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Forord - Tiden er inne
Demokratiet - Et kjempeløft for menneskene
En gang tidligere i menneskehetens historie har det
utrolige skjedd. Menneskene har bevisst via nye ideer
løftet seg til et nytt og høyere kulturelt nivå. I
opplysningstiden på 1700-tallet oppsto ideene om
menneskerettigheter, demokrati og maktfordeling mellom
lovgivende, utøvende og dømmende makt. Sammen med
grunnleggelsen av rasjonell vitenskap basert på fornuft,
observasjon og bevis, banet disse ideene vei for et
gigantisk kulturelt løft i menneskehetens historie. De
banet vei for skapelsen av moderne vitenskap, demokrati
og velferdssamfunn.
Tiden er inne for et nytt løft
I dag er tiden inne for et nytt gigantisk løft for menneskeheten. Årsaken til dette er at gamle væremåter og
politiske strategier spiller fallitt overfor dagens utfordringer. Den gamle væremåten basert på egoisme og
uansvarlig individualisme, fører dypest sett til krangel,
konflikt og problemer i stedet for godt samarbeid, godt
samliv og høy livskvalitet. Det gamle lykkebegrepet som
fokuserer på status, prestisje og materielle goder, fører
for de fleste bare til dårlig tid, tomhet, utbrenthet
og/eller skilsmisse, og til en erkjennelse av at dette ikke
var lykken likevel. Den gamle politiske og religiøse
strategien med ekspansjon for å få mer makt, innflytelse
og ressurstilgang, fører bare til krig og elendighet i
verden. Den gamle økonomiske strategien basert på
økonomisk vekst, har riktignok gitt oss et betydelig gode
i form av dagens velstandssamfunn. Dessverre er dette
bare en kortsiktig løsning for en begrenset del av
menneskeheten. Dagens økonomiske vekst er ikke bærekraftig, fører til global oppvarming og ødeleggelse av vårt
eget livsgrunnlag. Jo større deler av verden som omfattes
av denne veksten, desto verre blir miljøkonsekvensene.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok/
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Vi står overfor en helt ny situasjon
De gamle livsmål og politiske og økonomiske strategier er gått ut på dato. Det er spesielt tre forhold som
gjør at vi trenger en helt ny utviklingsstrategi for vår tid:
For det første kan i liten grad mangelproblemer løses
via ekspansjon. De fleste naturressurser og landområder
som kan utnyttes, er i hovedsak utnyttet. Samtidig er
grensene for økonomisk vekst nådd, noe som
synliggjøres gjennom global oppvarming og andre naturog miljøproblemer. Derfor må vår tids problemer i
hovedsak løses på andre måter enn ved politisk
ekspansjon og økonomisk vekst.
For det andre er ikke lenger menneskehetens problem
primært av kunnskapsmessig og teknologisk art. Før i
tiden hadde man ikke god nok kunnskap og teknologi til
å kunne skaffe hus, mat og klær til alle. I dag kan vi
teknologisk og ressursmessig sett skaffe alle mennesker i
verden en grunnleggende materiell standard. Problemet
er ikke så mye av teknologisk art, men mer av menneskelig art. Vi evner ikke å dele på godene og skape fred,
folkestyre og velfungerende økonomi i alle verdens land.
For det tredje var det naturlig å tro at lykken var
høyere levestandard, den gang folk flest led nød og slet
for å skaffe seg sitt daglige brød. I dag har vi i de rike
landene oppnådd den høye levestandarden vi lengtet
etter. Nettopp derfor er det stadig flere som erkjenner at
lykken er et annet sted, nemlig på det indre,
følelsesmessige området. En velfungerende egen psyke,
gode og stabile familieforhold, gode venner og godt
samvær, meningsfullt arbeid og andre immaterielle goder
er det avgjørende for lykken i livet - Forutsatt at man har
en tilstrekkelig levestandard som fundament.
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Les mer på www.hjerterommet.no/bok/

Omsorg er målet – Hjertekultur er middelet
Skal vi få fred i verden, må den nye løsningen for vår
tid, være basert på omsorg for alle mennesker i verden.
Skal vi bevare livsgrunnlaget på denne kloden, må denne
løsningen være basert på omsorg for verdens naturressurser. Skal vi i de rike landene gjennom dette få en
høyere livskvalitet, må den nye løsningen være basert vel
så mye på indre utvikling som ytre utvikling.
I 1978 bestemte jeg meg for å søke etter en slik ny
åndelig, økonomisk og politisk løsning for vår tid. 27 år
er gått siden den gang. De 200 sidene du holder i
hånden er en kortfattet beskrivelse av en ny og helhetlig
løsning for vår tid. Boka beskriver hvordan vi mennesker
kan utvikle og løfte oss både i det indre og ytre:
 Gjennom høyere etikk, økt følsomhet og å frigjøre
indre åndsevner og kjærlighetsevner, viser erfaring
at man kan oppnå en høyere og mer stabil livskvalitet enn ved å satse på egoisme og materialisme. Halve boka er derfor en håndbok i personlig
vekst og utvikling av bedre samliv og samarbeid.
 Ved hjelp av indre modning, er det mulig å skape
ytre utvikling i form av en voksende hjertekultur,
verdistyrt økonomi og skapelsen av et verdensdemokrati. Halve boka er en økonomisk og politisk
håndbok som beskriver alternativet til kapitalisme, vekstøkonomi og dagens internasjonale
avmektighet overfor vår tids største utfordringer.
Tiden er inne
I føydal- og eneveldets tid på 1700-tallet må det ha
fortonet seg fullstendig urealistisk å skape demokrati og
velstand for alle landets innbyggere. Noe visjonære
tenkere lyktes likevel i å spre ideene og tenne en gnist
hos mange. I dag er disse ideene realisert i store deler av
verden. I dag fortoner det seg helt urealistisk å skape
hjertekultur, verdensdemokrati og bærekraftig utvikling.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok/
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Men dette er like realistisk som dagens samfunn var
urealistisk på 1700-tallet. Hvor lenge skal vi vente før
noen går sammen om å skape et nytt løft i menneskehetens historie? Hvem skal ta initiativet og begynne?
Alt stort har en gang begynt i det små. Tiden er inne
her og nå. Mitt håp er at boka kan tenne en gnist, fordi
den beskriver en helhetlig løsning og mulig vei å gå. Det
som trengs er at flere og flere får lyst til å løfte seg, fordi
de innser at dette gir et bedre liv og en bedre verden. Jeg
er sikker på at disse ideene til slutt vil vinne fram, i en
eller annen form. Årsaken er at det er ingen vei utenom.
- Dersom vi skal bevare livsgrunnlaget på denne lille,
vakre blå planeten! - Dersom vi skal skape fred og
samarbeid i verden! - Dersom vi skal skape et bedre liv
og en lykkeligere hverdag for oss selv! Det som trengs, er
at vi samler oss til en felles kraft som skaper hjertekultur, verdistyrt økonomi og bærekraftig utvikling i verden
- alternativet til egoisme, materialisme og kapitalisme.
Hensikten med boka
Hensikten med boka er å beskrive en ny og helhetlig
personlig, politisk og økonomisk utviklingsvei for vår tid,
en løsning som omfatter både indre og ytre utvikling og
som får konsekvenser både på det personlige, lokale,
nasjonale og globale plan. Mange av ideene og verktøyene
jeg presenterer, er ikke nye. De er en del av vår tids
kunnskap. Men indre og ytre utvikling er satt sammen til
en mer kraftfull og realistisk helhetstenking enn jeg har
funnet andre steder. Mitt håp er at boka kan danne et
godt utgangspunkt for åndelig, intellektuell og politisk
debatt om vår tids viktigste spørsmål. Mitt håp er at
boka kan danne et godt utgangspunkt for videre
konkretisering og realisering av ideene på det indre og
ytre livsområdet. Mitt håp er at boka kan inspirere til
dannelsen av en voksende hjertekultur som løfter verden
til et nytt og høyere nivå av fred, samarbeid og omsorg.
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Les mer på www.hjerterommet.no/bok/

Lengter du også etter et bedre liv og en bedre verden?
Hele livet har jeg hatt en glødende lengsel i mitt
hjerte. Jeg har lengtet etter og søkt etter et bedre liv for
meg selv og mine nærmeste. Jeg har også ønsket en
arbeidsplass der man lytter på hverandre og samarbeider
konstruktivt. Og jeg drømmer stadig om en verden der
ingen sulter og lider nød, det vil si en verden med fred,
frihet, samarbeid og bærekraftig utvikling.
Mange andre, kanskje de fleste, bærer samme lengsel
i sitt hjerte. Det store spørsmålet er bare: "Hvordan?!!!"
Hvordan skal vi legge de gale mønstrene bak oss i familie
og parforhold og unngå fastlåste problemer? Hvordan få
til et mer fleksibelt og konstruktivt samarbeid med vanskelige sjefer og medarbeidere? Hvordan skal vi klare å
skape fred, når så mange statsledere skaper undertrykking, krig og nød? Hvordan skal vi legge om fra økonomisk vekst til bærekraftig utvikling, når alle vil ha mer?
Denne bok er dyrket i erfaringens jord
I mer enn et kvart århundre har jeg søkt etter svar på
disse vanskelige spørsmålene. Livet mitt har blitt preget
av lengsel, studier, søking, prøving, feiling, erfaring, erkjennelse og utvikling. Først i ettertid har jeg forstått hva
jeg egentlig har gjort. Jeg har viet livet mitt til å finne ut
hva det vil si å praktisere kjærlighet på alle livets områder. Etter hvert har jeg funnet løsninger, veier å gå. De
fleste løsningene er prøvd ut i praksis av meg selv eller
andre. Takk til alle som har medvirket til dette og diskusjoner! Via erfaring har det grodd fram en helhetlig forståelse som har vist seg å fungere i praksis. – På mange
områder kan jeg beskrive veier å gå for å løfte oss selv,
våre omgivelser og verdenssamfunnet til det jeg kaller
hjertenivået. På andre områder er jeg fortsatt på leting.
Jeg inviterer deg til å skape en hjertekultur i verden
Denne bok er ment å være en etisk veiviser og
praktisk håndbok for menneskeheten ved inngangen til
et nytt årtusen. Hensikten er å forene stadig flere
Les mer på www.hjerterommet.no/bok/
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mennesker i en folkelig bevegelse som skaper en global
hjertekultur. Med dette mener jeg at vi på livets ulike
områder samarbeider om å ivareta alles behov, både i
familien og bedriften, lokalt, nasjonalt og globalt.
Samtidig unngår vi å overskride bæreevnen til de støttende økosystemene. Når dette målet er nådd, har vi
skapt en global hjertekultur.
Nøkkelen er å få liv og lære til å stemme
Målet er et godt liv og en bedre verden. Middelet er å
løfte oss selv og våre omgivelser og skape en hjertekultur. Nøkkelen til dette er at vi i økende grad får liv og
lære til å stemme i forhold til et mål om å ivareta alles
behov på en god og balansert måte. Denne håndboka
beskriver hvordan vi kan få til dette i praksis.
Per Hjalmar Svae

Når magen min
føler seg
trygg og mett,
har jeg vett.

Uten at frykten
får hemme,
lar jeg hjertet
få bestemme.

Som ånden ber,
blir det som skjer.
Per Hjalmar
Svae
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En liten bruksanvisning
 Å få tak i bokas dype livsvisdom
Håndboka inneholder så komprimert livsvisdom at den kan trenge ”utpakking”,
akkurat som komprimerte filer i dataverdenen. Side 194 - 195 finner du en bruksanvisning som kan være nyttig å lese først.
 Internettressurs: e-boka Kjærlighetens Bok
Fordi håndboka er så komprimert, finnes det
en omfattende internettressurs på adressen
www.hjerterommet.no/bok. I en bunntekst
på hver side i håndboka står det en henvisning til hvilket kapittel i den 400 A4 siders eboka som utdyper emnet du leser.
 Nettkurs, helgekurs, studiegrupper mv.
På www.livsveiledning.net finner du kurstilbud med utgangspunkt i håndboka. Vil du
lære deg å praktisere hjertekultur, vil du nok
trenge kurs også. Og det er hyggelig å være
sammen. Ta en titt og se hva som finnes.

Les mer på www.hjerterommet.no/bok/ i kap.1
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1. Del: Å løfte seg og skape hjertekultur
Kapittel 1:
Hjørnesteinene i et godt og lykkelig liv
Balansert ivaretakelse av ulike behov
Den første hjørnesteinen i et godt og lykkelig liv, er en
balansert ivaretakelse av de viktigste behovene. Selv om
vi mennesker prioriterer og tilfredsstiller våre behov
ulikt, er det likevel mye som tyder på følgende. De underliggende behovene er felles for alle mennesker uansett
kjønn, rase og kultur. Modellen nedenfor gir en
beskrivelse av disse felles behovene.
Svaes livsplanorienterte behovsmodell
LIVSPLAN

BEHOV

BILLEDLIG

Indre behov:
Mening, kreativitet, tro, håp, tillit, mv.
Lære, forstå, kontrollere, mv.
Omsorg, bli sett, møtt og forstått, mv.
Få respekt og anerkjennelse, mv.
Hvile, mosjon, nytelse, sex, mv.
 Behovstilfredsstillelse krever
tid og evne til å ivareta behovene
Økologiske behov:
Økologisk: Luft, vann, næring, stråling inn i kroppen.
Avfall og utslipp ut og vekk.
Bevare økologiske nisje (grenseverdier).
.
 Behovstilfredsstillelse krever
bærekraftig utvikling og livsstil
Materielle behov:
Materielt: Økonomisk og fysisk sikkerhet
Varer/ tjenester som gir høy levestandard
 Behovstilfredsstillelse krever
produksjon og konsum

Åndelig:
Mentalt:
Hjertelig:
Emosjonelt:
Kroppslig:

Det første poenget modellen klargjør er at vi har tre ulike
typer behov knyttet til tre livsområder:
14

Les mer på www.hjerterommet.no/bok/ i kap.1

1. Den første typen behov (øverste del) er indre behov.
Disse indre behovene krever tid til egenaktivitet og
evne til å ivareta dem for å bli tilfredsstilt.
2. Den andre typen behov er økologiske behov. Vårt
stoffskifte er en del av den globale økologisk-økonomiske sirkulasjon av energi og materie. Økologiske
behov dekkes via bærekraftig utvikling og livsstil.
3. Den tredje typen behov er materielle behov. De krever produksjon og forbruk for å tilfredsstilles. Nivået på denne tilfredsstillelsen kaller vi levestandard.
Det andre poenget behovsmodellen slår fast, er at materielle behov bare er en del av lykken i livet. Å ha mye av
noe, kan i liten grad oppveie at man har lite av annet:
 Er det materielle underdekket, er man fattig.
 Er det økologiske underdekket, fører det til dårlig
fysisk helse, kronisk sykdom og eventuelt død.
 Er indre behov underdekket blir man ensom, deprimert, syk, tom, utslitt, utbrent og liknende.
Man kan kun få et godt å lykkelig liv gjennom en
balansert ivaretakelse av behovene på alle tre livsplan.
Denne innsikten bryter radikalt med materialistisk tankegang, der ensidig vekt på materielle ting, status og
karriere er lykken. Materialistisk tankegang er et spesialtilfelle som undervurderer indre behov og økologiske krav.
Det tredje poenget modellen klargjør, er at det er umulig
å kjøpe tilfredsstillelse av indre behov. Det er ikke kjøp av
tjenester, f.eks. et restaurantbesøk, som gir tilfredsstillelse. Det er det at du bruker egen tid og evne til å få et
hyggelig restaurantbesøk. Vi står overfor en avveining
mellom materiell levestandard og indre behovstilfredsstillelse. Høyere levestandard krever mer arbeid og mer
effektiv produksjon. Derfor får du mindre tid og evne til
indre behov. F.eks. å ha tid og overskudd (evne) til å være
sammen med familie og venner etter arbeid. De fleste
overprioriterer levestandard. Derfor opplever de fleste å
ha for dårlig tid, dvs. underdekning av indre behov.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok/ i kap.1
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Balanse mellom maske- og livsenergi
Den andre hjørnesteinen i et godt og lykkelig liv, er at
det må være en balanse mellom maske- og livsenergi.
Maskeenergi er at man ved hjelp av selvkontroll holder
masken og tilpasser seg ytre krav når det gjelder oppførsel og arbeidsinnsats. Livsenergi er at man slutter å
prestere, får kontakt igjen med indre følelser og behov og
at man lar dette indre styre ytre handlinger. Tabellen
beskriver maske- og livsenergi på de fem livsplanene.
Maskeenergi
Mestring - Selvkontroll

Livsenergi
Livsutfoldelse - Følelsesflyt

La det ytre styre det indre
Tilpasning til ytre krav
Tilgjort væremåte

La det indre styre det ytre
Lytte til indre behov
Være slik vi egentlig er

Velge å være slik det kreves og gjøre det man må.

Velge å være seg selv og
gjøre det man har lyst til.

Hode

Forpliktelser og fornektelser: Skal, må og bør.

Kreativ tenking for å ivareta
behov og følge lyster.

Hjerte

Ansvarsfølelse for det ytre;
planer og tidsfrister.

Omsorgsfølelse for det indre;
Ivareta og utfolde i nuet.

Mage

Kjenner ikke etter.
Mister følelseskontakt.

Kjenner etter, føler
og følger behov og lyster.

Kropp

Mental kontroll.
Stivhet. Pliktarbeid.

Kroppskontakt. Sensualitet.
Livsutfoldelse

Ånd

Å mestre balansen på det praktiske plan
Maskeenergi er en viktig og positiv del av vårt liv. Via
selvkontroll får vi det sosiale samspillet til å fungere som
forventet, uten at det blir store gnisninger og konflikter.
Vi får gjort alt arbeidet som kreves både på jobben og
hjemme. Via maskeenergi oppfører vi oss som vi skal,
yter det som kreves og får en god følelse av å mestre
livet. Problemet med maskeenergi oppstår når det blir for
16
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mye av den i forhold til livsenergi. Da vil vi tappes for
energi og bli slitne. Gnisten, livsgleden blir borte og vi
føler oss tomme og utslitte. Et annet tegn på overbelastning kan være at man blir syk i ferier, når kroppen får
nok energi igjen til å starte utrensing. Lar man overbelastning pågå over lang tid, kan resultatet bli utbrenthet
på det fysiske plan og meningsløshet og depresjon på det
psykiske plan. På det praktiske plan er balansen mellom
maske- og livsenergi en balanse mellom kravbelagt tid
(plikt) på den ene siden, og fri tid til å gjøre det man har
lyst til og å hente inn igjen krefter på den andre siden.
Å mestre balansen på det psykiske plan
På det psykiske plan er balansen mellom maskeenergi
og livsenergi en balanse mellom saksorientering og mental kontroll på den ene siden, kontra behovsorientering og
følsomhet på den andre siden. Begge deler trengs i ulike
situasjoner for å mestre livet og skape høy livskvalitet.
For de fleste er problemet at de har for mye selvkontroll.
Maskeenergien er blitt en permanent maske som reduserer følsomheten og derved den indre livskvaliteten. Det
kan ta tid å komme ut av dette igjen. For meg selv
trengtes f.eks. tre år med selvutvikling og kroppsterapi,
før den mentale kontrollen slapp tilstrekkelig tak til at
sensualitet og dypere følsomhet kom tilbake.
For et mindretall, og av og til for mange, er problemet
omvendt. Masken er ikke solid nok. Et ustabilt følelsesliv
får prege det ytre og skape problemer. Man yter ikke nok
eller oppfører seg ikke som man skal. Man sprekker av
sinne, eller lar seg overvelde av problemer og går inn i
angst, negativitet eller depresjon. Da trengs mer mental
kontroll og maskeenergi for å få kontroll over følelsene og
mestre det ytre livet bedre. Som regel trengs også bevisstgjøring og bearbeiding av de underliggende følelsene.
De fleste mennesker har et utviklingspotensial her.
Man kan ha nytte av å utvikle mer selvkontroll og/eller
mer følsomhet, og en evne til å skifte mer fleksibelt mellom energiene og anvende egnet energi på rett tid og sted.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok/ i kap.1
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Å være positiv i det indre
Den tredje hjørnesteinen i et godt og lykkelig liv, er å
velge å være positiv. Å være positiv innebærer at man
uansett prøver å ha en positiv holdning og gjøre det beste
ut av livet, samlivet og samarbeidet med andre. Positiv
energi og adferd forutsetter at man følelsesmessig aksepterer tingenes tilstand som de er. Ordet følelsesmessig er
avgjørende for forståelsen. Det er viktig å gjøre noe med
det man egentlig ikke er fornøyd med. Slik skaper man
en bedre livssituasjon på sikt. Men skal man ha en høy
livskvalitet, må man følelsesmessig være tålmodig og
akseptere det uønskede så lenge det består. Slik bevarer
man en positiv sinnsstemning i sitt indre. Resultatet av
en slik holdning er man ikke kjemper mot det "onde",
men positivt arbeider for det gode. Dette kan være et tålmodighetsarbeid. Kunsten er å glede seg over små ting i
hverdagen og små skritt i riktig retning.
En negativ reaksjon starter med at man følelsesmessig sett ikke aksepterer tingenes tilstand slik de er.
Dette er et nyttig signal om at man ønsker noe annerledes. Men om man tillater det å sette seg fast i psyken
som en negativ holdning, kommer negative prosesser i
gang. Den generelle erfaring er at da synker livskvaliteten. En måte å reagere på er sinne og kamp. En annen
er å være sur og klage, uten at man gjør noe med problemet. Overveldes man av problemet, kan resultatet bli
oppgitthet og depresjon. Eller at problemet somatiseres; i
stedet for ytre handling får man en indre reaksjon i form
av fysisk sykdom som legitimerer tilstanden.
Årsaken til at en vedvarende negativ holdning pleier å
skape lav livskvalitet, er at negativiteten innebærer en
eller annen form for misfornøydhet. Det er naturlig nok
vanskelig å være lykkelig og fornøyd, når man faktisk er
misfornøyd. Er man følelsesmessig negativ, er det også
vanskeligere å skape noe positivt. Man har lett for å
skape nye negative hendelser og komme inn i en ond
sirkel. Etter hvert kan man utvikle en offerholdning "der
18
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andre og annet har skylda" for ens livssituasjon, i stedet
for å ta ansvar for sitt eget liv og det man selv skaper.
Hvis negativitet setter seg fast i psyken, har som regel
en negativ hendelse i nåtid koblet seg sammen med og
bekreftet fortrengte, negative følelsesminner fra barndommen. Det er to veier ut av dette. Den ene er mestring.
Man tvinger seg til å være positiv og fortrenger det
negative. Den andre veien er selvutvikling og evt. terapi.
Via samtale med seg selv og andre bevisstgjør og bearbeider man de negative opplevelsene. Prosessen er
fullført når alle er tilgitt og hendelsene akseptert som en
del av ens liv. For å legge negative tanker og holdninger
bak seg og utvikle en positiv livsholdning, er som regel
det beste å bruke begge de nevnte metodene.
For å ha det godt inne i seg selv, er kunsten å prøve å
unngå å komme i negativ energi og å gi slipp på den så
raskt som mulig. Kunsten er også å bli stadig mer positiv
og å skape mer positivt og konstruktivt i hverdagen.
Oversikten nedenfor gir eksempler på hvordan positive
og negative holdninger kan ytre seg i ulik adferd på hvert
livsplan i behovsmodellen.
Positiv og negativ atferd på ulike livsplan
Livsplan

Negativ adferd

Positiv atferd

5. Åndelig

Fastlåst. Skal
ha det på sin måte

Åpenhet og kreativitet.
Felles verdier, ellers mangfold

4. Hjertelig

Hard, hensynsløs.
Normløs. Kravstor

Omsorgsfull og etisk atferd.
Lyttende og følsom samtale.

