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LIEFDE VIR DIE MEDEMENS — 
ONTDEKKING VAN ONS EIE 
PERSOONLIKHEID 

26. oefening 
Om stap vir stap te ontwikkel, eerder as haastig, anders 
sou ons baie misloop - die kind leef in eenheid tot op die 

ouderdom van drie, hy/sy is nie eers geskei van die 
skepping nie - die eerste "ek wil" bring skeiding voort - 

die "rooidraad" wat ons van vorige inkarnasies 
saamgebring het, toon homself - Taak: Kyk hoe 'n kind 
tussen een en ses, hê interaksie daarmee het en toets 

jou gevoelens, peins daaroor 
Glimlaggend is EK in MY gees in julle midde, met 'n 
glimlag vol mildheid, vol goedheid en vol liefde. Vanuit 
MY na julle stroom die eenheid van die geestelike 
wese, omsluit julle en hef julle na 'n hoër bewussyn op 
sodat julle MY, JAHSHUA JULLE GESALFDE, beter kan 
verstaan en MY Woorde nie net woorde bly nie, maar 
toelaat dat dit in julle harte opgeneem word en in 
dade omgesit word. 
Vanaf die oomblik wat julle julle hande bereidwillig in 
MYNE geplaas het, het alles skoling geword, was dit ’n 
oefening vir julle. Julle sal geen tree in julle daaglikse 
lewens gee sonder MY, julle vriend en broer aan julle 
sy nie, waar EK julle MY ondersteuning herhaaldelik vir 
julle gee op die pad huiswaarts en na die lig. Baie van 
MY hulp gaan ongemerk by julle verby. Maar met julle 
aanhoudende vooruitgang op die geestelike weg, julle 
bewussyn-opleiding in gevoelens, sal die taal van die 
siel en die taal van die GEES, meer en meer versterk 
word en julle sal herken dat baie dinge wat daagliks op 
julle weg kom, aan julle gegee was om julle te help.  
Wanneer julle bymekaarkom, hier of êrens anders in 
die verskillende gemeenskappe, of as jy die onderrig 
alleen lees en wanneer jy die WOORD verwerklik, is dit 
maar net 'n fraksie van dit waaruit die eintlike leiding 
bestaan. Niks wat in jou lewe gebeur is sonder 
betekenis op jou weg huistoe nie. Alles is bedoel as 'n 
kans op herkenning, wat julle na goddelike Wysheid 
lei. Selfs 'n klippie langs die pad is soveel meer en is 
daar vir 'n rede. Want met elke tree wat jy neem via 
selfbemeestering, breek die ligstraal van herkenning 
vanuit die goddelike Wysheid selfs nog meer kragtig 
deur tot in jou grotbestaan, totdat sy jou eendag 
heeltemal oorneem, en jy sal verwonderd rondom jou 
kyk en wonder wat het van die grot en die mure 
geword, mure waarteen jy gedurigdeur gestamp het in 
die verlede. 

