
MORALENS HUS

Källarvåningen (ofta omedveten) 
Rädslor och ”längtor”, Status/prestige/makt, Tävlingsbehov Revirhävdande Avund  Girighet  Dödsskräck, 
Sexualitet, Aggressioner Hot och våldsberedskap, Lättja (energibesparande överlevnadsinstinkt)

1 Rädslans våning
Undvika olust, smärta och straff.  Rädsla för allt som kan vara hotfullt

2 Egoismens våning
Söka lust och belöning (“What´s in it for me?”) 

3 Det sociala rummet
Snäll pojke/flicka. Flockmentalitet, anpassning till gruppen. Bristande personlig integritet. Behovet av 
tillhörighet och sammanhang

4 Trygghetsrummet
Lag och ordning. Viljan att göra ”rätt”. Inga risker.
Regelstyrning/lydnad. Underordning respektive auktoritärt beteende

5 De högre principernas våning
Tro på ”Något” större än man själv.  Allmänmänskliga sociala kontrakt och överenskommelser, Gemensam 
värdegrund. Samarbete, öppen kommunikation, ansvarstagande, självförverkligande

6 Idéernas våning
Öppenhet. Utsikt och insikt. Egen mogen livsåskådning. Mod, Utvecklat samvete  Helhetssyn, Djupare mening

Takterrassen
(ex Dalai lama, Dag Hammarskiöld, Nelson Mandela, Moder Theresa, Buddha, Jesus osv)  

Vishet, Flexibilitet, Kärlek, Altruism, Medkänsla med allt levande 



Styrkor och risker på våningsplanen 
Varje våningsplan rymmer både en solsida och en skuggsida

STYRKOR RISKER

Väl integrerad egen livsåskådning 6 Känsla av att vara förmer. Högmod 

Nyanserad tro på högre principer 5 Abstrakt bejakande utan synliga konsekvenser

Inordning under formella regelverk Fundamentalism, brist på flexibilitet

Social inordning, anpassning Integritetsförlust 

Självbejakelse Egoism, okänslighet för andras behov

En sund försiktighet Rädsla, handlingsförlamning

4

3

2

1

Skaparkraft, Energi, Flow
Vilja att överleva 

Omedvetna rädslor, revirhävdande och 
främlingsfientlighet, 

auktoritärt tänkande, ohejdad sexualitet, 
våldsberedskap

KV

Takterrassen:
En global helhetssyn och altruism som visar sig i praktiken. Kärlekskraft



Takterrassen: En global helhetssyn och altruism som visar sig i praktiken
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Källarvåningen (ofta omedveten) 
Rädslor och ”längtor”, Status/prestige/makt, Tävlingsbehov Revirhävdande Avund  Girighet  Dödsskräck, Sexualitet, 
Aggressioner Hot och våldsberedskap, Lättja (energibesparande överlevnadsinstinkt)

1 Rädslans våning
Undvika olust, smärta och straff.  Rädsla för allt som kan vara hotfullt

2 Egoismens våning
Söka lust och belöning (“What´s in it for me?”) 

3 Det sociala rummet
Snäll pojke/flicka. Flockmentalitet, anpassning till gruppen. Bristande personlig integritet. Behovet av tillhörighet och 
sammanhang

4 Trygghetsrummet
Lag och ordning. Viljan att göra ”rätt”. Inga risker.
Regelstyrning/lydnad. Underordning respektive auktoritärt beteende

5 De högre principernas våning
Tro på ”Något” större än man själv.  Allmänmänskliga sociala kontrakt och överenskommelser, (t ex FN:s dekl om mänskliga 
rättigheter) Gemensam värdegrund. Samarbete, öppen kommunikation, ansvarstagande, självförverkligande

6 Idéernas våning
Öppenhet. Utsikt och insikt. Egen mogen livsåskådning. Mod, Utvecklat samvete  Helhetssyn, Djupare mening

Takterrassen
(ex Dalai lama, Dag Hammarskiöld, Nelson Mandela, Moder Theresa, Buddha, Jesus osv)  

Vishet, Flexibilitet, Kärlek, Altruism, Medkänsla med allt levande 
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Nyanserad tro på högre principer 5 Abstrakt bejakande utan synliga konsekvenser

Inordning under formella regelverk Fundamentalism, brist på flexibilitet

Social inordning, anpassning Integritetsförlust 

Självbejakelse Egoism, okänslighet för andras behov

En sund försiktighet Rädsla, handlingsförlamning
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