Maksimum fri vilje
Hvis nogen kan stille et provokerende spørgsmål, så er det dig, Rob. Lad os se på dit spørgsmål:
Rob skriver:
”Din artikel synes at forstærke ideen om, at vi ikke har en fri vilje. Når det gælder åndelig
udvikling, siger du, at det eneste valg, vi har, er hvor hurtigt eller langsomt vi vil foretage rejsen.
Men vi er TVUNGET til at foretage den. Vi kan stå stille, blive en mørkets broder, gennemgå en ny
cyklus fra begyndelsen af, spilde milliarder af års muligheder, men i den sidste ende er vores eneste
valg at gå fremad i udvikling.
Gud har også sat parametrene op for dette univers og bruger smerte og glæde for at skubbe os
fremad. Når vi træder uden for stien, oplever vi større smerte, men større glæde når vi fortsætter på
stien. Det kunne man vel kalde frivillig tvang?
Sandheden skal åbenbart bringe os glæde. Men ideen om at Gud tvinger os til at gøre noget - selv
det allermindste - giver mig en flad fornemmelse, og så er det lige meget, om det er i modstrid med
det, du underviser om, hvordan Gud og det Hvide Broderskab arbejder.
Hvordan kan man forene ideen om fri vilje med noget, der lyder som tvunget udvikling?”
JJ:
Lad mig først præcisere, at der ikke findes nogen absolut fri vilje i noget organiseret system. Og lad
os så se på menneskeheden, som er refleksioner af Gud.
Gennem historien og rundt om i hele verden har vi skabt forskellige civilisationer inden for
rammerne af de love, som er manifesterede og gældende, og den frie vilje er altid blevet begrænset
på nogle områder.
Alle civilisationer har forsøgt at begrænse individets frie vilje til at skade andre og har forbudt
handlinger som mord, voldtægt, kidnapning og tyveri. Målet er ikke absolut fri vilje, men maksimal
fri vilje. For at opnå dette må vi begrænse de ubehagelige menneskers magt til at skade andre, så de
ikke fratager flertallet deres frie vilje.
Hvis man forsøger at oprette et anarki for at opnå absolut fri vilje, så vil folkemængder bestående af
skadelige mennesker altid tage den frie vilje fra helheden.
Punkt. 1. Målet er ikke absolut fri vilje, men den mulige maksimale frie vilje i enhver ønsket
organisation.
Jeg mener, at du tager fejl, når du siger, at Gud blot tryllede alle lovene i universet frem og derefter
skabte det hele. I stedet udtænkte Han den grundlæggende ide eller plan for det, han ønskede at
skabe, og visse naturlige love begyndte at manifestere sig gennem skabelsen.
Nøglen til at forstå dette er, at de naturlige love adskiller sig fra vores civile love.
Civile love kan fortælle os, at fartgrænsen er 60 km i timen, men betyder det, at vi ikke kan køre 80
km i timen? Nej, vi kan køre 100 km i timen, hvis vi beslutter os for det.
På den anden side har vi en naturlig lov om tyngdekraft, hvor objekter falder med en acceleration af
cirka 10 meter pr. sekund. Kan vi springe ud fra en klippe og beslutte at ændre dette til 20 cm pr.
sekund, så vi ikke vil slå os?

Nej. Vi kan ikke overtræde denne lov, sådan som vi kan med den civile lov om fartbegrænsning – vi
må i stedet for arbejde inden for loven.
Menneskers love fortæller os, at vi ikke må stjæle andre menneskers ting, men mennesker
overtræder denne lov hele tiden.
Når du på den anden side tænder for en lommelygte, vil lyset rejse med en hastighed på 300.000
meter pr. sekund (i forhold til dig), og du kan intet gøre for at ændre den hastighed, som lyset
bevæger sig gennem rummet med.
I modsætning til menneskets love, som kan overtrædes, er de naturlige love fastlagte, og vi kan kun
arbejde inden for dem.
Grundlaget for de naturlige love er Loven om Årsag og Virkning, som ikke kan forandres.
Intelligens kan styre Årsag, men loven om at årsag frembringer virkning findes bare og vil altid
findes. Gud skabte ikke årsag og virkning, de er bare og er også den motor, som driver Guds liv så
vel som vores. Uden årsag og virkning ville der ingen Gud være – og ingen os. Vi er alle evige
sammen og gensidigt afhængige af hinanden. Når kraften fra Beslutning anvendes sammen med
årsag og virkning, så manifesterer livet sig, sådan som vi kender det.
Punkt 2. De naturlige love findes simpelthen, de skabes ikke men er et resultat af årsag og virkning.
Al intelligens må arbejde med de naturlige love.
Når intelligenser fra Gud og nedad befinder sig i dette univers styret af de naturlige love,
konfronteres vi med beslutningen om, at vi er tvunget til at arbejde med de manifesterede love og få
det bedste ud af situationen og udvikle os fremad mod større frihed og glæde eller gå baglæns mod
kaos og ikke-eksistens. Jeg finder det mærkværdigt, at du føler, at den frie vilje bliver tilsidesat på
grund af det faktum, at alle mennesker til slut vælger den sti, som giver dem den største
tilfredsstillelse.
Hvad er alternativet?
Det ville være at tvinge os i den modsatte retning – hen mod ikke-eksistens.
Ikke at tvinge os vil resultere i, at alle liv til slut vælger den vej, som giver den største
tilfredsstillelse. Valget af denne vej er resultatet af fri vilje, og ikke resultatet af at fjerne fri vilje.
Lad os antage, at regeringen opdagede et bjerg fyldt med guld og havde alle de penge, den havde
brug for og derfor sagde til os: ”I behøver ikke betale skat i år, hvis I ikke ønsker det.”
Hvis ingen betalte skat det år, betyder det så, at den frie vilje er blevet tilsidesat, fordi alle valgte det
samme?
Det er en naturlov, at alle liv alle steder til sidst vil foretrække den valgmulighed, som fremmer
glæde og tilfredsstillelse mest muligt.
I stedet for at fjerne den frie vilje kan denne lov kun fungere gennem fri vilje. Uden vores frie vilje
ville vi bevæge os hen mod død og opløsning.

Punkt 3. Naturlige Love, som ikke er skabt af Gud, men gennem årsag og virkning, og som skaber
selve Guds liv, ophæver ikke fri vilje, men tillader mest muligt fri vilje. Fri vilje vil altid vælge det
gode, det sande og det smukke til sidst.
Intelligens skabte de samme brintatomer i den ene ende af universet som i den anden som
fundament for materien. Det skete, fordi intelligens alle steder opdagede, at dette er grundlaget, som
må eksistere, hvis et univers som vores skal være til. Det skete på grund af den frie vilje, ikke fordi
den ikke eksisterer.
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