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Mark Twain sobre o Livre-arbítrio

LIVRE-ARBÍTRIO
“Eu tenho um padrão maior e mais digno de
princípios do que George Washington. Ele não
podia mentir; eu posso, mas não vou.”

O que é Livro-arbítrio?

É um dia de verão escaldante. Você
passa rápido a sorveteria mas para. Uau - 10 novos sabores!
Especial do dia! E iogurte congelado também! Você vai para
dentro e proclama: "Quero um duplo fudge de chocolate, por
favor." Escolher o chocolate sobre a vasta gama de outros sabores
é uma "escolha de livre-arbítrio?" Não. É simplesmente um
exercício de preferência.

“Livro-arbítrio" se refere a um tipo de
decisão que é unicamente humano:
uma escolha moral.
O livre-arbítrio é a faculdade que cada pessoa tem
de determinar seu próprio comportamento. A
possibilidade de que se tem, entre duas ou mais
razões bastantes para querer ou agir sobre, de
escolher uma delas.
Allan Kardec perguntou aos Espíritos: Os seres
humanos agem por livre-arbítrio? A resposta foi:
Desde que eles têm a liberdade de pensamento, têm
a liberdade de ação. Sem o livre-arbítrio, os seres
humanos seriam máquinas.

Dentro dessa centelha divina reside o nosso potencial para
moldar e mudar o mundo. O uso adequado do livre-arbítrio
embeleza e aperfeiçoa. O mau uso do livre-arbítrio saqueia
e destrói.

É um esforço
exclusivamente
humano o aprendizado
de como utilizar
corretamente o
livre-arbítrio.

O Livre-arbítrio e o
Comportamento Humano
A crença no livre-arbítrio é importante para as aspirações humanas. As pessoas
apreciam seu senso de controle sobre o mundo e o seu próprio
comportamento. Recentes artigos publicados por Kathleen Vohs, PhD, e Roy F.
Baumeister, PhD, mostram as conseqüências negativas (enganar,
agressividade) de informar aos participantes da pesquisa que o livre-arbítrio
não existe.
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Quando um espírito desenvolve sua livre vontade, por assim
dizer, ele se expande, ou seja, o espírito assume
responsabilidades sobre uma gama maior de escolhas.
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Em
reencarnações
obrigatórias o
Espírito não tem
condições para
participar no
planejamento
da sua
reencarnação.

O livre-arbítrio é exercitado também na hora da
reencarnação. Na escolha da família e do meio
ambiente o espírito sabe de antemão quais os
desafios que o esperam; entretanto o espírito
compreende igualmente a necessidade destas
tentativas, a fim de que possa desenvolver as
suas qualidades, eliminar os seus defeitos e
destruir seus preconceitos e vícios.

Existe fatalismo nos acontecimentos da vida de acordo com o
significado que acompanha esta palavra, ou seja: são todos os eventos
pré-determinados, e em caso afirmativo, no que se torna o livrearbítrio?
Fatalismo só existe quando aplicado à escolha feita por espíritos
encarnados que submetem-se a esta ou aquela provação. Ao escolher
uma provação especial eles delineiam um tipo específico de destino
para eles mesmos. Refiro-me apenas às provações de natureza física.
Quanto as provações morais e as tentações, os espíritos utilizam o seu
livre-arbítrio para escolher entre o bem ou o mal e sempre são capazes
de ceder ou resistir.
O Livro dos Espíritos – Allan Kardec, questão 851

A fatalidade aparente, que está sempre
colocando obstáculos no caminho dos
nossos esforços, é na realidade o resultado
inevitável de nossos erros no passado.

Os Espíritos são sempre capazes de escolher
seu próprio caminho e suas escolhas irão
determinar o que irão sofrer em sua vida
presente e nas encarnações futuras.
O que às vezes consideramos uma desgraça
são em realidade os eventos da vida que
temos de suportar para poder progredir. Nós
estabelecemos o nosso próprio "destino".
O poder de tornar nosso destino melhor está
em nossas próprias mãos. A semeadura é
livre, a colheita é obrigatória.
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Mas nunca - seja em um momento positivo, na hora
amarga da provação ou no meio de uma luta apaixonada
contra o mal - será recusado a um ser a ajuda que desce
do alto.

Deixemos que a alma permaneça fiel a si mesma,
pois não importa o quão indigna ela nos pareça,
logo que nela se manifeste a intenção de
recuperar a estrada reta e abençoada, então a
Providência envia assistência e apoio para ela.

Por que alguns Espíritos
seguiram o caminho do
bem, enquanto outros o
caminho do mal? Será que
eles não têm livre-arbítrio?
Deus não cria espíritos maus; eles são
criados simples e ignorantes, isto é,
capazes do bem e do mal. Aqueles
que são maus se tornaram assim tão
somente e através de sua própria
vontade.
O Livro dos Espíritos – Allan Kardec

O bem e o mal não são determinados
geneticamente, são o exercício das nossas
próprias escolhas. Assim, devemos rejeitar a noção
popular que diz:
"Errar é humano."

Ao contrário,
“Ser livre é ser
humano.”

NÍVEL UM: AUTO-CONHECIMENTO – Tornemo-nos conscientes das
escolhas que estamos fazendo. A vida é um fluxo constante de
decisões. Uma vez que compreendemos o fato de que estamos
constantemente fazendo escolhas, então podemos monitorá-las.
Assim utilizaremos nosso livre-arbítrio ativamente, não passivamente.
NÍVEL DOIS: SEJA VOCÊ MESMO - Não aceitemos as crenças da
sociedade como nossas próprias a menos que tenhamos pensado
bastante e concordemos com elas. Vivamos para nós mesmos, não
para a sociedade. Verifiquemos nossas pressuposições e
certifiquemo-nos que elas são realmente nossas e não de outra
pessoa.
NÍVEL TRÊS: DISTINGUA ENTRE O CORPO E A ALMA - Dentro de cada
um de nós, existe uma batalha feroz em constante erupção. É uma
batalha entre os desejos do nosso corpo contra as aspirações da
nossa alma. Não caiamos emboscados por nosso corpo.
Identifiquemos se é nosso corpo ou nossa alma falando.
NÍVEL QUATRO: IDENTIFIQUE-SE COM SUA ALMA, NÃO COM SEU CORPO Dominemos nosso corpo, identificando-o com nossa alma. "As pessoas justas conversam
com seu corpo sobre seus desejos corporais, enquanto pessoas más deixam seus desejos
falarem com eles." A questão é quem está comandando o espetáculo? Quem vai ditar o
que iremos fazer? (O Talmud) A única forma de alcançar a paz interior é levar para o
corpo o desejo que a alma quer.

NÍVEL CINCO: FAÇA SUA A VONTADE DE DEUS - O mais alto estágio de livrearbítrio não é quando nos perguntamos: "O que a minha alma quer?" É quando
nos perguntamos: "O que Deus quer?" Quando esse é o nosso interesse principal,
teremos alcançado a mais elevada forma de vida. Estaremos usando nosso
livre-arbítrio para mesclarmo-nos com a força mais significativa e poderosa do
universo: A transcendental.

“Posso não concordar
com o que você diz,
mas defenderei até a
morte o seu direito de
dizê-lo.”

Você já se perguntou se Deus tinha segundas
intenções?
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www.Spiritist.us
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