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TYRENS TEGN
Planen  − fortidig, nutidig, fremtidig

Af Jim Bourne

(Oversættelse Ebba Larsen)

Mediterende grupper mødes for at frigøre energi omkring fuldmånetidspunktet i 
Tyrens tegn. Det er et tidspunkt, hvor alle tanker om personlige problemer og van-
skeligheder lægges til side, mens man forsøger at forstå den guddommelige plan 
og gruppens relation til planen. Det er også det tidspunkt, hvor man skal forsøge 
på at være en gruppekanal for indstrømning af åndelig livsenergi.

Wesak-ceremonien fejres ved fuldmåne i Tyren. Mange kender efterhånden denne 
ceremoni, og legenden om denne begivenhed:

I en lille dal ved foden af Himalaya-bjergene samles Hierarkiets medlemmer, 
disciple, pilgrimme og mennesker for at deltage i den ydre ceremoni. Clairvoyante 
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fortæller, at på himlen ved fuldmånetidspunktet ser man Buddha nærme sig. Han 
svæver et kort øjeblik over stenalteret og løfter armene i velsignelse og trækker 
sig derefter langsomt tilbage. Han overfører Shamballa-energi til Kristus, der 
modtager den, opbevarer den og videresender den ved fuldmånetidspunktet i 
Tvillingernes tegn, hvor ceremonien for den gode vilje fejres, og som desuden kal-
des verdensinvokationsdagen. Det sker ca. en måned efter Wesak. De, der ikke 
kender Wesak-legenden, kan finde den beskrevet i artikler på VisdomsNettet − www.
visdomsnettet.dk.

Hierarkiet og verdenstjenere overalt betragter Wesak-ceremonien som årets åndelige 
højdepunkt, hvor de energier, der strømmer fra Shamballa (centret, hvor Guds vilje 
er kendt), kommer i direkte kontakt med tankesind og hjerte i menneskeheden. 
Der blev først gjort en indsats for at gøre offentligheden opmærksom på denne ce-
remoni, og hvad den betyder, i begyndelsen af 1900-tallet. Derefter er antallet af 
mennesker, der kender ceremoniens betydning, blevet stadig større, og i nutiden 
er den en kendt begivenhed, der fejres af mennesker med forskellige trosretninger 
overalt i verden.

Tre store årsager
Mestrene mødes i forbindelse med Tyrens fuldmåne og Wesak-ceremo nien, og der 
er tre vigtige årsager til, at dette møde finder sted:

For det første mødes man for at få kontakt til den åndelige kraft, der overføres til 
planeten af Buddha og Kristus. For det andet mødes mestrene om en samlet dags-
orden om menneskehedens øjeblikkelige behov, og om det arbejde der skal udføres. 
For det tredje indstiller mestrene de mennesker, der er parat, til indvielse, og de 
inspirerer disciplene til øget indsats og til udvidet tjenestearbejde.
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Tyre-fuldmånen er på en særlig måde forbundet med lys − med indre oplysning 
og vision. Nøgleordet for Tyrens tegn er: ”Jeg ser, og når øjet åbnes, er alt lys”. 
Det har sandsynligvis stor betydning, at Den Nye Verdenstjenergruppe påvirkes af 
Tyrens energi, der stimulerer ”indre oplysning og evnen til vision”. Den Nye Verdens-
tjenergruppe er i overført betydning ”tyren, der farer fremad på en lige vej med 
sit ene øje fokuseret på målet og det strålende lys”. Hvilket mål? Målet er at skabe 
et lyscenter i menneskeheden og at præsentere en vision for den aspirerende del 
af menneskeheden − en vision om en bedre verden at leve i − en vision om den 
guddommelige plan for kærlighed og lys, der langsomt men sikkert er ved at blive 
opbygget. Hvis mennesket ville åbne øjnene, ville det kunne se det.