3. Mentalt

Ensidig og egoistisk tenking.

Demokratiske prosesser
Saklig, balansert vurdering

2. Emosjonelt

Klage, surmule,
Gjensidig respekt og likeverd
fordømme, kjefte... Livsglede og livsutfoldelse

1. Fysisk

Kamp, flukt. Evt.
hevn, ondskap

Samarbeid om å ivareta alles
behov og interesser bedre

Les mer på www.hjerterommet.no/bok/ i kap.1
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Å skape en positiv ytre livssituasjon
Den fjerde hjørnesteinen i et godt og lykkelig liv er å
skape en ytre livssituasjon som samsvarer med de indre
behovene. Dette dreier seg om to ting. Det ene er at man
må ha en livssituasjon der man gjør det man liker å
gjøre. Man må ha utdannelse, arbeid, bosted, bolig,
samlivspartner, vennekrets og arbeids- og livsmiljø i tråd
med personlighet og interesser. Det andre dette dreier
seg om, er å ha et livsmiljø som er følelsesmessig godt.
Vi skal basere tankegangen på en ny modell; utviklingsstigen. Vi har hatt en ytre evolusjon fra plante til
dyr til menneske (venstre kolonne). Mennesker omfatter
alt dette. Vi er som en plante (cellene). Vi er som dyr i
form av instinkter og pattedyrhjernen. Og vi er mennesker med hjernebark og tenkeevne. Parallelt med den ytre
evolusjonen har det pågått en indre evolusjon.
Styringssenteret i psyken er løftet til stadig høyere nivåer
i utviklingsstigen. Jeg ser også for meg at utviklingen
ikke stanser med 3. trinn – mennesket. Vi kan utvikle og
løfte oss enda videre og lære oss å fungere ut fra hjertet
(selvet, sjelen) og våre indre, åndelige evner.
Utviklingsstigen
Den ytre evolusjonen
Skapning:

Den indre evolusjonen
Mennesker styrt av:

5. Åndsvesen

Ånd: Idealisme og åndsevner

4. Medmenneske

Hjerte: Etikk og følsomhet

3. Menneske

Ego: Holdninger og tanker

2. Dyr

Mage: Maktsøken og emosjoner

1. Plante

Celler: Overlevelsesinstinktet

Motivasjon herfra skaper:
Frykt, mistillit og grådighet
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Motivasjon herfra skaper:
Mot, tillit og omsorgsvilje

Først på tredje nivå kommer
evnen til å se to sider av en sak
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Vårt samfunns kulturelle nivå kan sies å være mellom
2. og 3. nivå i utviklingsstigen. Når vi er på vårt verste
styres vi av motivasjon fra de laveste nivåene i form av
frykt, mistillit og grådighet. På det laveste nivået er det
cellenes overlevelsesinstinkt som styrer. Vi preges av
frykt og mistillit og tiltvinger oss det vi føler at vi trenger
for å overleve fysisk og psykisk. Resultatet blir uforsonlige konflikter, kamp, krig og en elendig livskvalitet,
f.eks. som ved mange skilsmisser. På det andre nivået er
det vårt dyriske instinkt for trygghet via makt og kontroll
og magens umettelighet som styrer. Dette fører til
emosjonelle "hanekamper" for å få rett, få viljen sin og å
få mer makt, kontroll og fordeler enn andre. Resultatet
blir ofte heftige diskusjoner og krangling. Vi tåler ikke at
andre er mer enn oss selv, får rett eller får viljen. I diskusjonen eller skjult i humor og baksnakking nedvurderer
vi andre. Det fører til at stemningen ikke blir god og at
livskvaliteten blir lav. Når vi preges av motivasjon fra de
laveste bevissthetsnivåene, handler vi ut fra frykt,
mistillit og grådighet og skaper lav livskvalitet i det ytre.
Når vi er på vårt beste preges vi av motivasjon fra de
øverste nivåene; mot, tillit og omsorgsvilje. Vi skaper
arbeidsplasser og hjem preget av mot til å være seg selv
og tillit og omsorg for hverandre. Vi deler på inntekt og
goder via det offentlige, familier og ideelle organisasjoner.
Dette gjør at folk flest blir ivaretatt, trives og får høy livskvalitet. Motivasjon fra hjertenivået innebærer at vi lar
andres behov bety like mye som våre egne. Denne
omsorgsviljen gjør at man kan finne kreative løsninger
som ivaretar alle best mulig. Motivasjon fra det åndelige
nivået innebærer følelsesmessig aksept av virkeligheten,
samtidig som vi gjør vårt beste for å skape himmelrike på
jord. Når vi preges av motivasjon fra de øverste bevissthetsnivåene, er vi åpne og positive i vårt indre. Dette
fører til at vi er fleksible og konstruktive i det ytre.
Resultatet blir godt samarbeid, godt miljø og høy
livskvalitet og levestandard.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok/ i kap.1
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Kapittel 2: Å løfte seg
Å fungere på en god måte på alle plan
Med å løfte seg og legge lavere nivåer bak seg, mener jeg
å slutte å fungere ut fra motivasjon på de to laveste nivåene i oversikten. Vi slutter å la frykt og mistillit (1. nivå)
og grådighet (2. nivå) styre livet vårt. Når motivasjonen
kommer fra de tre øverste nivåene, begynner vi å fungere
på rett måte på alle livsplan, også de to nederste.
Menneskelige utviklingstrinn
Utviklingstrinn

Ego
identifisert med

Indre styring

Ytre styring

Målet er
å utvikle:

5. Åndsvesen

Åndelig
mening
med livet

Åndelig
kontakt og helhetsforståelse

Veiledning:
Intuisjon,
tolke tegn

Åndsevner

4. Medmenneske (sjel)

Ønsker
og behov

Følsomhet,
etikk og ansvarsvillighet

Innlevelse:
Forståelse,
medfølelse

Følsomhet og
etikk

3. Menneske:

Tanker,
regler og
holdninger

Mental
forståelse
og pliktfølelse

Regler:
Lover, avtaler, skikker

Saklighet
og
demokrati

2. Dyrisk nivå:
Instinktiv
maktsøking

Grådighet

Makt:
Umettelige
drifter, instink- Dominans og
tive reaksjoner underkastelse

Respekt
og maktbalanse

1. Cellenivå:
Instinktiv
kamp for
overlevelse

Frykt og
mistillit

Kamp- og
fluktinstinktet
overstyrer alt

Frykt:
Kamp, vold
og lovløshet

Samarbeid og
fred

Det første nivået er det fysiske livsplan. Feilaktig livspraksis på dette nivået er utbytting, kriminalitet, kamp
og krig for å overleve på andres bekostning. Ved å inngå i
et fredelig forpliktende samarbeid, lever menneskene på
den riktige måten på dette nivået. Dette er samtidig
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fundamentet for å stige opp til neste utviklingstrinn.
Stikkordene i høyre kolonne beskriver den nødvendige og
tilstrekkelige betingelse for å stige opp til neste nivå.
Det andre nivået er instinktnivået eller maktplanet. På
dette nivået er det gale å organisere samfunnet som en
rangorden med dominans, underkastelse og rettsløshet
for flertallet. På andre nivå er det riktige å ha gjensidig
respekt for hverandre og å skape en maktbalanse mellom
styrende og styrte, rike og fattige, menn og kvinner,
voksne og barn, sentrum og periferi. Gjensidig respekt og
maktbalanse er samtidig fundamentet for neste trinn.
Det tredje nivået er det mentale planet. Gjennom
ytringsfrihet, stemmerett, demokratiske vedtak, lover og
regler som alle må følge, skapes et demokratisk samfunn. Ved å bruke våre mentale ressurser til åpen kommunikasjon og saklig analyse, i stedet for emosjonalitet
og usaklighet, fungerer vi på rett måte på 3. livsplan. Når
samfunnet, organisasjoner og mennesker fungerer på en
saklig, regelstyrt og demokratisk måte, har man etablert
fundamentet for å stige opp til neste nivå.
Det fjerde nivået er hjertenivået. Å fungere riktig her
er å bruke både vår evne til saklighet (hjernen) og følsomhet (hjertet). Poenget er at man alltid søker hjerteløsninger som ivaretar alles behov best mulig. Det gale på
fjerde nivå er at følsomhet forvrenges til emosjonalitet (2.
nivå). Utvikling av klippefast etikk og selvkontroll gjør at
man kan unngå å synke lavere enn 3. nivå når det
røyner på. Når følsomhet, erkjennelse, etikk og ansvarsevne er utviklet, har man fundamentet for neste nivå.
Det femte nivået er det åndelige nivået. På dette nivået
er målet å utvikle sine spesielle begavelser slik at de blir
en gave til seg selv og andre. Samtidig er målet å utvikle
seg som menneske, slik at man i økende grad blir det
godes (Guds) tjener som ivaretar helheten (helligheten)
på beste måte. Dvs. en åndskraft som løfter sine omgivelser til et høyere nivå og bringer himmelen ned på jord.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok/ i kap. 2
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Å legge det laveste nivået bak seg
Jeg skal gå gjennom de fem nivåene, og beskrive
kjennetegn for å identifisere hvilket nivå man selv eller
andre fungerer på. For hvert nivå vil jeg også beskrive
hvordan man kan løfte seg selv og andre til neste trinn.
På det laveste utviklingstrinnet styrer kamp- og fluktinstinktet direkte. Hvis kampinstinktet styrer blir resultatet at personen blir dominerende og lett skaper konflikter. Hvis fluktinstinktet styrer, tar ikke personen
ansvar. Virkning blir at kropp og psyke, eller ytre verdier
og relasjoner, forfaller. I begge tilfeller fungerer ikke samarbeidet. Samarbeidsvilje, evne eller innsats mangler.
Rammen gir eksempler på kjennetegn på 1. nivå.
Personlige kjennetegn
En person som i nuet fungerer på laveste nivå, respekterer ikke krav,
lover og regler som skaper ordnet, likeverdig og godt samarbeid.
 Er dominerende: Skal ha det på sin måte. Må vinne!
 Tar ordet og beholder det. Preger psykisk sett. Tåler ikke kritikk.
 Latterliggjør, usynliggjør, overdriver. Kan lett bli sint, fornærmet.
 Gir andre lærepenger. Prøver å sverte eller skade motpart.
 Løser konflikter ved å skape polarisering, maktkamp, allianse.
 I verste fall: Hevner seg. Gjør selvtekt. Evt. rå, brutal og voldelig.
 Er kuet: Er underdanig, overhøflig, unnvikende, oppgitt, frustrert.
 Tør ikke si sin mening Tør ikke ta selvstendig ansvar.
 I verste fall: Krypende, smiskende, medløper med negative krefter.
 Er uansvarlig eller oppgitt/deprimert/preget av angst og flukt:
 Tar ikke ansvar for helse/ plikter. Sluntrer unna. Snylter på andre.
 Preget av angst. Gir opp å mestre og flykter fra utfordringer.
Organisatoriske og kulturelle kjennetegn
En kultur som fungerer på laveste nivå er preget av frykt og mistillit.
 Underordnede frykter sjefen eller de dominerende.
 Taushet. Holder vanligvis kjeft. Unnskylder seg når man vil si noe.
 Blir lett heftige diskusjoner om småting. Noen få dominerer.
 Fokus på skyld i stedet for å løse problemer og skape forbedring.
 Mistrivsel, oppgitthet, frustrasjon. Økende eller høyt sykefravær.
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Hva kan vi gjøre for å løfte oss selv opp fra trinn 1?
De fleste mennesker vil innimellom henfalle til adferd
på det laveste nivået. Noen mennesker er oftere på dette
nivået og gjør det vanskelig å skape et godt samarbeid.
For å legge atferd på laveste nivå bak seg, er første skritt
at man erkjenner at atferden er på dette nivået. Og at
man innser at atferden er uhensiktsmessig i forhold til å
skape godt samarbeid og høy livskvalitet. Dypest sett er
det ubevisst utrygghet, frykt og mistillit i en selv som
gjør at man må vinne, ha rett og går til kamp. Eller at
man lar frykten styre og lar seg kue av andre, eller viker
unna plikt og ansvar. Det neste skritt er at man erkjenner den ubevisste negative motivasjonen og velger en
positiv motivasjon i stedet, dvs. mot, tillit og omsorg. Det
tredje skrittet er at man bestemmer seg for å velge bort
holdninger og adferd på laveste nivå og utvikler nok
selvkontroll til å virkeliggjøre det. I denne prosessen kan
det være nyttig å delta på kurs, terapi eller coaching som
fremmer indre trygghet og bevisstgjøring, samt vilje og
evne til selvkontroll, ansvar og likeverdig samarbeid.
Hva kan du gjøre for å hjelpe andre opp fra trinn 1?
Utfordringen er å unngå at man i kampsituasjonen
havner på det laveste nivået selv også; enten flykter fra
ansvar eller skal vinne. Man må passe på at man følelsesmessig sett fungerer på et høyere nivå. I det ytre kan
man prøve å løfte samarbeidet opp til 3. nivå. Dette gjøres ved å innføre ordstyrer, regler for god adferd, rutiner
og annet som skaper lov og orden. Poenget er å skape en
lov som står over de dominerende, så de ikke får skalte
og valte som de selv vil. Og at underytere ikke får slippe
unna pliktene. Derved kan man på en rolig og saklig
måte i ettertid påpeke brudd på felles etikk, folkeskikk,
rutiner og regler. Minst like viktig er å gi ros når noe
fungerer godt, for å bygge opp andres selvtillit, selvfølelse, tillit andre og glede ved å yte. For det er jo blant
annet indre uttrygghet og manglende glede ved å yte og
samarbeide, som skaper atferden på det laveste nivået.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok/ i kap. 2
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Å heve seg opp fra det emosjonelle nivået
På det andre utviklingstrinnet kan man si at det er et
slags ranginstinkt som styrer. Noen dominerer og andre
blir dominert. Før i tiden var dette svært tydelig via
rangordning og lagdeling i samfunnet. I et demokratisk
samfunn skjer det ofte mer via mer usynlige hersketeknikker i ordskifte, samliv og samarbeid. Forskjellen
på 1. og 2 nivå er følgende. På 1. nivå kjemper man mot
hverandre, eller en part yter ikke det som kreves, slik at
samarbeid ikke fungerer. På 2. nivå fungerer samarbeid.
Men det er et samarbeid der noen dominerer og andre
blir dominert, noen får fordeler, andre ulemper. Rammen
gir eksempler på kjennetegn på det 2. utviklingstrinnet.
Personlige kjennetegn
En person som i nuet fungerer på 2. trinn, skaper et rangordnet
samarbeid ved å dominere andre eller ved å la andre få dominere.
 Er dominerende: Bruker psykisk kraft for å få viljen eller å få rett.
 Sender skjulte el. åpne emosjonelle signaler for å beherske andre
 Bruker hersketeknikker: Latterliggjør, usynliggjør, overdriver.
 Trapper opp samtale til diskusjon, evt. videre til krangel.
 Innordner seg: Er lydig. Oppfører seg slik det kreves og forventes.
 Godtar overmakten og samarbeider. Evt. kun misnøye i krokene.
 Skjuler evt. misnøye og sitt egentlige syn på saken i humor/ ironi.
Organisatoriske og kulturelle kjennetegn
En kultur som fungerer på 2. trinn preges av en rangorden. Makt
avgjør beslutninger framfor saklige argumenter, lover og regler.
 Makthavere og ledere står over loven. Loven er ikke lik for alle.
 Det de dominerende krever av andre, krever de ikke av seg selv.
 Liv og lære stemmer ikke. Ofte er dette helt ubevisst.
 Moralisering, kjefting o.l. brukes for å få andre til å innordne seg
 Sjefer klager på sine underordnede til andre sjefer. Underordnede
klager på sine sjefer til andre underordnede. Problemene består.
 Livskvaliteten blir lavere enn ved likeverdig og godt samarbeid.
 Rangorden og privilegier hindrer kreativt teamarbeid og utvikling.
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Hva kan vi gjøre for å løfte oss selv opp fra trinn 2?
Atferd på andre trinn kommer gjerne også av utrygghet. Frykt og mistillit gjør at man søker kontroll over
kommunikasjon og beslutninger, En forutsetning for å
løfte seg opp fra trinn 2 er derfor å utvikle selvtillit og
trygghet på egen verdi som menneske. Man må også
tillegge andre mennesker samme verdi og betydning. Med
indre trygghet og positiv holdning til andre som ballast,
kan man møte omverdenen med mot og tillit. Dette gjør
det mulig å skape kommunikasjon og samarbeid som er
likeverdig, saklig og demokratisk. Å lykkes krever øvelse
over tid. Nøkkelen er å være bevisst forskjellen mellom 2.
og 3. nivå. På 2. nivå ser man kun en side av saken. Man
bruker emosjonalitet og kroppsspråk for å få viljen via
makt. Saksbehandling er uformell og evt. vilkårlig. På 3.
nivå er man i stand til å se flere sider av en sak. Man er
saklig og skaper rolig dialog for å få en fornuftig løsning
via demokratiske prosesser. Saksbehandling er likeartet
ved at man har regler, prosedyrer og normer man følger.
Hva vi gjøre for å løfte våre omgivelser fra trinn 2?
Første skritt er å oppdage at kommunikasjon og
samarbeid er på andre nivå. Man må lære seg å kjenne
igjen skjulte emosjonelle budskap, hersketeknikker og
negative holdninger både i en selv og andre. Nøkkelen til
å unngå å skape økt konflikt, er å huske at det er
utrygghet som skaper atferden, og at atferden er fokusert
på å få rett og få viljen. For å roe ned andres utrygghet,
kan man si positive ting om deres synspunkter eller om
dem som menneske. For å få fokuset vekk fra å få rett og
få viljen, kan man foreta en aktivitetsendring. Man kan
f.eks. foreslå at man sammen lager en liste over fordeler
og ulemper ved de ulike alternativene. Da endres gjerne
kommunikasjonen fra å være emosjonell og ensidig til å
bli saklig og balansert. De som er på 2. nivå og bare ser
en side av saken, blir tvunget til å se flere sider av den.
Etter en slik gjennomgang kan man som regel få en rolig
og saklig dialog og fornuftsbasert beslutning på 3. nivå.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok/ i kap. 2
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Å mestre å holde seg
på det demokratiske nivået
Det laveste nivået kjennetegnes av rå makt og kamp.
Det andre nivået kjennetegnes av psykisk makt via
emosjonalitet og strukturell makt via en etablert rangorden. På det praktiske plan skaper dette gjerne dårlige
løsninger og lav velstandsvekst. På det sosiale plan
skaper det skjev fordeling, undertrykking og misnøye.
Nøkkelen til å skape demokratiske familier, organisasjoner og samfunn er en maktbalanse mellom styrende
og styrte. Dette skaper en våpenhvile som framtvinger
forhandlingsløsninger som ivaretar ulike parters interesser. I samfunnet og arbeidslivet er maktbalansen skapt
via folkelig organisering (arbeider-, kvinne-, miljøbevegelse, mv.) og lovgivning som ivaretar den svake partens
interesser. På familieplan hviler maktbalansen mellom
mann og kvinne, voksne og barn mest på holdninger.
Å mestre å holde seg på det demokratiske nivået,
dreier seg om å unngå at makt avgjør i stedet for fornuft.
Oppsummert kan man si at fundamentet for å løfte seg
til og holde seg på det demokratiske nivået er:
 Maktbalanse mellom styrende og styrte.
 Lovgivning, regler og rutiner som skaper trygghet,
forutsigbarhet og ivaretakelse av alle parter.
 Demokratiske holdninger og toleranse der man
godtar at det er bedre at alle får sitt enn at man
selv vinner på andres bekostning.
På tredje utviklingstrinn evner menneskene å snakke
sammen og samarbeide uten å bli emosjonelle. De ser en
sak fra flere sider og er balanserte. De følger prosedyrer
som skaper demokratiske prosesser, saklig dialog og fornuftige beslutninger. Individene er frie til å velge livssyn,
livsstil og levemåte innen lovens rammer. På grunn av
økt frihet, saklighet og evne til positivt samarbeid, skyter
utviklingen fart på 3. nivå. Samtidig sørger maktbalanse
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og demokratiske organer og beslutninger for en rimelig
fordeling av goder og onder. Slik øker motivasjonen for
samarbeid og innsats. Slik løfter man seg sammen.
Resultatet blir at man skaper høyere levestandard og
livskvalitet i samfunnet, økt kvalitet i bedriftenes
produksjon og økt frihet og glede på det personlige plan.
Personlige kjennetegn
En person som i nuet fungerer på 3. trinn, skaper saklig dialog og
samarbeid ved å holde masken og være veltilpasset.
 Positivt: Styres av mental kontroll. Holder masken.
 Følger folkeskikk, lover, regler og fagtradisjoner. Er veltilpasset.
 Er uemosjonell. Bevarer roen og evner å se flere sider av en sak.
 Fremmer saklig analyse framfor å polarisere dialogen til fastlåsthet
 Negativt: Solid maske via mental kontroll. Motivasjon blir ubevisst.
 Mangler dypere følelsesmessig og åndelig kontakt, innad og utad.
 Er saksorientert og profesjonell. Glemmer å være medmenneske.
 Frykt, mistillit og grådighet kan ubevisst prege tenking og analyse
Organisatoriske og kulturelle kjennetegn
En kultur som fungerer på 3. trinn preges av demokratiske beslutningsprosesser og skriftlige lover, regler, og rutiner som følges.
 Lover og rutiner står over makthaverne. Loven er lik for alle.
 Frihet til å tenke og handle som en selv vil innen lovens rammer
 Fagkompetanse og analytisk metode skaper saklig dialog
 Demokratiske beslutningsprosesser. Prosedyrer følges v/ konflikt.
 Overfokusering på ytre, målbare og økonomiske verdier.

