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24. Oefening 
Belangrikheid daarvan om jou kindertydperk in retrospek 
te beskou - gewaarwordinge wat ons gehad het toe ons 
hierdie aarde binnegekom het - die siel van die baba is 

dikwels nog in paradysagtige sfere - rede vir die emosie 
van hartseer - waar daar droefheid is, is daar suiwering, 
is daar 'n tuiskoms - die aarde is 'n uitstekende skolings 
planeet - elkeen wat liefde uitleef, is ‘n ware gelowige, hy 
volg MY JAHSHUA, ongeag wat sy godsdienstige geloof 
is - oop handpalms tydens gebed - laat genesingstrale 

vrylik vloei - sodat gevoelens (taal van die siel) 
lewendiger kan word - tydens slaap (kleindood) in die 

tussentydse sfere ten einde te help met die huistoe bring 
- belê in klein notaboekie 

Deur die terugskouing van julle babatyd, is daar 'n vae 
voorstelling in julle gewek van hoe dit eens in die 
hemelse sfere was en hoe dit weer sal wees. Behoed-
saam het EK, JAHSHUA DIE GESALFDE, julle gelei oor 
die vlakke van julle ontwikkeling hier in die aardse 
realm en daarby het EK julle gelei na julle opdrag, wat 
julle in jul innerlike wese oproep, want die VADER 
roep SY kind: "Kom, MY seun, MY dogter, kom huistoe 
deur te volbring wat jy belowe het."  
Dit is waarom julle hierdie gevoel het dat engele julle 
omring – want dit is so! 
Nie net het julle beskermingsengele julle hierheen 
vergesel nie, hier is talryke siele teenwoordig van die 
tussensfere, aangesien hulle hierheen gebring is ten 
einde, saam met julle, die liefdesleer te verstaan en 
om dit selfs in die tussensfere te verwerklik, om 
daardeur die vlakke opwaarts te neem na die VADER 
SE HUIS.  
Wanneer jy na 'n slapende baba kyk, sal jy baie 
dikwels 'n glimlag op sy gesiggie sien, terwyl sy siel nog 
steeds in die paradysagtige sfere is. Hierby bedoel EK 
nie die suiwer hemele nie, maar die tussensfere, wat 
bedoel is vir daardie kinders van MY wat probeer het 
om in vorige inkarnasies in liefde te leef. Die tussen-
sfere bevat ook suiwer geestelike wesens, net voordat 
hulle die laer sfere moet ingaan en uiteindelik die 
diepte, ten einde 'n aardse inkarnasie aan te neem vir 
die doel om die kruis van die wêreld te help dra. 
Vanuit vorige openbarings weet julle dat menige 
ligwesens vanuit die suiwer sfere nou besig is om te 
help. Nou, tydens die eindfase van die groot werk van 
Huistoe bring in die wingerd van liefde, wil hulle help 
om die menigte van kinders tuis [na die VADER] te 
bring. 
Meer nog, wanneer julle julleself meer intensief 
besighou met die opdrag van julle suigelingskap, alles 
binne julle vrye wil, sal sensitiewe sfere vir julle 
geopen word en julle bewussyn sal oopmaak vir 
gebeurtenisse wat in vorige inkarnasies plaasgevind 
het. Afhangende van hoe lank julle in die tussensfere 

