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Alt er underlagt perfekte naturlove, som er uforanderlige

I makrokosmos er alt lov og lov er alt
Menneskets love er upersonlige, upartiske og strengt retfærdige på en måde, der
minder om matematik. Lovene er derfor menneskets mest direkte forsøg på at give
udtryk for de kosmiske eller guddommelige love på det fysiske plan. Den nærmeste
definition på Gud man kan give, må være princippet om uforanderlige love, som alt
– store og små, makrokosmiske og mikrokosmiske – er underlagt. De uforanderlige
naturlove er undfanget, manifesteret og fortættet ned til tilværelsens dybeste stoflige
niveau. De er kultiverede, perfektionerede og gælder overalt. I makrokosmos er
alt lov og lov er alt. Det er det højeste, ædleste udtryk for både Gud og for idealet
om guddommelighed. Gud er uforanderlige love!
Energi, liv, intelligens og form er skabelsens grundlag. Deres eksistens, tilsynekomst,
fulde manifestation og tilbagetrækning sker i overensstemmelse med reglerne i en
perfekt lov.
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Lovgivning – en guddommelig profession
Lovgivning og legalisme1, der omsættes til handling, giver verdslig magt og indflydelse, og i den forstand er der tale om en guddommelig profession. Menneskets
love skal afspejle de guddommelige love. Menneskets love er en repræsentant for
de højere love. Menneskets love kan betragtes som et glimt af kosmos, som er omsat til tørre paragraffer og støvede procedurer, som gør det muligt at administrere
lovene i menneskets verden.
Det primære formål med de kosmiske love er at
skabe fuldkomne mennesker. Og det er en kosmisk
målsætning, der altid skal ligge i baghovedet på de
mennesker, der administrerer menneskets love. Det
dybere formål med den beskyttende lovgivning er
ikke så meget at straffe, men nærmere at højne –
ikke så meget at begrænse, men nærmere at retlede – aldrig at knuse, men altid til at løfte.
Lovenes formål – både internationale, nationale og
civile love – er at fuldkommengøre menneskeheden,
at uddanne det enkelte menneske i selvkontrol og i
metoder til at skabe rigtige relationer til sine medmennesker, og dermed etablere et fleksibelt men
fast grundlag for civilisationen.
Retfærdighed i menneskeriget skal derfor altid
forvaltes med det højeste og mest sublime formål
for menneskets eksistens for øje. Ærlige borgere
skal beskyttes. Uærlige skal kontrolleres, og de
bevidst kriminelle skal straffes og isoleres, men altid
med det formål at skabe en bedre og finere mennesketype. Det er den afgørende
test på værdien af – og endda gyldigheden af – enhver lov, som udarbejdes, administreres og praktiseres.
1 Legalisme betegner generelt en holdning, der er baseret på, at man skal følge gældende
love, fordi de er love.
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Upartisk og upersonlig retfærdighed
Folketing, regeringer, ministre, embedsmænd, dommere, advokater, jurister, politifolk og detektiver – alle mennesker, der udformer, administrerer og håndhæver
lovene, skal ideelt set styres af en overbevisning om upartisk og upersonlig retfærdighed og en erkendelse af deres større eller mindre jordiske funktion som tjenende
menneskesjæle, der betragter deres medmennesker som pilgrimme på vej mod
perfektion styret af en højere og fuldkommen lov.