Det negative i samfunn og organisasjoner på 3. nivå er at
de gjerne preges av overfokusering på materielle verdier
og det som er målbart. Grådighet og manglende følsomhet, som kjennetegner 2. nivå, består. Det er systemet
med maktbalanse og forhandlinger som gjør at ulike
interesser blir ivaretatt, ikke egentlig omsorg for hverandre. Neste utviklingstrinn er å legge grådigheten bak
seg og utvikle dypere følsomhet og medfølelse. Spranget
fra 3. til 4. nivå skjer ved at man frivillig legger like stor
vekt på andres behov som sine egne, og ikke lenger
kjemper kun for sitt eget syn og sin egen interesse.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok/ i kap. 3
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Å løfte seg til hjertenivået
På 3. nivå oppstår en økt frihet og trygghet som gjør
det mulig å begynne å gi slipp på det psykiske forsvaret,
masken man bærer. Å løfte seg til hjertenivået starter
med å lære å være seg selv og være ærlig på hva man
ser, føler og opplever. Ved å fokusere på følelser og ikke
bare på sak, utvikles gradvis en evne til å føle dypere
følelser, behov og motivasjon i seg selv og andre. Dette
bringer en inn i en krevende overgangsperiode.
Fra undertrykking til forvandling av lavere drifter
Første utfordring er at negative personlighetstrekk
gjerne velter fram igjen når man gir slipp på mental
kontroll for å utvikle følsomheten. Årsaken er at man har
løftet seg til 3. nivå ved å undertrykke lavere drifter og
emosjoner via mental kontroll, og ved å skjule negative
personlighetstrekk bak en maske. Man må derfor gjennom en omfattende selvutviklingsprosess. I stedet for å
fortrenge må man erkjenne negativ motivasjon og uhensiktsmessige egomønstre. Via holdningsendring og
mestring følger man positiv motivasjon fra hjertet og øver
inn nye handlingsmønstre. Etter hvert som dette blir
naturlig, dør de gamle mønstrene hen. Negative drifter
erstattes av tillit, lyst og glede ved det gode. Dårlig
samvittighet erstattes av erkjennelse og tilgivelse. Etikk
og tilpasset selvkontroll erstatter ytre moral, flokkmentalitet og andre rester i psyken fra 2. nivå og lavere.
Fra underfølsomhet via oversårbarhet til indre styrke
Andre utfordring er at når man blir mer følsom, blir
man mer sårbar. Hjertemennesker beskyldes gjerne for å
være overfølsomme. Det er feil. Sannheten er at folk flest
er underfølsomme. Når man står på for å ha rett og for å
vinne fram med egeninteressen, er man per definisjon
underfølsom for andres behov. Hjertemenneskers
problem er ikke overfølsomhet, men oversårbarhet. Det
skyldes at inne alle voksne, skjult bak masken, er det et
indre såret barn. På grunn av foreldrenes underfølsom30
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het ble ufølsomhet, egoisme og materialisme det naturlige for barnet - I stedet for følsomhet, medfølelse, omsorg
og ansvar for hverandre. For å løfte seg til hjertenivået
må voksendelen av psyken ta omsorg for det indre
barnet, beskytte og oppdra det. Gjennom holdningsendringer og øvelse utvikler man indre psykisk styrke.
Slik forsvinner oversårbarheten naturlig, uten bruk av
mental kontroll og en ytre maske som gjør en ufølsom.
Personlige kjennetegn
Kjennetegnet på å ha løftet seg til hjertenivået, er at man på eget
initiativ lar andres behov være like viktige som egne behov.
 Positivt: Dypere følsomhet gir dypere livskvalitet for en selv
 Medfølelse gjør at man kan være et ekte medmenneske for andre.
 Ansvarsevnen er utviklet slik at man alltid søker kreative
hjerteløsninger som ivaretar alle på best mulig måte.
 Man styres ikke lenger av egoet. Egoet er blitt hjertets tjener.
 Evner å bevare indre ro og å være både saklig og følsom.
 Evner å få fram det beste i andre. Er ofte god coach og pedagog.
 Negativt: Overgangsfase preget av overfølsomhet og ustabilitet.
 Evner ikke alltid å kjenne forskjell på emosjonalitet og følsomhet.
 Kan bli så opptatt av å hjelpe og finne løsninger at man glemmer
betydningen av profesjonalitet, regler og likhet for loven.
Organisatoriske og kulturelle kjennetegn
En kultur som fungerer på hjertenivået preges både av lover og rutiner som følges og en evne til kreativ og fleksibel omsorg. Ingen fattigdom eller nød. Underdekning av behov vekker ansvar og initiativ.
 Kloke lover og regler og klok anvendelse av dem.
 Kreative utredninger og samtaler for å få oversikt over saklige momenter og de involverte partenes behov. Beslutninger avgjøres via
veloverveide verdivurderinger, ikke forhandling eller maktkamp.
 Systemet og beslutningsorganer skaper stadig bedre ivaretakelse.
 Konfliktløsning skjer på en trygg og rolig måte pga. gjensidig tillit.

Hva kan vi gjøre for å løfte andre til hjertenivået?
Ved å skape kommunikasjon og samarbeid fra hjertet,
hjelper man andre også til å fungere mer ut fra hjertet.
Man kan være et forbilde for andre og stimulere dem
også til å gå inn i en selvutviklingsprosess og løfte seg.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok/ i kap. 3
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Å være et åndsvesen
På hjertenivået utvikles evnen til følelsesmessig kontakt. Man går gjennom "lydmuren" og utvikler en evne til
å høre, se og merke egentlige behov, følelser og
motivasjon i en selv og andre. Dvs. det som masken
prøver å skjule. Samtidig er det 4. nivået en overgangsfase der man utvikler følsomhet og medfølelse. På det
beste har man god vilje, lytter på hverandre og ivaretar
hverandres behov. På det verste synker man fortsatt ned
og må oppdra og utvikle sitt indre, sårede barn.
Når man løfter seg videre til det åndelige nivået skjer
det to ting. Det ene er at indre følsomhet fører til økt ytre
kreativitet og skaperevne. Man evner å tenke på en
dypere måte og føler et større ansvar for helheten. Derfor
kommer man på nye og mer kreative løsninger. Det
andre som skjer er at følsomheten videreutvikles til en
indre, åndelig kontakt. Man går gjennom "lysmuren" og
utvikler en evne til å se, høre, føle og tolke informasjon
og intuisjon som går andre hus forbi. Dette kan være på
det praktiske, sportslige, kunstneriske, vitenskapelige,
åndelige eller psykiske området. Summen av dypere
følsomhet og økt ansvarsevne er økt åndskraft og evne til
å realisere ens indre åndsevner i det ytre.
Hvordan utvikle seg til å bli et åndsvesen?
Å utvikle sin begavelse
Det er to måter å bli svært dyktig på. Den ene er å ha
en jernvilje og via en enorm arbeidsinnsats lykkes med
sitt foretakende. Den andre er å ha en indre trang og
talent som raffineres til det perfekte. Begge deler er ok,
men det er det siste som er ut uttrykk for åndelig
kontakt og begavelse. For disse er livsoppgaven og livet
deres gjerne ett. De øver og øver, forsker, studerer og
lærer og gir seg "aldri". Slik sprenger de grenser og
utvikler sine evner og talent til det ekstraordinære,
uansett om det er på det sportslige, kunstneriske,
vitenskapelige eller politiske området.
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Å være en åndelig person
Den andre dimensjonen av det å være et åndsvesen, er
å være et godt og etisk høyverdig menneske. Kjennetegnet på å være på det åndelige nivået, er at man bevarer
god vilje, mot og tillit, åpenhet og kontakt, følsomhet og
saklighet også ved store påkjenninger. Man fungerer
alltid fra hjertet, skaper det gode og ivaretar helheten
(helligheten). Nøkkelen til å evne dette er å være avidentifisert. Dvs. at ens indre er helt uavhengig av ytre forhold.
Det er gjennom bevisste holdningsendringer at man
legger avhengighet og sårbarhet bak seg og blir avidentifisert. En holdning er en fastholdt følelse. Man er f.eks.
avhengig av at andre takker for det en gir, ellers blir man
såret. Ved å slutte å kreve dette og bare glede seg over å
gi, er man blitt uavhengig og usårbar overfor utakknemlighet. Hvis du blir sint fordi andre ikke gjør som du vil,
kan du i stedet takke dem for prøvelsene. De hjelper deg
til å løfte din sjel opp til det åndelige nivået der man utholder, aksepterer, takker og tilgir alt, og utrettelig arbeider videre for det gode. Når du ikke lenger blir oppgitt,
emosjonell, hard eller annet som har sin kilde i frykt.
Når du utelukkende holder fast ved positive følelser av
mot, tillit, åpenhet, aksept, tilgivelse og vilje til å ivareta
helheten. Da har du løftet din sjel opp til å være et åndsvesen som skaper himmelrike på jord.
Hos et åndsvesen er håp og tro erstattet av viten. Man
vet at det viktige er å arbeide for det gode, sanne og rette,
ikke ytre resultater. Man vet at man selv har verdi, og er
ikke avhengig av ytre bekreftelse. Man vet at det er en
mening med alt og kan tåle smerte og motgang. Man har
utviklet åndelig kontakt, åndelige begavelse og en sikker
intuisjon. Dette realiserer man i det ytre til glede for en
selv og andre mennesker. Man har blitt et menneske som
er en helhetlig (hellig) person - et lysende forbilde der liv
og lære alltid stemmer. Det åndelige nivået kan betraktes
som en visjon som angir en retning å gå i. En visjon vi
inviteres til å realisere, skritt for skritt, så langt råd er.
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Oppsummering av tankegangen
Bokas grunnleggende tankegang og etikk er presentert:
1. Målet er et godt og lykkelig liv for en selv og andre.
2. Middel nr. 1 er balansert ivaretakelse av indre be-

hov, økologiske behov og materielle behov (s. 14).
3. Middel nr. 2 er utvikling ved at vi som mennesker

og kultur løfter oss til høyere utviklingstrinn (s.22).
Middel 1 kommer jeg tilbake til i seinere. Middel 2 har
jeg utdypet ved å forklare trinn for trinn, hva det vil si å
løfte seg til høyere nivåer i utviklingsstigen.
Utviklingsstigen
Mennesketype

Styringssenter i psyken

5. Åndsvesen

Ånd: Åndsevner og intuisjon

4. Medmenneske (sjel)

Hjerte: Følsomhet og etikk

3. Medborger

Ego: Tanker og regler

2. Stammemedlem

Mage: Mistillit og grådighet

1. Voldsutøver

Celler: Frykt (kamp- og flukt)

Hvorfor er en bok om hjertekultur bygget på en stige som
sorterer mellom høyere og lavere måter å fungere på? Er
ikke hjertekultur å ha aksept og toleranse overfor alt?
For det første hjelper utviklingsstigen oss til å skjelne.
Når vi fungerer ut fra motivasjon på de to laveste nivåene
- frykt, mistillit og grådighet - skaper vi ukjærlighet; undertrykking, krangel, kamp og krig. Når vi fungerer ut fra
motivasjon på de tre øverste nivåene, skaper vi kjærlighet
i form av samarbeid, respekt, demokrati, omsorg og
kreative løsninger som ivaretar helheten bedre.
For det andre viser utviklingsstigen trinnene vi må gå.
Å fungere fra hjertet i hverdagen, kommer bare gjennom
et møysommelig arbeid med å løfte seg i stigen. En
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kultur med krig, korrupsjon og kriminalitet (1.nivå), må
gjennom 2. nivå med streng moral og justis for å få kontroll over uvesenet, før det kan bli demokrati og økt frihet
(3.nivå). Har du selv sunket ned til andre nivå og blitt
emosjonell og ensidig argumenterende, må du gjenvinne
mental kontroll (3. nivå) for å skape dialog igjen (4. nivå).
Utviklingsstigen er en pedagogisk modell som angir
ønsket retning for utviklingen. Den er ikke en sortering
mellom gode og onde, lavere- og høytstående mennesker.
Alle mennesker (inkludert meg selv) vil av og til synke
ned og fungere ut fra motivasjon på de laveste nivåene.
Samtidig er min erfaring og overbevisning at alle mennesker er gode innerst inne og har evne og mulighet til å
utvikle seg i riktig retning. Om noen ofte fungerer ut fra
det onde eller på et lavt nivå, er det gjerne kulturelt betinget eller har årsaker i en vond og traumatisk barndom.
Hvordan kan vi i praksis løfte egen og andres motivasjon, atferd, økonomi og politikk til de tre øverste
nivåene? Det er dette som er tema for resten av boka. I
resten av del 1 av boka formidles holdninger og praktiske
teknikker for å fungere fra hjertet i samspillet med andre
mennesker. Slik kan vi skape ekte omsorg og varig
kjærlighet i parforhold og familier. Og vi kan skape et
godt arbeidsmiljø med fruktbart samarbeid i arbeidslivet.
Andre del av boka dreier seg om hvordan vi med
hjertets motivasjon som utgangspunkt, kan skape fred
og bærekraftig utvikling i verden. Jeg beskriver utviklingen av et økonomisk system for bærekraftig utvikling
som gradvis kan erstatte dagens system for økonomisk
vekst. Jeg beskriver utviklingen av et verdensdemokrati
som kan erstatte dagens internasjonale avmakt. Slik kan
lov, rett og samarbeid erstatte anarki og kamp i verden.
Tredje del av boka dreier seg om hvordan vi kan
forløse de dypere kjærlighets- og åndsevnene i oss selv.
Slik blir det mulig å overkomme fastlåste problemer,
både i personlige, familiære og globale relasjoner. Fjerde
del av boka dreier seg om å omsette ord til handling.
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Kapittel 3: Kommunikasjon
og samarbeid fra hjertet
Å bringe hjertet inn i kommunikasjonen
Giraffen er dyret med det største hjertet fysisk sett.
Samtidig har den en lang hals og får overblikk. Giraffspråk er en effektiv metode for å bringe hjertet inn i
kommunikasjonen. Metoden er utviklet av psykologen
Marshall. B. Rosenberg. Metoden er å gå gjennom fire
trinn hver gang man kommuniserer. Trinnene brukes
både ved innlevelse og når man skal uttrykke behov.
Å leve seg inn
Iakttakelse

Hva hører, ser eller opplever du hos den andre?

Følelse

Hva er det du tror vedkommende føler ut fra dette?
(Still dette som et spørsmål)

Behov

Hva tror du den andres underliggende behov, ønske
eller lengsel egentlig er? (Stilles som et spørsmål)

Anmodning

Eventuelt spør om det er noe den andre trenger,
generelt eller som du kan bidra med

La oss si at en annen person klager over skatten og
sier: ”Det er håpløst nå om dagen. Myndighetene krever
alt man tjener i skatt!” La oss si at du egentlig synes at
dette er litt usaklig og overdrevet. Det vanlige er Ulvespråk, der du sier dette med fordømmelse. Alternativet er
Giraffspråk. Da kunne du si: ”Det høres ut som om du
nettopp har betalt mye i skatt (iakttakelse). Føler du at
du betaler for mye i skatt forhold til det du får beholde
selv (følelse)? Kunne du trengt mer av pengene selv
(behov)?” Slik søker man å møte den andre på dens
følelser, behov og verdivurderinger. Det gjør at vedkommende føler seg møtt, akseptert og forstått. Likevel har
man ikke sagt et ord om hva man selv mener. Man har
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bare uttrykt hva man oppfatter at den andre sier, i
spørsmåls form. Slik kan man møte den andre uten å
måtte stå for noe annet enn det man egentlig gjør. I dette
eksemplet lytter man ut den andres følelse. Det siste
trinnet med anmodning er utelatt i dette eksempelet.
Etter at den andre er møtt på sine følelser, er det uansett
lettere å nå fram med dine synspunkter, dersom du
skulle ønske å uttrykke dem.
Å uttrykke behov
Iakttakelse

Hva er det du hører, ser, opplever?

Følelse

Hva er det du føler ut fra dette?

Behov

Hva er dine behov, ønsker og lengsler
som du ønsker ivaretatt?

Anmodning

Anmode andre om det som er godt for deg,

Jeg velger et nytt eksempel. La oss si at en annen
person gjentatte ganger ikke rydder opp etter seg slik
man har avtalt. Da kunne du f.eks. si følgende: ”Jeg ser
at det ligger en del ting i gangen som er dine.
(iakttakelse) Jeg føler meg irritert når du ikke holder
avtalen vår om å holde det ryddig i gangen (følelse). Jeg
har behov for at det er pent og ryddig der og at arbeidet
fordeles likt mellom oss (behov). Jeg ber deg være så snill
å holde avtalen vår. Kan du gjøre det?” (anmodning).
Slik bringer Giraffspråk hjertet inn i kommunikasjonen:
 Iakttakelse. Man prøver så objektivt som mulig å
uttrykke det man ser, hører og/eller opplever.
 Følelse. Ved å si hva man føler, starter man en
dypere og mer sann kommunikasjon.
 Behov, ønsker og lengsler er det hjertet vil ivareta.
 Anmodning. Dette er å tilby eller be om kjærlighet.
Du finner mer informasjon om Giraffspråk i boka Ikkevoldelig kommunikasjon og på http://www.cnvc.org.
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Å utvikle følsomheten
og gå gjennom lydmuren
Undersøkelser har påvist at i kommunikasjon formidler ordene bare omlag 10 % av budskapet. Tonefall utgjør
omlag 40 % og kroppsspråk omlag 50 % av budskapet
(Kilde: Flemming Mølback: Kroppen er en sladrehank).
Siden tonefall og kroppsspråk ofte er ubevisst, betyr det
at opptil 90 % av budskapet formidles som skjulte hjerteog magebudskap i modellen nedenfor. Konsekvensen kan
være at på opptil 90 % av den andres budskap, reagerer
du instinktivt (2. nivå). Og opptil 90 % av det du selv
uttrykker, har du kanskje ikke kontroll over.
Følelses-analysemodellen
Hode

Saklig budskap - Tanke
Hva sier ordene saklig sett, dvs. om
vi ser bort fra alt følelsesmessig innhold?

Hjerte

Hjertebudskap - Følelse
Uttrykkes det respekt og aksept?
Er motivasjonen omsorg eller egeninteresse?

Mage

Magebudskap - Vilje
Gir vi trykk på noe for å oppnå noe med den
andre? Hva er budskapets egentlige hensikt?