Den guddommelige plan
Når man tænker på den guddommelige plan, får det ofte en lidt egoistisk retning − 
f.eks. at man kun tænker på en plan for menneskeheden. Men den guddommelige 
plan er langt mere omfattende, for menneskeheden er kun en del af en meget større 
planetarisk helhed. Denne helhed består af Shamballa, Hierarki, menneskehed, 
naturrigerne under menneskeriget samt devariget. Alle er gensidigt afhængige 
af hinanden og uløseligt forbundet. Når Hierarkiet i øjeblikket er ved at skabe en 
nærmere relation til menneskeheden, skyldes det ikke kun en hierarkisk hensigt, 
men også et evokativt ønske fra menneskehedens side. Menneskehedens holdning 
til naturrigerne under menneskeriget bliver gradvis mere omsorgsfuld og hensigts-
mæssigt efterhånden som den guddommelige plan bliver indarbejdet. På samme 
tid kan alt spores tilbage til Shamballa − ”centret, hvor Guds vilje er kendt” − og 
til fremskyndelse og integrering af den guddommelige hensigt.

En anden faktor, der skal tages i betragtning, er, at selvom der i planen er bestemte 
grundlæggende målsætninger som f.eks. udvikling af bevidstheden og af sjælen, så 
er der altid faktorer, som kan medføre ændringer. Eksempelvis kan man sige, at hvis 
man vil rejse til en bestemt destination, og har tegnet ruten på et kort, så man kan 
følge den nøjagtige vej til målet, kan man alligevel møde uventede forhindringer, 
som gør det nødvendigt at ændre planen for at nå til målet.
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Man kan få et eksempel på, hvordan planen gennemføres ved at gå tilbage i tiden 
til en hierarkisk konklave, der blev afholdt i den første del af det 16. århundrede. 
Denne konklave var meget vigtig. Menneskehedens udvikling var ikke nået så 
langt som forventet. Der var begået fejl af selv de mest fremskredne disciple, der 
skulle have opretholdt bevidsthedskontinuiteten og den telepatiske sensitivitet. Der 
herskede en permanent manglende respons på de hierarkiske vibrationer. Desuden 
var mange disciple blevet optaget af den lavere psykismes blændværk. En anden 
faktor, der gav bekymring, var den stigende tendens til, at mennesker lukkede sig 
inde i sig selv. Det stimulerede egoistiske og separatistiske tendenser, og det skabte 
barrierer, adskillelse, isolation og fordømmelse.

Forberedelse til Vandbærer-tidsalderen
Hierarkiet vidste naturligvis, at Vandbærer-tidsalderen nærmede sig, og at mulig-
heden for at kanalisere deres særlige inspiration og udnytte de enestående mu-
ligheder kun var aktuel i nogle få hundrede år. Derfor besluttede Hierarkiet at gen-
nemføre nogle ændringer som forberedelse til Den Nye Tidsalder, der var på vej. 
Beslutningerne på det 16. århundredes konklave, ændrede delmålene i planen for 
menneskeheden, og det kan kort beskrives på denne måde:

1. Bevidsthedsniveauet løftes fra astralplanet til mentalplanet.

2. Nedbrydning af arrogancens og isolationens barrierer, samt oplysning 
om den internationale situation.

3. Opbygning af et mere synteseskabende fællesskab ved at stimulere 
idéen om at samles i grupper og om at skabe grupper over hele verden.

4. Udvikling af et undervisningssystem, der kan forsyne Hierarkiet med 
effektive verdenstjenere i de kommende århundreder.

