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FISKENES TEGN
Det Store Hvide Broderskabs genkomst

Af Jim Bourne

(Oversættelse Ebba Larsen)

Nøgleordet for Fiskenes tegn er: ”Jeg forlader Faderens hus, og idet jeg vender til-
bage frelser jeg”. Ordet frelser har meget længe været knyttet til en enkelt frelser, 
som menneskeheden har kunnet påkalde efter behov i håb om at blive bønhørt. 
Men nu, efterhånden som Jorden går ind i Vandbærerens tidsalder, er der for første 
gang i menneskehedens historie ved at blive dannet en gruppe af mennesker, der 
arbejder med den gode vilje. Medlemmerne kaldes Den Nye Verdenstjenergruppe, 
og det er nyttigt at studere gruppens aktuelle og fremtidige arbejde i forbindelse 
med Hierarkiets tilsynekomst og i relation til det forberedende arbejde for Kristi 
genkomst.
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Når man ønsker indsigt i Hierarkiets tilsynekomst, er der nogle faktorer, man skal 
kunne forstå. De første, der træder frem, vil ikke være Hierarkiets seniormedlemmer. 
Det vil først ske i de sidste stadier, når tiden er inde til Kristi fysiske genkomst. På 
dette tidspunkt vil nogle af Hierarkiets seniormedlemmer tage synlig kontrol over 
verdensbegivenhederne. Hvornår det sker, afhænger selvsagt af, i hvilken grad op-
gaven lykkes for de mindre fremskredne medlemmer af Hierarkiet.

Tilsynekomstens tre stadier
Der er givet information om, at arbejdet med Hierarkiets tilsynekomst har tre 
stadier. Det første stadie har været i gang i nogen tid. Det varetages af 3. indviede 
og udvalgte disciple, der er spredt ud over hele verden. Opgaven for den første 
gruppe er meget vanskelig. De skal forklare og forsvare synspunkter, der betragtes 
som fantasifulde postulater. De står over vanskeligheder, der tilsyneladende er 
uovervindelige, for de taler om principper og sandheder, der er ødelæggende for de 
anerkendte holdninger og værdier. Derfor bliver deres argumenter konstant kon-
fronteret med forældede religiøse, økonomiske og politiske doktriner. De peger på 
fejl og mangler ved det nuværende system på en upersonlige måde, og det gør 
mange vrede − også mennesker, som normalt er tolerante og objektive.

De arbejder ofte alene og sædvanligvis uden at vække opmærksomhed − og uden 
at have tid til deres personlige hierarkiske kontakter. De er ikke altid knyttet til en 
såkaldt esoterisk gruppe. Og hvis de er, bliver deres opgave endnu vanskeligere. 
Det er kun fremskredne disciple med en bevidst kontakt til deres ashram, der er i 
stand til at arbejde på denne måde. Da den tibetanske mester Djwhal Khul skrev 
disse ord i 1946, fortsatte han med at sige:

”Disciple og esoteriske grupper har i denne tid de største blændværk 
af alle grupper i verden. Derfor er enhver discipels arbejde i de 
tidlige stadier dømt til at blive destruktivt.”
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Det blev sagt for mange år siden, og en ny generation har overtaget opgaverne. 
Man må håbe, at holdningen har forandret sig i tidens løb.

Det andet stadie
Det andet stadie i tilsynekomsten begynder, når første stadie er gennemført. Disciple 
og indviede, der arbejder på andet stadie vil være de virkelige opbyggere af den nye 
verden og af den nye civilisation. De vil overtage lederskabet i de fleste lande og 
indtage høje stillinger på alle områder af livet. Der er altid tale om et frit valg, men 
de repræsenterer et naturligt valg, for de har bevist deres avancerede ekspertise, 
kvalifikationer og engagement.

Det andet stadie af Hierarkiets tilsynekomst afhænger af, hvor effektivt den første 
gruppes tjenestearbejdet har været. Den anden gruppe skal videreføre arbejdet, 
og de har ansvaret for en mere koordineret forberedelse til Kristi genkomst. Den 
første gruppe introducerede menneskeheden for muligheden. Den anden gruppe er 
ansvarlig for de endelige forberedelser til selve genkomsten. De vil skabe en fremtid, 
der vil opstå som Fugl Fønix af fortidens aske. De vil præge de grundlæggende prin-
cipper om rigtige menneskelige relationer i menneskehedens bevidsthed.