Hierdie ontwikkeling geskied stap vir stap, dit is 
waarom ons dit vandag beklemtoon dat die h e l e 
menslike wese herken moet word, net soos wat hy of 
sy in realiteit is, nie net die liggevulde en blink kant 
van hom nie, maar ook die skaduwees. Beide maak die 
somtotaal van julle huidige bewussyn op. Jy kan slegs 
bou op albei dele.  
As julle slegs die lig kon sien, MY geliefdes, sou julle na 
hierdie lig gestreef het en almal miskyk wat saam met 
julle stap. Julle sou net julle eie egos wou tevrede stel 
en net voor die doel, terwyl julle in die stralende lig 
staan, sal julle besef dat die hele weg tevergeefs was, 
omdat die weg Liefde gekort het. Sommige onder julle 
het hierdie weg na die lig vir homself gestap. Nou is 
julle weereens in die aardse kleed, maar hierdie keer 
behoort julle rondom julle te kyk.  
Hierdie "rondom jou kyk" beteken ook om jou eie 
skaduwees te herken, want slegs wanneer jy jou eie 
skaduwees sien wat na jou weerspieël word deur jou 
naaste, kan jy begin verstaan en deur die begrip begin 
jy liefkry. 
As jy 'n negatiewe eienskap in jou naaste ontdek, 
ondersoek jouself om te sien waar hierdie balk wat 
verwyder moet word, regtig lê! Wanneer jy hierdie 
balk [jou eie] herken, sal jy in staat wees om begrip te 
hê vir die splinter in jou naaste se oog. Jy sal nie meer 
jou broers en susters oordeel en veroordeel en jouself 
bo hulle verhef nie. In stede daarvan sal jy eerder 
herken dat julle almal op die weg huiswaarts na die 
VADER is. Deur hierdie herkenning kan julle jul hande 
na mekaar uitsteek en die weg saam bewandel in 
goeie gees. 
In hierdie onderrig wat EK julle huidig leer, is julle 
besig om julle vroegste kindertyd te bekyk. En saam 
met die taak om julle kindertyd te onthou, word julle 
gelyktydig die sleutel in die hand geplaas wat die 
raaisel van julle huidige lewens sal oplos. Met 
sommige van julle is dit byvoorbeeld vrees en selfs 
angs wat gereflekteer word in die gesiggie van die tien 
dae oue babatjie. Dit is die angs van die gekose pad 
wat die kind nou net begin het. In 'n ander voorbeeld 
het jou herinneringe jou gebring tot waar jy onder die 
tafel weggekruip het vir die grootmense, wat beteken 
dat jy bang was vir die growwe realiteit van hierdie 
lewe op die planeet Aarde. 
Op driejarige ouderdom, lewe die kind nog eintlik nog 
in die hemelse wêrelde deur die genade van die 



VADER. Hy is nog nie heeltemal geskei van die 
skepping nie, maar die regressiewe herinneringe wys 
dat die kind alreeds uit die wêreld van die grootmense 
getree het, met die begeerte om so groot te wees soos 
hulle, met die begeerte om die begrensings te oorkom 
wat hierdie aanvaarding van die aardse liggaam 
meegebring het en om finaal daarbo uit te groei. 
Al julle vroeëre kindertyd ervarings reflekteer alreeds 
julle pad na lewe. Met die voortsetting van die 
onderrig sal julle herken dat die begin van die 
"rooidraad" homself begin wys het in julle vroegste 
kindertyd, en dat die mense om jou 'n taak gehad het, 
naamlik om die "rooidraad", wat jou deur jou hele 
lewe vergesel, te versterk, sodat jy jou lewenstaak sal 
herken.  
Selfs al verstaan julle nie nou MY woorde baie goed 
nie, sê EK aan julle dat hierdie "rooidraad" na die 
verlede baie vêr terugreik na baie inkarnasies. Want 
almal wat jou by die hand geneem het gedurende die 
huidige lewe en wie jou vergesel het, maar wat ook by 
tye jou pad geblokkeer het, is ou kennisse waardeur 
EK julle help om julle doel te bereik. Hierdie 
"rooidraad" lei jou na jou doel, dit is, om 'n innerlike 
edelsteen te word, die stralende kristal van die 
GEESTELIKE KIND, wie elke ene van julle is. 
Julle gaan alreeds deur die skepping met ander oë as 
voorheen en daardeur nader julle weer die tyd toe 
julle nog met MY verenig was. Eers toe julle ouer 
geword het, gedurende die latere kinderjare, het julle 
meer en meer skeidings veroorsaak. Julle het die 
eenheid, waarvandaan julle gekom het - naamlik die 
werklikheid - verruil vir illusie en dus skeiding. 
Tog bestaan eenheid ook egter hier in die materiële 
realm. Hierdie eenheid vind jy wanneer jy jou 
"menslike wese" vind, in die eenheid van die nega-
tiewe en positiewe pool, dus wanneer jy lig en 
duisternis binne-in jouself herken en jy hierdie lig en 
duisternis bevestig. Deur die herkenning van die 
duisternis in jou, sal jy dan begrip hê vir almal wat nog 
steeds die duisternis in hulleself beveg. 
MY getroue studente, dit is nie altyd maklik om in die 
spieël van die negatiewe eienskappe van jou naaste te 
kyk om jouself daardeur te herken nie. Maar die 
oomblik wanneer jy egter die stap van selfherkenning 
neem, lê jy ook jou ego stap vir stap af. 
Wat is die ego dan? Die ego is jou huidige "menslike" 
persoonlikheid. Elke mens probeer om homself in die 
beste lig te plaas. Onbewustelik sal hy ander mense 
verlaag en hy sal altyd nog mense vind wat slegter is 
as hyself. Hierdeur beskerm hy sy ego soos 'n skat en 