Et eksempel. For tredje gang finner hun gjenglemte
papirer fra en kollega i kopimaskinen og sier irritert:
”Herregud!! For en rotekopp du er!” Analyse: Saklig budskap er det ordene sier, uten følelser. Hjertebudskap: Aksept? Nei. Hjertebudskapet er: "Du er ikke ok." Omsorg?
Nei. Personen er nok opptatt av egeninteresse; å slippe å
rydde opp etter andre. Magebudskap: Dette uttales med
trykk ved å si ”Herregud!!” Her ligger det egentlige skjulte
budskapet. som nok er noe i retning av: ”Du er håpløs!!
Du klarer jo ikke en gang å rydde opp etter deg!!!!!!”
Et annet eksempel. En lege skal slippe inn neste
klient. Det sitter to klienter der som hevder å ha time nå.
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Legen sier: ”Nei, dette kan ikke stemme! Her må en av
dere ha tatt feil!” Analyse: Saklig budskap er det ordene
sier, uten følelser. Hjertebudskap: Aksept? Nei. Legen gir
skylda til klientene. Omsorg? Nei ingen tilgivelse eller
åpen holdning til hvem som har gjort feil. Magebudskap:
"En av dere har skylda. Jeg har ikke gjort noe feil!!."
Eksempel på bedre kommunikasjon: ”Oj! Her må det ha
blitt en feil et sted. La meg undersøke om jeg kan ha
gjort feil og la oss se på hvordan vi kan løse dette.”
Analyse: Saklig budskap: Som ordene sier. Hjertebudskap: Aksept? "Ja, vi kan alle ta feil." Omsorg? Ja. Gjør
klientene trygge ved å ta på seg mulig skyld selv i første
omgang. Magebudskap: "La oss samarbeide om å finne
ut av og løse situasjonen!!" Man viser vilje til samarbeid.
Følelsesanalyse-modellen hjelper deg til å identifisere
de egentlige følelsene, behovene og motivasjon bak ord og
handlinger. Det skjer ved å stille tre spørsmål.
 Hva er det saklige budskapet (3. nivå = tanke)?
 Hva foregår på hjerteplanet (4. nivå = følelse)?
 Hva skjer på mageplanet (1. og 2. nivå = vilje)?
Venner du deg til alltid å tenke på hva som sendes fra
hjertet og magen, øker du følsomheten din. Etterhvert
slipper du å tenke. Du går gjennom "lydmuren". Du
merker og forstår intuitivt den dypere, sjelelige kommunikasjonen mellom mennesker.
Ved aktiv bruk av følelses-analysemodellen vil du kunne
kommunisere mer bevisst og hensiktsmessig. Analysen
gjør deg også mer bevisst egne følelser og behov, så du
kan ivareta deg selv bedre. Anvender du Giraffspråk,
hjelper følelses-analysemodellen deg til å gjette riktigere
på andres følelser og behov. Etterhvert vil du kunne tolke stadig riktigere, og til slutt skjer det helt intuitivt. Da
har du gått gjennom "lydmuren" og fått en permanent
innlevelse og medfølelse. Har du i tillegg god vilje og ønsker å være like god mot andre som mot deg selv, vil du
kunne løfte deg til 4. nivå og være et godt medmenneske.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok/ i kap.4
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Å søke hjertekontakt og livsenergi
Fokuser på følelser i stedet for sak
Når man skal etablere hjertekontakt, må man gire
samtalen ned fra raske mentale vibrasjoner til en roligere
hjerterytme. Ofte er det lurt å være stille en stund først,
til man får følelseskontakt. Så lar man samtalen gå sakte
og ettertenksomt, så man rekker å kjenne etter og føle på
ting. Nøkkelen til hjertekontakt, er å fokusere kun på
følelser. Man må la sakbudskap og sakspørsmål ligge. De
vil bringe en ut av hjertekontakt og inn i mental energi.
Fokuser på det vesentlige og det egentlige
Man søker mot det vesentlige ved hjelp av spørsmålet
"Hvordan har du det, egentlig?" Eller man åpner seg og
forteller hvordan man selv har det, egentlig. På en åpen
og ærlig måte samtaler man om ens innerste tanker og
følelser. Ved å ta tak i det man tenker mest på for tiden,
fokuserer man på det som er viktigst i nuet. Ved å bruke
Giraffspråk fokuserer man på følelser og behov, det som
skaper tankene. Ved å anvende Følelses-analysemodellen
merker man det egentlige som ligger bak tanker og ord.
La ordet være som en ball som trilles rolig
Kommunikasjonen skal være som en ball som leveres,
tas i mot, håndteres og sendes tilbake i et sakte tempo.
Man tar imot og tar inn det den andre sier. Det man sier,
er alltid et gjensvar på den andres budskap. Svaret
behøver ikke være ord. Det kan være et forståelsesfullt
blikk, et hmm, eller andre former for kropps- og følelsesspråk. Ved å lytte, bekrefte og forstå skapes trygghet og
tillit, og man kan åpne seg enda mer. Når man har ordet,
har man det passe lenge. Så lenge at man får kjent etter
hva man føler. Så kort at kommunikasjonen hele tiden
flyter fram og tilbake. Slik kan en dyp følelsesmessig
kommunikasjon oppstå. Man forstår hverandre bedre,
føler med hverandre, kommer nærmere hverandre og blir
enda mer glad i hverandre. Man har fått hjertekontakt.
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Vanlig konversasjon er ufokusert og selvhevdende
Vanlig prat er oftest ufokusert. Man kommer på noe,
og sier det. Andres utspill blir ofte ikke tatt imot. Slik
kommer gjerne flere baller i omløp samtidig. Vanlig prat
er ofte som følgende kortspill: Før det går for lang tid må
du legge et kort på bordet, ellers er du ute av spillet. Å
legge et kort, er å si noe. Hvis du ikke stadig sier noe, vil
du dette ut av ordvekslingen. Praten dreier seg om å
være med, være morsom, være informert eller annet som
betraktes som verdifullt av en selv og andre. Derfor må
du hele tiden sørge for å være med, gripe ordet og "legge
ut kort". Hjertekontakt er annerledes. Har man ikke noe
vesentlig å si, er man stille og kjenner dypere etter.
Gjensidig eller ensidig givende hjertekontakt?
Hjertekontakt kan være likeverdig. Begge står på egne
bein som voksne. Begge gir og får. Det kan veksle hvem
som er i fokus og som blir ivaretatt. Andre ganger kan
den ene parten være trengende og få som et barn fra en
forelder. Er man i en giverposisjon, er det vesentlig at
man hele tida holder fokus og energi på den andre. Dette
er den viktigste måten å ivareta andre mennesker på.
Lytting og bekreftelse er nøkkelen, ikke å si så mye med
ord. Stiller man spørsmål er de på følelsesplanet, ikke på
sakplanet. F.eks.: Hvordan føltes det? Det må ha vært
vondt? Slik inviterer man den andre til å åpne for stadig
dypere følelser. Disse følelsene må man ta imot og
akseptere som de er, uten fordømmelse eller kritikk.
Andre former for livsenergi
Man kan komme i dyp kontakt på andre plan enn
hjerteplanet. Åndelig livsenergi er f.eks. en dypt givende
og levende samtale om livets mening og sammenheng.
Mental livsenergi er kreativ dialog der man får satt ord på
og forstår noe stadig bedre. Leken livsenergi er spontan
humor, dans og annen livsglede og livsutfoldelse. For å
komme i livsenergi, må man skape en fokusert "dialog" i
en og samme type energi, slik som ved hjertekontakt.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok/ i kap.4
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Å skape samarbeid fra hjertet
Hjertet er en følsom vekt. Hjertets oppgave er å veie
mine og dine behov i forhold til himmelske mål og
jordiske muligheter. Ved å gjøre dette vil man kunne
finne løsninger som er best for alle involverte parter,
såkalte ”Vinn-vinn-løsninger”.
Hjerteløsningsmetoden

Himmelske mål

Mine behov

Dine behov

Jordiske
muligheter

Hjerteløsningsmetoden er en metode for å mestre
samarbeid bedre. Først konsentrerer man seg om de
himmelske mål. La oss si at et ektepar har begynt å
krangle om de skal reise på sydentur. De har lært om
hjerteløsningsmetoden. Er det mulig for begge parter å
etablere noen felles verdier og mål? Som himmelsk mål
blir de enige om å ivareta begges behov best mulig. Neste
trinn er at de lager en liste over ”mine og dine” behov:
Kona
- Få skikkelig avveksling fra hverdagslivet i regnbyen Bergen
- Få en smak av "det søte liv"

Mannen
- Ikke så dyr ferie at det krever
overtidsarbeid
- Få slappe av uten å måtte
besøke mange museer o.l.

Tredje trinn i prosessen er å undersøke de jordiske
muligheter og begrensinger, og hvordan partenes hjerter
reagerer på disse. Her er tre løsninger de kom fram til:
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Hytteferie kombinert med diverse restaurantbesøk
og en eksklusiv spa-opplevelse.
Sydentur tidlig i sesongen uten for mye utflukter.
Sensuell sydentur med flere kjærlighetsmåltider i
leiligheten enn restaurantbesøk.

Siste trinn i prosessen er å skape en lyttende dialog
for å finne en god omforent løsning. La oss si at det siste
forslaget var hjerteløsningen som ekteparet virkelig følte
for. Generelt er det tre mulige løsninger på et problem:


Hjerteløsning: En løsning som gjør at alle parter er
helt fornøyde. Alle føler at det viktigste er ivaretatt.



Kompromiss: Alle har måttet gi slipp på noe vesentlig
for å komme fram til en felles løsning. Ingen er verken
helt fornøyde eller helt misfornøyde.



Selvivaretakelse: Man klarer ikke å enes om en felles
løsning. Hver og en må løse problemet på sin måte.
Av og til kan dette være ok. Andre ganger er det å
utsette problemet eller å legge opp til konflikt.

Hjerteløsningsmetoden kan brukes både i privatlivet
og arbeidslivet. Den skaper mindre konfliktfylte beslutningsprosesser. Årsaken er at man først enes om felles
mål og bevisst søker å ivareta alles behov. Dette skaper
trygghet og gjensidig tillit. Dette gjør det lettere å få til en
god og kreativ kommunikasjon om vanskelige spørsmål.
Alternativfokusering er den vanlige diskusjonsmåten i
samfunnet. Man krangler om hvilket alternativ (middel)
som er best. Det hensiktsmessige for å skape konstruktivt samarbeid er verdifokusering. Da bruker man god tid
på å etablere felles mål og verdier først, og siden relaterer
man til disse. Hjerteløsningsmetoden har sine teoretiske
røtter i flermåls beslutningsanalyse (Multiple Criteria
Descision Analysis). Søk på forfatterne Keeney and Raiffa
på Internett og du får opp masse nyttig litteratur om
emnet. Metoden hjelper en til verdifokusering i praksis.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok/ i kap. 5
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Å løse konflikter uten å falle lavt ned
Mennesker har ulike behov, interesser og verdier. Derfor
er konflikter er en naturlig del av livet. I konflikter er det
viktig å ikke synke ned til de to laveste nivåene. Da blir
dialog til angrep og forsvar. Stemningen blir dårlig. Det
kan dannes motparter som gjør samarbeid vanskelig.
Konfliktløsning på ulike nivåer
Nivå

Mål som
søkes oppnådd

5. Åndelig
Det beste for
nivå
helheten på lang sikt

Kjennetegn
Tålmodighet på det ytre plan og vilje til
utholdenhet og utvikling på indre plan.

4. Hjertenivå

Andres behov betyr like mye som egne
Ivareta begge parters
behov i en fruktbar dialog med høy
behov best mulig
etikk, lytting, innlevelse og kreativitet.

3. Demokratisk
nivå

Avgjørelse som
begge parter godtar

Følger forhåndsbestemte lover, regler
og prosedyrer som fører fram til en
avgjørelse som godtas uansett utfall.

2. Makt
nivå

Få viljen sin via økt
makt over andre

Psykisk maktkamp via emosjonalitet og
alliansebygging: Ensidighet, usaklighet,
sinne, kjefting, klaging, baksnakking, ..

1. Kamp
nivå

Vinne for å overleve
fysisk og psykisk
uten å endre seg

Vedvarende brudd på forpliktelser. Eller
fysisk, psykisk og/eller økonomisk
maktkamp, ofte med store lidelser.

Når noen føler at viktige interesser er truet, vil de lett
kunne synke ned til de to laveste nivåene. Eneste måten
å unngå dette på, er å ha personlig etikk eller felles
moral, spilleregler og lover som hindrer det. At man slik
er føre var, er det beste. På tredje nivå sørger forhåndsfastlagte prosedyrer for en maktbalanse. Dette gjør at
alle kan bli hørt og at diskusjonen kan forbli saklig.
Hva skal man gjøre dersom noen likevel synker lavt
ned? I første omgang bør man selv prøve å gå opp til
hjertenivået. Man kan bruke Giraffspråk for å lytte ut
den andres egentlige behov og uttrykke egne behov.
44

Les mer på www.hjerterommet.no/bok/ i kap. 6

Videre kan man bruke Hjerteløsningsmodellen for å
skape trygghet om at man søker å ivareta alle best mulig.
Når konflikter håndteres på hjertenivået er stemningen
god underveis. Dialogen skaper økt gjensidig forståelse
og bedrer samarbeidet. Sammen kan man finne kreative
løsninger. Det skjer utvikling både på indre og ytre plan.
Hva skal man gjøre dersom man ikke lykkes med
dette? Det er to muligheter. Den ene er å gå videre opp til
det åndelige nivået. Det innebærer å ha tålmodighet på
det ytre plan. Man godtar at egne interesser ikke blir
ivaretatt på kort sikt. Samtidig søker man å utvikle seg
og bli bedre til å skape dialog og samarbeid på høyere
nivåer. Med utholdenhet vil man kunne nå fram på sikt.
Om man mislykkes på de tre øverste nivåene, kan det
hende at man må møte den andre parten på et lavere nivå i det ytre. Skal dette likevel kunne løfte samspillet, må
man bevare bevissthet på et høyere nivå i sitt indre. På
det andre nivået gjøres dette f.eks. ved å gi formaninger,
kreve at regler og avtaler følges eller appellere til den
andres samvittighet. På første nivå skaper man konsekvens ved at man trekker tilbake ytelser inntil forpliktelser overholdes eller vilje til samarbeid vises. Eller at
man til slutt håndhever strafferegler vedtatt på 3. nivå.
Å gå ned bør kun gjøres når tre kriterier er oppfylt:
1. Andre er på første nivå uten vilje til samarbeid
2. Konsekvensene ikke er til å leve med
3. Kommunikasjon på de tre øverste nivåene har vist
seg å være uten virkning
Å gå ned til et lavere nivå innebærer økt risiko, fordi
kampen trappes opp. Det er også stor risiko for at man
selv i kampens hete faller lavt ned i bevissthet og impulshandlinger. Det er opptrapping til krangel, kamp og krig.
Da bør man ta en "time-out" og bringe seg selv opp til 3.
4. eller 5. nivå igjen i sitt indre. Bare når man handler ut
fra høyere indre bevissthet, kan man bidra til konfliktløsning som løfter samspillet opp til høyere nivåer.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok/ i kap. 6
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Å avslutte krangel og konflikt
Hvis man kommer inn i en heftig diskusjon eller
krangel, har man sunket ned til andre bevissthetsnivå og
søker å dominere den andre. Ved åpen konflikt og kamp,
har man sunket ned til det laveste nivået. I begge tilfeller
prøver begge å få rett eller å få viljen sin på den andres
bekostning. Hvordan kan man løfte seg selv, kommunikasjonen og samspillet opp igjen fra de laveste nivåene?
Trinnene opp igjen
Første trinn er å erkjenne at den andre faktisk mener,
ønsker og vil det vedkommende uttrykker. Man må
akseptere og respektere at man er to mennesker med
ulike syn, behov og interesser. Dette gjøres ved å slutte å
være argumenterende, kjeftende, sint, hysterisk, o.l..
Man roer seg ned. Man slutter å prøve å vinne diskusjonen eller konflikten. Roer man seg selv ned, øker
muligheten for at den andre også kan gjøre det.
Andre trinn er at man forsøker å etablere samarbeid
igjen. Det vil si at man enes om en måte å snakke sammen på, og en framgangsmåte for konfliktløsning, som
gjør at begge får lagt fram sitt syn til seriøs vurdering.
Slik kan begge bli trygge igjen. Trinn 1 og 2 bringer på
plass forutsetningene for å stige opp til 3. nivå i utviklingsstigen (se s. 20). Ved å enes om en framgangsmåte
som følges, etablerer man samarbeid (1. nivå), gjensidig
respekt og maktbalanse (2. nivå). Kun når alle involverte
velger å samarbeide og respektere hverandre, er det
mulig å avslutte krangel og konflikt på en god måte.
Tredje trinn er dialog og evt. konfliktløsning på 3.
nivå. Kanskje man får en tredje person til å passe på at
begge får lagt fram sitt syn på en saklig måte, får komme
til ordet og snakke uten å bli avbrutt. For å få en virkelig
konstruktiv dialog, kan man sammen sette opp fordeler
og ulemper ved hvert av alternativene på et ark. Konfliktløsning på 3. nivå kan også skje ved at en nøytral part
eller rettsinstans fungerer som mekler eller dommer.
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Ved motstridende interesser er det tre løsninger:
Selvivaretakelse. Man kommer ikke fram til en felles
løsning. Hver og en må ta vare på seg selv. Kan dette
gjøres uten at det går utover andre, kan det være ok.
Kompromiss. Alle må gi slipp på noe som er viktig for
dem, for at man skal komme fram til en felles løsning.
Ingen er helt fornøyde, ingen helt misfornøyde heller.
Hjerteløsning. Hjerteløsningsmodellen kan hjelpe en fram
til en løsning som gjør at alle er fornøyde, fordi de føler at
deres viktigste verdier, ønsker og behov er ivaretatt.
Hvordan kan man i samarbeid, vennskap eller parforhold komme tilbake hjerteenergi etter å ha sunket lavt
ned? Fjerde trinn er å ta en time-out der man stanser ytre
dialog og går inn i en indre samtale med seg selv:
Time-out modellen - Selverkjennelsesprosessen
1. Innse at jeg har sunket lavt ned og blitt tatt av frykt og mistillit.
2. Ønske å komme tilbake til kjærlighet og livsenergi.
3. Gi slipp. Jeg fokuser på meg selv i stedet for den andre. Jeg
gjør noe annet eller gjør en symbolsk utlevelse (f.eks. sint brev
som ikke sendes), for at kampenergien skal slippe tak i meg.
4. Indre mot. Jeg slapper av og kjenner at jeg kan klare meg,
selv om jeg ikke får viljen min. Slik kommer indre styrke, mot
og tillit tilbake, fordi man ikke lenger er avhengig av andre.
5. Erkjennelse. Jeg erkjenner hva jeg gjorde som ikke var godt
for den andre. Jeg kjenner etter hva og jeg og den andre
egentlig føler og trenger. Jeg kommuniserer min erkjennelse
og mine behov med Giraffspråk for å skape hjertekontakt.
6. Aksept. Vi aksepterer og tilgir hverandre og kan bli glade igjen.

På hjertenivået må man ha aksept for at andre ikke
kommer en i møte. Ellers må man inn i en ny runde med
pkt. 1 - 6. Klarer man ikke å akseptere og tilgi, kan man
holde masken (3. nivå). Blir det over tid uholdbart at
andre ikke kommer en i møte, må man kanskje velge en
selvivaretakende grensesetting. Man bruker pkt. 1 - 6
med et lengre tidsperspektiv. Man holder seg litt atskilt,
velger separasjon en tid, glir eller går fra hverandre.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok/ i kap. 6
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Kapittel 4: Kjærlighet i praksis
Å ta vare på seg selv og sin helse
God helse er fundamentet for høy livskvalitet og å ha
noe å gi til andre. Kroppen er et økosystem akkurat som
naturen. Den har en begrenset selvrensingskapasitet.
Sykdomstrappen - Biopatiske sykdomsfaser
1. Kroppslig
sunnhet

Kroppens organer og systemer
fungerer slik de skal.

2. Problemvarsling

F.eks. smerte, hodepine, søvnløshet, diaré, forstoppelse, o.l.

3. Akutt sykdom
4. Kronisk
sykdom

F.eks. forkjølelse, katarr, influensa,
betennelse, o.l.
F.eks. kronisk bronkitt, bihulebetennelse, migrene, o.l.

5. Hyperaktivt
immunforsvar
6. Avfallsdeponering

F.eks. allergi, astma, høysnue,
eksem, intoleranse, o.l.
F.eks. candida, psoriasis, revmatisme,
fibromyalgi, åreforkalkning, o.l.

7. Kritisk kronisk
ubalanse

Kreft, aids, o.l.

