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LIEFDE VIR DIE MEDEMENS — 
ONTDEKKING VAN ONS EIE 
PERSOONLIKHEID 

27. oefening 
Om gedragspatrone en denkpatrone te herken en op te 

los - ons is die bouers van ons lot - om kalmte en 
selfbeheersing te leer – om alles vanuit 'n hoër 

standpunt beskou - die siel bevry haarself deur drome - 
Taak: Kyk na 'n kind tussen die ouderdom van ses en 

nege en mediteer daaroor. 
MY geliefde skape, EK, die GOEIE HERDER, JAHSHUA 
DIE GESALFDE is in julle midde met vreugde. Ek het 
julle gesprek gehoor, Ek bestraal julle met MY GEES, 
en julle het MY lig ontvang in julleself met nuwe moed 
en het mekaar gehelp in die loop van die aand. Dit is 
hoe dit moet wees: Mag die een die ander help om sy 
las te dra. Dit is hoe julle saamgroei in ware 
kameraderie en innerlike konneksie, wat julle sal 
vergesel deur julle hele lewe, selfs lank nadat julle 
uiterlik geskei het.  
Vandag het julle intensief in die besonderhede van 
verskeie probleme ingegaan en julle het dit gedoen 
met MY GEES. EK sal dit vir die broers en susters 
herhaal wat nie in hierdie sirkel teenwoordig was nie, 
maar wat nogtans die pad saam met julle stap, hetsy 
in al die verskillende gemeenskappe of selfs alleen.  
Julle het besef dat in julle kindertyd, tussen die derde 
en sesde jaar, die “rooidraad” al hoe meer ontwikkel 
het, dieselfde een wat nou nog steeds as ‘n 
volwassene teenwoordig is. Julle het herken dat julle 
‘n verskeidenheid van verskillende gedragspatrone 
aangeneem het en dat julle gedagtes in julle geplaas 
het vanaf die vroegste tye af tot nou. Hierdie gedagtes 
omring julle soos ‘n dik muur wat net wag om deur 
julle opgelos te word, sodat julle lewe vorentoe kan 
beweeg na meer liggevulde tye in die toekoms.  
Laat EK julle ‘n beter voorbeeld gee, sodat julle beter 
kan verstaan: 
‘n Kind word gebore gedurende tye van oorlog. Die 
moeder is met angs vervul want sy vrees die komende 
tyd. Hierdie angs word nou afgedruk op die nuwe 
vormende lewe en op die siel, wat nou gereed maak 
om te inkarneer. Wanneer op die aarde, probeer die 
kind die moeder se liefde te wen deur besonder goed 
te wees, soos wat EK alreeds aan julle verduidelik het. 
Hierdie gedrag gaan voort tot in die teenswoordige 
lewe. Die mens sukkel nog steeds met hierdie patroon: 
“Niemand hou van my nie, tensy ek liefdevol optree.” 