versterk dit. Maar wanneer hierdie skat van hom 
afgeneem word en die mens daar nakend en kaal 
staan, soos wat hy in werklikheid is - beroof van sy 
pragtige bekleding, waarmee hy homself getooi het 
deur neer te kyk na hulle wat nog vêr benede hom is - 
dan is dit 'n baie harde les om te herken dat: "Ek is 
niks. Voor U, o VADER ek is niks en nie werd om U kind 
te wees nie. En tog dank ek U VADER dat U my U seun 
noem, dat U my U dogter noem. Gewillig reik ek U my 
hand om die stappe te neem om weereens U suiwer 
Seun of Dogter te word." 
Wie op hierdie manier dink is nederig van hart en sal 
in liefde voor alle broers en susters neerbuig wat net 
soos hy worstel op die weg na die huis en in die lig. 
Wie so dink volg MY. 
EK herinner julle weer aan die gelykenis wat Ek julle 
gegee het van die egbreekster. Hoe dikwels is julle nog 
gereed om, simbolies, die klip op te tel en na jou 
naaste te gooi? Julle sal hierdie gelykenis keer op keer 
teëkom in julle lewens in hierdie of in een of ander 
vorm, want die mens probeer altyd om ander te 
oordeel en te veroordeel, sodat hy homself beter of 
meer verhewe kan laat lyk as sy naaste. 
Wanneer julle dit herken, is julle weereens in 
deemoed en kan verdere stappe na die lig neem. En 
die vlugtige onderbreking, die val, die struikeling, sal 
gou vergete wees. Die pad na die huis van VADER is 
Liefde, is deemoed.  
Nou breek die tyd weer aan, my geliefde vriende, om 
MY weg oor Golgotha te betrag. Dit is die voorberei-
dingstyd vir die opstanding van MY GEES in julle.  
Ook julle, elke een van julle, gaan sy weg via 
Golgotha. 
Elke een van julle moet 'n steunpilaar vir sy naaste 
wees, soos wat Ek 'n steunpilaar vir julle is. Want deur 
MY “Dit is volbring!” het EK hierdie ondersteuning aan 
alle siele gegee, die Vonk van Verlossing, hetsy aan die 
siele in die menslike kleed of aan diegene in hul 
sielekleed, sodat hulle uiteindelik hul reis huiswaarts 
kon begin. MY daad van verlossing het die terugkeer 
na die onbewuste toestand verhinder, waarvan 
laasgenoemde in voor-Christelike godsdienste geleer 
is. Dit sou beteken het dat alle siele bestem was om op 
'n gegewe tydstip op te los, omdat die boosheid 
evolusie sou laat omdraai, dit wil sê, die mens sou 
geïnkarneer het in die vorm van dier, ens.  
Deur MY en ook die VADER se liefde en deur MY daad 
te Golgotha, was hierdie negatiewe ontwikkeling 
gestuit. In stede daarvan het MY en MY VADER se 
liefde in alle siele ingevloei, ten einde hulle te 



