
Kristi Fødsel i os – del 7/8 

Når et menneske når til et bestemt punkt i sin udvikling, begynder han altså at gå baglæns gennem 

zodiakens tegn, indtil han ender i Fiskens tegn, det sidste store arbejde, og i Fisken ligger verdensfrelserens 

arbejdsopgave. Mennesket udfører tolv store arbejder i tolv forskellige liv, og hvis han fejler i et af dem, må 

han vende tilbage og gøre det igen, og der går sandsynligvis mere end tolv liv, fordi man ikke altid har 

succes i første forsøg. 

Abraham Lincoln udførte en af Herakles’ bedrifter, da han befriede slaverne. Arbejdsopgaven i 

Vandbæreren er i ”Herakles’ bedrifter” at rense kongens stalde. Kongen havde disse stalde, som var fyldt 

med møg, og der var ingen, der kunne gøre dem rene, og det var mange, mange år siden, de sidst var 

blevet gjort rene. Han lovede Herakles, at hvis han kunne gøre staldene rene, ville han give ham en 

tiendedel af sin store kvægflok. Herakles accepterede og omdirigerede floden, så den skyllede alt møget 

væk og rensede staldene. Derefter gik Herakles til kongen for at få sin belønning, men kongen sagde, at han 

ikke ville give ham belønningen, fordi det havde været for let for ham at løse opgaven. Herakles svarede, at 

det måske nok var gået let, men at han jo havde udført opgaven. Derefter ville kongen tage Herakles’ liv, og 

han blev nødt til at flygte. 

Det minder lidt om Abraham Lincoln. Han udførte et stort arbejde og befriede slaverne, og så blev han slået 

ihjel og fik ingen belønning – i hvert fald ikke én som manifesterede sig i det liv, han havde som Abraham 

Lincoln. 

En tilhører: Churchill. 

JJ: Ja, Churchill vinder den største krig i historien og redder verden, og hvad gør de? De fyrer ham straks fra 

embedet efter krigen – det er forbløffende, hvordan nogle af vores helte bliver behandlet.  

Kristus var i Jerusalem, og det arbejde, han udførte, var som verdensfrelser. Han ofrede sig selv til gavn for 

menneskeheden. Det skete i Fiskens tidsalder, som vi bevæger os ud af i øjeblikket og ind i Vandbærerens 

tidsalder. At være i Vandbærerens tidsalder er anderledes, end når solen har været i Vandbæreren 

tidligere. Er der nogen, der ved, hvor længe vi befinder os i et tegn? 

Tilhører: 2.165,3 år. 

JJ (ler): Ja, solen tager omkring 2.160 år om at gå igennem et tegn på zodiaken. Så vi er altså på vej ind i 

Vandbærerens tidsalder, og jeg tror, at vi bevægede os ind i den omkring 1945, da atombomben 

eksploderede, for der står i skrifterne, at tegnet på at menneskesønnen kommer vil være, at himlen vil 

ryste med stor kraft og herlighed. Ordet ”himlen” kommer fra det græske ord ”ouranos”, og ordet uran 

kommer fra ”ouranos”. Når man ryster uran, og man ser tegnet på menneskesønnens komme åbenbaret i 

uran? Det åbenbares, for hvordan fungerer uran? 

Det fungerer ved, at atomet splittes i to, og noget af den rene, åndelige essens eller rene energi, som 

Einstein kalder det, frigives. Atomet er gravkammeret, som holder den rene, åndelige energi. Efter Jesus 

blev korsfæstet, lagde de Ham i gravkammeret, og graven splittedes og åbnedes, og den rene, åndelige 

energi blev frigivet, og dette svarer til, at atomet splittes og åbnes, og den rene, åndelige energi frigives. 



Tegnet på menneskesønnen er atomets splittelse, og dette markerer begyndelsen på Vandbærerens 

tidsalder. 

Overgangen fra en tidsalder til en anden tager omkring 300 år. Vandbæreren begyndte at vise sig et par 

hundrede år før 1945, og det vil tage et par hundrede år endnu, før den fulde effekt er opnået. Men 

overgangspunktet var, da atombomben eksploderede, for det var tegnet på menneskesønnen på himlen, 

ouranos eller uran. Det er da interessant, ikke? 

Wayne: Hvornår blev du født, Joe? 

JJ: 6. februar 1945 – samme år som atombomben sprang. 

Tilhører: De blev sprængt d. 6. august og d. 9. august. 

JJ: På seglet på dollarsedlerne står der: den nye orden i den nye tid. Med andre ord anerkendte 

grundlæggerne af USA's forfatning, at de byggede et fundament for den nye tid. De var tænkere af 

Vandbærerens tid, for de var nogle af de første, der mærkede Vandbærerens energi, og Vandbærerens 

energi er åndens frihed og tjeneste for menneskeheden. De fornemmede dette, og det er derfor, de måtte 

afslutte den gamle måde og finde en ny måde at gøre tingene på. 

Vi når et højdepunkt i krigen mellem det gode og det onde med krigen mellem de Allierede og ondskabens 

Aksemagter med Hitler i spidsen, og det var det sande Armageddon i vores tid. Overgangspunktet med 

opfindelsen af atombomben var det, der forsikrede os om, at de Allierede ville slå Hitler. Det var tegnet på 

menneskesønnens komme. Vi befinder os i den nye tid nu, men vi er så tæt på overgangen, at vi stadig har 

mange af Fiskens energier, som bare ikke er klar til at slippe endnu. 