5. Udvikling af en telepatisk vekselvirkning, der til sidst kan ophæve tid.
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Lidt efter lidt i de efterfølgende århundreder opstod de individuelle disciple og grup-
per, der i overvejende grad har styret og formet menneskets verden i de seneste 
450 år. Deres mål var at iværksætte bestemte gruppearbejder med klart definerede 
mål, hvor hver gruppe stod for hver sit aspekt af sandheden. De kom til udtryk 
inden for områder som politik, religion, kultur, naturvidenskab og senere områder 
som filosofi, psykologi og finans. Grupperne påtog sig et pionérarbejde, der blev 
udformet til at skabe bestemte situationer og grundlæggende tilstande. De spillede 
en særlig rolle for verdensevolutionen på trods af, at de ofte var uvidende om, hvem 
de samarbejdede med, og hvilken rolle de selv spillede i den overordnede plan. Det 
er ikke nødvendigt at beskrive deres arbejde mere detaljeret. Meget er umiddelbart 
indlysende, eller det er beskrevet af Djwhal Khul i Alice A. Baileys litteratur. Den 
seriøse forsker vil under alle omstændigheder hurtigt kunne indse det.

I begyndelsen af 1900-tallet fandt en anden vigtig ændring sted. Kort tid efter 
krigen 1914-1918 og med den kommende Vandbærer-tidsalder om mindre end 
100-150 år, mødtes mestrene og lagde planer for en effektiv indsats, der skulle 
kulminere i den sidste del af 1900-tallet. Mestrenes ændrede planer indeholdt på 
det tidspunkt de første stadier af Hierarkiets tilsynekomst, og de første stadier 
af Kristi genkomst på astralplanet. Ifølge åndsvidenskaben kan det forventes, at 
Kristi genkomst (uanset det sker på astralplanet eller på det fysiske plan) vil ske 
i forbindelse med en Wesak-ceremoni. Derfor er der behov for, at kendskabet til 
denne ceremoni øges og udbredes i Vesten.

Den Nye Verdenstjenergruppe
De ændrede planer − der omfatter Kristi genkomst − var hovedårsagen til, at Den 
Nye Verdenstjenergruppe blev dannet. Det blev besluttet at danne en gruppe ud fra 
de dengang eksisterende grupper − en gruppe der (ligesom Hierarkiet) skulle bestå 
af mennesker fra alle racer − af alle typer og kvaliteter. Gruppen skulle være en 
miniature kopi af Hierarkiet. Gruppens medlemmer skulle arbejde subjektivt uden 
at få opmærksomhed − dvs. bag scenen på samme måde som mestrene uden ydre 
organisation. Deres tænkning kan naturligvis komme til udtryk i ydre aktiviteter, 
men først og fremmest er det mennesker, der kan arbejde åndeligt ud fra det ”høje 
og hemmelige sted”. De påvirker verden stille og ubemærket.
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Disse seniordisciple har − på trods af de lever spredt på det fysiske plan − en høj 
form for telepatisk forbindelse. Desuden har de en særlig kommunikation med 
Hierarkiet, og de har forskellige grader af bevidsthedskontinuitet. Sammenlignet 
med tidligere grupper arbejder de på ”en højere drejning af spiralen”. Og som tiden 
gik, optog man målrettede sjæle i de fysiske grupper for at fuldføre nogle aspekter 
af den guddommelige plan. Mennesker med god vilje blev aktive og begyndte at 
finde deres plads i den nye gruppe − selvom de ikke var bevidste om det i deres 
fysiske hjernebevidsthed.

Sådan er situationen i dag, hvor dette verdensomspændende netværk af grupper 
fungerer inden for alle mulige områder. Men i hjertet og bag sig har de en eller 
flere af seniormedlemmerne i Den Nye Verdenstjenergruppe, der arbejder stille og 
trofast med at påvirke via sjælskontakt.

I nutiden består medlemmerne af Den Nye Verdenstjenergruppe af:

1. Seniordisciple, der er i bevidst kontakt med Hierarkiet.

2. Mindre disciple, som er overbeviste om Hierarkiets eksistens, men som 
endnu ikke har bevidst kontakt.

3. De mennesker, der ikke ved noget om Hierarkiet, men som alligevel 
påvirkes af højere inspiration, og som ønsker at tjene.

4. Et stigende antal mennesker, der responderer på den nye gruppes 
idealisme og hensigt, og som i nær fremtid vil slutte sig til denne gruppe.