ondersteun en om 'n einde te maak aan 'n nog meer 
wydverspreide val. Die mensdom het die bodem 
bereik. Het EK, die LIEFDE, nie na hierdie aarde gekom 
nie, sou die mens se "ontwikkeling" agteruitgegaan tot 
by die vorm van ’n dier. Dus moet julle ook 
ondersteunend wees teenoor julle broers en susters, 
net soos wat EK dit vir julle geleef het. Wanneer julle 
gereed is om te help, wanneer julle bereid is om 
julleself op te gee ten einde Lig te wees vir ander op 
hulle weg, sal julle enige en alle hulp van die hoogste 
Bron ontvang sodat julle jul doel kan bereik.  
Aangesien EK, JAHSHUA DIE GESALFDE, julle lei, sal 
julle weet hoe om julle naaste te help selfs al sou 
hierdie hulp soms streng wees sodat hy kan ontwaak 
uit die slaap van hierdie wêreld. EK lei julle en gee julle 
die regte impulse sodat julle lig kan wees op die weg 
van julle naaste en nie duisternis nie, omdat julle 'n 
geveg wil vermy. Om met jou naaste te veg kan ook 
liefde beteken...'n geveg wat nie in toorn geveg word 
nie, want dan sou julle julleself weereens moes 
herken, maar 'n geveg wat op 'n liefdevolle vasberade 
manier geveg word. 
Herken dat jy nie 'n kind help wanneer aan al sy 
begeertes voldoen word nie en wanneer hy alles kan 
doen wat hy wil. Jy kan jou kind soveel as wat jy wil 
teen die wêreld daarbuite beskerm, maar eendag sal 
dieselfde wêreld voor hom staan en dan het jy nie jou 
kind daarvoor voorberei nie. 'n Liefdevolle gevolglike 
aksie is van hulp tydens kinderopvoeding, want dit 
toon aan hom perke waaroor hy nie mag gaan ten 
einde ander mense se gevoelens seer te maak nie.  
Presies so is dit met jou hulp aan jou naaste: Gebruik 
altyd liefdevolle gevolge, maar altyd in verband met 
die inspanning om julleself terselfdertyd te herken, 
veral wanneer jy 'n sekere emosionele vibrasie in 
jouself bemerk, tesame met die liefdevolle strengheid 
wat jy wil meedeel; want hierdie emosionele 
uitbarsting wys na die balk in jou eie oog. 
Julle het die vreugdevolle nuuskierigheid van ’n kind 
beskryf en verstaan asseblief MY humor hierin, 
wanneer EK sê dat hierdie vreugdevolle nuuskierigheid 
julle ook moet vergesel in julle lewens op julle weg na 
die lig, want waarlik, EK wil nog baie dinge aan julle 
verduidelik en wys. Die skepping wil haarself aan julle 
openbaar, sodat julle kan herken dat alles, selfs in die 
materiële realm, 'n onafskeidbare eenheid is. Elkeen 
van jou roeringe is vibrasies wat jy uitgestuur het, wat 
soortgelyke vibrasies sal opsoek, vibrasies wat 
ooreenstem met joune, maar ook met al die ander wat 
ewe negatief is, selfs al het hulle niks met jou te doen 

nie. 
Of dit nou roeringe [emosies] of aksies is, alles kom 
bymekaar op die GEESTELIKE VLAK, en aksie bring 'n 
reaksie voort! 
Vind saam met MY eers eenmaal hierdie eenheid in 
julleself. Nou is die tyd daarvoor! Dan sal julle die 
afgelope onderrig baie beter verstaan waarin EK julle 
die liefde vir die skepping verklaar het. Dan sal julle 
verstaan waarom veral die klein klip soveel aan julle 
moes oordra, en waarom julle veral hierdie plant bo 
die ander een verkies, en waarom julle nie van hierdie 
of daardie dier hou nie. Alles reageer met julle, alles is 
een. 
Laat Ons die onderrig voortsit: Neem nou die 
kindertyd van die derde tot sesde jaar na geboorte 
aan. Weereens sal EK julle lei na 'n kind van daardie 
ouderdom. Soos voorheen, seën al die kinders van 
daardie ouderdom. Hierdie kind sal julle ook lei na 
julle eie innerlike wese. EK sal julle jul innerlike wêreld 
toon, sodat julle julself beter kan verstaan in julle 
huidige ouderdom. 
Iewers tussen die derde en sesde lewensjaar het jy die 
"ons-toestand" verlaat en die "ego-toestand" 
binnegetree. Waarom? Julle het julleself afgeskei van 
die illusie van die materie, deur te voel: "Hier is ek en 
daar is my ouers. Hier is ek en daar is my speelgoed. 
Hier is ek, dit is myne. Ek wil." Begryp dat hierdie 
aarde die laagste punt van die val is! Met jou eerste 
"Ek wil," het jy jouself buite die VADER se wil begewe 
en het die vibrasie van hierdie aarde, die vibrasie van 
die gevalle sfeer, aangeneem.  
Dink bietjie na of jou wil na die eerste "ek wil" nie 
sterker en sterker geword het nie en of jy ander 
toegelaat om jou te regeer. Nie een is die korrekte 
middeweg nie.  
Soos wat jy die onderrig voortsit, sal jou wil van "ek 
wil" na "VADER, dit is goed soos U dit wil!" oorgaan. 
Gelyktydig word julle ook van die GODDELIKE 
KINDSKAP bewus, waartydens julle sê: "DIE VADER het 
my lief soos ek is. Ek hoef HOM nie te geval nie. Ek 
hoef nie SY marionet te wees nie. Die VADER se LIEFDE 
is altyd dieselfde. Maak nie saak wat ek doen nie, die 
VADER het my lief." 
Miskien moes jy as kind die liefde van jou ouers koop - 
as EK dit so grof kan uitdruk - deur goeie gedrag. Jy het 
baie gou geleer met die eerste "ek wil" wat die mense 
in jou omgewing van jou wou hê. Jy het hulle óf 
teengestaan óf toegelaat om jou te onderdruk sodat 
hulle van jou kon hou. Hierdie optrede het veroorsaak 
dat die siel meer en meer aan die menslike wese 



