
Die skepping as spieël vir 
selfherkenning 
22. oefening 
Karma - hoe ons hierdie sterk band (slawerny) met die 

aarde kan oorkom - dit is moeilik vir die magtiges om op 
die reguit en smal pad te bly - pad van die skeermeslem - 
tyd en ruimte is 'n manifestasie van die val gebeurtenis - 
'n wonderwerk - om helpers in die wingerd te wees, die 

oes het begin - voorbereiding vir die heilige nag - 
binnegaan in jou innerlike tempel, versier haar met kerse 

van liefde - liefde vir die medemens - herken julleself – 
verken jou persoonlikheid 

My vriende! EK roep julle want, waarlik, EK is so naby 
aan julle soos net 'n vriend na aan 'n vriend kan wees. 
Die goeie vriend help, die goeie vriend staan jou by, 
maar HY maak jou ook bewus van jou swakhede en 
foute en daardeur, paaie wat onnodig is vir jou om te 
vat.   
Besef dat karma-paaie nie noodwendig geneem hoef 
te word nie. Sekere oorsake wat eens daargestel is, 
kan deur liefde in 'n ander inkarnasie herstel word. 
Indien hierdie regstelling nie plaasvind nie, sal die wet 
van karma begin om 'n effek te hê: Wat jy ookal saai, 
sal jy maai.   
Maar selfs tydens die oestyd, MY geliefde vriende, sal 
EK, JAHSHUA DIE GESALFDE, aan die sy wees van die 
een wat homself in hierdie proses herken en wie 
vergewende liefde uitgee; want hierdeur neem hy die 
weg wat EK voor hom gegaan het. 
Die oomblik wanneer julle ernstig begin streef na MY 
dissipelskap, kan EK 'n groot deel van julle karma-las 
uitvee, weens julle uitlewing van Liefde. EK het hierdie 
krag deur MY VADER se barmhartigheid ontvang. Ook 
dit is krag (Vergelyk oef. 21), krag wat elkeen van julle 
in julleself dra. Dit is die verhewe krag van Liefde en 
Barmhartigheid. Hierdie geaktiveerde krag is so sterk 
dat dit baie oortredings kan uitvee - hierby bedoel EK 
karma-sade wat gesaai was. Dit beteken dat die eerste 
ontkieming van hierdie karma-saad omvorm word na 
'n saad van liefde, blydskap en begrip, op grond van 
die KRAG VAN BARMHARTIGHEID. 
Waarlik, alle krag word aan julle gegee - is dit nie 
wonderlik nie? Die oomblik wanneer julle jul 
gebondenheid aan 'n sekere gebeurtenis of 
gebeurtenisse van 'n ander inkarnasie herken, word 
julle die Krag van Liefde gegee om hierdie 
gebondenheid te omvorm na 'n GODDELIKE 
verbintenis in en vanuit eenheid. 
Wanneer enige medemens probleme ondervind en 
wanneer julle dan gevolglik glo dat dit nodig is om 
hom te kritiseer, is dit altyd julle probleem, en julle 
verdien dan self die kritiek. Daar is geen uitsonderings 
nie. 
Hier, op hierdie aardbol kan julle nie volmaaktheid 
verkry nie, selfs al herinner EK julle gedurig daaraan 
om volmaak te word, soos wat julle VADER in die 