Meditation og tjenestearbejde
Man kan nu begynde at fornemme skønheden og de indbyrdes relationer i denne 
miniature af en hierarkisk struktur. Vertikalt forbindes medlemmerne via meditation, 
uanset om det er meditation på den ashramiske hensigt eller en dyb og engageret 
refleksion over menneskehedens problemer. Horisontalt er det ønsket om at tjene, 
der forbinder medlemmerne. Det gør dem i stand til at skabe nære forbindelser 
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inden for ethvert område i samfundet og med mennesker i alle samfundslag, som 
på deres egen måde åbenbarer og giver udtryk for et eller flere aspekter af den 
guddommelige plan. Det har medført, at der er dannet en gruppe, som forbinder 
og bygger bro mellem Hierarki og menneskehed. Og for første gang i Jordens 
historie eksisterer der nu en vertikal forbindelse mellem Shamballa, Hierarki og 
menneskehed. Det er virkelig et fantastisk resultat.

Som et resultat af det arbejde, der blev udført i første halvdel af 1900-tallet − og 
på trods af eller måske på grund af alle de ydre konflikter, der havde tendens til 
at forsinke planen − nåede man mål, som man først regnede med at nå om ca. 
2.300 år, når Solen går ind i Stenbukkens tegn. Derfor blev andre hierarkiske planer 
fremrykket. Ganske vist spillede menneskeheden en stor rolle i denne acceleration, 
men den skyldtes også tre andre resultater:

1. Planetlogos nåede et bestemt mål i tid og rum længe før, det var for-
ventet, og er nu ved at tage en kosmisk indvielse.

2. Hierarkiet blev udvidet − både i antal og bevidsthed. En udvidelse i denne 
størrelse var ikke forventet. Den medførte oprettelse af nye ashramer 
og en enorm indstrømning fra devariget.

Endelig medførte det en omfattende vækkelse i menneskeheden, der resulterede 
i en stor åndelig nyorientering. I øvrigt var det menneskehedens beslutning om 
at udkæmpe verdenskrigens ophobede problemer på det fysiske plan, der i sidste 
instans førte til Kristi beslutning om at vende tilbage til det fysiske plan og ikke 
kun til astralplanet.

Forberedelse til tilsynekomsten
En del af planen gennemføres i denne 
tid. Eksempelvis løftes menneskehedens 
bevidsthed op på et højere niveau over-
alt på planeten − idéen om at danne 
grupper vokser − den internationale 
situation forklares ved at analysere 
verdenskriserne og ved at udbrede 
kendskabet til problemernes årsager − 
esoteriske skoler underviser aspiranter 
og disciple overalt − og der udføres et 
omfattende forberedelsesarbejde til 
Kristi genkomst navnlig ved at udbrede 
kendskabet til og anvendelse af Den 
Store Invokation.

Men hvad med fremtiden? Åndsviden-
skaben oplyser, at der er fem steder 
på det fysiske plan, der fungerer som 
indgangsporte for bevidsthedsmæssig 
energiindstrømning. Det er New York, 
London, Geneve, Darjeeling og Tokyo. 
Disse fem byer danner en femtakket 
stjerne af tæt forbundne energier. På dis-
se fem punkter vil tilsynekomsten af de 
første fem ashramer ske. Ashramernes 
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opgave er at fremskynde og realisere Kristi planer. Organiseringen foregår langsomt 
og gradvis.1

Der er planlagt begivenheder, der skal finde sted før Kristi genkomst, og de er 
beskrevet helt tydeligt af Djwhal Khul. For det første vil de fem åndelige centre i 
New York, London, Geneve, Darjeeling og Tokyo begynde at tage form. Centrene 
og de grupper, der skal arbejde dér, bliver kendt og anerkendt, når tiden er inde. 
Til sidst vil netværket af indviede og disciple blive verdensomspændende. Inden for 
alle områder af menneskelivet vil de fem centres mestre og deres medarbejderes 
holdninger blive betragtet som særdeles vigtige for alle regeringer og økonomiske 
og sociale organisationer. Derefter vil der komme en stor forventning om Kristi 
genkomst. Forventningen vil feje som en bølge ud over verden. Genkomsten vil 
blive betragtet som troværdig og positiv, og de mest respekterede, oplyste og ud-
dannede mennesker på Jorden vil se frem til hans genkomst. Og først derefter vil 
han komme …2

