
Die skepping as spieël vir 
selfherkenning 
21. oefening 
Is ons marionette of soos stukke op die skaakbord? - 

hoofde word gespeel - die jagters word gejag - die 
magtiges word aangedryf deur hul vrese - Vraag: Deur 

wie word hulle gespeel? Antwoord: ELOHIM leer: “Vader, 
ek het geleer dat U krag beteken om ander in liefde te 
dien” - aktiwiteite van natuurwesens - wetenskaplikes 
ken nie die werk en weef, omvorming en transformeer 
deur die hande van die natuurgeeste nie - verklaring - 

betekenis van sprokies en mitiese verhale (feetjies, elwe, 
kabouters en devas) - die aarde is 'n planeet van 

suiwering - om weg te kom van die ‘ek’ na die ‘jy'. 
Die vrede van die hemele roep uit na julle. EK, 
JAHSHUA DIE GESALFDE, is in julle midde. Geamuseerd 
deur julle verbale gevegte, kyk ons, wat van die gees 
is, na julle menslike gedagtes. Vol oortuiging sing julle 
die woorde van liefde, hoedat EK julle in die eenheid 
met ELOHIM DIE VADER inlei. Maar die EWIGE ALLEEN
-ENIGE (ELOHIM) lei egter nie net vir julle nie, maar lei 
al SY kinders, elkeen op sy eie individuele pad. 
Laastens, die Krag van Liefde regeer dus, selfs al buig 
hierdie Krag van Liefde diep voor elke kind. 
Julle het daarop uitgegaan om hierdie geheim te 
verstaan. Julle het kosmiese wydtes [en breedtes] 
deurloop om die duisternis hier, in die sfere van die 
gevallene, te ondersoek, en om 'n lig te wees in 
hierdie duisternis, toegerus met die volheid van 
hemelse gawes, wat liefde, barmhartigheid, geduld, 
begrip, sagmoedigheid en nederigheid behels. Julle 
ontvang van die goddelike volheid en julle vra die 
vraag: "Is ons nie almal marionette op hierdie Aarde 
wat beheer en vorentoe en agtertoe gestoot word 
soos skaakstukke op 'n skaakbord nie?" Kan julle die 
humor in MY woorde optel? Elkeen van julle is 'n kind 
van die ALLERHOOGSTE! Hoe vergeet julle jul ware 
wese terwyl julle in jul menslike kleed is? 
Wie kan dit waag om hierdie kind van ELOHIM rond te 
stoot? EK sê vir julle: Niemand nie, want hierdie kind 
van die ALLERHOOGSTE het die absolute vrye wil, en 
het uitgegaan om van sy vrye wil gebruik te maak as 'n 
liggevulde wese. Maak nie saak wie voor julle staan 
nie, MY geliefde studente, hulle is almal julle broers of 
susters, wie net soos jy, die huis verlaat het om die 
lengtes en breedtes van hierdie skepping te deurkruis 
ten einde die duisternis te ondersoek - ook vir julle - 
sodat julle nie elke moeilike weg self hoef te bewandel 
nie. 
Maak nie saak wat op hierdie planeet gaan gebeur nie, 
Liefde sal oorwin! 
Toe MY voet hierdie aarde betree het, het EK geweet 
dat daar dorings in MY pad sal lê. En EK, die LIEFDE, 
het hierdie pad vrywillig gestap. EK het hulle toegelaat 
om oor MY te skaterlag en MY te bespot, hulle wie 
geglo het dat hulle bemagtig was in die gevalle sfere. 
Besit hulle regtig die krag? Kyk om julle, waar het 

hierdie krag hulle heen gelei? EK plaas MY gevoelens 
in julle harte: Weens onkunde word die magstreek, die 
Aarde, sistematies verwoes. Hierdie krag gaan homself 
vernietig.  