Vi fødes normalt på toppen av trappen. Ved overbelastning av kroppens økosystem, renser den ut avfallsstoffer
og uønskede organismer via akutt sykdom (fase 3). Antibiotika løser problemet på kort sikt. Med det forhindrer
utrensingen og øker problemet på lengre sikt. Fortsetter
overbelastningen utvikler man kronisk sykdom. Kroppen
har så mye avfallsstoffer at den trenger et permanent
område for utrensing (fase 4). En rød varsellampe blinker!
Tar en ikke signalet på alvor, kan immunforsvaret bli
hyperaktivt (fase 5). Det overreagerer på ting som egentlig
ikke er farlig. Fortsetter akkumulasjonen av avfallsstoffer,
må kroppen få dem ut av sirkulasjonssystemet. Avfalls48
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stoffer deponeres i muskler og ledd. (fase 6). Kroppen
begynner å svikte. Til slutt kan man utvikle akutte,
livstruende sykdommer. Nå har man eventuelt siste
sjanse til å ta signalene på alvor. Eksempler på sykdommer i fasene finner du i bildet av sykdomstrappen.
Kilde: http://www.din-biopat.dk/sygdom.htm
Å bevare god fysisk helse avhenger av flere faktorer:
 Det første er å pleie kroppens økosystem og respektere
dens iboende krav. Man må drikke nok rent vann, ha
et sunt kosthold og unngå å forgifte kroppen med
alkohol, nikotin, sukker eller overdreven medisinbruk.
 Det andre er å ivareta kroppens ytelsesevne. Det dreier
seg om god hygiene og kroppspleie, variert arbeid, nok
trim og tilstrekkelig hvile og rekreasjon.
 Det tredje er å oppholde seg i et fysisk livsmiljø som er
sunt. Dvs. å ha sunne klær, være i sunne hus, ren luft
og unngå støy og forurensninger generelt.
Det er mulig å bedre helsa og gå oppover igjen i sykdomstrappen. Det krever en livsstil på de to øverste nivåene:
Ulike livsstiler i den fysiske helsestigen
5) Bærekraftig – Følger en vel gjennomtenkt diett som passer ens
egen kropp. Drikker mye rent vann. Ikke kunstige stimuli.
Meget lite hvitt mel, sukker, kaffe, etc.. Sunt arbeid og fysisk
aktivitet/ trim daglig. Regelmessig liv med nok hvile og søvn.
4) Helsebringende – Kostholds-, urte- og vitaminkur. Kun sukker,
kaffe og annet usunt en sjelden gang. Drikker mye vann som
renser ut kroppen. Trim 3 ganger/uke. Ikke stressende eller
ensidig belastende arbeid. Godt og sunt fysisk livsmiljø.
3) Utilstrekkelig – Variert norsk kosthold, trim 1 gang/uke. Drikker
en del vann. For mye sukker, kaffe og annet. For mange fører
slik livsstil til kronisk sykdom når man når 40. eller 50. årene.
2) Uansvarlig – Uregelmessig liv, hurtigmat, stresset liv, avhengighet av f.eks. nikotin, alkohol, medisin. Nesten ikke trim.
1) Sykdomsskapende – Usunne vaner, ensidig kosthold, lite vann,
ikke trim, misbruk av stoffer eller medisin, usunt livsmiljø.
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Å skape god psykisk helse og livskvalitet
I forrige emne så vi på økologiske og kroppslige behov i
behovsmodellen som innledet boka (s.14). Nå skal vi se på
de åndelige, mentale og følelsesmessige behovene. Både
fysisk og psykisk helse er viktig for å skape høy livskvalitet. På det fysiske området må vi leve i samsvar med kroppens iboende krav. På det psykiske området må vi leve i
samsvar med våre egentlige behov, ønsker og lengsler.
Selvivaretakelse er altså en kreativ blanding av økt plikt
og økt frihet (lyst) for å ivareta våre behov stadig bedre.
På det psykiske området har holdninger og mestringsevne stor betydning. En person med negative holdninger
og mye frykt, får gjerne dårlig helse og livskvalitet. En
person med positive holdninger og evne til å mestre livet
godt, får bedre helse og høyere livskvalitet. Den psykiske
helsen og livskvaliteten avhenger av:
 Åndslivet. Dette dreier seg om å ha tid for refleksjon,
at man arbeider med det man egentlig ønsker, utfolder
sine åndsevner og realiserer sitt indre potensiale.
 Det mentale livet. Dette dreier seg om å forstå de vesentligste sammenhenger i livet og å evne og være i
indre ro og tenke klart, positivt og realistisk. Dvs. uten
å miste selvkontrollen eller å gå inn i negativ tenkning.
 Følelseslivet. Man evner å leve som et selvstendig
individ som skaper et godt fellesskap. Høy livskvalitet
kommer når følsomhet og empati har erstattet emosjonalitet og selvhevdelse i hverdagen.
 Mestringsevne. Det ideelle er å mestre alt; arbeid, sosialt
samvær, samliv, kjærlighetsliv, å være alene, å utfolde
egne evner og å skape noe positivt i alle situasjoner.
 Psykososiale livsbetingelser. Dette dreier seg om å leve i
og skape en kultur som fungerer på et høyest mulig
trinn i bokas utviklingsstiger. Altså at man har høy
etikk, en omsorgsfull kultur og gode lover og regler som
gir frihet, trygghet og rettferdighet ute og hjemme.
Hvordan er din psykiske helsesituasjon? Den kan være:
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Den psykiske helsestigen
5) Bærekraftig – Dette er når alt er innfridd som er omtalt
foran i beskrivelsen av de fem livsområdene.
4) Helsebringende – Man er på vei til å realisere seg selv og
har både selvkontroll og frihet fra mental kontroll. Man
bevisstgjør og endrer egomønstre som hindrer kjærlighet,
dyp kommunikasjon og nærhet. Man fungerer som et
selvstendig individ i et godt fellesskap.
3) Utilstrekkelig – Noe tid daglig og ukentlig til seg selv. Man
mister sjeldent selvkontrollen og blir emosjonell. Man har
følelseskontakt og en fortrolig å snakke med. Vanlig
høflighet og saklighet preger livet. Man holder masken.
Livet mestres uten å skape indre utvikling.
2) Uansvarlig – Sjelden fritimer eller fridager. Man lever ukritisk opp til andres forventninger, karrierekrav og jobbkrav.
Man øver ikke opp sin evne til å se flere sider av en sak.
Man er ofte i emosjonenes vold og klandrer andre. Ofte
dårlig stemning. Stor grad av avhengighet av andre.
1) Sykdomsskapende – Man mangler selvkontroll. Fysisk eller
psykisk vold og trusler har preget livet og psyken. Man blir
ofte sint eller rasende (kamp), hysterisk eller psykotisk
(skrik) eller varig deprimert eller oppgitt (flukt). Er identifisert med en offerrolle der andre har skylda for egne problemer. Er helt avhengig av andre fysisk og psykisk.

Et godt ytre livsgrunnlag
I tillegg til fysisk og psykisk helse, trenger vi et trygt og
godt ytre livsgrunnlag for å få varig, høy livskvalitet.
 Økonomisk sikkerhet. Trygghet for inntekt og arbeid og
tilstrekkelige trygderettigheter eller tilsvarende.
 Økologisk sikkerhet. Trygghet for at livsgrunnlaget og
livsmiljøet bevares over tid av en selv og andre.
 Fysisk sikkerhet. Trygghet for eget liv og helse ved
hjelp av et godt helsevesen, et velfungerende politi- og
rettssystem og en politikk som skaper fred.
På adressen nedenfor finner du skjemaer som kan hjelpe
deg med å diagnostisere din livsstil og livskvalitet nøyere.
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Bare selvstendige individer
kan skape kjærlighet på hjertenivået
For å skape kjærlighet på hjertenivået, må man være et
selvstendig individ som evner å balansere kjærlighetens
fire hjørnesteiner; etikk, frihet, ansvar og tillit:
 Etikk - Man forplikter seg til å praktisere en selvvalgt, gjennomtenkt og omsorgsfull etikk. Man øver seg
på å holde seg på de tre øverste bevissthetsnivåene,
uansett ytre omstendigheter og hva man føler i sitt indre.
 Frihet - Man våger å føle og uttrykke sine egentlige
ønsker, følelser og behov, selv om det kan innebære at
man bryter stammelover på 2. nivå og kan få reaksjoner.
 Ansvar - Man gir slipp på ulike former for krav,
makt og kontroll over andre. Man søker å skape kommunikasjon og samarbeid fra hjertet. Eneste akseptable
krav, er at alle skal holde frivillige avtaler og forpliktelser.
 Tillit - Man mestrer å stå i følelsesmessige spenningsfelt uten å miste tilliten. Spenningsfelt oppstår når
det ikke er samsvar mellom det man ønsker og det man
opplever. Jo større avstand mellom ønske og virkelighet,
desto mer krevende er det å bli værende i spenningsfeltet.
Skal du skape kjærlighet på hjertenivået, må du
mestre en balansegang på alle de fire nevnte områdene:
For lite etikk skaper stillstand. For høy etikk i forhold
til følelsesmessig modning, skaper skinnhellighet eller
dårlig samvittighet. For lite frihet er når stammelover
undertrykker individets livsutfoldelse. For mye frihet
uten ansvar for andre er egoisme. Gale former for ansvar
fører til stagnasjon i gamle mønstre. For lite ansvar fører
til kaos. For mye ansvar gjør alt til alvor og arbeid. For
lite tillit gir menneskets mørke sider grobunn i deg selv.
For mye tillit gjør at du kan bli forført og utnyttet.
I balansen mellom alle disse grøftene, utvikler man
sin kjærlighetsevne og skaper mer ekte kjærlighet. Når
frihet, ansvar og tillit er til stede samtidig, skapes et fritt
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psykisk rom. I dette rommet kan ekte kjærlighet oppstå.
Dvs. en dyp følelsesmessig kommunikasjon og omsorg
for hverandre. Det er krevende å skape og opprettholde
dette frie psykiske rommet i alle situasjoner. Av og til er
det andre som trekker en ned til lavere bevissthetsnivåer. Av og til er det en selv som er problemet.
- Hvis andre prøver å presse sin mening eller vilje på
deg, prøves du på din evne til å bevare din selvstendighet
og frihet. Lar du de få makt over deg, mister du friheten
din. Føler deg som et offer og gir de andre skylda, tar du
ikke lenger ansvar for livet ditt.
- Hvis du blir sur og sinna eller gjør det til en vane å
klage på andre, er du avhengig av andre og ikke lenger et
selvstendig individ. - Når du krever av andre og prøver å
styre deres mening og vilje, prøves du på din evne til å ta
ansvar og stoppe deg selv. Nå er det du som ikke respekterer andres frie psykiske rom og gjør kjærlighet umulig.
- Når du ikke får det slik du ønsker, prøves du på din
tillit og tålmodighet. Et hjertemenneske kan ikke trøste
seg med å være et offer for andre, og heller ikke løse problemet ved å kreve at andre skal gjøre som en selv vil.
Man må tåle å bli stående i et lengselsfullt spenningsfelt
(lengsel etter en forbedring) eller smertefullt spenningsfelt (tap over noe du har mistet). Tålmodighet er å bli
værende i dette, uten å miste selvtilliten eller tilliten til
det gode hos andre. Slik utvider man sitt eget hjerterom.
Hvis du feiler, prøves du i din evne til å fastholde
kjærlighetens etikk: Å være et selvstendig individ som
søker og skaper kjærlighet. Føler du deg som et offer, må
du ta ansvar for ditt eget liv igjen. Har du løst problemet
ved å avvise det du egentlig lengter etter, må du våge å
lengte igjen og skape det du egentlig ønsker. Krever du
av andre, må du slippe dem fri igjen. Det er kjærlighetens
nådeløse krav som det tar lang tid å mestre. Kjærlighet
kan ikke eies. Kjærlighet er ingen rettighet. Kjærlighet på
hjertenivået oppstår kun når du klarer å skape et fritt
psykisk rom med omsorg for deg selv og andre.
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Å elske hverandre og utvikle seg sammen
Nesten alle lengter etter et godt kjærlighetsforhold til et
annet menneske. Svært få får det til. En nøkkel til
vellykket samliv og samarbeid er at kjærlighetens etikk
har tre dimensjoner som må avbalanseres på rett måte:
Barnlig kjærlighet er å elske deg selv slik du er





Jeg har frihet til å føle, tenke og gjøre som jeg vil.
Jeg har frihet til å ha lyster og behov og å uttrykke dem i nuet.
Jeg har frihet til å være som jeg er og å ivareta meg selv.
Kjærlighetens bol varmes av frihetens sol!
Voksen kjærlighet er at andres behov betyr
like mye for deg selv som dine egne behov






Jeg har tillit til meg selv og gjør mitt beste for å ivareta helheten.
Jeg har tillit at andre vil meg godt og gjør sitt beste de også.
Tillitsfullt holder jeg hjertet åpent og tilgir mine og dine feil.
Kjærligheten gror i tillitens jord!
Foreldrekjærlighet er at du utvikler deg selv
og helheten til beste for alle






Jeg tar ansvar for samvær og samarbeid som er bedre for alle.
Jeg tar ansvar for å bevisstgjøre og avlære mine egomønstre.
Jeg tar ansvar for å utvikle meg via selvutvikling ved problemer.
Kjærlighetens gjødsel er bevisstgjøring av egoets fødsel!

Frihet fremmer barnlig kjærlighet som gjør at du får
dekket dine egentlige behov. Tillit fremmer voksen kjærlighet som gjør at hjertevarme gror i ditt eget og andres
liv. Ansvar fremmer foreldrekjærlighet som gjør at du
utvikler deg i ditt indre - i stedet for at problemene låser
seg fast i det ytre. Slik kan kjærligheten bevares over tid.
Første skritt mot ekte kjærlighet i et parforhold er det
jeg kaller barnlig kjærlighet. Barnlig kjærlighet er å elske
deg selv slik du er. Dette innebærer å ivareta dine egne
behov framfor flokkens krav. Kjærlighet er umulig når vi
ikke vet hva våre egne behov er, når vi ikke tør å
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uttrykke behovene eller å søke dem dekket. Derfor
begynner ekte kjærlighet med barnlig kjærlighet. Det vil
si å gi deg frihet til å gjøre det du dypest sett har lyst til.
Men du må tåle at andre reagerer og prøver å "dressere
deg" igjen, uten å gi opp. Samtidig må du unngå at
selvivaretakelsen blir helt ensidig, at du bare skal ha
uten å yte noe. Du må finne en balanse mellom selvivaretakelse og ivaretakelse av fellesskapets behov, uten
at det forvrenges til hensyntagen.
Når egenkjærligheten er blitt så rotfestet at du har
god kontakt med egne behov, er du i stand til å skille
mellom hensyntagen og nestekjærlighet. Da er tida inne
for voksen kjærlighet; kommunikasjon og samarbeid fra
hjertet. Kjærlighet begynner med en mental bestemmelse
om å ville ivareta både dine egne og andres behov best
mulig (etikk). Det fortsetter med å oppøve evnen til å ha
fokus på dette i nuet og utvikle følsomheten. Forutsetningen for voksenkjærlighet er åpen, ærlig og lyttende
kommunikasjon. Slik kan alle utvikle omsorgsevnen og
utvide hjerterommet sitt, som beskrevet tidligere.
Foreldrekjærlighet er at du utvikler deg selv og
helheten til beste for alle. Du tar altså et lederansvar for
helheten og ser din egen utvikling i forhold til en større
helhet. Dette er det åndelige aspektet av kjærligheten.
Når foreldrekjærlighet mangler vil gjerne kjærlighetsforhold stagnere og bli til avhengighetsforhold. Når det blir
samarbeidsproblemer, vil vi gjerne betrakte den andre
som problemet. Noen klandrer andre og krever at de skal
endre seg. Andre gir opp, tar enda mer hensyn og klager
i krokene. Løsningen er noe helt annet. Det er å gå inn i
en utfordrende selvutviklingsprosess for å løfte deg opp
fra de laveste bevissthetsnivåene. Nøkkelen er at du
trekker energi og oppmerksomhet tilbake til deg selv,
utvikler deg via indre dialog først og deretter tar et lederansvar for det gode i det ytre. Dette er utdypet tidligere i
time-out-modellen som er omtalt under konfliktløsning.
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Å leve sammen som mann og kvinne
John Grays bøker beskriver de grunnleggende forskjellene mellom menn og kvinner. Se www.marsvenus.com.
Ulik kilde til selvfølelse
Før man har utviklet seg til et mer helhetlig menneske,
er det slik at en manns selvfølelse defineres ved evnen til
å oppnå resultater. En kvinnes selvfølelse defineres
gjennom følelseslivet og kvaliteten på forholdet til andre.
For å bevare selvfølelse og positivitet er det slik at:
Kvinner trenger

Menn trenger

Kjærlighet

Frihet

Omsorg

Tillit

Hjelp

Verdighet

Forståelse

Anerkjennelse

Trygghet

Oppmuntring

Når menn og kvinner respekterer og aksepterer hverandres egenart, gjødsles kjærligheten. For å uttrykke sin
kjærlighet til mannen, er det viktig at kvinnen roser ham
for det han gjør, selv om han bare gjør sin plikt. Kvinner
trenger mange små tegn på kjærlighet hver eneste dag.
Disse kjærlighetstegnene må være knyttet til hennes
person og personlighet for at de skal fungere.
Ulik måte å takle problemer
Når problemene tårner seg opp og man hverken vet ut
eller inn, går gjerne menn inn i ”hulene” sine for å løse
problemene sine alene. Når de har de har løst problemet,
har de oppnådd et resultat og føler seg mye bedre. Nå
kan de ta kontakt med andre igjen med verdighet.
Kvinnen vil hjelpe ham ved å prate, noe som får ham til å
føle seg svak og gjør ham irritert. Når problemene tårner
seg opp, søker en kvinne forståelse og medfølelse hos
andre. Gjennom å prate om problemene føler hun seg
bedre etterpå. Mannen reagerer misforstått på dette. Han
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kommer med den ene løsningen etter den andre, noe
som får henne til å føle seg enda mer alene. Hun vil ha
medfølelse. Han tror hun vil ha løsninger. Hjerteløsningen er at menn lærer seg å lytte til sin kvinne uten
å komme med råd. Kvinner må lære seg å ta kontakt
med sin mann ut fra sitt eget kontaktbehov, ikke ut fra
moderlig omsorg når han er i hulen sin.
Forskjellige lykkebegreper
For kvinner er den høyeste form for lykke og
kjærlighet at hun ikke behøver å be om noe. Andre ser
behovet hennes og hjelper henne til å få det dekket.
Dersom menn tar dette på alvor og utvikler evnen til å se
kvinnens behov, vil han kunne bli verdsatt i år etter år.
Dersom mannen ikke evner å komme med gledelige
overraskelser og se hennes behov, vil hun kunne begynne å føle seg uelsket. For menn er den høyeste form
for lykke og kjærlighet å være frie. Når mannen ikke blir
bedt om noe, tror han derfor at han yter nok. Det er som
om menn har en arbeidsliste. Det kan være en stor
utfordring å få satt noe på arbeidslista til en mann. For
når det står på lista, betyr det at han må gjøre det. Han
er allergisk mot mas som får kvinnen hans til å likne
hans mor. Den høyeste lykke for en mann er at
arbeidslista er tom. Da har han fri og kan gjøre som han
selv vil. Han kan gjøre noe han virkelig har lyst til.
Hver sin vei inn i det seksuelle
Menns lyst og potens bygger seg opp med jevne
mellomrom og trenger utløsning. Kvinners trenger gjerne
nærhet og kjærlighet først, så kommer lysten på sex
etterpå. Satt på spissen er det slik at menn trenger sex
først, for å få kroppskontakt og kunne prate om følelser.
Kvinner trenger å prate først, for å føle nærhet og få lyst
på sex. En hjerteløsning kan være å sitte eller ligge inntil
hverandre og prate, uten noe krav eller forventning om
sex. Det gir mannen kroppskontakten har trenger og
kvinnen praten og nærheten som hun trenger.
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Kjærlighet og økonomi
fungerer etter motsatte regler
Nøkkelen til kjærlighet og livsenergi er at vi ikke kan
kreve noe – hverken av oss selv eller av andre. Den delen
av et samliv der vi er helt frie og ikke kan kreve noe som
helst av hverandre, er kjærlighetsdelen av samlivet. Dette
er de to øverste livsplan i tabellen.
Sosial organisering på ulike nivåer
Livsplan

Rett

Rettsprinsipper
Plikt
Fundament

Åndelig

Konsensus

Aksept

Helhetsorientering

Hjertelig

Frihet

Ansvar

Tillit

Rett

Plikt

Demokrati

Detaljstyring

Lydighet

Rangorden

Hersking

Underkastelse

Personlig styrke

Saklig
Maktmessig
Fysisk

Et samliv består også av et praktisk samarbeid om
økonomi, barn, hus og annet. Dette er økonomidelen av
forholdet. Her inngår man i bytteforhold med rettigheter og
forpliktelser, dvs. rett til å kreve og plikt til å yte. Dette er
samarbeid om de tre nederste livsplan i tabellen.
I kjærlighetsdelen av forholdet inngår man i en fri flyt
basert på frihet, ansvar og tillit. Siden samarbeidet i
økonomidelen er basert på rettigheter og forpliktelser, fungerer økonomidelen etter de motsatte regler av kjærlighetsdelen. Økonomidelen fungerer etter prinsipper som bringer
oss inn i kravenergi (rett og plikt), dersom den flyter fra det
praktiske bytteforholdet og inn i følelseslivet vårt. Siden de
fungerer etter helt motsatte spilleregler, vil de motarbeide
hverandre om de blandes. Det ideelle er at mest mulig er
overlatt til kjærlighetsdelen, frihet og ansvar.
I praksis fungerer gjerne ikke dette så ideelt som man
kunne ønske. Da er det bare å akseptere dette og inngå
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klare avtaler der det er nødvendig. Hvordan er det
økonomiske ansvaret fordelt? Hvem vasker opp, vasker,
lager mat, passer barn, etc? Og hvor høy standard skal
man ha? Her er ofte det beste er å gjøre dette så klart som
mulig. Gjør man det på en saklig og demokratisk måte,
organiserer man det praktiske samarbeidet på 3. nivå i
tabellen. Det er likevel fint om man av og til kan løfte
arbeidet opp til hjertenivået, ved å gjøre en ekstrainnsats
eller noe uventet som en gave som kan glede den andre.
For at kjærligheten skal kunne fungere, er det viktig at
man etter beste evne holder inngåtte avtaler. Ellers blir det
en belastning som før eller seinere vil flytte seg over i
følelsesdelen. Det betyr i praksis at man synker ned til de
to laveste nivåene for samarbeid. F.eks. at en detaljstyrer
den andre via kjefting, surhet eller andre former for emosjonalitet. Eventuelt blir det maktkamp på laveste nivå.
Har en slik sammenblanding oppstått, er det hensiktsmessig å skille de to verdener så klart fra hverandre som
mulig. Dersom det er problemer med å få samarbeid om
samme oppgave til å fungere, kan en mulighet være å
skille ut et eget ansvarsområde for hver part. Klarer ikke
partneren å oppfylle denne avtalen heller, og mindre
innsats ikke er til å leve med, må man velge mellom å
skille lag eller akseptere det likevel. For krever man av den
andre, tar negativ energi tak og ødelegger kjærligheten.
Når man får man skilt ut økonomidelen av forholdet og
slipper at det blir krangel om den, står man tilbake med
de egentlige samlivsproblemer i kjærlighetsdelen av forholdet. Her hører de best hjemme.
Har man vanskeligheter på et av områdene, kan det
være lurt å konsultere andre. Man kan søke profesjonell
hjelp eller spørre om noen bekjente vil hjelpe en å snakke
om disse tingene. For å bevare kjærligheten, er det viktig
at ikke problemer får utvikle seg over lang tid. Akkurat
som en bil trenger service med jevne mellomrom for å
unngå havari, kan et kjærlighetsforhold trenge jevnlig
service utenfra for å fungere godt i år etter år.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok/ i kap. 10
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Bevisst barneoppdragelse
Oppdragelsesstigen forklarer hvilken personlighetsutvikling man fremmer hos barn og ungdom, avhengig av
hvilket etisk nivå man selv fungerer på i nuet. Stigen gjør
det mulig å forstå konsekvensen av egen atferd bedre.
Oppdragelsesstigen er relevant både for foreldre, lærere,
førskolelærere og andre som har omsorg for barn.
Oppdragelsesstigen
Personlighet
som
skapes

Rettsprinsipper
Fokus i
oppdraFunda
Plikt
gelsen Rett
ment
IndiviÅndsIndiviKrea- Åpendualivesen
dualitet
tivitet het
tet
SelvSelvAnstendig stendig Frihet
Tillit
svar
individ
het
Organi- VeltilMaktsasjons- passet- Rett
Plikt
balanmedlem het
se
Sekt/
LydigDetalj- Lydig Rangstammehet
styring het
orden
medlem
UnderAlltid
UnderAlt er
Rå
danigadsått
tillatt
makt
het
lyde!