I denne oversigt over planen er der flere områder, som mærkeligt nok ikke har gjort 
fremskridt. F.eks. har Djwhal Khul forudsagt udvikling af bevidsthedskontinuitet og 
en telepatisk vekselvirkning, der vil ophæve tid. Hvornår og hvordan vil det ske? 
Når man sammenfatter alt det, den tibetanske mester har sagt om disse emner, så 
afsløres der alligevel et resultat. Det ligner et eventyr, for man får denne påmindelse:

”− når læren skaber en respons fra sjælen … og medfører, at man 
glimtvis oplever intuition, så kan læren accepteres. Men ikke før”.

1 Uddybes i Alice A. Bailey: Hierarkiets Fremtræden, s. 664-665
2 Uddybes i Alice A. Bailey: Hierarkiets Fremtræden, s. 687
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Den enkelte discipel og planeten
Først skal der fokuseres på den enkelte 
discipels udvikling. I det æteriske le-
geme er der nogle æteriske væv, der 
fungerer som beskyttende skjolde 
mellem de syv centre i rygsøjlen. Som 
et resultat af naturlige og langvarige 
processer, der strækker sig over mange 
inkarnationer, bliver de beskyttende 
væv lidt efter lidt nedbrudt, og derfor 
bliver disciplen lidt efter lidt bevidst om 
begivenheder og aktiviteter på de indre 
planer. Det første væv, der nedbrydes, 
er normalt det, der adskiller den fysiske 
hjernebevidsthed fra astralplanet.3 Men 
hvis nedbrydningen af dette væv sker 
for hurtigt − f.eks. ved at forcere pro-
cessen eller ved hjælp af øvelser − så 
vil mennesket få kontakt til kræfter, som 
det ikke er i stand til at håndtere og kon-
trollere, og resultatet er en katastrofal 
psykisk situation.

Når denne analyse udvides til at omfatte 
Jorden, så vil der lidt efter lidt ske en 
perforering og nedbrydning af plane-
tens æteriske netværk over en lang 
tidsperiode. Det endelige stadie vil 
først være nået ved afslutningen af 
den planetariske evolution − i en fjern 
fremtid.4 Det første nedbrydningsstadie 
af det æteriske væv mellem det fysiske 
plan og astralplanet begyndte ved be-
gyndelsen af 1900-tallet, og det er 
et resultat af to forskellige processer. 
Den ene er fremprovokeret, og den er 
nedbrydende ved lydens kraft. Den an-
den er normal og naturlig, og sker ved 
lysets energi.

Mere udførligt kan man sige, at den første 
perforering i planetens æteriske væv 
skete under de to sidste verdenskrige 
som et resultat af den kraftige lyd fra 
slagmarkerne, der kulminerede ved 
sprængningen af atombomben. Den 
anden proces skyldes lysets påvirkning 
af Jordens æteriske væv. Der findes 
flere typer lys. For det første den ud-
stråling, der kommer fra selve Jorden. 

3 Uddybes i Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 796-797 og i Hvid Magi, s. 599-600
4 Uddybes i Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 487 og 855-856
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For det andet det astrale lys. Og for det tredje det lys, der kommer fra de mentale 
og buddhiske niveauer − herunder fra sjælens område. Det sidstnævnte lys blev 
intensiveret omkring det tidspunkt, hvor menneskeheden opdagede elektriciteten, 
og dette lys har tiltaget i styrke lige siden. Denne intensivering af lyset er blevet 
så kraftig, at det er med til at nedbryde det slør, der adskiller astralplanet fra det 
fysiske plan.5