Wie regeer hierdie wêreld? - Dit is ELOHIM die VADER 
Wie, in SY oneindige liefde, SY kinders toelaat om te 
doen wat hulle wil, totdat hulle hul verkeerde dade 
herken deur hulle ervarings en tot die daaropvolgende 
besef sal kom, waarna hulle weer die terugtog 
huiswaarts sal neem.  
Krag lei tot verderf. Krag is eenvoudig 'n vlugtige 
opvlamming van 'n oënskynlike onderwerping van 
ander, selfs die onderwerping van die materie. Ek sê 
"oënskynlik", want hierdie krag sal in homself 
ineenstort. As julle na die geskiedenis kyk, sal julle die 
ineenstorting van groot koninkryke bemerk. 
EK sê vir julle: " Hy wat ryk is aan aardse rykdom sal 
môre arm wees." 
Vele ryk mense wat in hierdie aarde ingekom het, met 
die harde en vaste oortuiging om die weelderige lewe 
vir die goeie deug van ander in te span, sal in die 
hiernamaals baie hartseer wees wanneer hy na sy 
aardse lewe kyk en sien dat sy siel nie in staat was om 
sy menslike wese te regeer of te domineer nie. Hy sal 
sy swakheid diep berou, as die mens die aardse 
goedere misbruik het vir sy eie voordeel en welstand 
en selfs om sy naaste te onderdruk. Hy het weer 
karma gevolge in werking gestel, wat in 'n volgende 
bestaan ’n uitwerking sal hê. 
MY geliefdes, besef dat die hemele dikwels ingee vir 
die krag op hierdie Aarde om liefde te help om 'n 
deurbraak te maak. EK sê vir julle, die engel 
boodskappers was eens geïnkarneerde heersers, en 
hulle 'mensheid' het geen aandag geskenk aan die 
verligting van die siel, wie die menslike wese vermaan 
het en selfs by hom gepleit het nie. Weereens het die 
mens sy krag misbruik. Hy het vergeet dat hy sy krag 
wou gebruik om liefde te help om 'n deurbraak te 
maak, want hy het gedink dat hy, as heerser, makliker 
sou slaag. Hierdie is altyd enkele gevalle van die 
noodlot en vir elke siel word dit geleer, voordat hy of 
sy die Aarde betree, sodat sy vir die Aarde liefde en 
vrede kan bring. Die siel word geleer en voorberei vir 
die feit dat krag 'n groot versoeking vir die siel in die 
menslike kleed is maar nog steeds gryp die siel na 
hierdie krag. Dus loop sy deur die ervaring en leer 
onderdanigheid. 
In herkenning lê die krag homself neer voor die troon 
van die ALLERHOOGSTE en sê: "VADER, EK HET 
GELEER DAT U KRAG BETEKEN OM TE DIEN IN LIEFDE 
terwyl ek met die vlees beklee is, ook om nederig neer 
te buig voor elke medemens. Ek het geleer, o VADER, 
dat dit nie moontlik is in die kleed van 'n heerser nie. 
Daarom sal ek weereens in 'n ander inkarnasie gaan. 
En ek sal leer om nederig lief te hê, soos 'n eenvoudige 
mensekind en soos duisende en duisende ander 
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mense. As moeder, as vader met 'n eenvoudige 
beroep sal ek U kind wees in die kleed van nederige 
liefde en ek sal werk waar ek ookal sal woon en ek sal 
dít uitstraal wat U, o VADER, in my geplaas het as my 
erfenis." 
Kyk om julle op hierdie aarde; kyk in die gesigte van 
die regeerders en kyk in die gesigte van die biljoenêrs, 
hulle wat julle glo die toutjies trek! Deur wat word 
hulle voortgedryf? Hulle is nie meesters oor hulleself 
nie, o nee. Dit is hulle vrese wat hulle voortdryf, hulle 
verlange na meer en meer; om hulle magsposisies 
verder uit te brei, want daar kan dalk net iemand wees 
met nog groter mag wat hulle posisie kan oorneem. 