Den tibetanske mester skrev i 1946, at den anden gruppe ”stadig befandt sig inden 
for Hierarkiets begrænsede område …”. Man begynder at forstå den lange plan-
lægningshorisont, der her er tale om. Det er som sagt mange år siden, at disse 
ord blev skrevet. Derfor er der god grund til at gå ud fra, at flere medlemmer af 
den anden gruppe er inkarneret. Måske har de nået voksenalderen og så småt er 
begyndt at få indflydelse.

Man skal huske, at Hierarkiets medlemmer − uanset om de deltager i tilsynekomstens 
tidlige stadier eller senere − vil arbejde som medlemmer af menneskeheden. Ikke 
som medlemmer af Hierarkiet. Man vil se dem i forskellige positioner. Det kan være 
som politikere, forretningsfolk, økonomer, undervisere og præster. Eller det kan være 
som forskere, filosoffer, professorer og lektorer ved universiteter − og det kan være 
inden for etiske bevægelser. Deres åndelige kraft, deres klare og ægte visdom, og 
fornuften bag deres visioner inden for de ansvarsområder, de har valgt, vil være så 
overbevisende, at der kun vil være begrænset modstand mod deres planer.
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Ledende formidlere
Med disse metoder vil Hierarkiet gradvis overtage styringen på det fysiske plan − 
både subjektivt og objektivt − og lede menneskelivets mange forhold. Denne styring 
vil være i overensstemmelse med deres esoteriske viden og kunnen, og derfor vil 
den ikke være udtryk for hierarkisk dominans eller autoritet. Disse mennesker 
vælges som de bedst egnede til at løse de krævende opgaver på grundlag af frie 
valg. Deres åndelige kvaliteter og effektive handlinger medfører, at de vælges som 
de naturlige ledere i den nye verden.

Et kompetent, troværdigt og åndeligt liv vil virke overbevisende på den almindelige 
befolkning. Kompetente mennesker vil blive ansat i magtfulde stillinger − ikke fordi 
de er disciple eller indviede, men fordi deres indsats for helheden er intelligent og 
retfærdig.

Når tiden er moden, vil den anden gruppe indføre en ny verdensreligion. Til den 
tid vil den religiøse forståelse være fuldstændig forandret. Når kristendommen 
når et lavpunkt, vil mesteren Jesus genoptage kontrollen over den religion, han i 
sin tid grundlagde. Buddha vil sende to veluddannede disciple, der skal reformere 
buddhismen. Og en række andre skridt vil blive taget inden for religions- og under-
visningsområdet. Jesus fungerer som Kristi repræsentant i sager, der vedrører 
kristendommen. Han vil genindføre den gamle esoteriske symbolik og fjerne alt 
uvæsentligt og misforstået. Hele det religiøse område vil blive nyorganiseret. Det 
sker som forberedelse til at genindføre mysterierne. Når de er genoprettet, vil de 
forene alle trosretninger.

Nyt økonomisk system
Grupper med åndeligt indstillede økonomer, der er bevidste medlemmer af en ash-
ram, vil foretage store og nødvendige forandringer i det økonomiske system. Alle 
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disse handlinger − der bygger på første gruppes forberedende arbejde − har stadig 
en forberedende karakter. Mange seniorindviede, der udviklingsmæssigt befinder 
sig lige under mestrene i Hierarkiet, har viden om den fysiske verden, men er des-
uden specialister i globale forhold. Nogle mestre har en særlig kompetence vedr. 
finansielle spørgsmål, og disse 4. indviede er ved at forberede indførelse af nye 
økonomiske systemer, som skal erstatte de nuværende uhensigtsmæssige metoder. 
De forbereder et system, der er baseret på en form for byttehandel.

De nye metoder inden for finansområdet vil blive til gavn for det enkelte menneske, 
og multinationale koncerner og store privatejede virksomheder vil forsvinde. Samtidig 
vil man bevare de kvaliteter fra nutiden, der motiverer det enkelte menneske til 
at tage initiativ og investere sine ressourcer. Nogle indviede har specialiseret sig i 
forskellige sprog. To indviede er velbevandrede i basis-engelsk. Det er en form for 
engelsk, der skal erstatte det nuværende internationale sprog − uden at fjerne de 
nationale sprog, der vil blive talt til daglig i nationalstaterne.

