kracht te
gaan staan, om in vertrouwen te gaan staan? Besef dat angst een
destructieve energie is, wat denk je dat dit met je gezondheid doet?
Met je immuunsysteem? ‘’Waar je bang voor bent trek je aan’’.
Andersom hetzelfde, als je kiest om in deze uitdagende tijd dieper
verbinding met jezelf, Moeder Aarde en het Universum te maken, dan
zal je een krachtig energieveld opbouwen dat positieve invloed heeft
op je algehele gezondheid. Liefde overwint alles! Liefs ONS

5

Hemelse boodschap
24 oktober 2020

Lieve gidsen van het Wit Licht, zouden jullie aub
iets willen vertellen over de donkerte en het licht
en een positieve perceptie daarop?
Lieve Diederik, de definitie donkerte of duisternis impliceert eigenlijk al
iets slechts, dat is het absoluut niet. Sterker nog, een belangrijke lering
is, dat alle donkerte nodig is en uiteindelijk positief is. Simpelweg
omdat we de donkerte nodig hebben om ons licht op te laten schijnen.
De donkerte kan je zien als een kompas, die wijst waar je je licht op
mag schijnen.
Jullie zijn geconditioneerd dat donkerte negatief is, dat het je
overneemt, je controle verliest en het bijvoorbeeld demonische
effecten heeft. De media heeft hierin een grote rol gespeeld en daarin
heeft het zogenoemde onlicht een grote rol gespeeld. Zij willen juist
dat jullie bang zijn en in angst leven zodat zij kunnen blijven regeren.
Om donkerte of duisternis in een meer positieve perceptie te plaatsen
kan je het ook leerpunten noemen. Of energieën die graag aandacht
en liefde willen, die gezien en gehoord willen worden. Meer is het
eigenlijk ook niet.
Jullie mensen zijn enorm goed om zogezegd van een mug een olifant te
maken. Een juiste perceptie kan enorm veel doen, daarbij is en blijft
bewustwording de enige sleutel tot bevrijding, ofwel tot heelwording.
Een ander besef hierin is karma: alles wat je meemaakt heb je zelf
geschept en is rechtvaardig, en volgens een Goddelijke plan en orde.
Door deze verantwoordelijkheid te voelen zal al veel leed afnemen.
Kan jij al de verantwoordelijkheid voelen voor je ervaringen en
innerlijke wereld?
Om de leerpunten in jezelf de aandacht te geven die het nodig heeft
zal het transformeren. Wij willen graag meegeven dat alles wat je
ervaart een gevolg is van je eigen denken en voelen. Het is karma. En
het is jouw eigen verantwoordelijkheid hoe je daar mee omgaat. Wij
tasten niet de vrije wil aan, die ieder mens heeft. De bewustwording
dat jullie allemaal een onderdeel van God zijn en daarmee allemaal
scheppers zijn van jullie eigen realiteit is een belangrijke les, omdat
daarin ook de kracht zit om het negatieve om te zetten in positiviteit.
Doe je innerlijke werk, voel en neem verantwoording voor je eigen
leven en wat van binnen verandert verandert ook van buiten. Wat je
van binnen ten positieve verandert zal niet alleen jezelf helpen, maar
het gehele collectief. Liefs ONS
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Hemelse boodschap
8 november 2020