Hulle pad is een van rusteloosheid sonder vrede. Julle 
dink dat hulle hul gewetens kan stilmaak? O nee, hulle 
is rusteloos en sonder stilte om hulle gewetens stil te 
skreeu, wat inderdaad hulle sondigheid aan hulle 
toon. Gedurig deur rys daar beelde op vanuit die siel 
en forseer hulleself op die mens af - aaklige visioene 
wat op die mens afgegooi word deur die siel. Hulle is 
nie die wie julle dink hulle is nie, diegene wie die 
jagters is en die reëls maak nie. Inteendeel, hulle is die 
wat gejag word, nie meer meesters van hulle eie spel 
nie, totdat hulle besef dat hulle op die verkeerde pad 
is op hulle jagtog en dat hulle op die ou end diegene is 
wie gejag word.  
Op die wyse wat julle hier vergader, MY geliefdes, kan 
julle julself in stilte dompel, na julle innerlike wese 
luister en verbind met jou eie siel. En die geestelike 
wêreld kan jou aanpor, kan jou aura binnedring, sodat 
alle duisternis en onduidelikheid jou verlaat. Vreugde 
styg op in jou en jy voel die teenwoordigheid van die 
hemele wat in jou ontwaak. Net wanneer jy wil kan jy 
die hemele nader aan jou bring. 
Maar diegene wie julle glo die outoriteit uitvoer, kan 
dit nie doen nie. Plaas julleself in hulle gevoelswêreld. 
Dink vir 'n oomblik aan hulle vrese en aan hulle 
volgende skaakskuif, wat hulle vooruitbeplan, net om 
’n heel ander uitkoms te hê, wat altyd net groter en 
groter eise aan hulle stel: Die oënskynlike 
poppemeester word gespeel.  
Nou vra julle met reg die vraag: Deur wie word hy 
gespeel? En julle glo dat die duisternis of die krag wat 
die duisternis ondersoek daaragter sit. EK sê egter aan 
julle, dit is ELOHIM, die EWIGE WIE daaragter sit. Laat 
hulle wat kán, dit begryp; want dit is SY liefde wat die 
kind so bestraal dat hy die weë neem wat hy wil, selfs 
al is dit die verkeerde weë. Dit is die VADER WIE 
onophoudelik roep sodat die jagter die gejagte word. 
Maak nie saak waarheen hy gaan nie, die VADER is 
daar, roepende na hom. Maak nie saak watter slim 
skuif die klein menslike wese volgende mag maak nie, 
die VADER weet dit alreeds voor die tyd, want niks is 
verborge vir HOM nie en HY lei SY kind sagkens. HY lei 
SY kind sonder om sy vrye wil van hom te ontneem, 
maar op 'n beskermende manier. HY beskerm SY kind 
en lei hom deur al sy ervarings op die verskillende weë 
wat die kind self gekies het vanuit sy vrye wil. En al 

hierdie verskillende weë sal op die ou einde almal 
inmekaar vloei tot in die een weg, die weg wat 
huiswaarts lei. 
Laat Ons Onsself wend na 'n ander onderwerp, kom 
ons betree die natuurryke wat die mensdom in liefde 
dien. 
Voorwaar, alles wat julle as natuurlike gebeurtenisse 
beskou - plante en blomme wat groei en floreer, die 
verwelkingsproses - dit word alles deur die helpers van 
die natuur oorsien. Hulle werk hand aan hand om die 
lewenskragte van ELOHIM se wesenlikhede - Orde, 
Wil, Wysheid en Geregtigheid op te vang en hulle lei 
hierdie strale tot in die mineraal-, plante- en diereryke 
en hierdeur help hulle om die basiese vibrasie van alle 
lewende dinge te verhoog.  
Onsigbaar vir julle en dus in die geheim, soos 
alchemiste sal EK sê, transformeer hulle die chemiese 
substansies.  