gebly het tussen julle inkarnasies, sal julle herin-
neringe minder of meer intensief in julle ontwakende 
bewussyn ingaan. 
En daarby, soos wat julle dit alreeds ervaar het en soos 
wat EK dit voorheen vir julle gesê het, het julle by tye 
in die oggend ontwaak in 'n toestand van hartseer en 
julle het korrek opgetree deur na MY toe te kom met 
julle hartseer. Julle sien, dit is nie net die hartseer van 
hierdie of een van jou ander suigelingskappe wat oor 
jou gekom het nie, wat afstam van die feit dat julle die 
paradysagtige sfere verlaat het, ten einde een addisio-
nele aardse inkarnasie ter herhaal. Dit is terselfdertyd 
julle eie sensitiwiteit, wat die aarde se rou aanvoel, die 
vibrasie van rou op die hele aarde en al die wesens 
wat op haar leef. 
In jou innerlike wese het jy 'ja' geantwoord op die 
vraag om die kruis van die wêreld te help dra, en 
hierdie bereidheid om dit te doen, wek in jou die 
smart en lyding op wat plaasvind op hierdie planeet en 
al die lewensvorme op haar. 
Eers later word die smart vir jou verander in vreugde 
en sal jou bewussyn uitbrei verby hierdie aarde, en uit 
hierdie kruis van smart en lyding, sal daar 'n kruis van 
Vreugde ontwikkel, wat die brug tussen MY gevalle 
kinders en MY mees innerlike hart sal vorm. Soos wat 
Ek alreeds vir julle gesê het, sal julle dan hierdie kruis 
in 'n liggevulde toestand sien, met trappe voorsien. 
Wanneer julle hierdie vlak bereik het, word alle 
voortdurende lyding in vreugde omvorm, die vreugde 
van die tuiskoms; want waar daar ookal lyding is, daar 
is ook reiniging, tuiskoms. 
Loop tree vir tree aan MY hand, want almal om julle 
het 'n ander bewussyn - een van julle is meer oop vir 
'n spesifieke rigting en ander is meer oop vir 'n ander 
een. Dit word nie bedoel om waarde te bepaal nie - dit 
is hoe julle mekaar inderwaarheid kan help. As julle 
almal op dieselfde vlak van bewustheid was, hoe sou 
julle enigsins van hulp en bystand kon wees vir 
mekaar?  
Herken dat die Aarde hierdie wonderlike skolings-
planeet geword het, hierdie Aardskool, want tallose 
vlakke van bewussyn ontmoet hier. Herken deur MY 
Wysheid dat in die tussensfere, soort by soort lewe! 
Julle het alle moontlikhede hier op Aarde. Dit is ook 
waarom die Ewige Waarheid ook beter verstaan kan 
word op hierdie Aarde in die veelvuldigheid van die 
verskillende gelowe.  
Wanneer julle al die waarhede van alle gelowe, in alle 
gemeenskappe en vanuit alle boeke van wysheid 
tesame neem, sal julle baie fasette van die groot 
edelsteen van ewige heilige waarheid hê, en nie net 
een nie. Oraloor, in alle gelowe, in alle gemeen-
skappe skyn MY Lig van Wysheid, en oral kan die 
terugtog huistoe betree word deur eenheid – EN 
DEUR DIE LIEFDE, WIE EK IS. 
Toe EK die oor die Aarde gegaan het as JAHSHUA, het 
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EK geen nuwe geloof geleer nie. EK het uitdruklik gesê: 
"EK het nie gekom om die wette van Moses tot niet te 
maak nie, maar om hulle te hou en te verdiep. EK het 
gekom om julle liefde te leer en s l e g s die LIEFDE." 
Hy wat liefde uitleef, is 'n Christen en hy volg MY, 
maak nie saak wat sy geloof mag wees nie. Slegs 
wanneer julle en almal van julle wat hierdeur aange-
spreek voel, die weg na eenheid gevind het, kan die 
ewige Jerusalem verhoog word in gees en sal 
uiteindelik die terugkerende kinders kan ontvang.  
Sommige van julle het geborge gevoel as baba, gedra 
deur liefde. Hier het die siel alreeds verstaan dat EK, 
die ewige, ALLEEN ENIGE IN JAHSHUA DIE GESALFDE, 
MY kind dra. Die LIG wat jou gedurende meditasie 
omgeef, is MY Liefdeslig. As JAHSHUA wil EK waarlik 
jou vriend en broer aan jou sy wees; want EK weet hoe 
moeilik die pad somtyds vir julle kan wees voordat dit 
die stralende trappe van vreugde geword het.  
Gedurende jou babatyd was jou siel meer met die 
paradysagtige tussensfere verbind as met jou liggaam. 
Dit is waarom die baba soveel meer slaap as die kind 
wat groter word en daarna minder en minder slaap 
nodig het. Gedurende slaap, wat ook die 'kleindood ' 
genoem word, onttrek die siel haarself, selfs nou, ten 
einde die tussensfere te besoek en om daar te help 
met die werk van die tuiskoms. 
Hoe meer jy in jou taak ingroei, hoe meer sal jou 
bewussyn verhoog, hoe sterker sal die krag van jou siel 
word en sy kan in die ontwakende bewussyn op 
verskeie vlakke in liefde dien. 
Herken, MY geliefde Vriende, hoe wonderlik hierdie 
weg is! Herken dat selfs in treurigheid en smart is die 
Vreugde daarin verborge, soos wat EK dit aan julle 
getoon het.  
Herken dat jou siel nog deels net so hulpeloos is as 
wat babas is, maar sy wil haarself bevry van al die 
obstruksies wat mens genoem word, ten einde op te 
groei en haar bewussyn uit te brei sodat sy die 
menslike fisiese dop kan verlaat. Sy wil uitbrei en wyd 
word in die wydtes van die skepping, en alles in liefde 
omvou. Herken dat, vandat jy met hierdie skoling 
begin het, jy jou siel toelaat om in klein inkremente te 
ontwikkel, ten einde dit te bereik wat jy eens belowe 
het. 
Om hierdie rede moet julle mekaar help en vryer word 
in julle gebede, want alreeds deur julle gebede begin 
MY lig te vloei, wat julle innerlike wese sal laat 
verhoog en verlig. MY gawes word daardeur in julle 
gewek, wat julle dan vrylik kan aangee aan hulle wat 
saam met julle is. 
Deur julle gebed, begin MY eerste skugtere "EK IS 
BINNE-IN JOU" in jou oprys. Wanneer jy jou hande 
oopmaak, wat jou toelaat om die lig van liefde, wat in 
elkeen van julle woon, om as lig oor die hele aarde te 
vloei, sal julle 'n polsing in julle hande voel, julle sal 
warmte voel. Dit is MY uitstralende liefdeskrag wat 
ook deur jou wil vloei in die vorm van genesende 
strale. So baie dinge op Aarde het genesing nodig; 