Lieve gidsen van het Wit Licht, wat maakt het nou
zo moeilijk voor de mens om vanuit Liefde te
leven?
Lieve Diederik, dit komt vooral omdat zij nog maar weinig liefde voor
zichzelf hebben en zichzelf afhankelijk opstellen om liefde te mogen en
kunnen ervaren. Men wacht op iets buiten zichzelf. Men zoekt een
oplossing buiten zichzelf voor de eigen innerlijke onbalans. Men draagt
geen verantwoording voor hetgeen ze voelen. Men wacht op een
wonder. Men dwaalt rond in een fabel van ontkenning, slachtofferrol
en afwachting. Zolang ze in deze illusie blijven hangen zullen ze in
patronen blijven ronddwalen.
Men gelooft nog steeds in toeval. Zodra ze gaan beseffen dat ze alle
ervaringen vanuit zichzelf scheppen is er ruimte voor bewustwording.
Zodra men verantwoordelijkheid gaat dragen voor hun ervaringen,
gevoelens en ontwikkeling zullen patronen doorbroken worden. Zodra
men niet meer de vinger wijst zullen ze gaan beseffen dat ze
scheppers zijn van hun eigen verhaal.
Men wacht vaak op een wonder dat alles zal oplossen. Dit plaatje
wordt ook veel gebruikt in vroegere en huidige media. Vindt men in de
films veelal liefde en geluk binnenin zichzelf of buiten zichzelf?
De perceptie van liefde is op Aarde zo beperkt. Veelal wordt het
geïnterpreteerd als liefde van mens tot mens. Echter dienen jullie
allemaal de liefde tot God te ontwikkelen om verder te komen in
bewustwording. Dit is voor velen een grote stap. Het ego is hierin de
grote test.
Voor duizenden jaren worden jullie hierin al getest. Het ego is iets wat
gemakkelijk de overhand kan nemen. Denk hierin bijvoorbeeld aan de
energie van macht, hebzucht, status, geld (in negatieve zin). De valkuil
is dat de behoeftes die daarin bevredigd worden altijd tijdelijk van aard
zijn en je dus gaat handelen naar meer. Innerlijke rust is dus
onmogelijk, want je bent nooit verzadigd, nooit tevreden.
Een ander belangrijk aspect is, dat mensen liefde zien als iets buiten
zichzelf. Jullie geloven dat iets buiten jezelf, dus een ander je enkel de
liefde kan geven. Zo maken jullie jezelf afhankelijk van een ander, met
de overtuiging dat liefde enkel te bereiken is door met een ander te
zijn. Is dat ook zo? Liefs ONS
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Hemelse boodschap
12 november 2020

Lieve gidsen van het Wit Licht, wat zouden jullie
de mens op dit moment willen meegeven?
Lieve Diederik, wat wij de mens op dit moment willen meegeven is om
terug te gaan stappen in je eigen kracht. Om eens naar je intenties
achter je daden te kijken. Bewegen jullie vanuit angst of vanuit liefde?
Vanuit vertrouwen of wantrouwen? Tevredenheid of ontevredenheid?
De tijd is ook aangebroken om in jullie eigen goddelijkheid te gaan
staan en te voelen dat jullie goddelijke wezens zijn. Niet het traditionele
mensbeeld.
Omarm het licht dat je bent, omarm alles in jezelf waardoor je licht zich
zal uitbreiden. Dit gaat alleen met het besef dat JIJ degene bent die de
lichtschakelaar kan omzetten, niet iemand anders. Anderen zijn er om
ervaringen mee op te doen. Geloven jullie nou werkelijk dat
‘’romantische liefde’’ het hoogst haalbare is lieve mooie zielen van God?
Er is zo oneindig veel meer. Ga eens buiten kaders denken en doen.
Maak het zogenaamde onmogelijke mogelijk. Ga jezelf ontdekken, je
Ware Zelf.
Het enige wat jullie collectief gezien nog vasthoudt is angst en
ongeloof. Het enige wat jullie hoeven te doen is God toe te laten in je
leven. Erken dat je een onderdeel van het AL bent. Iedereen is
onlosmakelijk verbonden met elkaar, de zogezegde eenheid. Net zoals
fysiek, gevoel en geest met elkaar verbonden zijn, zo is de mens ook
verbonden met elkaar. Alles is holistisch.
Een belangrijke boodschap die we nog willen meegeven is om bewust
te worden wat je zelf uitzet. Wat je zelf schept. Alles is energie. Let
daarbij op wat je bewust richting anderen en jezelf uitzet. Wij adviseren
om blijvend te investeren in jezelf, om het onbewuste bewust te
maken. Pas dan zal er uiteindelijk meesterschap op manifestatie
komen. Bewustwording is de enige weg, er zijn geen omwegen of
‘’cheat codes’’.
Enige troost en tegelijkertijd ook bemoediging: ieder mens is
onderhevig aan de wet van karma. Iedereen dient alle emoties,
spanningen en angsten door middel van ervaringen mee te maken en
in liefde te zetten. Het is aan jou, je vrije wil, hoe je hier mee omgaat en
hoe snel je dus je karma inlost en positieve karma schept. En vergeet
niet, wij zijn er ook. Voor jullie allemaal! Liefs ONS
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Hemelse boodschap
15 november 2020

