
Die skepping as spieël vir 
selfherkenning 
20. oefening 

Die siel se doel en die mens se voorwaardelike vrye wil - 
die geestelike kragte vloei, veral meer in die donkerder 
tyd van die jaar – voorbereiding vir MY fees - verdiep 

julleself in die wêreld van die natuurgeeste! - raak aktief 
in die goddelike uurwerk van dienende liefde, waar julle 

ook al op aarde geplaas is! 
Donker is die nag, mistig en koud. Maar tog sal hy wat 
nie deur hierdie duisternis gaan nie, nie die warmte en 
die lig van die son waardeer nie. Daarom MY geliefdes, 
het die VADER SY kinders ’n vrye wil gegee, sodat hulle 
vinnig deur die duisternis kan gaan en vrylik na die lig 
kan terugkeer. Nooit sal daar weer duisternis wees 
nie, want die duisternis was deur die hele ewigheid 
ondersoek en is omvorm na lig.  
Julle wat deur hierdie donker nag stap, het baie ure 
van julle lewens gely in die diepste wanhoop en 
swaarmoedigheid. Daar was bitterheid in julle, nie net 
teen mense nie, maar ook teenoor ELOHIM, want julle 
is geleer dat HY, DIE EWIGE LIEFDE, straf. MY skape, 
nou sien julle egter die silwer rand aan die horison, 
want die rooi dag breek en die eerste strale van liefde 
sprei uit oor die stil donker môrelug. 
EK, JAHSHUA DIE GESALFDE, is hierdie lig, tesame met 
almal wat gedagtes van liefde, vrede en seëninge op 
aarde uitstuur. EK bewandel hierdie aarde geestelik 
deur hierdie mense en dus ook deur jou, wat besluit 
het om MY pad te volg. Selfs al sou daar dorings 
tussen die rotse wees wat julle mag beseer van tyd tot 
tyd, MY skape, is EK, DIE GOEIE HERDER, met julle om 
julle wonde te genees wanneer julle op daardie 
oomblik na MY toe kom. 
Want EK kan julle slegs help as julle MY daarom vra. 
Daar staan geskrywe: "Vra en dit sal aan jou gegee 
word!" As jy nie gevra het nie, sou die deur nie vir jou 
oopgemaak gewees het nie, want volgens die wet van 
vrye wil, sal die deur nie toegelaat word om vir jou 
oop te gaan nie. 
Dit is dieselfde met die voortstap op die innerlike pad 
van herkenning. Julle is absoluut vry rakende julle 
besluit om op die pad te bly.  
Maar dit is egter die siel se vryheid. Die "mens” het 
hierdie vryheid maar net voorwaardelik. Waarom? Toe 
jy maar 'n baba was, het die siel die vleeslike kleed 
binnegetree met sekere verwagtinge, hoe sy haar lewe 
wou vorm in hierdie liggaam, wat te doen sou hê met 
wat sy wou kom leer en vervolmaak. Die siel het dus 'n 
doel voor oë gehad. Nou het die mens die keuse om 
die siel te volg maar ook om die siel teë te staan, 
maar net vir 'n sekere tydperk. Omdat die mens die 
beginsels van die siel opponeer- onthou dat die siel 
daarna streef om die lig te bereik - sal daar afwykende 
vibrasies tussen die siel en mens wees. En hierdie 
afwykings sal hulleself uitdruk as kwale, slegte 

