
LIEFDE VIR DIE MEDEMENS — 
ONTDEKKING VAN ONS EIE 
PERSOONLIKHEID 

25. oefening 
Selfs ys en sneeu word as simbool vir ons getoon - 
verduideliking - baba is 'n gelykenis vir ons om ons 

oorgawe te toon - ons moet dit ook beoefen en onsself 
binne ELOHIM se wil plaas - ons veroorsaak ons eie 

probleme - om totale vertroue in ELOHIM se leiding te 
ontwikkel - Taak: Kyk na die kind tussen drie en ses jaar 

oud en ontleed jou gevoelens, mediteer daaroor 
Ysige koue het op die natuur neergedaal oor julle 
breedtegraad en ysig is dit ook in die innerlike van so 
baie mense. Julle landskap is egter oortrek met 'n 
stralende wit poeieragtigheid wat die lig van die son 
weerspieël en dit terugkaats in die atmosfeer in. 
Selfs gedurende hierdie yskoue tye is EK, julle goeie 
Vriend JAHSHUA DIE GESALFDE, aan julle sy. Herken 
die simboliek in hierdie beeldspraak, MY geliefde 
studente. Die son, MY LIEFDE, het jou vasgegryp 
terwyl ys bevrore lewe is, star en koud. Maar hoe 
langer die son egter op jou skyn en hoe langer hy jou 
bestraal, hoe meer sal hierdie ysige koue wyk. Die 
yskristalle sal smelt en weer in water verander, 
netsoos wat dit in die natuur gebeur. 
Water skenk haarself om lewe te bring en laat die 
natuur groen word en blom. So word ook die ys in julle 
opgelos en bevry sal julle die diepte van die dal herken 
en hom verlaat om na die Lig van LIEFDE te wandel. 
Soos wat die ys smelt en water word, sal julle versag, 
nadat julle deur die dal gegaan het en bereid sal wees 
om julle eie ego te herken en julleself in liefde oor te 
gee en liefde uit te leef.  
Slegs hierdie weg sal julle lei na die lig. Slegs hierdie 
weg sal julle oplig vanuit die nag se duisternis, uit die 
diepte van die dal, uit die ysige koue. Dit is MY weg, 
wat EK vir julle vooruit gelewe het en wat julle met MY 
sal herlewe in die komende tyd.  
Julle gemeenskap is 'n gemeenskap van liefde en dit 
beteken absolute eerlikheid met mekaar. Julle wil tog 
nie langer met maskers voor julle gesigte deur die 
lewe loop nie en dus deur die lewe gaan soos in die 
sogenaamde karnavaltyd nie? Verwyder die maskers 
en toon julleself soos wat julle is, want dit is hoe julle 
"ja" sê vir julleself en begin om julleself te aanvaar en 
lief te hê. Eers wanneer jy by die punt van die dal 
aangekom het, waar jy jouself aanvaar soos wat jy in 
jou huidige bewussyn beweeg, het jy begin om jouself 
lief te hê; en die rustelose mens hou dan op om buite 
homself te soek en gaan sy innerlike wese binne om 
MY, die BRON van alle wesens, in homself te vind. 
Die gemeenskap kan slegs vir jou die weg aanwys en 
jou ondersteun, maar jy moet hierdie stap na MY self 
neem, vanuit jou innerlike wese. Hierdie stap kan 
niemand jou leer nie, niemand kan die poort na jou 
innerlike self oopmaak behalwe jyself nie; en wanneer 