Ytre oppdragelsesmetode og indre motivasjon man spiller på
Ytre: Åndelig veiledning
Indre: Intuisjon, kreativitet
Ytre: Liv og lære stemmer
være/lære sammen
Indre: Behov, lyst, etikk,
Ytre: Lover, regler, lekser
Indre: Tillært pliktfølelse
Ytre: Straff og belønning
Indre: Frykt, skyld, skam
Ytre: Fysisk/ psykisk vold
Indre: Kamp-/ fluktinstinkt

Oppdragelsesmetodene i Norge er inne i en langsom
utvikling. Det nederste nivået ble forbudt for omlag 50 år
siden. Til hverdags antar jeg at de fleste familier,
barnehager og skoler fungerer på 3. nivå. På det beste
fungerer mange skoler og familier på 4. nivå. Når det blir
vanskeligheter, synker de fleste oppdragere i praksis ned
til 2. nivå. På global basis er dessverre de to laveste nivåene fortsatt dominerende. Det er en viktig grunn til at
verden ikke ser bedre ut. Vi er ikke født onde og
uansvarlige. Blir noen slik, kommer det som regel av en
uforstandig barneoppdragelse og kan speile en selv.
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Barn lærer i hovedsak via etterligning. Å løfte barneoppdragelsen til høyere nivåer, dreier seg derfor om personlig utvikling av oss selv, våre holdninger og atferd.
Man legger det laveste nivået av barneoppdragelse bak
seg ved å slutte med fysisk vold og ubehersket sinne.
Essensen av å legge det 2. nivået bak seg, er å slutte å
kreve at barna skal bli som en selv. Man må møte dem
som likeverdige individer med egne verdier og behov.
Det som er etterspurt i samfunnet, er veltilpassede og
selvstendige individer, dvs. 3. og 4. nivå. Man løfter seg
til det tredje nivået ved å la barna komme fram med sine
meninger og behov. Det som skal være igjen av
oppdragelse på 2. nivå, er å kreve respekt for andre
mennesker og lydighet overfor folkeskikk, felles
beslutninger og ytre krav som ikke kan endres, så man
ikke ødelegger for andre. Det er viktig at foreldre beholder makten, så ikke barna utvikler seg uten ledelse.
Når man søker å ta spranget til 4. nivå innebærer det
en overgang fra barneoppdragelse til barneivaretakelse.
Barneivaretakelse er å ta vare på det indre barnet både i
barn og vokse og utvikle og løfte seg sammen. At liv og
lære stemmer, blir den viktigste oppdragelsesmetoden.
Ved å kommunisere fra hjertet, lærer man barna å kjenne på og å uttrykke egne behov. Ved å søke hjerteløsninger, lærer man dem å tenke på andre enn seg selv.
Ved å kreve at de også yter, lærer man dem å ta sin del
av arbeid som må gjøres. I stedet for å falle ned til 2. nivå
med kjefting, fordømmelse og straff, søker man dialog og
konfliktløsning når det oppstår vanskeligheter. Osv.
Mye av kaoset i dagens familier og skoler, har sammenheng med den utfordrende overgangsfasen fra maktmidler på 2. til 4. nivå. Når man gir slipp på detaljstyring
og moral på 2. nivå, må denne erstattes av tydelige holdninger, etikk og adferd på 4. nivå. Ellers blir det et
vakuum. Foreldrene blir verdimessig sett utydelige, eller
liv og lære stemmer ikke. Dette skaper ustyrlige og
ufyselige barn som f.eks. lager kaos i timene på skolen.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok/ i kap. 11
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Kreativ kommunikasjon og samarbeid
I stigen nedenfor er kommunikasjon, samarbeid og
konfliktløsning integrert i en oversikt. Den oppsummerer
i hovedsak mulighetene man har i kommunikasjon og
samarbeid, både når det gjelder barn og voksne.
Stigen for kommunikasjon og samarbeid
Nivå

Frykt = Dårligere

Kjærlighet = Bedre

Nødreaksjon

5. nivå:
Ånd

Være tatt av frykt,
mistillit og grådighet og puste
dette inn i verden
= gi det liv

Ha mot, tillit til det
gode og kjærlighet
(ønske alle godt) og
puste dette inn i
verden = gi det liv

Be om hjelp.
Be om en løsning.
Be om veiledning.
Be for andre.

Åpent hjerte =
Stengt hjerte =
Lik vekt på egne og
Egoisme. Glemmer
4. nivå:
andres behov.
å tenke på andre.
Hjerte
Lyttende kommuNegativt hjerte =
nikasjon. Søke
Ønske andre vondt
hjerteløsninger

3. nivå:
Ego

Ensidighet
usaklighet, løgn,
forvrengning,
forstørring,
forminskning

Følelsesladet,
overviljesterk kom2. nivå: munikasjon; sinne,
Instinkt kjefte, fordømme,
latterliggjøre etc.
Alliansebygging
1. nivå:
Fysisk

Fysisk, psykisk
eller økonomisk
vold og trusler.

Følge etikken.
Gråte, være lei seg.
Aktivt bidra til verdifokusert samtale og
problemløsning

Rolig og balansert
samtale. Demokratiske beslutninger.
Enighet om klare
avtaler og regler.

Demokratisk
møteledelse. Aktivt
bidra til avklaring, ro
og balanserthet

Maktbalanse.
Respektere hverandres grenser.
Inngå bytteavtaler
begge vinner på.

Ha/ta makt på
vegne av avtaler og
regler ved brudd på
dem. Mane til/kreve
lydighet mot avtaler
og folkeskikk.

Samarbeide om å
dekke behov. Følge
avtaler og regler

Rolig utøvelse av
konsekvenser ved
brudd på avtaler og
regler = fysisk makt

Oppdragelse av barn, ungdom og voksne er en kreativ
prosess der man hele tida må prøve å finne bedre løsninger og skape bedre resultater. Man må prøve å bruke
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mindre av de dårlige og mer av de bedre reaksjonene.
Ved store samarbeidsproblemer, er det bedre å velge en
foreslått nødreaksjon i stedet for en dårlig reaksjon.
Forebyggende og langsiktig arbeid er viktigst og gjøres
når man har tid. Man bør skape lyttende kommunikasjon på 4. nivå. Man spør barnet hva dets behov er. Man
legger fram sine egne behov. Så kommer man løpende
fram til hjerteløsninger og det hele fungerer slik det skal.
Av og til lykkes man ikke. La oss si at barnet bare leker, i
stedet for å kle på seg for å rekke barnehagen. Man har
over tid ikke lykkes på den gode måten og er tom for
ideer her. Da kan man f.eks. gjøre en avtale på 3. nivå
om hvordan morgenstellet skal forløpe. For eksempel
avtale tidsfrister og ansvar. Kanskje belønning (2. nivå)
kan hjelpe? Nytter intet bør man søke hjelp (5.nivå).
En instinktiv og dårlig reaksjon på 2. nivå er å kjefte.
Å true er enda verre (1. nivå). Et alternativ kan være å
prøve en riktig reaksjon på 4. nivå (giraffspråk): ”Jeg
forstår at du har det gøy og vil leke mer. Jeg er redd for å
komme for seint. Jeg trenger at du kler på deg fort, så
jeg rekker jobben. Kan du gjøre det nå med en gang?
Nytter ikke dette, kan man f.eks. velge en nødreaksjon
på 2. nivå og minne om avtalen for morgenstellet: ”Ole!
Avtalen er at du kan leke til kvart på. Nå er den fem på!
Nå må du forte deg, kle på deg og holde avtalen vår!!”
Skulle det skje at du til slutt gråter av fortvilelse, er dette
en nødreaksjon på 4. nivå. Det er ingen katastrofe. Om
barnet ser det eller spør hvorfor, kan det kanskje bli
berørt i sitt hjerte. Av og til gir dette en forløsning.
Nytter intet og tiden er ute, må man kanskje velge en
nødreaksjon. Man utøver konsekvens på 1. nivå og
bruker fysisk makt. Da er det viktig at man er
uemosjonell og sender så nøytrale følelsesmessige signaler til barnet som mulig; = konsekvens, ikke straff.
Stigen angir muligheter som foreligger. I tillegg er
kroppsspråk og tonefall viktig ved kommunikasjon, jfr. s.
34. Poenget er: Vær kreativ! Prøv noe nytt! Ikke gi opp!
Les mer på www.hjerterommet.no/bok/ i kap. 11
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Verdifokusert ledelse –
Å løfte seg selv og andre
Verdifokusert ledelse er at man bevisst søker å løfte
seg selv og sine omgivelser til høyere utviklingstrinn. Det
kan praktiseres i familien, i nabolaget, i organisasjoner
og i arbeidslivet. Her skal det fokuseres på arbeidslivet. I
en virksomhet er poenget å ha riktig fokus på hvert nivå
i stigen nedenfor og ta ledelsen i beskrevet retning.
Samtidig er det et mål å mestre stadig høyere nivåer.
Fem nivåer av organisasjonsbevissthet
Nivå

Målet er å utvikle

Typiske hindringer

5. Felles
verdier

Utvikling av sterk bedriftskultur med felles verdier,
entusiasme og involvering.

Null entusiasme. Andre: Overengasjement og utbrenthet.

4. Transformasjon

Kontinuerlig læring og fornying av virksomheten. Teamarbeid med fokus på kvalitet.

Fastlåste personer.
Profesjonskamp.
Endringsslitasje.

Høy effektivitet, produktivitet
3. Effektivitet og kvalitet i systemer og
prosesser. Økt kompetanse.

Inkompetanse.
Byråkrati. Hierarki.
Egoisme. Tradisjon.

Indre og ytre relasjoner, kom- Intern konkurranse.
2. Relasjoner munikasjon og samarbeid
Manipulering. Skyld.
som fremmer organisasjonen. Emosjonalitet.
1. Overlevelse

Fortjeneste. Soliditet.
Helse, miljø og sikkerhet.

Kortsiktig fokus.
Autoritær ledelse.
Uansvarlighet.

Oversikten er laget ut fra informasjon på http://www.corptools.com/

Man kan praktisere verdifokusert ledelse uansett om
man er leder eller uten formell posisjon. Det beste er at
bedriften som sådan har en verdifokusert ledelse. Mange
bedrifter er i dag på tredje nivå og har fått gode systemer
på plass. De fleste har en ufordring med å løfte seg til 4.
og 5. nivå og bli lærende og verdifokuserte virksomheter.
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Verdifokusert ledelse i praksis
Fundamentet for verdifokusert ledelse er å sørge for
at liv og lære stemmer for en selv og i økende grad for
organisasjonen. Man begynner med seg selv og f.eks.
avdelingen man arbeider i. Hvor er det mulighet for forbedring? Hvor høyt i stigen har man løftet seg så langt?
Hva er de største hindringene? Hva er neste skritt?
Når man har valgt forbedringen man vil fokusere på,
gjelder det som regel å gå strategisk fram. Man kan
bruke kreativ kommunikasjon og samarbeid som beskrevet i forrige kapittel. En start kan være å lufte sine
tanker for noen man har håp om at er positive. Slik kan
man bygge opp støtte for forbedringene, før de eventuelt
tas opp formelt. Er det noen som er svært negative, kan
man kommunisere på hjertenivået med dem. Hva er
deres behov og ønsker? Disse bør også ivaretas. Finnes
en hjerteløsning? Når andre blir sett, hørt og anerkjent
kan det også ofte føre til en mer positiv holdning.
Kanskje lykkes du i din avdeling. Er det mulig å spre
kvalitetsforbedringen og holdningsendringene? Det kan
lønne seg å så sine frø av forbedring i den mest fruktbare
jorden, der de lettest spirer i egen avdeling, i andre
avdelinger eller i ledelsen. Slik sprer løftet seg raskest.
Kanskje kan du vise andre noe om verdifokusert ledelse
fra internett, kursinvitasjoner eller annet og samtale om
det? Kanskje du kan introdusere ”nivåtenkning” og
starte en studiesirkel på denne boka?
Møter du mest negative holdninger? Ikke gi opp.
Praktiser forbedringer i ditt eget arbeid. Forvent av andre
at de også forbedrer seg. Hjelp dem. Gi positive tilbakemeldinger når du kan. Sørg for at liv og lære i økende
grad stemmer for deg selv. Ved å være en god rollemodell
øker din åndelige makt uansett formell posisjon. Ta opp
igjen ideene dine om et halvt år. Kanskje har tiden og
andre blitt modne for dem? Med tiden vinner som regel
det gode fram. Du kan lese mer om verdifokusert ledelse
på www.corptools.com og internettsiden nedenfor.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok/ i kap. 12
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2. Del - Den ytre visjonen:
Å løfte verden til hjertenivået
Kapittel 5: Kjærlighetens økonomiske teori
Å løfte økonomi og politikk til hjertenivået
Denne boka handler om hjertekultur. I første del
beskrev jeg kommunikasjon og samarbeid fra hjertet på
livets ulike områder. I tredje del beskrives hvordan vi
gjennom selvutvikling kan utvikle oss, slik at hjertet og
ikke egoet eller lavere instinkter styrer tanker, følelser,
vilje og atferd. Dersom mange utvikler seg på denne
måten, blir det mulig å løfte samfunnet til hjertenivået
også. Denne andre delen av boka handler om dette.
Hvordan blir økonomi, politikk og arbeidsliv dersom vi
lever ut fra hjertet i stedet for egoet og lavere instinkter?
Til dette vil mange umiddelbart si: "Men det er jo helt
urealistisk! Slik er jo ikke menneskene!" Kartet nedenfor
viser at de i stor grad har rett i dette.
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Hvert år gjøres det en undersøkelse av hvor
demokratiske landene i verden er. Resultatene publiseres
på http://www.worldaudit.org/home.htm. I forhold til bokas
utviklingsstiger, kan de sorte landene sies å være på
trinn 1 eller 2 - Rettsløshet eller diktatur. De grå landene
er mellom trinn 2 og 3, dvs. i overgangen mellom
autoritært og demokratisk styresett. De hvite landene
kan sies å være på tredje nivå der demokratiet fungerer
og menneskerettigheter blir respektert fullt ut.
Kartet viser at for et flertall av verdens befolkning er
det urealistisk å løfte seg til hjertenivået. Først må de
løfte seg til det demokratiske nivået. Likevel bekrefter
kartet realismen i bokas grunnleggende tankegang.
Utvikling er mulig! Det er ikke mer enn 250 år siden det
ikke fantes et eneste demokrati i hele verden og at
mennesker med en demokratisk personlighet var en
sjeldenhet. Omlag en fjerdedel av menneskeheten har
utviklet og løftet seg betydelig i løpet av 250 år.
Utvikling skjer ved at man får nye ideer og utvikler ny
kunnskap som settes ut i livet. Først kom franske 1700talls tenkere med ideen og teorien om demokrati som
styresett. 250 år seinere er dette satt ut i livet i store
deler av verden. Skal vi løfte oss selv og samfunnet til
hjertenivået, må først ideen om dette oppstå og et økonomisk og politisk system på hjertenivået beskrives. Denne
siste delen av boka er skrevet ut fra følgende premiss:
Gitt at mange er på vei til å løfte seg til hjertenivået i
sitt indre. Hvordan kan de da løfte arbeidsliv,
økonomi og politikk også til hjertenivået?
Å realisere dette regner jeg som like realistisk, som at
flertallet av menneskene på 1700-tallet må ha betraktet
dagens demokrati og velferdssamfunn som totalt urealistisk. Den gang som nå, tror jeg at hvis en kjerne av
mennesker tror på det og arbeider for det, vil ideen vinne
fram på sikt og bli realisert i økende omfang i verden.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok i kap. 33
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Helhetlig realøkonomisk tenkning
I tradisjonell økonomisk teori og tenkning opererer
man med to grunnleggende problemstillinger:
 Produksjonsspørsmålet - Hva skal bedriften produsere, hvor mye og hvordan organisere dette?
 Fordelingsspørsmålet - Hvor stor innsats skal den
enkelte yte, og hva skal lønnen for dette være?
Dette er en svært begrenset måte å betrakte økonomi
på. Helhetsperspektivet blir borte på det teoretiske plan,
og materielle verdier blir et mål i seg selv på det
praktiske plan. Realøkonomimodellen nedenfor viser
hvordan økonomien er en del av en større sammenheng
som man må ta hensyn til i økonomisk teori og praksis.
ØKOLOGISKE
KRETSLØP
- Produksjon
- Renovasjon
- Rekreasjon

ØKONOMISKE
KRETSLØP

Energi og
råvarer
Avfall, utslipp
og inngrep
Investering

MILJØSPØRSMÅLET
Økologisk
bærekraftig?

PRODUKSJONSSPØRSMÅLET
Hva? - Hvordan? Hvor mye?

MENNESKELIGE
BEHOV

Arbeid
Varer og
tjenester
Kapitaltjenester

FORDELINGSSPØRSMÅLET
Fra hvem?
Til hvem?

VERDISPØRSMÅLET
Hva gir økt
livskvalitet?