Hierdie gedagtepatroon wat jou styf toevou, lok 
reaksies uit: Soortgelyk trek soortgelyk aan. Daarom 
sal jy aanhoudend mense na jouself aantrek wat 
sonder liefde is en wie – met dieselfde motiewe as jy – 
hulle van die samelewing onttrek het om te voorkom 
dat hulle teleurgesteld raak deur enigiemand. Mag 
hierdie voorbeeld julle help. 
Dit is dus nodig vir elkeen van julle om sy ‘rooi draad’ 
te vind, wat keer op keer jou optrede of gedrag 
bepaal. Jy moet probeer om hierdie gedrag te 
verander met MY krag en daardeur die donker muur 
om jou op te los, deur die herkenning van 
onbaatsugtige liefde en deur te probeer om jou 
medebroers en -susters lief te hê, sonder om iets van 
hulle te verwag. 
Hierdie houding van verwagting is nog steeds deel van 
baie van MY kinders, MY skape. Solank as wat die kind 
enigiets verwag, sal hy impulse uitstuur wat dinge van 
ander verwag. Maar selfs al stuur jy jou verwagtings 
subliminaal, sal hulle ‘n reaksie uitlok in jou naaste wie 
ook met sy eie ego sukkel, naamlik ‘n opponerende 
reaksie. Slegs wanneer broers en susters die innerlike 
weg tesame gaan, kan die opponerende party die 
prosesse herken en dus sy reaksie verander, soos wat 
hy homself herken in die spieël van sy naaste. In die 
“wêreld daarbuite” egter, is daar nog steeds baie wat 
nie dieselfde weg as julle neem nie en wat keer op 
keer op jou aksie sal reageer.  
Hierdeur wil EK sê dat julle waarlik die bouers van julle 
eie lot is, maak nie saak waar jy in hierdie wêreld is 
nie, in jou familie, in jou beroep of op die pad. Jy sal 
altyd mense na jou toe aantrek wat op dieselfde 
vibrasievlak is as jy. Dit is waarom jy opmerkings baie 
ernstig opneem soos: “Maak nie saak waar ek kyk nie, 
almal lieg en bedrieg;” of, “ek het nog niemand 
ontmoet wat goed bedoel nie.” Hierdie en soortgelyke 
stellings toon voorbeelde van iemand se houding in 
daardie rigting.  
Ondersoek julleself, MY skape, wat is die stellings of 
frases wat julle in jul daaglikse lewe gebruik? 
Ondersoek julle eie houdings teenoor die omringende 
wêreld! 
In die raarste gevalle is daar net sonskyn oral rondom 
jou. In die raarste gevalle is almal rondom jou vol 
liefde en goedheid – en dit is ‘n goeie ding, MY skape; 
want indien laasgenoemde die waarheid was, sou jy 
volmaak gewees het en aan die einde van jou pad. 



Herken julleself in julle spraak, MY geliefdes! Herken 
julleself deur julle gedagtes! Herken julleself selfs 
deur julle gevoelens. Die maskers is afgehaal. Vandag 
het julle mekaar hier op ‘n wonderlike vry en oop 
manier gevind, en in hierdie Vryheid het julle jul 
probleme tot ‘n groot mate herken. Waar daar ookal 
klein vertwyfelinge in julle herkenning is, sal Ek, julle 
broer en vriend, julle oor hierdie of daardie 
struikelblok lei, totdat julle later nie meer buite 
julleself is nie, maar vreugdevol sal erken: “O Vader, 
hoe maklik is alles nie en hoe moeilik het ek dinge vir 
myself gemaak op die weg na die lig, na U, vanuit my 
die verlange na U.” 
MY getroues, as die weg na Golgotha so moeilik was, 
sou Ek dit nie as voorbeeld vir julle almal gegee het 
nie. Die weg is so eenvoudig: Julle moet DIE MEESTER 
jul ELOHIM bo alles liefhê en julle naaste soos julleself! 
Laat EK julle herinner: Drie gebooie in een. En hy wat 
een van hierdie drie weglaat, is nie op die weg huistoe 
na die lig nie, maar beweeg in sirkels en soek en soek 
sonder om die doel te vind wat so duidelik en 
eenvoudig aan julle verduidelik is in hierdie een sin. 
Wanneer julle “ja” sê aan julleself, wanneer jy jou 
naaste liefhet, wanneer jy hom vergewe, en EK bedoel 
vir alles wat met jou gebeur het – vanuit die 
herkenning dat niks met jou kan gebeur wat jy nie self 
veroorsaak het nie – dan kom jy in kontak met daardie 
verhewe, gewyde Liefde wat sê: “ Jy moet JAHWEH jou 
ELOHIM bo alles liefhê;” want deur jou naaste sal die 
oogklappe van jou oë afgehaal word. Jy sal nie meer in 
mure vashardloop nie, maar sal siende word. Die mure 
sal tuimel, die lig sal inkom en die VADER sal SY kind 
toeroep: “MY seun, MY dogter, EK het vir julle gewag. 
Ek het julle keer op keer geroep. Ek het julle altyd 
geantwoord wanneer julle na MY geroep het, maar 
julle het MY nie gehoor nie. “Kom nou!” En in groot 
blydskap sal julle die pad in die lig met uitgestrekte 
arms betree, waar julle al diegene wat aan die regter- 
en linkerkant van die weg staan, bymekaar sal maak 
en sal saambring na die BRON. 
Want voorwaar, Ek sê vir julle, ‘n ontwaakte kind van 
ELOHIM kan ‘n duisend ander laat ontwaak vanuit 
hulle wêreldse slaap, kan vir hulle 'n voorbeeld wees 
en kan hulle op die weg na die ewigheid help, na die 
Lig. 
Aan die begin van die kursus het EK julle geleer dat 
julle jul dag met vreugde moet begin. Daardie sin het 
‘n bietjie vergete geraak. Jy moet elke dag as ‘n 
geskenk aan jou sien. En nie net die dag nie, maar alles 
wat dit gebring het. Die skepping en al jou 