jou hulpgeroep op sy hardste is, dan is EK die naaste 
aan jou. Moenie van julleself wegvlug en julleself bluf 
om te dink dat julle na MY soek nie. Julle sal MY nie 
uiterlik vind nie, maar slegs binne julleself!  
Die hulp met die eerste tree op die weg na die 
innerlike wese kan op velerlei wyses deur talryke 
Ligwesens wat oor hierdie Aarde gaan, gegee word. 
Maar die deurtog deur die poort na jou innerlike wese 
kan egter net jy self doen. Waarom peins en oordink 
julle nog? Laat EK julle 'n gelykenis gee:  
Terugvoer na jou suigeling tydperk en na die verskeie 
inkarnasies is gelyktydig ’n opdrag om jou aan jou lot 
oor te gee soos 'n suigeling; want daar is geen ander 
keuse nie, nie vir jou en nog minder vir die suigeling. 
Julle het self julle weg bepaal [in die lewe] en julle 
bepaal dit elke keer opnuut. Jy sal die pad baie 
makliker kan stap as jy vinnig stap. 'n Suigeling kan nie 
weghardloop nie, hy is aan sy ouers verbind in 
voorspoed of verderf. Julle is nou volwassenes en het 
self kinders. Beoefen die eienskap van oorgawe aan 
jou lot wat jy self gekies het en plaas jouself daardeur 
in die leidende wil van ELOHIM! Wees soos 'n 
sneeuvlokkie in die wind van Liefde! Laat sy jou 
hierheen en daarheen waai, en gee jouself vreugdevol 
aan jou lot oor deur te aanvaar wat kom en laat die 
son van liefde jou bestraal. 
Word water en skenk jouself en nuwe lewe sal ook in 
jou ontspring!  
'n Suigeling kan maar soveel skop en skreeu as wat hy 
wil, julle as ouers weet dat dit alles tevergeefs is. Selfs 
wanneer julle in julle huidige bewussyn rebelleer, 
maak julle net julle lewens moeiliker. Aanvaar dit en 
plaas jou hand in Myne en EK sal jou na jou innerlike 
wese lei, na die poort waar jy herhaaldelik sal klop en 
dink dat niemand sal oopmaak nie. Maar dit is alreeds 
oop, want die lig het jou alreeds aangeraak. Andersins 
sou julle nie hier gewees het, of MY woord gelees het 
en dit in julle harte ingeneem nie. 
Neem mekaar geestelik by die hand en help mekaar, 
ondersteun mekaar! Dan sal julle oë open vir die poort 
van innerlike lig wat alreeds oop is en julle sal in die lig 
sien dat EK in julle is. EK leer julle om die weg na julle 
innerlike wese te vind. EK leer julle om van die 
skaduwees wat julle nog omgeef ontslae te raak en EK 
help julle daarmee met MY Genade en Barmhar-
tigheid. Deur MY "dit is volbring" het EK 'n groot deel 
van julle kruis op MYSELF geneem. Waarom kla julle 
dan so onder die oorblywende las?  
Julle is gebore in 'n land wat min of meer na al die 
uiterlike sorge vir julle lewensonderhoud omsien, julle 
het 'n dak oor julle kop. Julle het die krag van ELOHIM 
ontvang om deur julle handewerk julle brood te 
verdien en byna niemand het nood nie. Herken die 
genade, MY geliefde studente, dat julle binne hierdie 
sekuriteit in staat is om alle moontlikhede na julle toe 
aan te trek op julle geestelike pad na julle innerlike 
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wese, om die weg te vind na die innerlike lig, om julle 
BRON te vind. 
Erken dit wanneer julle die ernstige nood sien wat op 
hierdie Aarde heers, dat dit julle self is wat dikwels 
julle eie probleme veroorsaak.  
Hierdie is ernstige tye. EK het julle by julle name 
geroep, julle is MYNE. EK het julle geroep want julle 
het eens lank gelede belowe om MY te dien en hierdie 
DIENS IS LIEFDE. Hierdie LIEFDE is geen soetigheid nie, 
net soos wat MY pad nie soet was nie, maar bitter.  
Tog het Ek steeds vreugdevol saam met MY dissipels 
gestap tydens die jare van onderrig. MY eerste wonder 
wat EK volbring het, het by 'n bruilof plaasgevind waar 
EK water in wyn verander het. -  
O, sien ook selfs hierin MY voorbeeld. Vreugde en 
LIEFDE, so het EK julle geleer, is 'n onverbreekbare 
span. Hy wat nie liefde ontwikkel nie, gaan sonder 
vreugde oor hierdie aardse bestaan. Maar hy wat 
egter liefde ontwikkel, dit is, hy wat die weg na 
onselfsugtigheid vind, word ook vergesel deur 
vreugde.  
Hierdie vreugde sal tot sy beskikking wees, selfs in tye 
van bitterheid en nood, as 'n stralende krag, as sterkte 
om deur die bitterheid te stap en die lig te bereik, deur 
die duisternis stap vir stap te oorwin.  
Slegs met klein treë sal julle julleself kan en baie klein 
treë maak een grote op. Wanneer julle dan na 'n tyd 
terugkyk, sal julle hierdie tree herken en julle sal die 
baie kleiner treë sien, toe julle met julleself en met die 
skadu’s van die verlede geworstel het. Die duisternis 
sal trek en pluk aan die wat na die lig streef, want die 
duisternis wil julle in hulle sfere hou.  
MY geliefde studente, MY vriende, elkeen van julle 
gaan deur verskillende fases. Geloof, sy is die tweede 
eienskap wat EK wil aanspreek, glo in MY. Hou 'n 
bietjie langer uit, in ooreenstemming met julle eie vrye 
wil, net soos 'n kind wat diepe vertroue moet leer, 
sodat hy later in sy lewe sy weg kan vind. Indien hy nie 
daarvoor bemagtig was nie, sou sy latere lewensweg 
sy grootste las word. Daarom sal julle ook weer die 
OERVERTROUE IN DIE GODDELLIKE LEIDING ontvang - 
OERVERTROUE. HY, DIE ALLEEN-ENIGE ELOHIM, DIE 
OERVADER, MET WIE EK EEN IS, bring julle tuis na die 
BRON. Ongeag welke leed of probleme julle nou op 
die oomblik mag ly, hou net aan MY vas! 
As julle dus gewillig is, wil EK die onderrig uitbrei. Die 
opdrag rakende die suigeling moet julle uitvoer en 
verdiep! Saam sal EK julle begelei en aan julle 'n kind 
toon van onder die derde lewensjaar indien julle 
gewillig is. Hierdie kind sal ook 'n brug na julle eie 