Den fjerde dimension
Hvad kan man forvente, der vil ske i de kommende år? Den tibetanske mester 
forudsiger, at når tiden er inde, så vil det fysiske plan og astralplanet blive så tæt 
knyttet til hinanden, at de reelt bliver ét plan. Menneskeheden vil blive i stand 
til at ”se igennem”, og det vil åbenbare naturen af den fjerde dimension. Det vil 
medføre en bevidsthedskontinuitet, der vil fjerne al dødsangst.6 Opfattelsen af at 
mennesket er et evigt væsen vil fortrænge tvivlen, og usikkerhed vil blive til vished. 
De næste århundreder vil markere en begivenhed, der får så grundlæggende og 
vidtstrakte konsekvenser, at den nuværende tidsalder vil blive betragtet som den 
mørke tidsalder.7

Denne nedbrydning af det adskillende æteriske væv vil åbne for en hurtigere 
indstrømning af lys. Det vil påvirke menneskets syn og gøre det nuværende sporadisk 
æteriske syn til et altomfattende syn. Det vil udvide menneskets bevidsthed, som 
får kontakt med infrarøde og ultraviolette farvetoner, og det vil kunne se det, 
der i øjeblikket er skjult.8 Man vil være i stand til at se det æteriske legeme i alle 
naturrigerne, og man vil opleve nedbrydningen af barriererne mellem alle former 
og farver. Menneskers alder og status på evolutionsstigen vil være synlig. Man vil 
derfor være i stand til at se forskellen på gamle sjæles og unge sjæles egenskaber. 
Det vil være opgaven for de to næste generationer af forskere at finde frem til disse 
udviklinger.9

5 Uddybes i Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, s. 130-131
6 Uddybes i Alice A. Bailey: Hvid Magi, s. 513-514
7 Uddybes i Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, I, s. 207-209
8 Uddybes i Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, s. 130-131
9 Uddybes i Alice A. Bailey: Hvid Magi, s. 348-349
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Kristus kommer sammen med nogle af de store devaer − navnlig den violette 
devagruppe, der påvirker de fire æteriske niveauer med farve og lyd, og når tiden 
er inde vil fysiske lidelser og sygdomme blive afbalanceret. Devaerne vil undervise 
menneskeheden i at bruge det æteriske syn, og de vil undervise menneskeheden i 
metafysiske helbredelsesmetoder. Det adskillende æteriske væv vil blive anerkendt 
af naturvidenskabens forskere, der vil opdaget vævets formål. Til sidst vil det blive 
nedbrudt, når forskere opdager, hvordan man kan bryde igennem det. Tiden er 
nært forestående.10

Den nærmeste fremtid
Hierarkiets næste møde, der finder sted hvert århundrede, er planlagt til 2025. 
Ved dette møde vil tidspunktet for de første stadier af Hierarkiets tilsynekomst 
muligvis blive besluttet.11 Inden udgangen af 2000-tallet (dvs. omkring år 2100) vil 
menneskeheden endeligt opfatte døden som ikke-eksisterende i den betydning, som 
man nu forstår den. Bevidsthedskontinuitet vil være udviklet overalt, og mange af 
de højst udviklede i menneskeheden vil være i stand til at fungere samtidig i de to 
verdener − den astrale og den fysiske.12 Udviklingen af telepati og højere clairvoyance 
og clairaudience vil til sidst gøre det umuligt for mennesket at bedrage uopdaget. 
”Mennesket vil bedrage og begå ulovligheder … men deres medmennesker vil vide 
det, for man vil ikke kunne udføre noget i hemmelighed …”13 Det vil naturligvis 
være afskrækkende. Og når tiden er inde, vil menneskeheden opleve en tidsalder 
med verdensfred, og den vil begynde at nedbryde blændværk og skabe et klarere 
lys på astralplanet.