Vi vil tage det bedste fra nøgleordet ”offer” fra Fiskens cyklus og beholde det, mens det dårlige i ”offeret” 

er, når vi ofrer os for en autoritet, som bruger vores offer til at bygge stenmure, og vi har set, at der ikke 

kommer noget godt ud af det for os. Kernen i ”offer”, det, som er godt, vil vi tage med os, mens vi 

efterlader det, som ikke fungerede. 

I Vandbærerens tidsalder vil nøgleordene være tjeneste, organisation, medmenneskelighed og broderlig 

kærlighed, men det vil tage et stykke tid for dem at slå igennem, og i løbet af de næste 200 år vil vi se 

meget, som har hørt til de sidste 2000 år, og som vil forsvinde og ikke vende tilbage. 

Tilhører: Er det derfor, at nogle ting som fx orkanen Katrina finder sted? 

JJ: Nej, katastrofer som den sker periodisk. Man kan fx tænke tilbage på byldepesten, dengang hvor 

millioner af mennesker døde. Sådanne ting vil ske, og der vil også ske nogle ændringer på jorden, og Katrina 

er ingenting at regne i forhold til de forandringer, der vil ske. Mange mennesker tænker, at der vil ske store 

forandringer i løbet af nogle få år, men de fleste af dem vil ikke ske før om 100 år. Folk tror altid, at den 

store katastrofe er lige rundt om hjørnet – det er den sjældent, men før eller senere vil der ske nogle 

fantastiske ting. 

To tredjedele af den globale opvarmning sker i havene, og tænk lige over det. Hvis man tænder en tændstik 

under et badekar fyldt med vand, så vil man opvarme atmosfæren en lille smule, men man får ikke 

opvarmet hele badekarret. Hvad skal der til for at opvarme vandet i badekarret? Det, som opvarmer 



havene i dag, er undersøisk vulkansk aktivitet. Det er derfor, at visse dele af havene er 5 grader over 

normalen, mens andre dele er koldere end normalt. Der er fx virkeligt varmt i havet oppe nordpå ved 

Arktis, hvor nogle af gletcherne smelter, og her er der undersøiske vulkaner, som opvarmer havet og 

smelter isen. Hvis vi bevæger os til Antarktis, ser vi, at der dannes mere is der, end vi har set i nyere tid, 

men det varierer meget. Denne undersøiske vulkanske aktivitet gentages i cyklusser på 11.000 år, og vi står 

over for en ny istid i løbet af de næste cirka 150 år på grund af den store undersøiske aktivitet, der 

forårsages af de undersøiske vulkaner. Hvis den næste istid bliver lige så slem som den sidste, kan vi ende 

med at få gletchere helt ned til Boise, og vi vil få global afkøling i stedet for global opvarmning. 

Tilhører: De siger, at vi kan få 6 meter aske her i Boise, hvis Jackson Hole (red: supervulkan i Yellowstone) 

går i udbrud. 

JJ: Åh ja, det er en anden naturkatastrofe, der er i vente, og forhåbentligt vil det først ske om mange 

hundrede år, men den er temmelig uforudsigelig. Hvis undergrundsaktiviteten i Yellowstone slipper løs, så 

forsvinder vi alle sammen i denne del af landet, og det gør nogle videnskabsmænd nervøse, så de holder 

godt øje med den for at undgå katastrofen. 

Tilhører: Mener du, at Abraham Lincoln tilhørte Vandbærerens tidsalder? 

JJ: Han var vandbærer. Jeg forklarede, hvordan han udførte en vandbærers arbejde ligesom Herakles’ 

bedrifter. Lincoln udførte dette arbejde, og han fornemmede energien fra Vandbærerens tidsalder og 

samlede noget af den op. I øjeblikket vokser energierne fra Vandbærerens tidsalder meget. Et af tegnene 

her på er, at vandbæreren, som er et lufttegn, skaber megen aktivitet i luften. Det er en kendsgerning, at vi 

har mange aktiviteter i luften i vore dage, og det er et tegn på, at Vandbærerens tidsalder er i gang. Fx har 

kommunikationer, satellitter og Internettet alle noget med Vandbærerens tidsalder at gøre, og vi har slet 

ikke set noget særligt endnu. Vent bare og se om et par hundrede år fra nu af, hvis vi ikke ødelægger os selv 

inden da.  

Vi har altid vores frie vilje, og vi kan fx starte en større krig, som kan bombe os tilbage til stenalderen. Det 

er altid en mulighed, men de bedste gæt fra dem, der kender noget til det, er, at der er gode chancer for, at 

menneskeheden – selv om vi støder ind i vanskelige tider – vil bevæge sig ind i Vandbærerens tidsalder og 

skabe fred og broderskab på jorden. Det er målet. Det vil ske til slut. 

Tilhører: Vil det ske i vores levetid? 

Tilhører: Ikke under den nuværende regering. 

JJ: De kommende år – fra nu af og cirka 25 – 30 år frem i tiden, er en afgørende tidsperiode, og hvis vi kan 

komme igennem denne periode uden de store tilbageslag, så er chancerne gode for, at vi vil bevæge os 

stille og roligt ind i Vandbærerens tidsalder. 
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