Tredje stadie
Det tredje stadie begynder, når Kristus og mestrene begynder at arbejde offentligt. 
De vil derefter være synligt til stede i den fysiske verden. Hvornår det sker afhænger 
af, om arbejdet af de to første grupper er udført med succes. Derfor er det ikke 
muligt at forudsige et tidspunkt. Mange faktorer er involveret. Bl.a. går de to første 
gruppers arbejde ud på at vurdere, om menneskeheden er parat til omstilling. De 
skal vurdere hvilket tempo, der kræves, for at genopbygningen kan gennemføres 
efter planen. De skal finde ud af, om humanister og intelligente mennesker er 
tilstrækkelig modtagelige for visioner om at nedbryde, genopbygge og nyorganisere 
de forhold, som er forudsætningen for den nye kultur og civilisation. På trods af at 
Hierarkiet har mange kilder til information, ved mestrene ikke, hvor lang tid det vil 
tage, men man er parat til at indlede processen når som helst.
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I forbindelse med de to første stadier i det forberedende arbejde vil det ikke være 
hele Hierarkiet, der nærmer sig det fysiske plan. Den tibetanske mester Djwhal Khul 
har oplyst, at fem af mestrene vil deltage i de indledende faser med at organisere 
Hierarkiet på det fysiske plan. Det er bl.a. mestrene Koot Hoomi, Morya, Djwhal 
Khul, Rakoczy og en af de engelske mestre (mesteren, der grundlagde arbejder-
bevægelsen).

Mesteren Koot Hoomis ashram bliver en af de sidste, der manifesteres på det fysiske 
plan. Ashramens opgave er at skabe den energi, der vil gøre Kristi genkomst mulig. 
Kristi genkomst er den vigtigste opgave for Koot Hoomi og hans gruppe af indviede 
og disciple. Hans ashram repræsenterer visdomsenergien.

Moryas ashram har også en stor opgave, og energien fra Syntesens Avatar vil pri-
mært påvirke denne 1. stråle ashram og bane ”vejen med den mindste modstand”. 
Energien bliver nedtrappet, før de fem mestres ashramer, kan videresende den. På 
det fysiske plan er indviede og disciple, der arbejder i Moryas ashram, hovedsageligt 
beskæftiget med at skabe syntese inden for politik og regeringsformer og med at 
modvirke metoder, der forhindrer syntese. Samtidig vil man forsøger at bevare det 
frie valg.

Arbejderbevægelserne
En af de engelske mestre har sit særlige forberedelsesarbejde. Det er den mester, 
som stod bag grundlæggelse af arbejderbevægelsen. Dette projekt anser Hierarkiet 
for at være et af de mest succesfulde forsøg i historisk tid, for det vækkede masser-
ne (middelklassen og arbejderklassen) og skabte generelt bedre levevilkår. Den 
engelske mester har altid holdt sit navn hemmeligt. Han er på 3. stråle for aktiv 
intelligens, og han arbejder derfor hovedsageligt med verdens tænkere. Hans 
ashram, der har tilknytning til mesteren Rakoczys ashram, beskæftiger sig med pro-
blemer i industrien. Ashramens arbejde gælder tænkning, planlægning og arbejde. 
Man påvirker modtagelige sind i et forsøg på at åndeliggøre tænkningen − både i 
arbejderbevægelserne og hos industriens ledere − for at opnå retfærdig deling som 
et vigtigt skridt mod rigtige menneskelige relationer. Sansen for ægte værdier er 
under udvikling, og hvis de styres korrekt af den stærke arbejderbevægelse i alle 
lande kan det danne fundamentet til den nye civilisation.
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Denne mesters ashram er også beskæftiget med de internationale økonomiske pro-
blemer, og dermed også med nedbrydningen af nutidens fundamentale materialisme. 
Problemer med handel og valuta, pengenes betydning, guldets værdi (et symbol 
på 3. stråle), skabelse af rigtige holdninger til det materielle liv og hele processen 
med retfærdig deling, er nogle af de problemer, som denne ashram arbejde med. 
Arbejdsgivere, ledere i arbejderbevægelsen, finanseksperter og tilhængere af for-
skellige ideologier arbejder aktivt i denne ashram.

Endnu et punkt skal nævnes. Den tibetanske mester Djwhal Khul har sagt, at ”for-
seglingen af døren til det onde” vil ske  på grundlag af det arbejde, som den engelske 
mester og hans ashram udfører. Det er navnlig denne gruppe, der forstår at arbejde 
med den kyniske materialisme og med de falske værdier, som den skaber. ”Døren til 
det onde” skal forsegles med menneskehedens koordinerede humanistiske kræfter, 
og ikke af en enkelt eller nogle få oplyste menneskers indsats. Denne kendsgerning 
har alle behov for at forstå.