alles wat beseer is aan die linker- en regterkant van 
jou pad, of dit nou geestelik of liggaamlik is, [is in 
genesingsnood]. Mag julle daar van hulp en bystand 
wees! - Voel die kloppende krag wat deur julle vloei! - 
Laat MY in en deur julle vloei! Waarlik, die hemele is in 
julle midde! 
Indien julle gewillig is, versterk die stroming van MY 
genesende krag in en deur julle meditasie! Laat EK ook 
deur julle bid in meditasie! Laat jou siel met MY spreek 
in meditasie! Laat jou siel jubel, loof en prys met 
dieselfde vreugde wat jy gehad het as baba!  
Maak weereens ruimte vir die gevoelens in jou! In jou 
vroeë jeug was jou gedagtes, asook die intellek, nog 
nie deel van jou nie. Dit is eers later op jou gelê. Want 
jy het nog in die wêreld van gevoelens geleef, jy het in 
die taal van die hemele geleef. Laat hierdie taal weer-
eens plek in jou vind! Waarom dink julle het Ek gesê: 
"As julle nie soos die kindertjies word nie, kan julle die 
koninkryk van die hemele nie binnegaan nie?"  
EK het alreeds aan julle verduidelik dat dit nie beteken 
dat julle kinderagtig moet word nie, maar kinderlik, 
met kinderlike gemoedere, vol vertroue, in volle 
oorgawe in kosmiese geborgenheid, ten volle geliefd. 
Hierdeur sal julle die weg na die liefde vind, vir 
julleself, op enige ouderdom. 
Miskien sal dit vir jou moontlik wees om so 'n salige 
glimlag van 'n baba te siene te kry, wat nou net saggies 
deur MY geskud word, allegories gespreek. Miskien sal 
die glimlag van die slapende kind deur die versperrings 
breek wat jou intellek vir jou geskep het en jy sal weer 
toegang hê tot die ervaringswêreld van jou siel, met 
die taal van die hemele. 
Dit is julle taak tot volgende keer en EK spreek weer 
die dagboekie aan, want dit sal julle help om met 
mekaar te werk in die gemeenskap. 
MY Liefde en Barmhartigheid sy met julle almal en 
neem julle sagkens by die hand as Vriend, as Broer, 
maar ook as VADER en lei julle huiswaarts na MY. MY 
seëning raak julle aan julle hoofde, sag en koel soos 'n 
briesie. MY seëning vloei na julle, julle siele. Sien die 
verlossende Lig wat julle huistoe lei na die VADER SE 
HART! MY seën vloei regoor die hele Aarde. 
Amein. 