Det strafferetlige aspekt i menneskets love repræsenterer den største vanskelighed
ved at leve op til idealet. Menneskets følelsesliv er uundgåeligt involveret. Retfærdigheden bliver mindre upartisk, jo mere følelserne er opildnet og involveret. Det
er en tendens, der i høj grad er sand, både hos ofrene, der er blevet udsat for
overgreb af kriminelle, og som derfor ønsker hævn, men det samme gælder fængselspersonalet, som har fået overdraget ansvaret for at opfylde påbuddet om retfærdighed, og som desuden skal opretholde fængselsdisciplinen. Det er på dette
område, at vanskelighederne er størst, og derfor er det også her, man skal vise den
største omhu i udvælgelsen og uddannelsen.
Forestillinger om hævn, tanker om grusomme straffe og unødvendig brug af
disciplinær afstraffelse er i strid med både bevidstheden om upartisk retfærdighed
og med ønsket om den anklagedes eller dømtes udvikling. Det er her – også i den
nuværende fase i menneskehedens evolution – at menneskets love oftest begår
fejl. Det er her, der er størst behov for reformer. Retten, dommerne og nationens
love skal forsøge at nærme sig en streng men upartisk retfærdighed, for det er
det ideelle. De mennesker, der døgnet rundt er ansvarlige for at udføre straffene,
kan – hvis de er dårligt uddannede – handle stik imod idealet.
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Loven om årsag og virkning
Iflg. de kosmiske love er sanktionen for lovovertrædelser altid præcis i overensstemmelse med lovovertrædelsen. Der er ikke den fjerneste mulighed for forkert modreaktion i naturens lov om årsag og virkning, for på de højere eksistensniveauer
administreres loven udelukkende med henblik på at skabe åndelige fremskridt, og
de, der forbryder sig imod loven, skal ikke forvente, at lovens opdragende aspekt
bliver ignoreret. Tværtimod – det er det styrende princip for alle intelligenser, som
legemliggør lovens principper, og som er ansvarlige for lovens anvendelse på handlinger i menneskets verden.
Der er tale om åndelige intelligenser, der sikrer fuldkommen retfærdighed for hvert
eneste menneske – først og fremmest ved at fordele konsekvenserne over lange
perioder, ved udsættelse og opdeling i forhold til gunstige og ugunstige lejligheder,
men også ved at afbalancere positive handlinger med negative handlinger fra
tidligere liv. Samtidig tilrettelægges processerne på en måde, der skaber den størst
mulige grad af uddannelse og udvikling, som kan blive til gavn for evolutionen. De
positive resultater af den afbalancerede adfærd, den etiske og moralske praksis
og de uselviske handlinger kommer til udtryk i tid, rum og form, hvor de kan gøre
størst mulig udviklingsmæssig gavn.
Karmas Herrer
På samme måde som den fysiske verden fungerer ved hjælp af hierarkiske systemer,
findes der også et åndeligt hierarki af højere intelligenser. Der er et ”departement”,
der kaldes Karmas Herrer, som kan sammenlignes med en justitsminister og ministeriets embedsmænd og rådgivere, som administrerer de menneskeskabte love i
nationen. På den måde er der på alle niveauer af menneskelig bevidsthed – fysiske,
psykiske, intellektuelle og åndelige – et hierarki af intelligenser, der er ansvarlige
for administration af de kosmiske love.
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De to systemer fungerer i et samspil, hvor de kosmiske love påvirker mennesket,
men mennesket kan ikke påvirke de kosmiske love. I samspillet mellem de to afbalanceres de menneskelige fejltagelser og deres virkninger, for reaktionen fra den
kosmiske lov vil enten lette eller øge vægten af tilbagevirkningen i forhold til det, der
er blevet optjent af modtageren. De, der overtræder den kosmiske lov, genererer
kosmiske reaktioner mod sig selv, og de står altid i præcist forhold til den grad af
bevidsthed, der ligger bag fejlen.