hemele volmaak is! Hierdie volmaaktheid, MY liewe 
studente, kan nie verkry word op die vlak van Orde 
nie. Julle sal nie volmaak word alvorens julle nie vir 
ELOHIM, julle BRON, bereik het nie.  
Solank as wat julle nog nie een is met die ewige Liefde, 
met die absolute Barmhartigheid en die onbeperkte 
Geduld nie, solank as wat julle julleself nog nie 
vervolmaak het in die GODDELIKE Eienskappe nie, 
hierby bedoel EK die vervulling van alles in en om julle 
in GODDELIKE ORDE, MY vriende; want vervolmaking 
beteken ook om al julle begeertes en julle wil binne 
die WIL van ELOHIM te plaas, ja jou hele self; want so 
lank as wat julle nie julle bewussyn bo julle menslike 
bestaan, bo alle vlakke, kan uitlig nie - dit uitbrei verby 
die materie en uitreik tot binne-in die geestelike 
wêrelde, totdat alles waarlik binne julle is; so lank as 
wat julle nog nie die GODDELIKE Wysheid ontwikkel 
het in die diepe herkenning van julle ontwikkelende 
bewussyn nie, so lank as wat julle nie GODDELIKE 
Geregtigheid herken, deur hierdie Aarde in 
geregtigheid en regverdigheid te bewandel nie, tot 
dan, MY vriende, sal die Aarde julle gebonde hou. 
Die hele materiële wese trek en sleep julle nog steeds, 
weerspieël aan julle jul materiële begeertes en 
opvattings. Gedurende hierdie tyd val die mens 
voortdurend, keer op keer. Mag hy homself en sy 
oortredings herken, sodat hy nader kan kom, 'n 
verdere klein treetjie kan kom aan sy vervolmaking op 
grond van sy herkenning.  
Slegs wanneer julle hierdie vier vlakke van bewussyn 
ten volle ontwikkel het, wat genoem word Orde, Wil, 
Wysheid en Geregtigheid, is julle nie meer 
aardsgebonde nie en kan julle julleself ophef verby die 
materiële vlak en uiteindelik streef na die geestelike 
en na die ewige Lig van Volmaaktheid. Julle vermag dit 
uiteindelik deur Geduld, Liefde en Barmhartigheid, en 
hierdie laaste drie word die EIENSKAPPE van ELOHIM 
genoem. Die hemelse lig bestraal julle, sigbaar en die 
engele is met julle in hulle wonderlike glans. En hulle is 
tussen julle en dra julle na die ewige huis - deur middel 
van hierdie vlakke van bewussyn. Hierdie "dra na bo" 
word gedoen deur julle te vervolmaak in dienende 
liefde, want liefde, MY vriende, is die ondersteunende 
element van ELOHIM se hele Wese en al SY 
Eienskappe. Liefde is die lewe; liefde is die krag en 
mag van die skepping.    
In die aardse sfere, binne die materiële wese, is die 
weg baie smal en dit word nog smaller hoe hoër jy reik 
en hierdie smal weg word ook baie glibberig. EK is 
egter aan jou sy, EK is altyd die lig op jou weg. As julle 
gewillig is om op hierdie lig te steun, om die hand te 
neem wat die lig na julle uitsteek, dan kan die rand 
ook maar so smal en die pad so glibberig wees as wat 
hy maar wil en julle mag selfs hier en daar glip of gly, 
dit sal altyd EK wees wat julle sal vang. En wat is EK? 
Weereens, EK IS LIEFDE. 
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"EN die WOORD het vlees geword en het onder julle 
gewoon." Die Woord van die skepping en die Krag van 
die skepping het 'n klein mensekind binnegekom en 
het ’n woning gemaak onder hulle. As julle aan hierdie 
liefde vasklou, wat kan met julle gebeur? 
Maar as jy egter glo dat jy moontlikerwys alleen kan 
voortstorm op hierdie weg, sal jy dit dalk selfs kan 
regkry om 'n groot deel van hierdie nou weg te vorder, 
met ’n groot hoeveelheid hoëdraad kundigheid; maar 
as jy slegs op jou eie krag alleen staatmaak en nie 
nederig in liefde buig nie en dus daardeur nie MY hand 
wil vat nie, sal jy sekerlik val, alvorens jy nie hierdie 
vier vlakke ten volle binne-in jou ontwikkel het nie wat 
Orde, Wil, Wysheid en Geregtigheid is. Eers dan sal jy 
die "val-gedagtes" wat graag ander wil domineer en 
beheer agterlaat. Eers dan tree die krag van 
aantrekking van GODDELIKE Geduld, Liefde en Genade 
in werking. Dan kan niks en niemand meer hierdie krag 
van aantrekking van jou af wegneem nie. 
Daarom is hierdie sfeer van Orde, hierdie lewe hier op 
die growwe materiële wêreld dus terselfdertyd vir julle 
'n wonderlike geleentheid om te leer. Want hier is alle 
perspektiewe oop vir julle. Julle kan honderde weë 
neem. As julle verlang na die liefde, na lig, sal al 
hierdie weë na die een doel lei. As julle gedagtes en 
gevoelens nog steeds styf verbind is met julle ego, 
deur ander te beheer en te domineer en om die sfere 
van duisternis nog verder te ondersoek, sal julle nog 
steeds na die lig beweeg, want selfs hierdie paaie - en 
EK benadruk dit aan julle - sal in die laaste analise ook 
na die lig lei.  
Selfs hulle wat nie die weë wat EK noem "verkenning 
van die duisternis" stap nie, kan die ervarings vir 
hulleself laat werk wanneer hulle dit gebruik vir 
selfherkenning. Nie elke kind hoef die bitterste weë te 
stap en die diepste dieptes te betree nie, aangesien 
bewussyn universeel is en aangesien elke geskape kind 
inderdaad aan hierdie bewussyn kan deelneem en leer 
daaruit en nie nodig het om elke liewe weg te stap nie. 
Ook dit is 'n geskenk van ELOHIM, die VADER aan Sy 
kinders, in wie se hande HY ook die vrye wil geplaas 
het as die hoogste geskenk van almal. 
Hierdie hande kan werklik beide verrig, aan die een 
kant krag vashou wat deur die aardbol of die septer 
voorgestel word en aan die ander kant te gee in 
dienende liefde, waaruit seëninge en genesing sal 
voortstroom.  
Beide kan ondubbelsinnig inmekaar gekoppel word, 
die een met die ander. Baie van julle, jy jouself, of een 
of die ander onder julle, het op weë van mag gegaan, 
met die septer en die aardbol in die een hand en 
seëninge gegee met die ander. Weet egter dat hierdie 
tipe weg die moeilikste van almal is. Dit is die 
glibberigste pad van almal, naamlik wanneer die 
mense buig voor die maghebber en hom verhoog tot 
hulle god.  
Hoe moeilik is dit dan vir die mens in die kleed van die 
maghebber, om die liefde oor te dra wat sy volk aan 