Alt er planlagt og tilrettelagt. Hierarkiet arbejder under loven om cyklisk gentagelse 
og om cyklisk udligning. Mestrene har et præcist kendskab til det, der kan udføres i 
kraft af timing. Det kaldes ”kriser vedrørende rumlig udvidelse” − også kendt som 
udveksling af tid og rum − en meningsløs frase for de fleste, men man kan allerede 
svagt skimte idéen.14

10 Uddybes i Alice A. Bailey: Hierarkiets fremtræden, s. 505-506
11 Uddybes i Alice A. Bailey: Hierarkiets Fremtræden, s. 526
12 Uddybes i Alice A. Bailey: Hvid Magi, s. 314
13 Uddybes i Alice A. Bailey: Esoterisk Healing, s. 228-229
14 Uddybes i Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 249
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Lysets kraft
Indtil da fortsætter nedbrydningen af Jordens æteriske væv, fordi de to ned-
brydningsprocesser intensiveres. Lysets kraft tiltager, efterhånden som medlem-
merne i Den Nye Verdenstjenergruppe øges i antal og udvikler handlekraft. Atom-
prøvesprængninger har langt frygteligere virkninger, end man først troede. Hertil 
har Djwhal Khul denne vigtige kommentar: 

Frigørelsen af atomenergi har en langt kraftigere virkning på pla-
netens æteriske væv, end den har på planetens faste fysiske stof.15

Der er brugt tid på at analysere nogle af den tibetanske mesters udtalelser, der blev 
nedskrevet over en 30-års periode (fra 1919 til 1949). Om disse udtalelser opfattes 
som sande eller falske − eller om de kan misforstås − må den enkelte afgøre med 
sig selv. Om metoden til at nå disse mål, kan man ikke have nogen egentlig mening 
om, og det vil være blændværk at forsøge at sige noget kvalificeret om, hvad der 
vil ske i de kommende år.

Nødvendig nedbrydningsproces
I mellemtiden står menneskeheden over for en stadig større kritisk periode, indtil 
udviklingen når et klimaks. Menneskeheden er i stigende grad blevet udsat for 
påvirkning fra de lavere astrale underplaner, som den nu nemt kommer i kontakt 
med. Det ses tydeligt i de negative virkninger på menneskehedens astrale og fysiske 
legemer − eksempelvis i stigningen i kriminalitet overalt − brugen af lavere psykiske 
kræfter − svækkelse af den fysiske krop, som ses i udbredelsen af sygdomme − 
stigningen i psykiske lidelser, i neurotiske tilstande og i mental ubalance.

15  Se Alice A. Bailey: Hierarkiets Fremtræden,s.13-14, og Discipelskab i Nye Tidsalder, II, 
s. 79
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Alt dette er et resultat af nedbrydningen af Jordens æteriske væv. Men samtidig 
er det nødvendigt at forstå, at det er en del af evolutionsplanen, og at det giver 
menneskeheden mulighed for at kunne tage det næste skridt i udviklingen.16

Medlemmerne i Den Nye Verdenstjenergruppe er blevet undervist igennem flere 
århundreder til at håndtere den nuværende planetariske krise. Det overgår ikke 
deres evner og egenskaber at skabe harmoni ud af de aktuelle konflikter. Man 
skal huske, at medlemmer af denne gruppe findes i alle lande, i alle samfundslag, 
og at de arbejder på niveauer og områder, hvor de er bedst egnede. Den Nye 
Verdenstjenergruppe danner én stor planetarisk organisme, der arbejder for at 
fuldføre den guddommelige plans forskellige aspekter − og det vil lykkes for dem. 
Deres opgave er på dynamisk måde at lade energien af viljen-til-det-gode strømme 
ud over hele Jorden. Deres grundlæggende egenskab er at kunne arbejde trofast og 
tålmodigt med kærlighedens kraft, med visdom og med dygtighed i handlemåde. 
Til sidst vil harmonien sejre ved at demonstrere viljen-til-det-gode.

16  Uddybes i Alice A. Bailey: Hierarkiets Fremtræden, s. 16
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Nøgleordet for Tyrens tegn er:

”Jeg ser, og når øjet åbnes, er alt lys”.
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