Lieve gidsen van het Wit Licht, zouden jullie ons
iets willen vertellen over Liefde?
Lieve Diederik, liefde IS. ALLES is ontstaan uit liefde, er is niks anders
dan liefde. Jullie mensen maken er een dualiteit van. Het HEEL-AL
bestaat uit liefde, alles is ontstaan uit Liefde. Als jullie een
‘’schaduwstuk’’ verwerken komen jullie in een hoger niveau van
bewustwording en liefde te staan. Hoe kan dat schaduwstuk dan niet
positief zijn geweest?
Ga eens zitten met jezelf en verbind met je gevoel. Vraag eens aan
jezelf wat Liefde is? Wat zegt dan je gevoel? Dat je het bént of moet
vinden? We stimuleren jullie allemaal om de volgende affirmatie te
gebruiken, doe dit vanuit gevoel: IK BEN LIEFDE
Voor degenen die dit bericht voelen willen we een oproep doen, dit is
om de onvoorwaardelijke liefde zo veel mogelijk te verspreiden. Hier
hoef je niet specifiek actie voor te ondernemen, maar laat het je
medemens zien vanuit je gedrag, vanuit je energie. Het is de energie
die telt. Net zoals de intentie achter de daad telt, dat is ook de
‘’onzichtbare energie’’.
Het verlangen van liefde buiten jullie zelf is hoog. Hier is absoluut niks
mis mee, want jullie hebben elkaar nodig. Jullie moeten het als
mensheid samen doen. Leer van elkaar, geniet van elkaar en leer jezelf
gaandeweg beter kennen. Bewustwording ontstaat mede door
interactie met elkaar, jullie hebben spiegels nodig om te groeien.
Vergeet daarin ook niet de rust en stilte in te gaan met jezelf om je
eigen Goddelijke Bron op te zoeken. Wij houden van jullie allemaal,
zonder uitzonderingen zijn jullie allemaal lichtpuntjes van God. Liefs
ONS
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Hemelse boodschap
16 december 2020

Lieve meester El Morya, wat zou je de mensheid
nu willen meegeven omtrent de corona
omstandigheden?
Lieve Diederik, het is een tijd waarin mensen als het ware gedwongen
worden om naar zichzelf te kijken. Om hun eigen donkere delen in de
ogen aan te kijken en hun licht erop te laten schijnen. Het is een tijd
waarin mensen worden uitgenodigd om het oude mensbeeld los te
laten en hun goddelijkheid te gaan erkennen en omarmen.
Verbind eens met je hart en vraag jezelf het volgende: ben ik mens of
ben ik ziel? Is het na dit leven afgelopen voor mij of is het een tijdelijke
ervaring van de ziel?
In eenvoudige woorden, jullie leven in een tijd waarin donkere delen
aan het licht komen. Hierbij is confrontatie, ofwel leed, onvermijdelijk.
Wij vragen om verder te kijken dan het leed, verder te kijken dan het
mensbeeld, verder te kijken dan jezelf. Het collectief moet om. Jullie
zitten in een proces waarin donker naar licht wordt getransformeerd.
Jullie zitten in een tijd waarin jullie beetje bij beetje ‘’de nieuwe wereld’’
aan het scheppen zijn. En dit dienen jullie samen te doen, want jullie
zijn in werkelijkheid één.
Hoe draag je hieraan bij? Dit is zeer simpel lieve mensen: door dicht bij
jezelf te blijven en constant jezelf in het licht te zetten (dat je
oorspronkelijk bent). Het ego is in deze tijd enorm aan het strijden,
want het verliest zijn macht over jullie. Vandaar dat het alles inzet om
jullie opgesloten te houden in angst. Luister niet naar je ego, observeer
het. Luister naar je hart, daar liggen jullie antwoorden!
Ongeacht de omstandigheden, weet aub dat jullie VEILIG zijn. Probeer
juist vooral nu de diepere verbinding met jezelf aan te gaan. Eenmaal
verbonden met je hart weet je dat je altijd veilig bent. Wij zijn er voor
iedereen en onze compassie gaat uit naar allen, liefs ONS
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Hemelse boodschap
22 december 2020