hom bring, om dit oombliklik oor te dra aan die EEN 
aan WIE alle mag toekom. Hoe vinnig voel die 'mens' 
bekragtig deur sy krag en begin hy dink: 'Is ek nie die 
Seremoniemeester van hierdie Aarde nie? Almal buig 
voor my woord. Wie weet of daar ooit 'n ander mag 
buite my mag is, een wie bo my is?" Alreeds is die 
verderflike gedagte gebore, wat sê: 
"Ek is groter; ja ek is die enigste krag en mag, want 
buite my is daar niks nie, want niemand het HOM, die 
ALLEEN-ENIGE (GOD) nog ooit gesien nie." 
Geliefde studente, herken hoe maklik dit is om te val 
en besef ook hoe diep 'n mens kan val! Nog steeds is 
selfs die ergste val net 'n ander pad huistoe na die 
VADER. Dit is hoe HY, die EWIGE elkeen van SY kinders 
sien: Op pad huiswaarts na HOM. En dit is hoe julle 
elke medebroer en -suster moet sien, want almal is op 
hulle pad huistoe na die BRON. Al is daar ook hoe baie 
haat wat na die oppervlak van die siel gestoot word en 
al druk dit homself uit in en deur die mensdom, is dit 
die produk van al die negatiwiteit wat opgebou het 
oor miljoene jare sedert die val. Dit is vir julle 'n 
ondenkbare lang tydspan, maar voor GOD is dit maar 
slegs 'n oogwink. 
Tyd en ruimte is maar net 'n manifestasie van die 
gebeurtenis van die val, dit is slegs 'n manifestasie van 
die materiële wese. 
Nou keer julle weer terug na die oneindigheid, tree vir 
tree verlaat julle tyd en ruimte. En dit maak nie saak 
hoeveel julle vashou - in julle menslike toestand - aan 
die konsep van tyd nie, tyd is alreeds nie meer wat dit 
was nie, want die vibrasie rondom julle sentraalster 
(die son) het ontsaglik toegeneem. Dit beteken dat die 
snelheid van die sonspoed en die van die Melkweg - 
wat rondom 'n senter van die versamelende liefde van 
ELOHIM wentel- ontsaglik toegeneem het. En hierdie 
snelheid, hierdie spoed sal vermeerder tot zero-tyd, 
vinniger as lig. Die VADER is in SY LIEFDE besig om SY 
kinders te versamel, HY bring hulle huistoe en saam 
met hulle, die materiële wese.    
MY geliefdes, vir julle is dit 'n wonderlike gebeurtenis. 
Want julle sal lewe, werk en help te midde van hierdie 
gebeurtenis. Berei julleself nou voor vir hierdie tyd van 
enorme uitbreiding van die bewussyn! Laat die 
beperkings van julle menslike wese vêr agter julle. 
Open julleself vir die enigste krag, wat julle sal help om 
hierdie nuwe bewussyn te betree en dit is die 
dienende liefde! EK steek MY hand uit na julle en 
smeek julle: "Kom, stap saam met MY, en alles van 
julle sal hulleself omvorm na dit wat vol lig is!" 
Ons sal die onderrig in die natuurryke verlaat en sal 
Ons na 'n nuwe vlak wend. Op hierdie vlak sal julle ’n 
terugblik gee aan julle huidige lewens, deur julleself 
terug te neem na julle kinderlewe, julle jeug en 
volwasse jare, altyd progressief in stappe van drie jaar. 
Dit is, julle sal die kinders dophou, jeug en 
volwassenes en hulle gebruik as katalisator vir julle eie 
verlede. Want EK sal alles na vore bring wat diep 
verborge binne-in julle siele lê - elkeen volgens sy of 