verlede wees en sal die gaping oorbrug na alle kinders 
van daardie ouderdom. Seën die kleintjies van hierdie 
Aarde wat in hierdie moeilike tyd besluit het om 'n 
vleeslike liggaam aan te neem!  
Seën die kleintjies wat tot en met hul derde jaar nog 
steeds 'n verhouding met 'ons' het, tipies van die 
sielsgemeenskappe! Hulle praat nog nie in terme van 
"ek wil" nie, maar praat van hulleself in die derde 
persoon. Dit beteken dat die siel nog nie haarself met 
die liggaam identifiseer nie. Die siele beweeg eerder 
nog in die geestelike sfere en sien nog steeds 
liggevulde wesens om hulle en die wêreld is nog stil. 
Met die voortskrydende ouderdom sal die kind ingroei 
in hierdie wêreld en in die self of ego in - "Ek wil!"-  
Ondersoek julleself, MY vriende, in watter mate julle 
julleself nog steeds gevange hou in julle eie-wil, julle 
ego-wil. Oefen ook om na die wêreld te kyk deur die 
oë van die kleintjies! Probeer dit en seën al hierdie 
kinders wêreldwyd, soos wat EK gesê het! Deur hierdie 
seënende gedagtes, sal julle oë geopen word, selfs al 
het julle hulle tot nou toe geslote gehou vir die 
innerlike lig. Want met elke gedagte wat julle 
spandeer, - nie aan julleself nie, maar aan julle naaste, 
- sonder om iets terug te verwag, sal julle ook die 
binding van julle ego, asook julle nog heersende eie-
wil, ook genoem ego-wil, losmaak.  
Daarom stap EK tree vir tree saam met julle en EK 
belowe julle dat die deurbraak na die lig, wat LIEFDE is, 
moontlik sal wees binne 'n baie kort tydperk. Julle het 
julle vrye wil om die opdragte wat EK julle gee te doen 
of nie te doen nie.  
As jy jouself in ’n dal bevind, roep na MY sodat EK jou 
uit die diepte kan optrek. Moenie ophou om na MY te 
roep nie en glo in MY hulp! Want as jy aan die een 
kant na MY roep en aan die ander kant glo dat jou 
geroep onverhoord gaan bly, neutraliseer jy outo-
maties jou geroep na MY. Dit sal dieselfde wees asof jy 
glad nie geroep het nie. EK kan net MY hand aan die 
kind reik wat vol vertroue soos 'n klein kindjie sy hand 
in MYNE lê, om die eerste treë in die lewe te maak, in 
die liefde in. Hoe onbeholpe, MY geliefdes was julle 
eie eerste treetjies nie? Let ook daarna op, want soms 
doen julle dit nou nog. Maar met elke verdere tree 
groei julle vertroue op die weg na volkome Liefde.  
MY seëning en innerlike Vrede vloei na julle almal. MY 
LIEFDE vergesel julle. 
Amein. 