medemense is ‘n geskenk aan jou. As jy jouself met 
elke dag identifiseer en dit as ‘n geskenk vanuit MY 
hand sien, sal jy nie meer doelwitte soek wat in die 
toekoms lê nie. In stede daarvan, sal jy elke oomblik 
bewustelik lewe, van en met MY. Hierdie bewustelike 
lewe, MY skape, bring die sonskyn in jou dag. EK kan 
jou so baie dinge van jou omgewing toon wat jou kan 
help met jou huidige bewussyn. Ek het met julle 
gedeel dat MY leiding nie net aan die werk is binne 
hierdie sirkel nie, maar word meer en meer aktief 
wanneer jy jou weg alleen in die wêreld gaan, met wat 
jy ookal bewustelik gekies het om aan te pak terwyl jy 
nog steeds in die sieletoestand was. Ek ontmoet jou 
deur ontelbare geleenthede wat jou aanhelp wanneer 
jy jou hande vertroulik in Myne plaas.  
Herken dat jy selfbeheersing [ontspanne aanvaarding] 
moet leer op die weg na die Lig, ‘n tipe aanvaarding 
wat alles wat na jou toe kom, vanuit ‘n hoër sienswyse 
sal bekyk. Julle het gepraat van om julle Hoër Self te 
bekyk. Julle kan dit ook vertaal deur te sê: “Dit is EK in 
jou Hoër Self Wie jou waarlikwaar dophou, somtyds 
deurdat EK MY kop skud wanneer jy so in jou menslike 
gewaad sukkel. Maar nog steeds glimlag EK altyd en 
steek EK MY hand uit na jou en sê: Maar waarlik, die 
kind moet dit alleen deurgaan, want hy glo dat dit so 
is.” Hoekom word jy nie een met jou Hoër Self en met 
MY, JAHSHUA DIE GESALFDE nie?  
Indien julle sal aanhou strewe om aan julleself te werk 
en so ywerig met mekaar deel soos vandag, dan sal 
hierdie pad – wat alreeds vorder soos wat julle deel 
van die bergreeks oorkom, hoewel klipperig – ‘n pad 
van vreugde wees, want jy kom tree vir tree nader aan 
die kruin en omdat die lig alreeds op julle skyn, sal al 
julle vrae beantwoord word en wysheid aan julle 
gegee word. 
As julle gewillig is, sal ons die volgende ouderdomsvlak 
aanvat, vanaf die sesde tot die negende jaar. Teen 
daardie tyd begin die kind die huis verlaat om vir die 
heel eerste keer skool toe te gaan, tensy hy 
kleuterskool bygewoon het, en die ernstige tyd van sy 
lewe begin. Jy het nie net begin skoolgaan nie, maar 
moes ook dissipline leer gedurende daardie tyd. Van 
daardie oomblik af aan was dit nie meer moontlik om 
binne jou eie opvattings te leef soos voorheen nie, 
maar jy moes voor die wil van ander buig. Vir baie van 
julle het dit ‘n sekere mate van pyn veroorsaak. Wie 
nie teen daardie tyd al geleer het dat daar altyd mense 
sal wees wat dinge oor jou besluit nie, moes dit toe 
leer. Daar kon jy jouself ook bekyk of jou rooidraad 
voortgaan. Was jy die goeie, goed aangepaste kind, of 