Til venstre har vi naturen og dens økologiske kretsløp. Dette er fundamentet for alt liv og all økonomisk
virksomhet på jorda. For å bevare livsgrunnlaget oppstår
ytterligere en grunnleggende økonomisk problemstilling:
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Miljøspørsmålet - Hvordan skape en økonomi og
utvikling som er økologisk bærekraftig?
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Til høyre i figuren har vi menneskene og deres behov.
Ifølge behovsmodellen som innledet boka, har mennesket
tre kvalitativt forskjellige typer behov: Indre behov,
økologiske behov og materielle behov. Indre behov kan
bare tilfredsstilles gjennom egenaktivitet. Økologiske
behov kan bare tilfredsstilles gjennom å skape en
bærekraftig utvikling. Det er bare de materielle behovene
som kan tilfredsstilles gjennom tradisjonell økonomisk
vekst og virksomhet. Derfor oppstår ytterligere en
grunnleggende økonomisk problemstilling:


Verdispørsmålet - Hva er målet i økonomien? Hva
skaper økt livskvalitet? Hvilke behov er viktigst?
Realøkonomimodellen klargjør de fire grunnspørsmålene i økonomien. I tillegg beskriver den de grunnleggende sammenhengene. Det realøkonomiske kretsløpet
omfatter
tre
kapitalbeholdninger;
naturkapitalen,
realkapitalen og menneskekapitalen. Via den økonomiske
sirkulasjonen står de i et gjensidig utvekslingsforhold til
hverandre (pilene). I tillegg kommer kulturkapitalen som
binder alt sammen. Den omfatter skriftspråk, pengesystem, politisk system, lover, institusjoner, kultur, mv..
En realøkonomisk helhetsforståelse
Tradisjonell økonomisk teori fokuserer kun på produksjonsproblemet og fordelingsproblemet. Man utelater
og glemmer miljøspørsmålet og verdispørsmålet. Slik blir
middelet, materiell produksjon og konsum, et mål i seg
selv. Det vi trenger er en økonomisk teori som også
inkluderer miljøspørsmålet og verdispørsmålet. Økonomi
er læren om å utnytte de tilgjengelige ressurser best mulig
for å tilfredsstille menneskelige behov. Med utgangspunkt
i denne definisjonen og realøkonomimodellen skal jeg
utvikle en sårt tiltrengt helhetlig økonomisk tenkning. Jeg
starter med verdispørsmålet og forankrer tenkningen i
behovsmodellen som innledet boka. Så drøfter jeg miljøspørsmålet og beskrankningen de tilgjengelige ressurser
gir. Med dette som utgangspunkt, skal jeg drøfte produksjons- og fordelingsspørsmålet i et helhetlig perspektiv.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok i kap. 33

69

Fra etterspørsel til behov i fokus
Svaes livsplanorienterte behovsmodell
LIVSPLAN
Åndelige:
Mentale:
Følelse:
Kroppslige:

Økologiske:

Materielle:

BEHOV

BILLEDLIG

Indre behovstilfredsstillelse:
Mening, kreativitet, høyere bevissthet mv.
Lære, forstå, kontrollere, mv.
Kjærlighet, anerkjennelse, mv.
Hvile, mosjon, nytelse, sex, mv.
 Behovstilfredsstillelse krever
tid og evne til å ivareta behovene
Miljøstandard:
Luft, vann, næring, stråling inn i kroppen.
Avfall og utslipp ut og vekk.
Bevare økologiske nisje (grenseverdier).
.
 Behovstilfredsstillelse krever
bærekraftig utvikling og livsstil
Levestandard:
Økonomisk og fysisk sikkerhet
Varer/ tjenester som gir høy levestandard
 Behovstilfredsstillelse krever
produksjon og konsum

På side 14 - 15 forklarte jeg behovsmodellen. Dette
bør leses om igjen nå. På side 48 - 51 ble modellen
utdypet i retning av selvivaretakelse. Nå skal modellen
utdypes i form av økonomisk teori. Ifølge definisjonen av
økonomi dreier økonomi seg om å tilfredsstille menneskelige behov. Men hva består disse behovene i? Verdispørsmålet er egentlig det mest fundamentale spørsmålet
i økonomien. Årsaken er at målet man velger bestemmer
lønnsomhetskriteriet, som igjen påvirker alt annet.
Likevel er verdispørsmålet en ikke-eksisterende problemstilling i det økonomiske fag. Man har i alle år omgått
problemet ved å ta utgangspunkt i et annet begrep enn
behov. Det er begrepet etterspørsel. Tanken er at gjennom etterspørselen i markedet kommer de underliggende
behovene til uttrykk. Derfor er det ikke så viktig å
beskrive behovene. Men så enkelt er det ikke.
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I en pengeøkonomi kreves det at man har penger for å
kunne etterspørre noe. Inntektsfordelingen påvirker
derfor hvilke behov som kommer til uttrykk. Verdens
fattige flertall sine behov blir ikke registrert i markedet
som etterspørsel, fordi de mangler penger. Derfor settes
lite ressurser inn på å dekke deres behov. For det andre
kan ikke alle behov tilfredsstilles gjennom kjøp av varer
og tjenester, f.eks. behovet for gode relasjoner. Når man i
økonomien fokuserer på etterspørsel i markedet i stedet
for menneskelige behov, vil man:


Utelukkende se behovene til de som har penger



Utelukkende se materielle behov (det som kan kjøpes for penger) og overse andre behov og verdier.

Hovedpoenget i behovsmodellen min er at vi har tre
typer behov som krever helt forskjellig type aktivitet for å
tilfredsstilles. Indre behov krever egenaktivitet, økologiske behov krever bærekraftig utvikling, og materielle
behov krever produksjon og konsum for å tilfredsstilles.
Fordi det er den samme tiden og de samme ressursene vi
har til rådighet til å dekke alle tre typer behov, får vi en
klassisk økonomisk avveiningssituasjon. Om man
ensidig prioriterer ett av behovene, f.eks. levestandard,
går det utover tilfredsstillelsen av de andre behovene.
Tradisjonell økonomisk teori kan betraktes som et
spesialtilfelle av en mer generell økonomisk teori basert
på behovsmodellen. Det er at kun materielle behov
tillegges verdi, mens økologiske behov og indre behov
tillegges null verdi. Den gang fattigdom var det altoverskyggende problemet, var dette en relevant forenkling. I
dag når levestandarden er så høy i rike land, gir dette en
irrelevant tilnærming til økt livskvalitet i våre land. Det
gir også en irrelevant tilnærming globalt sett, fordi de
fattiges materielle behov ikke registreres som etterspørsel, og fordi økologiske behov også må ivaretas. Derfor
må en helhetlig økonomisk tenkning ta utgangspunkt i
begrepet behov, ikke i begrepet etterspørsel.
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Helhetlig lønnsomhet og tidsøkonomi
Det finnes et mysterium i vår tid. På tross av at vi
aldri har hatt flere tidsbesparende redskaper, har vi aldri
har hatt dårligere tid. Ved hjelp av helhetlig økonomisk
tenkning ut fra behovsmodellen kan gåten løses.
Den første årsaken til at vi har så dårlig tid, er at vi
overprioriterer levestandard (produksjon og konsum).
Derved blir det mindre tid til å dekke indre behov og
vanskeligere å dekke økologiske behov. Dersom vi hadde
akseptert å stå stille på dagens levestandard, kunne
produktivitetsveksten vært tatt ut i form av kortere
arbeidstid i stedet for høyere lønn. Derved hadde vi fått
bedre tid til å dekke indre behov. Økologiske problemer
ville også bli lettere å løse uten videre forbruksvekst.
Den andre årsaken til at vi har så dårlig tid, er at når
vi effektiviserer produksjonen, gjør vi behovstilfredsstillelsen ineffektiv. Poenget er at når vi arbeider svært
effektivt, får vi ikke dekket andre behov samtidig med at
vi arbeider. Arbeidet blir stresset med ensidig vekt på
fysisk eller mental produksjon. Gamle dagers økonomi
var lavproduktiv. Men den var høyeffektiv i å tilfredsstille
indre behov. For eksempel kunne man arbeide ute på
jordet (trim), sammen med familien (følelsesmessig
behov) og nyte den vakre naturen (åndelig behov). Dette
er effektiv behovstilfredsstillelse. Man tilfredsstiller tre
indre behov samtidig med at man produserer mat. I
dagens spesialiserte økonomi får man bare dekket ett
behov av gangen. Mandag kveld trimmer man kanskje på
treningsstudioet. Tirsdag er man sammen med familien.
Til helgen kommer man seg ut i vakker natur. På denne
måten strekker ikke tiden til. At høyeffektiv produksjon
skaper ineffektiv behovstilfredsstillelse, er antakeligvis
hovedårsaken til at vi har så dårlig tid.
Hvordan kan vi endre på dette? Det er to veier å gå.
Enten kan vi gjøre produksjonen noe mindre effektiv, og
ta oss noe mer tid til å tilfredsstille indre behov i
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arbeidstiden. F.eks. kan vi prate litt mer sammen,
trimme i arbeidstiden, ha en bedriftsbarnehage slik at
man kan se litt mer til barna, eller liknende. En annen
vei å gå er at man lever i to typer økonomi og henter ut
det beste fra hver av dem. Man kan f.eks. ha halv
arbeidstid i den høyproduktive økonomien og tjene mye
per time. Så kan man ha halvt arbeid i egen virksomhet
der man ikke er så produktiv. Man kan være hjemmeværende og passe sine egne barn. Man kan drive litt
matauk på si. Eller drive med noe salg, kunstnerisk virksomhet, kursvirksomhet eller annet sammen med samlivspartneren. Eller annet som gjør at man tjener eller
sparer penger, samtidig som man dekker indre behov.
Den tredje årsaken til at vi har så dårlig tid, er
privatbilen. Bilen er den uoppdagede tidstyven. Jeg har
ved flere anledninger regnet nøye på det med utgangspunkt i offentlig statistikk. Hver gang gir det omlag
samme resultat. Dersom man har en gjennomsnittsbil og
en gjennomsnittsinntekt, må man arbeide mellom to og
tre måneder i året for å tjene nok penger til finansiering,
drift og vedlikehold av bilen. Det betyr at dersom man
kunne klart seg uten privatbil, kunne man ha ca. seks
timers dag, fire dagers uke eller tre måneders ferie i året.
Men å klare seg uten bil er jo helt urealistisk, vil
mange si. Det er poenget. Vi har bygget et samfunn der
man er avhengig av privatbilen. Vi betaler prisen for
dette i form av dårlig tid. Tar man hensyn til tiden det tar
å tjene til bilen og inkluderer dette i reisetiden, har jeg
regnet ut at biler i Norge har en fart på årsbasis på
omlag 18 km/t, dvs. sykkelfart. I forhold til helhetlig
behovstilfredsstillelse er kollektivtransport et mer effektivt transportsystem. Man sparer tid totalt sett, fordi det
er mindre ressurskrevende. Samtidig forurenser det
mindre. I utredningen Den blå veien til en grønn jord for
FIVHs forskningsinstitutt har jeg beskrevet visjonen av
et velfungerende transportsystem basert på en kombinasjon av kollektivtransport, leiebiler og elbiler.
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Fra en tom til en full verden
Gjennom drøftelsen av verdispørsmålet har jeg slått
fast at mennesket har indre behov, økologiske behov og
materielle behov. De økologiske behov dreier seg om å
skape en bokstavelig talt sunn økonomi for å skape god
helse og overlevelse på sikt. Mennesket er som alle andre
arter på kloden avhengige av å bevare den økologiske
nisjen for å overleve som art. Dette er rammebetingelsene
organismen er avhengig av i form av passe temperatur, å
unngå skadelig solstråling og radioaktiv stråling, å puste
i ren luft, å få nok rent vann og variert næring etc..
Menneskeheten er i en vesentlig forskjellig situasjon i
dag enn for bare hundre år siden. For hundre år siden
syntes naturressursene å være utømmelige. Økonomien
illustrert ved firkanten var vesentlig mindre enn
jordkloden illustrert med sirkelen. På grunn av
eksponentiell økonomisk vekst (vekst med rente og
rentes rente) hadde man allerede 70 år seinere beveget
seg fra en "tom" til en "full" verden. De miljø- og
ressursmessige grensene for vekst var blitt merkbare.
Natur

Natur

Økonomi

Økonomi
År 1900

År 1970

Professor Lars Bern beskriver utviklingen ved hjelp av
figuren på neste side. I forrige århundret gikk omlag en
tredjedel av klodens livsopprettholdende kapasitet tapt
grunnet overutnyttelse, forurensninger og inngrep som
har medført tap av biologisk mangfold (se f.eks. World
Watch Institute’s Vital Signs). Bare mellom 1975 og 2000
regner man med at 18 % av jordas dyrkbare mark gikk
tapt. Sakte men sikkert synker verdens kapital av fossil
energi, som dagens økonomi er helt avhengig av. På den
annen side stiger ressursbehovet på grunn av befolk74
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ningsvekst og forbruksvekst. I løpet av de neste tretti år
regner man med av verdensbefolkningen vil dobles. I
tillegg sprer det høye vestlige forbruksnivået seg til nye
deler av verden, f.eks. Sørøst-Asia. Vi står overfor en
situasjon med synkende ressurstilganger og økende
ressursbehov. Ressursklemmen nærmer seg raskt:
Ressursklemmen
Ressurstilgang

Krisepunktet
Stiplede linjer =
Bærekraftig utvikling

Frihetsgrad

Ressursbehov
Tid
1900

2000

20??

Når de to kurvene møtes forsvinner frihetsgraden vi
har i dag - også for de rike landene. Erfaringen fra menneskehetens historie tilsier at da er alles kamp mot alle
det sannsynlige resultatet. Krigen i Midtøsten illustrerer
dette. Den er i stor grad en kamp om vann- og landressurser, krydret med religiøse og etniske motsetninger
og brakt over kokepunktet med voldelig ekstremisme.
Eksponentiell vekst og krise

Organisk vekst
Ressursforbruk

Ressursforbruk

Opprinnelig
bærekraft
Redusert bærekraft
etter overforbruk

S-formet vekstkurve, f.eks. veksten
til ett enkelt menneske

Tid

Tid

Naturen kjenner kun til to typer vekst. Ukontrollert
vekst som i figuren til venstre, og kontrollert vekst som i
figuren til høyre. Tida er i ferd med å renne ut for å få
kontroll over veksten i tide.
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Fra økonomisk til økologisk bærekraftighet
Å få kontroll over den økonomiske veksten dreier seg
ikke om å stanse all vekst og utvikling. Det dreier seg om
å skape utvikling, uten at total ressursbelastning overskrider bæreevnen. Det er ressursforbruket som ikke må
vokse over en viss grense. Når det gjelder utnyttelsen av
disse ressursene, er det rom for uendelig utvikling for å
få høyere levestandard og livskvalitet ut av ressursene.
Det er to ulike syn på hvilken kapital som må bevares og
ikke tæres på, for at utviklingen skal være bærekraftig.
Økonomisk bærekraftighet:
Summen av de to kapitalene må bevares.
Naturkapital

Menneskeskapt
realkapital

Økologisk bærekraftighet:
Kapitalene må bevares hver for seg.

De som fokuserer på økonomisk bærekraftighet
betrakter det som i orden at naturkapital overbelastes og
erstattes av menneskeskapt kapital. F.eks. at fiskeressurser uttømmes, så lenge dette erstattes av fiskeoppdrett. Riktignok er man opptatt av å bevare særlig
kritisk naturkapital, f.eks. biologisk mangfold, og å
begrense forurensninger. Men miljøvern må sees i forhold
til hva økonomien tillater. Naturforringelsen som gjenstår
mener man at man må leve med og skal klare å takle.
Økonomisk bærekraftighet
Forutsetning:

Natur kan generelt erstattes av menneskeskapt kapital.
Endres naturen vesentlig eller ødelegges, utvikler
samfunnet nye løsninger og ny teknologi.

Politikk:

Økonomisk vekst og bærekraftig utvikling. Spesielt
viktig natur må vernes og utslipp begrenses,
men miljøvern må begrenses til det økonomien tåler.

Tilhengere:

Tradisjonelle økonomer og politikere = makthavere flest
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Ved økologisk bærekraftighet er synet helt motsatt.
Men mener at det er den økonomiske veksten som må
begrenses til det naturen tåler. Både naturkapital og
menneskeskapt realkapital må bevares. Man må bevare
naturens opprinnelige tilstand, f.eks. slik at skog ikke
dør i Europa og at temperaturen ikke stiger på jorda.
Den økonomiske utfordring dette gir, mener man at man
må leve med og skal klare å takle. Debatten mellom de to
synene koker ned til: Hva er viktigst av økonomi og miljø?
Økologisk bærekraftighet
Forutsetning:

Natur kan generelt ikke erstattes av menneskeskapt
kapital. Mennesket bør bare utnytte naturen på en slik
måte at ikke naturens tilstand endres vesentlig.

Politikk:

Bærekraftig utvikling. Naturens opprinnelige
tilstand må noenlunde gjenopprettes og økonomisk
vekst må begrenses til det naturmiljøet tåler.

Tilhengere:

Miljøfaglige organisasjoner og institusjoner og folk flest.

Tilhengerne av økonomisk bærekraftighet er teknologiske optimister. De regner med at mennesket alltid vil
utvikle ny teknologi som gjør at man kan erstatte ødelagt
natur. Tilhengerne av økologisk bærekraftighet betrakter
naturkapital og menneskeskapt kapital som noe som
utfyller hverandre og ikke kan erstatte hverandre. Det
trengs fisk for å ha nytte av fiskebåter. Det trengs skog
for å ha nytte av sagbruk og papirindustri. Det trengs
jord og artsmangfold i landbruket. Menneskets utånding
og avføring er plantenes innånding og næring, etc..
Mennesket og naturen kompletterer hverandre og står i
et gjensidig avhengighetsforhold. Dette er virkelighetsoppfattelsen til tilhengerne av økologisk bærekraftighet.
Som foreleser i makroøkonomi ved Handelshøyskolen
BI har jeg presentert de to synene på bærekraftighet for
mange tusen studenter. I klasser på 100 - 300 studenter
har det aldri vært mer enn fem som tror på økonomer og
makthavere flest. Mitt spørsmål er: Tror de på det selv?
Har de tenkt over dette? Eller tør de ikke si noe annet?
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Å definere økologisk bærekraftighet presist
Skal økologisk bærekraftighet fungere som et politisk
mål, må det gjøres målbart på linje med f.eks. nasjonalproduktet. Kriteriene nedenfor er et kompromiss mellom
at definisjonen skal være forståelig og at den skal være
tilstrekkelig presis til å være vitenskapelig målbar (Kilde:
Den blå veien til en grønn jord, Svae 1996).
Å ikke overskride bæreevnen vil si å innfri de seks miljøbud
Opprettholde naturkapitalen
1) Ikke forurense mer enn naturens rensekapasitet.
2) Ikke risikere varig økokatastrofe eller artsutryddelse.
3) Ikke høste mer enn tilvekst av levende ressurser.
Opprettholdbar menneskeskapt realkapital
4) Ikke forbruke kapital av ikke-fornybare materielle ressurser.
5) Ikke være avhengig av ikke-fornybare energiressurser.
Minimere globalt overforbruk
6) Minimere forbruk som overskrider pkt. 1-5 når u-lands levestandard heves tilstrekkelig til å løse verdens fattigdomsproblem.

Første bud er å ikke forurense mer en naturens
rensekapasitet. Ved hjelp av renseanlegg på kloakk og
industriutslipp har man i stor grad løst lokale vannforurensningsproblem. Når det gjelder regionale forurensninger (sur nedbør) og globale forurensninger (CO 2)
er naturens rensekapasitet fortsatt betydelig overskredet.
Andre bud er å ikke risikere varig økokatastrofe eller
artsutryddelse. Atomkraft er f.eks. en teknologi der man
kan risikere varig økokatastrofe, som ved Tjernobylulykken. Teknologien bør derfor ikke anvendes. Dette
budet har også konsekvenser for jord- og skogbruk. Man
må bevare så vidt mye urskog at man ikke risikerer at
det biologiske mangfoldet reduseres, dvs. artsutryddelse.
Og man må ikke grøfte, hogge skog eller annet slik at
man risikerer ødeleggende flomkatastrofer, forørkning
eller liknende. Det andre budet kan oppsummeres
gjennom det velkjente miljøprinsippet om å være føre var.
78

Les mer på www.hjerterommet.no/bok i kap. 34

Tredje bud er å ikke høste mer enn tilvekst av levende
ressurser. For å bevare fiskebestander, skog, dyr, etc.
kan man ikke høste mer enn årlig tilvekst, dvs. renten på
naturkapitalen. Dersom de tre første budene etterleves,
er dette til sammen de nødvendige og tilstrekkelige
betingelser for å bevare naturkapitalen.
Det fjerde og femte budet skal sikre at den menneskeskapte realkapitalen også kan vedlikeholdes år etter år.
Fjerde bud er å ikke forbruke ikke-fornybare ressurser i
form av metaller og mineraler. Det er ingen begrensning
på utvinningen av disse, annet enn det som følger av de
tre første budene. Men når det gjelder bruk, er poenget at
dette er en kapital vi må unngå å forbruke. Kapitalen
bevares gjennom vedlikehold (unngå korrosjon) og resirkulering, slik at metaller og mineraler brukes om igjen.
Det femte budet er at man ikke skal være avhengig av
ikke-fornybare energiressurser, dvs. fossile bredsler som
kull, olje og gass samt uran. Dessverre er dette energikildene industrisamfunnet er totalt avhengige av. Dagens
bruk av fossile bredsler strider også mot det første og
andre miljøbudet ved at de skaper forurensninger over
naturens rensekapasitet (f.eks. sur nedbør og CO2utslipp) og at de skaper fare for varig økokatastrofe
(globale klimaforandringer). Her har industrisamfunnet
sin største utfordring. Selve fundamentet for industrisamfunnet og økonomien må endres gjennom energiøkonomisering og en overgang til fornybare energikilder.
Det sjette budet er at vi må minimere globalt overforbruk. Dvs. forbruk som overskrider pkt. 1-5 når ulands levestandard heves for å løse verdens fattigdomsproblem. Budet må forstås slik at u-land har en rimelig
rett til å heve sin levestandard. Dette kan medføre at
økosystemenes bæreevne overskrides regionalt eller globalt. Da er det i-landenes ansvar å redusere forbruk og
utslipp, slik at vi oppnår økologisk bærekraftighet totalt
sett. CO2-utslipp er et eksempel på at menneskeheten
står overfor denne problemstillingen og utfordringen.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok i kap. 34

79

Helhetlig lønnsomhet: Bærekraftig ledelse
Jeg har omtalt verdispørsmålet og miljøproblemet.
Med dette som bakgrunn skal jeg analysere produksjonsproblemet - dvs. hva som lønner seg - i et nytt
perspektiv. Ifølge behovsmodellen har vi tre typer behov;
økologiske behov (grønne verdier), indre behov (røde verdier), og materielle behov (blå verdier). De tre behovene
samsvarer med de tre kolonnene i tabellen. Ved bærekraftig ledelse er poenget å løfte seg i stigen slik at menneskelige behov ivaretas på en stadig mer helhetlig måte.
Stigen for bærekraftig ledelse
NIVÅ
AV
BÆREKRAFT

MILJØ
DIMENSJON

SOSIALE
DIMENSJON

ØKONOMISKE
DIMENSJON

Grønne verdier

Røde verdier

Blå verdier

Økologisk
bærekraftighet
Helhetlig
miljøledelse

Sosial
bærekraftighet:
Helhetsorientert
ledelse og
menneskelig vekst

Økonomisk
bærekraftighet:
Langsiktig realøkonomisk lønnsomhet
i tre dimensjoner

Svak
bærekraft

Økoeffektivitet:
Forebygge
forurensninger
Minimere avfall
og ressursbruk

Behovsorientering:
Verdifokusert
ledelse, kundeog medarbeiderorientering

Balansert
verdiskaping:
Forebyggende
verdiskaping
i tre dimensjoner

3)
Økonomisk
vekst

Internkontroll:
Innfrielse av
helse, miljø- og
sikkerhetskrav

Maktbalanse:
Innfrielse av arbeidsmiljøkrav og
fagforeningskrav

Snill kapitalisme
Maksimere overskudd innenfor lovverk og vanlig etikk

Uansvarlighet

Problemfornektelse:
Miljøuansvarlighet

Maktorientering:
Sosial uansvarlighet og utnytting
av ansatte

Rå kapitalisme:
Profittmaksimering
uten etikk. Ensidig
egeninteresse.

