
FRIHET – LIKHET – BRORSKAP

Gjennom vår frie vilje er det vi mennesker frigjør de gode krefter.
Når vi lever ut vår frie vilje sammen, skaper vi et godt samfunn.
Når vi alle sammen lever ut vår frie vilje, skapes et ideelt samfunn.
Et samfunn uten hat, krig og vold. 

Gjennom opplysning, og ved å hjelpe hverandre, skaper vi dette.
Ikke gjennom makt og tvang. 

At vi i vår tid opplever så mye ondskap og vold, er dette resultat av; - at vi ved bruk av 
makt har begynt å frarøve hverandre vår frie vilje og selvstendighet.
Og videre øye for øye, tann for tann, har dette utviklet seg fram til slik verden er i dag. 

I dag gjør vi det vi kan for å reparere på dette, ved å kontrollere hverandres viljeskrefter.
- Gjennom fortsatt bruk av makt og tvang. Vi legitimerer fortsatt bruk av makt, for å sikre 
oss mot nye maktovergrep, og for å opprettholde det vi kaller maktbalanse.
Men bruk av makt gir ikke varige løsninger. Det viser verden oss 

Det er kun gjennom menneskets frie vilje, frivillighet, det skapes varige gode løsninger.  

Dette fordi den frie viljes kraft i sin natur alltid er god.
Fordi det er kun den som gir enkeltmennesket egen dømmekraft, og evnen til å ta avstand
fra det onde. 

Å gi frihet til andre mennesker, er derfor aldri noen trussel eller til skade for samfunnet 
som helhet. Det er når vi hindrer eller frarøver hverandre friheten, at skaden oppstår. 

Frihet er et selvforpliktende prinsipp.
Frihet er et selvinnfriende og selvopprettholdende prinsipp.
Frihet er et evigvarende prinsipp !

Dette fordi frihet for et menneske, alltid er fullstendig avhengig av alle andre menneskers 
frihet. Å bygge samfunnet og verden på frivillighet, innebærer derfor aldri noen fare for oss
mennesker som fellesskap.

*

Sann Frihet, varig frihet mellom mennesker, opplever vi når vi uten frykt har tillit til vår 
egen og andres frie vilje. 
Tillit til at den frie viljes kraft alltid er til det beste. 

Dermed er det kun frykten som er stridens eple i livet, som vi må overvinne.
Når frykten er overvunnet, stoler vi på oss selv, og vi handler selvstendig og ansvarsfullt,
til det beste for alle.



Sann Frihet er et nettverk av mennesker som fryktløst lever sammen ut av
fri vilje, selvstendighet og ansvar.

Derfor er det nødvendig at vi definerer det å elske som menneskets virkelige arbeid.
Dette fordi den virkelige betydning av å elske, er å gi frihet.
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EN VERDEN UTEN VOLD

Vi er inne i en global kamp mot vold og terror.

Fienden defineres ikke lenger bare som land og ledere, men som grupper, celler, 
medlemmer i nettverk og enkeltmennesker.
Og i dag, selv med verdenshistoriens mest betydelige etterretning og overvåkning, skjuler 
fienden seg i blant oss og har ingen kjennemerker. 

Sparker man en ball mot en vegg, så kommer den tilbake.

Enhver handling skaper en reaksjon.

Enkeltmenneskets handling skaper en reaksjon fra samfunnet.
Samfunnets handling skaper en reaksjon fra enkeltmennesket.
Vold, krig og terror verden over, er med det en reaksjon på bruk av makt og vold 
verden over.

Vold er vold. Uansett fra hvem eller hvilken side den utføres.
Ved fortsatt bruk av makt og vold, gir vi kun næring og kraft til mer vold, som med det 
søker nye veier og enkeltmennesker for utløp, for å slå tilbake.

*

Slik det er lys og mørke i verden, finnes det gode og det onde.
Men dette er krefter som finnes i oss alle. 

Det er vanskelig å fange selve solstrålen ved å gripe om den.
Likeledes med mørket og det onde. 

Derfor lykkes vi aldri med å frigjøre oss fra volden ved fortsatt bruk av makt.
Vi lykkes ved å søke den frie kraft i oss selv som gir næring til det gode. 

Og ved kjærlighet, - forståelse, respekt, tilgivelse, takknemlighet, omsorg og opplysning,
så styrkes og reagerer den gode kraft i oss alle deretter, og samfunnet vil blomstre av 
frie, kjærlighetsfulle og trygge mennesker.

Vår viktigste etterretning handler derfor ikke om å ettersøke og finne noen fiende ute i 
verden. - Men å ettersøke og finne den frie gode kraft i oss selv. 

Vårt sterkeste verktøy, som enkeltmennesker og som samfunn er derfor:
Å sette den frie gode kraft ut i handling !



 



EN VERDEN I TJENESTE

Vi er født frie
Av dette 
Handle overfor hverandre i brorskapets ånd

Hver dag arbeider vi mennesker og deler av hva vi skaper.

Sett fra det offentlige; 
er målet at vi alle som borgere skal kunne nyte godt av samfunnets goder, og oppleve 
velferd og livskvalitet.