gedagtes, depressie en, as hierdie "werking teen die 
siel" aanhou, selfs in siekte. Daarom is die vrye wil van 
die "mens" voorwaardelik.  
Dit beteken nie dat mens elkeen wat siek is moet sien 
as iemand wat teenstrydig met sy siel leef nie; want 
dit sal die mens mislei om neer te kyk na hulle wat ly 
aan siektes of kwale. Besef dat daar wel uitsonderings 
is, dit is, dat daar broers en susters is wie die laste van 
hulle naastes op hulleself neem, net soos wat EK die 
kruis van die wêreld op MY skouers geneem het, sodat 
MY broers en susters nie so swaar hoef te dra nie en 
die lig makliker kon bereik. Moet dus nooit oordeel en 
veroordeel nie.  
In hierdie tyd van introspeksie, terwyl julle voorberei 
vir 'n fees wat opgedra is aan MY geboorte, moet jy, 
MY geliefde, nie teveel met die uiterlike wêreldse 
strewe identifiseer nie. Julle moet eerder aan MY 
woorde dink en probeer om met jou siel te identifiseer 
en met dit wat sy wou bereik in hierdie aardse lewe. 
Weet dat die stroming van die geestelike kragte veral 
baie sterk is in hierdie sogenaamde "donker 
tye" (seisoen) van die jaar. Hy wat homself oopmaak 
vir hierdie kragte, hy wat homself meer deurlaatbaar 
maak vir die liefde van ELOHIM en ontvanklik word 
daarvoor, kan 'n volheid van genade ontvang en dit 
oordra aan hulle wie vir hom belangrik is. EK sê vir 
julle, MY skape, julle geliefdes is meer geseënd met 
hierdie hemelse gawes, as met enigiets van materiële 
waarde.  
Maar selfs 'n uiterlike geskenk kan seëning bring, as dit 
met liefde uitgekies word en dit die seëning van die 
gewer dra. Maar bedink altyd die volgende: Wat is 
enige aardse geskenk in vergelyking met die volheid 
van die VADER se LIEFDE? Daar sal lig wees op die 
Aarde, lig in al die harte van die mensekinders, lig in al 
die wanhopiges. Daar sal lig en vrede wees in diegene 
wat vrede kort, lig en liefde in die harte van al die 
vlugtelinge wat deur die ervaring gaan waar hulle 
hulleself afvra: Wat en waar is huis op hierdie aarde? 
Slegs deur hierdie ervaring besef die mens dat die 
Aarde nie huis is nie, maar dat ewigheid die huis is, 
huis is die ewige wese. 
EK vra julle dus om die komende weke retrospeksie te 
doen. Ontvang die volheid van liefde, beginnende nou 
dadelik en elke dag 'n bietjie meer. Maak julle aardse 
houers leeg van al julle menslike bekommernisse en 
nood. Ledig julleself van alle hartseer en negatiewe 
ervarings. Ledig dit deur liefde en open julle houers 
sodat die volheid aan julle gegee kan word. En 
wanneer julle jul paaie saam met MY bewandel en 
keer op keer met MY verbind, sal julle ontwaak tot 'n 
bewustelike lewe in MY en met MY. Laat MY die 
vriend aan jou sy wees. Laat Ek saam met jou stap 
deur die skynbare donker dae, sodat hulle geheilig kan 
word deur julle denke, gevoelens, dade en julle spraak 
in en van MY GEES van LIEFDE.  
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Wanneer julle gereed is om met MY in hierdie GEES te 
wandel, sal die natuurgeeste se wêreld van gevoelens 
nie meer vreemd wees vir julle nie. Wanneer die 
oggendmis in die strate, velde en woude verdig, sien 
dit dan as die simbool van die sluier wat tussen julle 
aardse wêreld en die geestelike lê. Slegs die son van 
liefde is nodig om die mis te laat lig. Dit vat net jou 
son, want elkeen van julle behoort 'n son te wees, en 
die mis sal verdwyn. Dan sal die geestelike wêreld nie 
meer vir jou verborge wees nie, naamlik die geeste 
van die elemente van vuur, water, grond en lug. Ja, 
want dan sal die geestelike wêreld - wat jou tans 
beskerm en met liefde omring - nie meer vir jou 
verborge wees nie. 
Deur hulle aan te voel, sal julle jul eerste kontak maak, 
MY geliefde studente. Byvoorbeeld: as jy in die mis 
inkyk, is daar nie dansende waternimfies in hulle 
vogtige element nie? Voel julleself in hulle wêreld in, 
soos wat hulle hul hande sagkens uitsprei in die mis, 
oor die blare wat geval het, ten einde die geestelike 
proses van omvorming te bevorder: Blare val na die 
aarde om voeding vir die bome te wees, vir bosse, 
grasse en blomme. Voel aan hoe alles beweeg en werk 
sodat nuwe lewe weereens in die lente kan ontwaak! 
Dompel julleself in die toweragtige wêreld van die 
natuurwesens! Toweragtig - dit is wat julle dit noem - 

is die chemiese prosesse aan die werk. 
Die verstand glo dat dit so gebeur. Maar weet dat niks 
sonder die geestelike krag kan gebeur nie. Waar 
hierdie krag ookal nie aan die werk is nie, is daar 
ledigheid, stagnering en niks gebeur nie. Net soos ’n 
horlosie, kom alles tesaam, een wiel wat die ander 
dien. Die kleinste meganiese part vervul sy funksie, net 
soos die groot son wiel en 'n baie groter een, jou 
naaste naaste, jou sentraalson in jou omgewing; Met 
jou naaste naaste, bedoel EK (die son) glad nie vêr nie 
- kosmies gesien - maar vir julle mense heel onver-
staanbaar. Julle sal ook julle plek in hierdie GODDELIKE 
horlosie inneem en liefdevol dien. Julle behoort 
julleself saggies neer te vly, soos 'n blaar wat van 'n 
boom afval in die wind van die VADER se liefde. En 
julle behoort SY wil toe te laat om julle te waai na 
waar ookal julle in liefde kan dien. Dit is julle taak. 
EK seën julle, elke liewe een van julle in hierdie sirkel, 
en elkeen - naby en vêr - wie hierdie pad vreugdevol 
saam met julle stap, die pad van hierdie Liefdes-
onderrig, en EK seën elkeen, want op die ou end stap 
almal na die dieselfde doel, ELOHIM, DIE HEILIGE 
OERVADER. MY vrede sy met julle. Engele vergesel 
julle.  
Amein. 
 