Die mens het eksperimente uitgevoer om 'n plant te 
ontneem van 'n sekere substans wat sy nodig het vir 
haar groei. Die mens het toe gewag om te sien of die 
plant in elk geval sou groei. Verbaas het hy gesien dat 
die plant, ten spyte van hierdie afwesige 
voedingselement, tog gegroei het. Toe die plant 
ondersoek was, was daar gesien dat die element 
inderdaad in die plant teenwoordig was, alhoewel sy 
nie in staat was om die substans deur die gefilterde 
lug of grond in te neem nie. Die wetenskaplikes was 
verdwaas toe hulle gekonfronteer was met hierdie 
raaisel: Hoe kon die plant hierdie substans vervaardig 
het? 
Julle wetenskaplikes weet niks van die wewing en 
werking, groei en omvorming met behulp van 
natuurwesens nie, vir wie daar nie so iets soos 
ondeurdringbare mure bestaan nie. As dit in die wil 
van ELOHIM is dat die plant moet groei, sal die plant 
groei. Maar as dit in die wil van ELOHIM is dat die 
plant vooruit moet gaan, sal sy dit doen. 
Hier vra EK julle ook om nie terug te gly in julle 
"menslike denke" nie. Die mens blameer homself vir 
die afsterwing van die plante, en hy het vir die 
grootste deel werklik daarvoor gevra. Maar EK sê vir 
julle dat die lewenskrag geheel en al van die 
SKEPPERGEES af kom, WIE se krag LIEFDE is. Hierdie 
lewenskrag onderhou die plant vir so lank as wat die 
SKEPPERGEES dit so wil hê. Wanneer HY SY 
lewenskrag terugneem omdat 'n ander tydvak tot 'n 
einde gekom het, sal die natuurwesens nie eers meer 
inmeng nie, want dit is nie binne die wil van die EWIGE 
LIEFDE is nie. Dink ook geestelik hieroor!  
Indien die mens nie teen die aarde gesondig het nie, 
sou hierdie ou Aarde van julle, tesame met haar 
plante, minerale en diere, ja met julle almal, aan die 
einde van die tye nog steeds omvorm gewees het. Of 
dit nou op hierdie manier of op 'n ander manier gaan 
plaasvind, die tyd van omvorming is vasgestel. Selfs 
dit, MY geliefdes, word aan julle gebring in die 
feëverhale en mites.  



Julle het oor die feeverhale Sneeuwitjie, Hansie en 
Grietjie en oor die mistieke interpretasies van hierdie 
feëverhale gepraat. Julle is almal Sneeuwitjies! Julle 
moes afskei en het julle eie weë gegaan. Julle is ook 
Hansie en Grietjie. Dit is nie die slegte stiefma of die 
ouers wat julle verwerp nie. Hulle is maar net die 
simbool vir die proses van naelstring afsny: Nou MY 
kind, gaan op jou eie weg. Gaan soek dit, want slegs 
deur julle ervarings, deur julle herkenning, sal julle leer 
om die ewige lig van LIEFDE te waardeer.  
En so trek julle deur die sewe berge van Orde, Wil, 
Wysheid, Geregtigheid, Geduld, Liefde en 
Barmhartigheid. Hierdeur vervolmaak julle julleself in 
die wese en eienskappe van ELOHIM en sal aan die 
einde van julle weg besef dat in die goddelike sin, krag 
eenvoudig maar net beteken om in liefde te dien. So 
dien julle of die kabouters of die heks. Julle dien en die 
versoekings van die wêreld benader julle. Bemeester 
die versoekings, net soos wat EK dit bemeester het. 
Elkeen van julle bewandel MY weg as MY dissipel. 
Wanneer julle eers deur die toetse gegaan het, sal 
julle 'n oënskynlike dood ervaar, net soos Sneeuwitjie 
in die mistieke feëverhaal. Dit is die verloëning van jou 
hele wêreldse wese, en EK, JAHSHUA DIE GESALFDE, is 
die EEN Wie MY bruid met 'n soen wakker maak om vir 
die hele ewigheid wakker te bly. Jy het tuisgekom 
Sneeuwitjie, tuis na die koninklike paleis van die ewige 
tuiste, die BRON.  