vasgeketting geraak het. Nou is dit hoog tyd om 
hierdie kettings los te maak. Die eerste kettings is 
vasgemaak tussen die derde en sesde jaar van die kind 
se lewe. Die kettings van eiewilligheid moet ook 
herken en losgesny word, afhangende van hoe jy 
opgetree het.  
Julle bemerk dat hierdie ouderdom nie so vaag in julle 
bewussyn is nie. Deur gevoelens kan julle meer 
onthou as in die eerste drie jaar van julle kindertyd, 
want met die ontwaking van die eie-ego, ontwaak die 
mens ook, sowel as die bewussyn van die aardse kind. 
Mag julle omvorm word van aardse kind na die KIND 
VAN ELOHIM!  
Dit is die rede waarom EK julle smeek om hierdie 
verlede tyd, wat julle nog steeds kan onthou, in julle te 
herleef in 'n aand-meditasie in die stilte, sodat julle jul 
kettings kan herken, die eerstes wat jou siel aan jou 
menslike wese gebind het. 
As die herinneringe aan 'n moeilike kindertyd jou 
hartseer maak, herleef dit dan net kortliks in jouself en 
kom na MY toe met jou pyn en EK sal jou help om te 
vergewe. Julle het hierdie moeilike begin van julle 
aardse weg self gekies. As jy as kind baie gely het, wou 
jy dit bewustelik so gehad het, want as 'n kind kan jy 
nie teen jou karma veg nie. As volwassene sou jy in 
staat gewees het om ter enige tyd jou rug op jou 
karma te draai. En enige tyd kon jy as volwassene gesê 
het: "Ek wil nie meer nie!" 
Wanneer die een wat jou baie hard toets jou tot jou 
uiterste perk gebring het, kan jy sê: "Tot hiertoe en nie 
verder nie!" Jy stap dan weg en plaas jou lot eenkant, 

waardeur dit nie opgelos word nie, maar sal in 'n 
volgende inkarnasie gedra moet word. Sodat dit nie 
sou gebeur nie, het vele siele 'n baie moeilike 
kindertyd gekies. Dit is waar vir almal wat vol emosie 
terugdink aan hulle kindertyd en nie hulle ouers of die 
wat hulle grootgemaak het, kan vergewe nie. EK sal 
julle help, as julle gewillig is om nie net MY woorde te 
lees of te hoor nie, maar om dit ook in julle harte in te 
neem en tot innerlike vrede te kom met daardie 
mense wat jou sleg behandel het gedurende jou 
kindertyd.  
Bekyk weereens die kinders van hierdie aarde, en 
meet jou eie lot aan hulle s’n. Hoeveel lyding word nie 
veral verduur deur die kleintjies van baie lande van 
hierdie aarde nie, oneindige lyding. Wil jy help om 
hulle pyn te dra? Wil jy help sodat die lyding tot 'n 
einde kan kom en vrede oor hierdie aarde kan kom? 
Kom dan, breek die kettings en herken jouself as deel 
van die geheel en hierdeur sal jy in staat wees om 
ander te help om liefde te verstaan! 
MY seën sy met julle. Wanneer julle terugtrek na julle 
innerlike wese vir 'n stil meditasie, selfs al is dit net vir 
kort oomblikke, sal EK julle met al MY liefde en 
seënende krag bestraal. Kom dus en soek gedurig die 
eensaamheid weer en weer, eenheid met MY, eenheid 
met die GEES VAN LIEFDE.  
Amein. 