Som grunnlag for å nå dette mål, bruker vi et verktøy: PENGER

For å løse utfordringer lokalt, nasjonalt og internasjonalt, 
er penger blitt mer og mer det avgjørende middel for å skape det bedre.

Samfunnet selv er blitt til en bedrift, hvor vi alle må stå til regnskap for hverandre. 
All aktivitet, - vårt arbeid, vår sykdom, død og hvile, - fra medmenneskelighet, - til 
utveksling av konkrete ting, måles og tillegges en pengeverdi.

Verdiskapende arbeid er blitt til det; - som gir en gevinst i form av penger.



                                                                                                                 
Et menneskeliv, hver enkelt én av oss, barna inkludert, 
er blitt til en inntektspost og en utgiftspost.
Jo mer vi bidrar i form av penger, jo mer lønnsomme er vi.

Vi har lagt opp premisser og normer, for hvem og hva som er lønnsomt.
Hvem og hvilket liv som er en inntektspost, og hvem som er utgiftspost.

De som ikke tjener penger selv, er en utgiftspost.
Dette fordi vi ved økonomisk tenkning og system, ikke lenger klarer å se hverandre som 
likeverdige, og like verdifulle som medmennesker.

Verdifulle og lønnsomme blir vi først, når samfunnet klarer å plassere det vi er og hva vi 
gjør, inn som en post i det samfunnsøkonomiske regnskap, som en økonomisk gevinst.

Målet for samfunnet skulle være, og er forhåpentligvis; - livskvalitet.
Og livskvalitet innebærer i bunn og grunn: Det å elske og være elsket.

Det innebærer å være til, eksistere og leve som et menneske, - skape og gi fra hjertet, 
hjelpe, dele, glede, gi omsorg, vise respekt, ta ansvar og trekke sammen. 
Med det mål at vi alle skal kunne leve sammen i fred og frihet.

Men penger er mer og mer blitt til et mål i seg selv.

Derfor regnes i dag mennesker og stater med overskudd og formue som rike. 
Og de med underskudd og gjeld som fattige.
Men å være ”rik”, sett med medmenneskelige øyne, er ikke å være rik på penger.

Rikdom finner vi i hjertet.

*

Vi er i dag så fanget av pengenes betydning, verdi, lov og system,
at vi først må gå veien om innsamling og utveksling av penger, framfor det å hjelpe 
hverandre direkte med det vi trenger i livet.
Dette fordi alt arbeid innbefattet det å redde liv; - skal verdimåles, kontrolleres og 
regnskapsføres i form av penger.

Men, for to mennesker som virkelig elsker hverandre, 
er ikke penger det avgjørende.

Et menneske som elsker, gir i evighetens perspektiv.
Det gir fritt og uforbeholdent av sitt hjerte, uten å kreve noe tilbake.
Å gi noe fra hjertet skaper ikke gjeldsfølelse hos andre. 
- Det skaper takknemlighet, glede, fred og frihet.



Men når man ikke lenger opplever det å være elsket, blir følelsen av å være alene, stå i 
gjeld og det å overleve til en kamp.

Og slik blir det å skape og gi noe til andre, til et krav om å få noe tilbake, - for å overleve 
selv, slette sin gjeld, tilfredsstille systemet og utviklingen.

Gjennom generasjoner har dette utviklet seg til et globalt system.
Og støttet av skatter, avgifter, plikt, lover og regler gjør vi det vi kan for å sikre at 
flest mulig av oss overlever og har det bra.
Men resultatet ser vi i dag.

Pengene har ikke bidratt til livskvalitet, fred, frihet og lykke for oss alle.
I stedet erfarer vi mistillit, grådighet, urettferdig fordeling av ressurser, uforutsigbarhet, 
økte forskjeller; undertrykkelse, - overkjøring av naturen, forurensning, sult og sykdom. 

Og penger gir styrke, - styrke gir makt, - og makt skaper maktutfoldelse, - bruk av tvang, 
- maktkamp, kriger og ødeleggelse, - mennesker på flukt.

*

Politikk er å skape og dele, ut ifra medmenneskelige verdier.
Vi er mennesker.

Virkelig politikk er derfor;
hva hver og en av oss fritt og uforbeholdent skaper og deler med andre, hva vi trenger i 
livet, - uten å kreve noe tilbake.

Vi vet i dag hvor mye av våre krefter, våre liv, og tap av liv, - som går med i kampen 
for å tjene, forvalte, kontrollere og fordele penger.

Det er ikke pengene som er selve årsaken til at vi lever og opplever menneskeverd. 
Det er hva vi er, - og fra hjertet gjør og skaper for hverandre.

Som grunnleggende verdi er det derfor;

-  Tillit, respekt, omsorg og medmenneskelighet vi trenger.
-  Vi trenger friheten til å ta ansvar, skape, dele og hjelpe hverandre direkte.
-  Vi trenger friheten til å elske hverandre, og leve i fred og frihet med hverandre.
-  Vi trenger friheten til å tjene hverandre.

Det beste i livet 
er fritt
Et smil - en hjelpende hånd - et måltid



Vi trenger
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Ja – slik er livet 

Så sårbart
at det mest varsomme skritt kanskje ikke bærer til 
i morgen

Så sterkt
at det neste skritt den første bevegelse åpner for det aller 
tryggeste
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