Det vigtige motiv
Fejl, der er begået pga. manglende evner, omhyggelige fornuftslutninger eller
samvittighedsfuld opmærksomhed, og som derfor ikke er motiveret af et ønske
om at handle egoistisk og uretfærdigt, skaber mindre lidelsesfulde reaktioner end
ubevidste fejl, der er motiveret af ønsket om at handle egoistisk og uretfærdigt,
og for at skabe lidelse. Den kosmiske lov er konstant aktiveret af mennesket selv,
som også selv rammes af den. Ultimativt er alle love og påbud – uanset om de
tilsyneladende er godgørende eller skadelige i deres virkninger – opdragende og
udviklende. De giver omgående lektioner i, at især overtrædelse af den kosmiske
lov aldrig betaler sig. Men det gælder også på lang sigt, for det er et grundlæggende
princip, som menneskets love også bygger på.
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Det kloge menneske sørger derfor for at handle på en måde, der tager sigte på,
at reaktionerne fra den kosmiske lov skal være harmoniserende. Det medfører, at
motiverne for handlingerne bliver mindre og mindre af hensyn til personlig vinding.
Det kloge menneske lever sit liv mere og mere som udtryk for en upersonlig forståelse for det kosmiske formål, som er evolution. Det kloge menneske forsøger ikke
at forandre eller beherske den kosmiske lov. Det undgår begge dele, undgår personligt motiverede handlinger, og arbejder i stedet på at opnå individuel frihed og
sindsro. Intet i den ydre verden – ikke engang den kosmiske lov, som nu følges og
respekteres – har magt til at forme livet, begrænse aktiviteterne eller styre mennesket. Mennesket er selvstyret indefra, og det er ikke alene et klogt menneske,
men en åndelig hersker. Skabelse af den slags mennesker og menneskelige love,
kræver uddannelse, og et samfunds uddannelse og administration skal altid forsøge
at skabe den type mennesker og love.

Nye holdninger
Geoffrey C. West har sagt:

”Et åbent sind og et rent hjerte. En utilsløret åndelig opfattelse. En
loyal pligtfølelse over for læreren. En villig lydighed mod sandhedens
befaling. En modig erklæring om principper. Et tappert forsvar for
de, der anklages uretfærdigt. En konstant øje på idealet om menneskets udvikling og fuldkommengørelse.“2
Den esoteriske mystiker eller idealist er ikke en drømmer, hvilket ovenstående citat
beviser. Og selvom han søger den virkelighed, der lever i det indre og hinsides formens verden, er hans vision stadig i stand til at omfatte de praktiske problemer,
som menneskeheden befinder sig i. Forudsætningen er, at man er i besiddelse af
upersonlighed, er mentalt uengageret i politik og alligevel opmærksom på tingenes
tilstand. Men hvad er de mest presserende menneskelige problemer i nutiden? Man
kan f.eks. forsøge at iagttage problemerne med kapital og arbejde, og se dem,
sådan som de i virkeligheden er, og dermed også de spørgsmål, man er nødt til
at tage stilling til på baggrund af den holdning, der findes hos mennesker, der ser
frem til Den Nye Tidsalder.
2 Geoffrey C. West: A Theosophical View of Capital and Labour.
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Hvor er verden på vej hen?
Det bliver mere og mere indlysende for tænkende mennesker, at menneskeheden
befinder sig i en særlig situation, og at den uundgåeligt er på vej ind i en ny tidsalder
med en ny og anderledes økonomi. På grund af naturvidenskabens triumf, da den
frigav atomenergien, karakteriseres den kommende civilisation som uforudsigelig.
Men Den Nye Tidsalder er for alle, og her kan man opnå indvielse, forudsat at man
forstår indvielsens mysterium, der er baseret på, at alle tanker, følelser og handlinger
er en integreret del af den guddommelige vilje og hensigt.

Uanset hvem man er, og hvor man befinder sig, har livet ét og samme udgangspunkt
for alle mennesker, og derfor skal alle erkende den arketypiske natur i sig selv.
Det gør man ikke ved at trække sig tilbage fra livet, men ved at deltage i livet som
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budbringer for det åndelige. Man skal lægge hjertet som offer på alteret og forene
offeret med det guddommeliges evige offer, der var grundlaget for, at verdener blev
skabt, og at de stadig belives og opretholdes. Det sker kun, hvis man når til denne
erkendelse ved at tænke, føle og ved at vende opmærksomheden indad og samtidig
gå ud i verden med en upersonlig holdning. Og alligevel skal man opleve verden med
medfølelse, og man skal se sig selv som et aspekt af den guddommelige hensigt.
Der er ikke behov for en guru, en lærer, en guide, en mægler, for man er sin egen
guru – og man har heller ikke brug for en avatar eller en frelser, for avataren og
frelseren findes allerede i hjertet. Det er muligt for alle at opleve verden som en
idé, et sind og en vilje, og det er kun ved at leve dette trefoldige liv, at man kan få
adgang til salighed og fred.
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