Hansie en Grietjie dien ook as broer en suster. En hier 
is die versoekings alweer. Die heks is die simbool van 
dit wat sekulêr is, wat in die vuur verbrand en opgelos 
moet word, sodat die ompad deur die bos die weg 
word wat huiswaarts lei. 
Aarde is die planeet van suiwering. Laat die vuur jou 
suiwer sodat jou skatte wat jy saamneem nie 
edelgesteentes is nie, wat die lig sal insluk, maar dat 
hulle die lig van liefde duisendvoudig sal reflekteer. 
Moenie hierdie skatte verloor deur nog verder na 
skatte te soek nie, maar hou julle oë op julle doel 
gerig, op julle huis en stap op hierdie aardse pad van 
julle totdat julle by die water kom, by die oorgang na 
die volgende hoër vlak, die vlak van die GODDELIKE 
WIL! 
Voorwaar My liewe vriende, julle voorvaders het die 
skatte van die geheime mistieke betekenis van julle 
feëverhale en mites geken. Hulle was nog in staat om 
die feë, elfies, kabouters en devas te sien en hulle was 
verheug oor hulle vriende uit die natuurkoninkryke. 
Hulle het nog by hulle gewoon. Dit is ook aan julle 
vertel in 'n mistieke verhaal oor die kabouters wat die 
mens met hulle werk gehelp het. Selfs vandag is al die 
natuurkoninkryke gereed om die mensdom te dien 
met diep en toegewyde liefde. 
Wat doen die mens? Hy stap nie net onverskillig deur 
die velde en graslande nie. Hy versprei sy duister 
gedagtes en vertroetel sy ego... dink oor julleself, in 
hoeverre MY woorde nog op julle van toepassing is! Is 
julle ook sulke duister figure wat die woude regeer, of 

is julle treë lig en veerkragtig wanneer julle stap, en 
neig julle sintuie en gedagtes na die hemele?  
Voorwaar, alles voel en gewaar saam met julle. 
Wanneer jy lig om jou versprei, sal lig ook na jou toe 
stroom. Maar wanneer jy duisternis om jou versprei, 
deur jou duister gevoelens, gedagtes, woorde en dade, 
sal jy ook verbind met al die duisternis wat nog die 
aarde regeer,. 
Terselfdertyd sal jy ook die energieveld van die gejagte 
een binnegaan, soos wat EK aan julle onthul het aan 
die begin van vandag se openbaring. As jy graag vry wil 
wees, wees lig en jou bewussyn sal deur jou menslike 
liggaam versprei en verby tot in die kosmos, soos wat 
EK alreeds aan julle verduidelik het, en tot in die 
oneindige wydtes en breedtes van die skepping. Alles 
is binne-in julle en alles dien julle en julle aan hulle. 
Dit is dan wanneer julle geestelike leiers is. Verstaan 
julle die verskil? Nou kan julle ook verstaan waarom 
ons geamuseerd was oor julle woorde en oor julle 
besprekings.  
Wees dan lig, lig van die VADER SE LIG en liefde van SY 
LIEFDE! Omvorm julleself na die liggevulde wesens en 
daarmee saam sal alles hulleself ook omvorm. Vergeet 
jou persoonlikheid (die menslike wese), draai na die 
"ONS". Ondersoek julleself in watter mate die "ek", die 
ego nog op die voorgrond is. Word die 'ONS' en betree 
die eenheid van hemelse omgang met alle engele en 
alle geeste wat streef na die lig van liefde. 
MY seëning sy met julle en met almal - naby en vêr - 
wat onderweg is op die paaie wat huiswaarts lei tot in 
die VADER SE HUIS. 
Amein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