haar strewes en begeertes. As jou stappe na dienende 
liefde van die voortvarende tipes is, sal EK jou vasgryp 
met MY liefde en jou skud en ruk totdat jou siel alles 
loslaat vanuit die diepste vlakke. 
Saam sal ons die pad deur die spieëlbeeld van jou 
naaste neem deur die weg van selfherkenning. Waar 
dit ookal nodig sal wees, sal EK jou vorige inkarnasies 
wys, miskien in droombeelde, sodat jy jou gedrag 
beter sal kan verstaan. EK sal jou ernstig lei deur jou 
foute en swakhede, indien jy gewillig is; maar dit sal 
altyd aan jou vrye wil oorgelaat wees of jy wil 
voortgaan met MY op die weg, wat, EK herhaal, ook 
jou eie weg via Golgotha is, naamlik om almal in liefde 
te vergewe wat julle uittart en bespot en almal in 
liefde te dra, sodat die hemele ook vir jou naaste 
geopen kan word, deur jou lewe en deur jou eie 
omvorming. 
Slegs deur die liefde wat in jou daaglikse lewe 
uitgeleef word, sal jy die ou (moeder) Aarde en jou 
medemens kan omvorm. Wees die werkers in MY 
wingerd! Die oes van hierdie wingerd het alreeds 
begin. 
Julle het min tyd om na te dink oor hierdie nuwe tree 
wat Ons saam sal bewandel. Moenie dat die gehaas 
van jou daaglikse lewe jou gevange neem nie en 
moenie dat die glans van die materie jou verblind nie! 
Julle het die eerste skugtere stappe gemaak op 'n pad 
van lig, want, geestelik gesien, is hierdie smal pad wat 
julle nou stap liggevul. Vergesel deur engele van die 
hemele, stap julle na julle doel. Hierdie eerste 
skugtere treë wil nou gestabiliseer word, wil langer 
word, wil meer vooruitgang maak en jou nader aan die 
toppunt bring. 
Tog sal julle nie dadelik na julle doel gaan nie; want 
voordat die toppunt bereik word, sal die liefde jou 
aanmaan om om te draai en af te kyk na die bergpad 
om almal by te staan wat nog agter jou is en 
terselfdertyd saam met jou na vervolmaking terugkeer 
- en dit is 'n menslike uitdrukking, want in die ewigheid 
bestaan tyd nie. 

Gebruik daarom die oorblywende dae wyslik, ter 
voorbereiding van Kerstyd! Betree die stilte van jou 
innerlike tempel in die sentrum van jou hart! Steek die 
kerse aan – uiterlik, sowel as in die innerlike wese van 
julleself! Verminder julle daaglikse aktiwiteite, selfs 
deur die dag en betree julle innerlike kamer, al is dit 
net vir 'n paar sekondes! Nou sal Krag na julle toe 
stroom wat julle sal aanhelp. Berei julleself voor vir MY 
geboorte binne-in julle! Wil julle nie hierdie innerlike 
Tempel versier - met kerse van onselfsugtige liefde, 
met getrouheid, geloof en vertroue nie? Sal julle nie 
die strooi van liefde in MY krip sit nie? Liefde, wat jy 
aan jou naaste gee sonder om vergoeding te verwag?  
(EK praat van 'n) liefde wat voor jou naaste buig, wat 
selfs gawes gee aan diegene wat hulle nie goedgesind 
is nie. Wil julle nie probeer om die strooi van 
selfbemeestering en oorwinning van die ego in MY 
krip plaas nie? Mag julle innerlike Kersfees helder skyn 
in die lig van hierdie kerse, in die helderheid van 
liefde, sodat EK tot lewe in julle kan ontwaak, al is dit 
maar net aanvanklik die krag van 'n suigeling ? 
MY vriende, met die groei van liefde en julle vermoë 
om liefde te gee, sal EK julle meer en meer van MY 
gawes vanuit MY volheid gee; want EK mag julle net 
soveel gee as wat julle van MY vra om te gee, soveel as 
wat julle in staat is om te absorbeer op daardie 
tydstip. Indien julle innerlike tempel verstop en 
opgestop is met julle eie begeertes en indrukke, wat 
kan EK julle aanbied? Julle innerlike wese moet eers 
geledig word.  
Skep 'n heilige plek binne-in julle, 'n gewyde plek, 
sodat die seëninge van die ALLERHOOGSTE aan julle 
gegee kan word in die HEILIGE NAG, in die volheid 
daarvan wat julle kan absorbeer. EK gee alle krag aan 
julle, alle liefde. Wat is julle bereid om vir MY te gee? 
MY vriende, geseënd is julle in die Naam van die 
VADER. Vrylik het julle gekom en vrylik verlaat julle 
hierdie plek. Niemand kan die innerlike vryheid van 
julle afneem wat aan elke kind gegee word nie. 
Amein. 