Den nye civilisation
Mesteren Rakoczy leder en meget stor ashram. Rakoczy er civilisationens mester, 
og det er hans opgave at indføre Den Nye Tidsalders civilisation. Rakoczys ashram 
er en 3. stråle ashram, og i sin indflydelsessfære rummer den alle ashramer, der er 
på 3. stråle for aktiv intelligens, på 5. stråle for konkret videnskab og på 7. stråle 
for ceremoniel orden. For tiden er Rakoczy fokuseret på 7. stråle energi, der er en 
ordensskabende energi. Målet er at bremse det forfærdelige kaos, der hersker i 
nutiden, og grundlægge orden og skønhed, som skal spire og blomstre i fremtiden.

De onde kræfters stærkeste våben er kaos, splittelse og utryghed, som skaber 
frygt. De onde kræfters gennemslagskraft er ekstra stor, fordi de ikke kommer fra 
en bestemt gruppe, men fra alle ideologier. Det kaos, der skabes af ligegyldighed − 
det kaos, der skabes af usikkerhed − det kaos, der skabes af frygt, sult, usikkerhed 
og af at se andres lidelser − det kaos, der skabes af aggressive og konfliktsøgende 
ambitiøse mennesker og grupper i alle nationer, er de kræfter, som Rakoczy forsø-
ger at håndtere. Det er en utrolig vanskelig opgave. Ashramen konfronteres med 
to forhold i alle lande og nationer: 1) De konservative grupper, der kæmper for at 
bevare fortidens gamle og udtjente tilstande. 2) De progressive grupper, der arbejder 
for forandring og fornyelse. Med 7. stråles energipåvirkning kan der skabes og op-
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retholdes en balance, så menneskeheden trygt kan vælge den ”gyldne middelvej” 
for rigtig handling og rigtige menneskelige relationer.

Den femte mester, der har påtaget sig en speciel opgave i forberedelsesarbejdet er 
den tibetanske mester Djwhal Khul. En del af hans arbejde er kendt. Nogle af de 
esoteriske sandheder, han har formidlet til menneskeheden, er − læren om Sham-
balla − om det nye discipelskab − om de syv stråler − om den nye astrologi − om 
Den Nye Verdenstjenergruppe − om forsøget på at skabe manifestation af de indre 
ashramer (som beskrevet i Discipelskab i den Nye Tidsalder) − og om undervisning 
i den nye verdensreligion.

Djwhal Khuls arbejde
I den nuværende cyklus har Djwhal Khuls ashram en nøgleposition. Den har nær 
relation til Moryas 1. stråle ashram via World Goodwill-arbejdet og alt arbejde for 
den gode vilje i nutidens verden. Den gode vilje er dybest set et udtryk for 2. stråle 
for kærlighed-visdom. Derfor er den et aspekt af samtlige ashramer i den store 2. 
stråle ashram − Hierarkiet. Desuden bliver arbejdet med den gode vilje aktiveret 
kraftigt på grund af 1. stråles dynamiske energi, der kommer til udtryk som viljen-
til-det-gode. Derfor kanaliseres denne dynamiske energitype fra 1. stråle via den 
ashram, som Djwhal Khul er ansvarlig leder af. Hans ashram arbejder desuden i 
nært samarbejde med Rakoczys ashram, fordi den gode viljes energi er deres fæl-
les mål, og fordi en intelligens brugt med visdom i handling er opgaven for alle 
mennesker med god vilje overalt i verden.

På denne måde er en omfattende ny udvikling og et kraftfuldt samspil sat i gang. Det 
vil fortsætte indtil år 2025, hvor Hierarkiet har sit næste store rådsmøde, der normalt 
finder sted i hvert århundrede. Indtil da vil der ske meget store forandringer. På 
mødet i 2025 vil datoen for det første stadie af Hierarkiets tilsynekomst sandsynligvis 
blive fastsat. Den nuværende periode og frem til 2025 kaldes ”frontløbernes stadie”. 
Dette stadie er forberedende, for der vil man afprøve de teknikker, der skal benyttes 
for at nå de ønskede resultater.
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Endnu mangler der meget − uforudsete problemer, forbigående depressioner, 
krig, vold og blodsudgydelser, fattigdom og mangler − medfører dyb pessimisme. 
Men de, der kender og fornemmer Hierarkiets indre vejledende hånd, ved, at 
menneskeheden dybest set er kærlig, og at den, som resultat af de nuværende 
kriser − og muligvis på grund af dem − vil få hjælp af kompetente mennesker, der 
kan håndtere situationen, og som er i stand til at løse den synteseskabende opgave 
med at forene det, der adskiller.
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Nøgleordet for Fiskenes tegn er:

”Jeg forlader Faderens hus,
og idet jeg vender tilbage frelser jeg.”
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