het jy teen die wil van die hoër mag gerebelleer? 
Hiermee bedoel ek jou onderwysers.  
Is lewe in sigself maar net een aanhoudende voor-
beeld vir jou weg terug na die BRON toe nie? Dink 
daaroor, keer op keer was daar mense wat goed 
bedoel het, maar jy het hulle nie verstaan nie, want jy 
was nog nie in staat om die gedagtes van ‘n 
volwassene te verstaan nie. Hoe dikwels het jy as ‘n 
kind gerebelleer, of het jy eenvoudig ingewillig, sonder 
die regte herkenning, dat alles in jou beste belang 
bedoel was. Gee spesiale aandag aan hierdie aspek 
wanneer jy oor hierdie vlak nadink. Ondersoek jou 
herinnering van wat jy gevoel het teenoor daardie 
mense wat jy ontmoet het gedurende die tyd tussen 
ses en nege jaar en maak moontlike negatiewe 
herinneringe skoon deur jou huidige herkenning. 
Doen terselfdertyd die oefeninge wat Ek jou geleer het 
en dit is, kyk vir ‘n kind van daardie ouderdomsgroep, 
herken jouself in hom, soos wat julle vroeër bespreek 
het en seën alle kinders van hierdie ouderdomsgroep! 
Met hierdie seëning sal jy alle konflikte oplos wat nog 
in jou siel rus en weereens nie net van jou kinderlewe 
in hierdie lewe nie, maar ook van vorige lewens.  
EK lei julle ook deur drome. Moet egter nie te veel van 
hulle maak nie. Julle was reg om vergifnis te vra waar 
ookal dit van toepassing was en julle hoef dan nie 
meer aandag aan die droom te gee nie, maar om dit in 
MY hande te plaas. Want besef dat wanneer jou siel 
haarself skoonmaak van vorige laste, wat baiekeer 
deur drome bereik kan word, sodat julle nie nodig het 
om julleself lank met julle drome besig te hou nie, 
maar wetende dat “Jou siel besig is om haarself los te 
maak.”  

Sou herinneringe in jou verskyn van tye lank gelede, 
moet dan ook nie te diep in hierdie vorige inkarnasies 
ingaan nie. Vra om vergifnis waar nodig en vergewe 
ook en plaas die droom en daarmee jou vorige lewe 
op die altaar van MY Liefde. Ek sal jou kop streel en sal 
jou las van jou afneem indien jy jouself belas het. Ek 
neem dit van jou af, want jy is gewillig om dit deur die 
krag van die liefde te delg. Aangesien liefde die 
sterkste krag is, is liefde in staat om enigiets wat jou 
bind en jou vasgemaak hou aan die aardse 
gebeurtenisse, op te los.  
Sommige van julle het die pad via Golgotha alreeds 
een- of twee keer gestap. Dit moet ook ‘n hulp wees 
vir jou, om te weet dat jy alreeds in ‘n mate al jou 
skulde betaal het. Moet dus nie aan die herinneringe 
wat in jou opkom vasklou nie, maar lewe in die hier en 
nou, selfs sou EK jou bewustelik na jou kindertyd lei. 
Lewe in die hier en nou ten spyte daarvan, aangesien 
die verlede homself in die hier en nou weerspieël. 
EK is die GOEIE HERDER. EK lei julle, MY skape, oor die 
weg van elke steil helling, EK lei julle na die helder 
bergstroom, na die water van lewe wat EK IS, sodat 
julle julleself kan verfris met elke teug van hierdie 
lewe en in wysheid en herkenning mag groei om 
daardeur versterk voort te gaan op julle weg. EK IS 
altyd met julle. MY seëning vou julle almal toe. EK IS 
die lig wat vir julle skyn en wat vir julle die weg uit 
hierdie doolhof toon. Volg MY! 
Amein. 