Persoonlijke channeling bedoeld voor iedereen

Het is dag op dag intunen op je hart en van daaruit kijken wat je
hartsverlangen zijn. Veranderingen gaan snel, daarom tune elke dag in
op jezelf, niet op het ego maar op het hart.
Vindt de rust en daadkracht om dat te doen. Het ego zal je gaan
tegenwerken, maar JIJ bent degene met het eindwoord, onthoudt dit.
Met rust bedoelen we niet te veel prikkels opzoeken en juist de stilte in
jezelf gaan waarderen. Dit betekent niet dat je heel de dag moet
stilzitten in de stilte. Het is goed om meerdere keren meditatie op te
zoeken per dag, echter blijf ook in beweging. Je hart zal je exact
vertellen waar het behoefte aan heeft.
Centraal staat de verbinding met jezelf te versterken, te verdiepen. En
ja, dat betekent dat je ook even afziet van afspraken die te veel prikkels
geven. So what? Zo veel mis je niet lieve schat. En remember, de
aandacht naar binnen is nu nodig, dus een logisch gevolg is dat de
aandacht naar buiten tijdelijk zal afnemen.
Geniet, vergeet niet te genieten - dit is zo belangrijk. Verbind met jezelf,
ga dieper voelen en vergeet ook niet om van al het moois om je heen
te genieten. En geloof in jezelf, want je bent zo liefdevol, zo mooi. Wij
houden van je liefs ONS.
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Hemelse boodschap
24 december 2020

Boodschap over gedachten

Mijn lieve gidsen hebben mij een prachtige persoonlijke boodschap hierover
gegeven. Ik vroeg waarom ik constant een bepaald beeld kreeg te zien.
Hopelijk mag het antwoord jou ook inzicht en kracht geven.
Dit beeld heeft te maken met het veroordelen van anderen en jezelf.
Waarom stoor je je nog aan dit beeld? Omdat je het veroordeelt in iets
‘’slechts’’. Het is geen klopgeest, het is niet slecht, JIJ maakt het slecht.
Laat alle oordelen eens los, wat is het dan? Het is gewoon een beeld, JIJ
labelt het met een bepaalde waarde.
Laat het vanaf nu neutraal zijn en laat de boodschap zijn dat het met
veroordelen en je ego te maken heeft. Lieve Diederik, dit beeld IS - jij
geeft het waarden, kracht, betekenis, energie. Je hoeft er absoluut niks
mee te doen als in het afvoeren via gedachtenkracht ofzo - wij vragen
je te focussen op je hart, je hart lieve Diederik dát is het antwoord.
Eenmaal in die trilling vergaan de lagere trillingen. Dus focus je niet op
het bestrijden van lagere trillingen, maar het verhogen van je eigen
trilling.
Laat dit je complete antwoord zijn. Liefs ONS
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Persoonlijke boodschap
Slotwoord

Zodra je het ziet, dan besef je: overvloed is overal, echter
zoeken we het vaak buiten onszelf waardoor we het niet
kunnen waarnemen.
Bedankt voor het lezen van dit eerste deel van hemelse
boodschappen. Met veel plezier heb ik dit eerste deel 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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