1)
Kriminalitet

Rovdrift:
Miljøkriminalitet

Voldsmentalitet:
Sosial kriminalitet,
rovdrift på ansatte

Hensynsløshet:
Økonomisk
kriminalitet

5)
Sterk
bærekraft
4)

2)

80

Les mer på www.hjerterommet.no/bok i kap. 37

I begynnelsen er en markedsøkonomi gjerne kaotisk
med mangelfull lovregulering og håndhevelse av lovene.
Vi kan tenke på ville vesten i USA. I dag har vi ville østen
etter at Sovjetunionen gikk i oppløsning. Laveste trinn i
stigen er å tjene penger via kriminalitet og korrupsjon.
På andre trinn i stigen er det lov og orden i markedet.
Men bedriftene praktiserer en rå kapitalisme. Miljøhensyn er et fremmedord. Å utnytte arbeiderne maksimalt
via lav lønn og lange arbeidsdager er selve poenget for å
tjene mest mulig. Dette er kapitalisme slik vi kjenner den
fra vårt eget land i tidligere tider og fra u-land i dag.
Det tredje trinnet i stigen er der den norske økonomien og de fleste norske bedrifter befinner seg. Fagforeninger, arbeiderbevegelse og miljøbevegelse har sørget for
at politikerne har vedtatt lovreguleringer som tvinger
bedriftene til å ta miljøhensyn og arbeidsmiljøhensyn,
selv om målet oftest fortsatt bare er å tjene penger.
De beste bedriftene i markedet er allerede på det
fjerde trinnet. De ivaretar miljøet, sine medarbeidere og
sine kunder mer enn det som er lovpålagt og vanlig. De
tjener penger ved å skape røde og grønne verdier. Det
femte og øverste nivået i stigen er visjonen på lang sikt:
Bærekraftige bedrifter i et bærekraftig samfunn.
Den nye løsningen på produksjonsspørsmålet er å la
økt bærekraftighet være lønnsomhetskriteriet i stedet for
ensidig vekt på fortjeneste. Når man løfter seg i stigen,
endres virksomhetens etikk og verdigrunnlag. Man gir
slipp på en holdning om at natur og mennesker kun er
midler for å tjene penger. Gradvis utvikler man en holdning om at ivaretakelse av helheten av natur, mennesker
og økonomi er et mål i seg selv. Stigen for bærekraftig
ledelse er kjernen i kjærlighetens økonomiske teori. Å
løfte sin bedrift, organisasjon eller kommune i stigen er
kjærlighet i praksis, fordi det er å ta økt vare på helheten
av ulike behov og interesser. Bærekraftig ledelse er et
helhetlig ledelseskonsept som kan og bør erstatte profittstyring i næringslivet og pengefiksering i det offentlige.
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Fra pengeøkonomisk til
realøkonomisk lønnsomhetsvurdering
For å skape en bærekraftig utvikling trenger man
bærekraftig ledelse på bedrifts- og samfunnsnivå. Ved
bærekraftig ledelse forlater man kvantitativ lønnsomhet.
Det vil si mer av materielle verdier som kan måles i
kroner. I stedet får man en kvalitativ lønnsomhet; det vil
si mer av flere verdier. Miljøhensyn og ivaretakelse av
menneskelige behov måles best i realøkonomiske
størrelser (timer, tonn, kcal, verdier på en skala, etc.).
Dette gir nye utfordringer for økonomi som vitenskap.
For å gjennomføre bærekraftig ledelse trenger man et
tredimensjonalt ledelses- og regnskapssystem som omfatter miljøregnskap, sosialregnskap og finansregnskap
på bedrifts- og samfunnsnivå. Ved bærekraftig ledelse får
man altså en trippel bottom line som omfatter grønne,
røde og blå verdier. Målet er å skape forbedring i alle
dimensjoner. Det tok ca. 100 år å utvikle gode systemer
for finansregnskap. Nå er utfordringen å utvikle gode
systemer for miljøregnskap og sosialregnskap. Arbeidet
med miljøregnskap skjøt fart etter Brundtlandkommisjonen i 1987. Når det gjelder sosialregnskap eller etisk
regnskap som det også kalles, er arbeidet bare så vidt
begynt. I tillegg trengs en metode for lønnsomhetsvurdering av helheten. Dette ble utviklet av Keeney og Raiffa
på 1970-tallet og heter flermåls beslutningsanalyse.
Flermåls beslutningsanalyse ved større beslutninger
Flermåls beslutningsanalyse er en formalisert prosess
og kvantitativ metode for lønnsomhetsvurdering i flere
dimensjoner (benevninger). Man skiller først mellom mål
og midler, fordi de skal analyseres hver for seg.
Neste trinn er å gjennomføre en preferanseanalyse.
Preferanseanalysen er en verdidebatt der man klargjør
ulike mål og deres viktighet. Hva er det egentlig vi ønsker? Hensikten er å gjøre dette eksplisitt, lettere disku82
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terbart og offentlig tilgjengelig. Ved kvantitativ analyse vil
man ved hjelp av et dataprogram bygge en preferansemodell som representerer beslutningstakerens verdier. I
preferansemodellen angis vekter (viktighet av delmålene),
delmålenes nyttefunksjoner (viktighet av å oppnå de
beste eller unngå de verste konsekvensene) og eventuell
synergi (om helheten er mer/mindre enn sum av delene).
Tredje trinn er å gjennomføre en konsekvensanalyse.
Dette dreier seg om å beskrive så objektivt som mulig
virkningene av å gjennomføre ulike tiltak. (midler). Målet
for konsekvensanalysen er å lage en beslutningstabell.
Det vil si skårer på alle delmål i målhierarkiet for de foreslåtte handlingsalternativene. Fjerde trinn er at man kan
rangere alternativene ved hjelp av preferansemodellen på
en PC. I tillegg kan man foreta en følsomhetsanalyse. Det
er å undersøke rangeringens følsomhet for endring i
delmålenes viktighet. Og man kan gjennomføre en
usikkerhetsanalyse der man undersøker rangeringens
følsomhet for endring av konsekvenser i usikre variable.
Poenget med kvantitativ lønnsomhetsvurdering er at
det gir støtte for tanken og input i diskusjonene som
fører fram til den endelige beslutning. De tradisjonelle
metodene for lønnsomhetsvurdering er nåverdi- og
internrentemetoden og nytte-kostnadanalyse. Disse blir i
dag feilaktig benyttet til å lønnsomhetsvurdere helheten,
selv om de bare fanger opp verdier som kan måles i
penger. I framtida bør de kun brukes til vurdering av den
økonomiske dimensjonen. Verken livskvalitet eller økologisk bærekraftighet kan måles i penger. Derfor trengs
flermåls beslutningsanalyse for å håndtere røde, grønne
og blå verdier, som alle har ulike måleenheter.
Hjerteløsningsmodellen ved mindre beslutninger
Ved mindre omfattende beslutninger kan man gjennomføre flermåls beslutningsanalyse uten bruk av tall og
PC. Dette er beskrevet i del 1 om å skape samarbeid fra
hjertet. Hjerteløsningsmodellen er en forenklet og folkelig
metode, basert på teorien til flermåls beslutningsanalyse.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok i kap. 37

83

Å legge alternativfokusering bak seg
Egeninteressens utrednings- og diskusjonsmetode
Både politiske debatter og diskusjoner i bedrifter og
etater er oftest alternativfokuserte. Ved alternativfokusering kommer man rask fram med ulike forslag til
løsning av et problem, eller motforestillinger mot framlagte forslag. Så begynner en diskusjon om hvilket av
disse alternative forslagene som er best. Derav betegnelsen alternativfokusering (Keeney 1992). Alternativfokuserte diskusjoner vil ofte være skinndiskusjoner.
For det første vil en person eller gruppering ofte
forskjønne de positive sidene ved sitt forslag og stikke
ulempene under teppet. Tilsvarende svartmales andres
forslag. Diskusjonen dreier seg ofte om hva som egentlig
vil bli konsekvenser av ulike forslag. Dette er ikke så
egnet for diskusjon. Det er egnet for en saklig og objektiv
konsekvensutredning der man får fram fordeler og
ulemper ved de ulike alternativene og usikkerhet omkring
de faktiske konsekvenser. Man kan godt gjøre dette i et
møte, f.eks. ved at man sammen lager en liste med
fordeler og ulemper ved ulike alternativer. Men oftest
skjer ikke dette. Man er mer opptatt av å overbevise
hverandre enn å undersøke sannheten og få fram fakta.
Videre diskuterer man ofte ikke det som diskusjonen
kanskje egentlig dreier seg om, dvs. hvilke verdier som er
viktigst. Hva er egentlig målet? Er det å skape en mer
bærekraftig bedrift? Eller er det bare å tjene penger?
Eller å bevare privilegier, status, livsstil, ideologi eller
annet man har vent seg til? Verdidebatten er gjerne
skjult ved alternativfokuserte debatter. Av og til kommer
den fram på en uheldig måte. Dvs. i form av beskyldninger der man mistenkeliggjør, stempler eller utdefinerer motparten på grunn av verdier eller tilhørighet.
Når man ikke har felles verdier å ta utgangspunkt i,
er det faktisk ikke mulig å diskutere tiltak på en saklig
måte. Man er i en reell eller innbilt konfliktsituasjon.
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Skal man kunne bli enige om noe, må man først enes om
noen felles verdier og mål. Først deretter er det mulig å
diskutere alternativene saklig, dvs. i forhold til målene.
I tillegg går det lett prestisje i saken. Poenget blir å
vinne og å få gjennomslag for sitt syn. Saken forflytter
seg over til maktens sfære. Det blir et spørsmål om hvor
stor oppslutning kan man skape for sitt eget syn. Siden
andre saker også gjerne er på gang, blir det mulighet for
byttehandler med andre grupperinger. Slike byttehandler
fører gjerne til suboptimalisering. Dvs. løsninger som
ikke er de beste totalt sett. Man kan oppleve at maktens
sfære tar kvelertak på selve utredningsarbeidet også, slik
at alternative verdier og syn undertrykkes Man si at
alternativfokusert tenkning og debatt kjennetegnes av:
Grunnprinsipp
- Først evaluering så rasjonalisering:
- Bestemme konklusjon og finne argumenter
- Utelate/undertrykke uønskede argumenter
Metode for meningsutveksling
- Diskutere konsekvenser av forslag, ofte i det
uendelige i stedet for å utrede dem saklig
Beslutningsprosess
- Organisere politisk koalisjon for å vinne
- Flertallsvedtak
Vanlig resultat
- Konflikt, fastlåsthet
- Økt avstand mellom partene
- Redusert forståelse, tillit og toleranse

Det er psykologiske årsaker til at alternativfokusering
ofte gir et dårlig resultat. Det er skjulte personlige
interesser og egobehov som gjør at alternativfokuserte
debatter lett kan bli ufruktbare og fastlåste. Fordi man
ikke diskuterer og enes om felles verdier først, vil individene gjerne være og forbli identifisert med egeninteressen. I
stedet for at man gjør som ved verdifokusering. Da går
man først gjennom en prosess der man fokuserer på
fellesinteressen og får økt identifikasjon med denne.
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Verdifokusering er hjertelighet i praksis
Kjærlighetens utrednings- og diskusjonsmetode
Ved verdifokusering (Keeney 1992) er nøkkelen å
skille mellom preferanser (målet) og konsekvenser av
handlingsalternativer (midler). Man enes om noen felles
verdier og mål, for så å finne de beste midler for å realisere dem. Flermåls beslutningsanalyse og hjerteløsningsmodellen er metoder for å skape verdifokuserte prosesser
i praksis. Her skal tanken bak verdifokusering beskrives.
Grunnprinsipp: Skille preferanser og konsekvenser
- Preferanser - Hva er det egentlig jeg ønsker?
Dette dreier seg om å foreta subjektive valg. Dvs. en
verdidebatt der mål og prioriteringer klargjøres.
- Konsekvenser - Hva vil skje hvis ....?
Dette dreier seg om å beskrive objektive virkninger
av å gjennomføre tiltak. I konsekvensanalysen er
målet å være mest mulig vitenskapelig, og ikke la
preferanser påvirke beskrivelsen av konsekvenser.
Ved verdifokuserte beslutningsprosesser prøver man
å utrede saken best mulig før beslutning tas. Dette gjør
at de ulike partene går gjennom en bevisstgjøringsprosess. Dette pleier å medføre at forståelse og toleranse
øker. Verdifokusering fremmer derfor samarbeidsklimaet
og saklig diskusjon. Først diskuterer man preferansene.
Dette munner ut i et målhierarki, dvs. en oversikt over
alle relevante verdier og mål for beslutningen. Så går
man inn i en diskusjon om hvor viktige de ulike delmålene er. Slik blir mål og verdier klargjort.
Dersom man ved viktige beslutninger i næringsliv og
politikk på denne måten kunne klare å skille klart
mellom diskusjon av verdier og diskusjon om konsekvenser, ville det være et stort framskritt. Da vil partenes
verdier synliggjøres. Diskusjonen om konsekvenser
kunne bli mer saklig og meningsutvekslingen totalt sett
mer fruktbar. Verdifokusering kan oppsummeres slik:
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Grunnprinsipp
Skille mellom preferanser og konsekvenser.
Preferanser = subjektivt. Konsekvenser = objektivt
Analyseres hver for seg. Evaluering til slutt.
Metode for meningsutveksling
Preferanseanalyse = diskusjon om verdier:
- Klargjøre hvorfor vi må fatte en beslutning.
- Avdekke grunnleggende verdier.
- Lage målhierarki, dvs. presisere målene.
- Bestemme viktighet av ulike delmål.
Konsekvensanalyse = beskrive hva som vil skje:
- Objektivitet som mål
- Fullstendighet som mål: Få oversikt over fordeler og
ulemper ved alle alternativer.
Evaluering = diskusjon om hva som er best:
- Verdifokusert samtale: Hva fremmer målene best?
- Erkjennelse av målkonflikter og at helheten viktigst.
- Prosessen (bevisstgjøring) vel så viktig som resultatet
Vanlig resultat av prosessen:
Konfliktløsning: Økt forståelse for ulike verdisyn.
Redusert avstand mellom partene.
Oftest beslutninger som ivaretar helheten bedre.

Det er psykologiske årsaker til at verdifokuserte
debatter og beslutningsprosesser er best. Ved verdifokusering skapes trygghet og tillit i utgangspunktet. Du og
dine verdier teller med, også for meg! Kjærlighet er altså
utgangspunktet. Man lar andres behov være like viktige
som sine egne. Derved blir ikke egenverdet og posisjonen
truet under debatten. Derfor kan den lettere bli saklig og
fruktbar. Verdifokusert tenkning er nyttig til:
-

Å forbedre kommunikasjon og samarbeid
Å oppdage skjulte eller ubevisste motiver
Å oppdage manglende informasjon
Å klargjøre hva som er mål og hva som er midler (alternativer)
Å evaluere alternativer på en saklig måte
Å hjelpe begge parter ved forhandlinger og konflikter
Å sørge for konsistens mellom ulike beslutninger
Å fremme strategisk tenkning
Å identifisere nye muligheter
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Vekst og/eller bærekraftig utvikling?
Det gjenstående økonomiske hovedproblemet er fordelingsspørsmålet. En avgjørende forskjell på økonomisk
og økologisk bærekraftighet er troen på teknologisk
utvikling. Hvor stor teknologisk utvikling er nødvendig
for å oppveie miljøkonsekvensene av den ønskede
økonomiske vekst i i-land og u-land? Økonomen Herman
Daly (1992) har utviklet en ligning som er egnet for å
analysere dette. Han antar at miljøbelastningen er en
funksjon av ressursgjennomstrømningen. Jo mer
ressurser som økonomien utvinner, anvender og tilbakefører til naturen, jo høyere blir miljøbelastningen. Siden
likningen bare har gangetegn, kan vekstfaktorer benyttes
i stedet for absolutte tall. Symbolene forklares nedenfor.
ØB = BNP/N  N  RGS/BNP
Som et grovt anslag antar jeg at den økologiske
belastningen (ØB) i snitt må halveres for å nå økologisk
bærekraftighet, ØB = 1/2. Verdensbefolkningen (N)
forventes å doble seg, N = 2. Ifølge tall fra Brundtlandkommisjonen lever omlag 1/4 av verdensbefolkningen i
industrialiserte land med et bruttonasjonalprodukt pr.
innbygger (BNP/N) på $18.000. 3/4 av verdensbefolkningen lever i utviklingsland med gjennomsnittlig
BNP/N på $800. Jeg justerer dette til $2.000 for å ta
hensyn til den store ikke monetære sektor i disse
landene. På verdensbasis blir da BNP/N = 1/4  18.000
+ 3/4  2.000 = $6.000. Målet for de industrialiserte
landene er å doble deres levestandard, BNP/N = 36.000.
Jeg antar at BNP/N = $8.000 er nok til å løse fattigdomsproblemene i utviklingsland. Dette er omlag
europeisk standard i nittenfemtiårene. På verdensbasis
blir da BNP/N = 1/4  36.000 + 3/4  8.000 = $15.000.
Vekstfaktoren for BNP/N blir da 15.000/6.000 = 2,5 når
man som en forenkling ser bort fra ulik befolkningsvekst
i i-land og u-land. Med Dalys ligning kan vi nå kalkulere
RGS/BNP = ressursgjennomstrømning per BNP-enhet
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som den ukjente. Dette er et mål på miljøvennlighet.
Lavere RGS/BNP betyr økt miljøvennlighet.
ØB = BNP/N  N  RGS/BNP 
1/2 = 2,5

2 

1/10

Med den antatte vekst i levestandarden og verdensbefolkningen må altså RGS/BNP reduseres til 1/10 for å
komme ned til en miljøbelastning som er antatt å tilsvare
økologisk bærekraftighet. Det betyr konkret at f.eks. en
bil må trenge en tidel av ressursene som i dag trengs for
å produsere og kjøre bilen, eller at forurensing, miljøinngrep mv. reduseres til en tidel gjennom teknologisk
utvikling. I sum trengs altså en ti ganger mer miljøvennlig
teknologi enn i dag på alle områder, dersom u-land skal få
en rimelig standard og de rike land fortsette sin
økonomiske vekst som før. Vi snakker om 90 %
reduksjon i miljøbelastning per BNP-enhet!
Det går neppe selv om den tjenesteytende sektor er
den som vokser mest. En slik teknologisk utvikling er
svært lite sannsynlig. Et eksempel er energiforbruket i
USA. BNP økte med 46 % fra 1973 til 1988. Energiforbruket økte bare med 7 % (World Resources Institute
1992), dvs. en gjennomsnittlig reduksjon av RGS/BNP
ned til 7/10, dvs. langt unna målet som er 1/10. Og
dette til tross for at man naturlig nok har gjennomført de
billigste og mest effektive enøktiltak først.
Konklusjon: Utvikling i stedet for vekst i i-land
Beregningene viser at kun teknologisk utvikling, dvs.
økt økoeffektivitet i eksisterende produkter og prosesser
neppe er nok til å skape en økologisk bærekraftig
utvikling. Dette betyr at en rettferdig fordeling av verdens
ressurser og utslippsmuligheter også må taes i
betraktning. Teknologisk utvikling vil neppe gjøre at vi
unnslipper problemet. For å realisere et bærekraftig
samfunn på verdensbasis, må vi høyst sannsynlig inn i en
fase av omfordeling, der de rike landene reduserer antall
enheter produsert og konsumert.
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Å slutte å tro at gamle teorier har svaret
Den økonomiske vitenskap har utviklet en rekke ulike
teorier og modeller for å forklare hvordan økonomien
virker og for å styre bedrifter og nasjonaløkonomier.
Noen av de mest sentrale modellene skal kommenteres.
Markedsmodellen
Pris
Tilbud

Etterspørsel
Kvantum

Markedsmodellen forklarer hvordan pris og kvantum i
markedet blir bestemt gjennom en likevekt mellom tilbud
og etterspørsel.
Nasjonalregnskapssystemet
KAPITALEIERE
-

Arbeids- og kapitalinnsats

ANVENDELSE

2)

3)
INNTEKTSFORDELING

Betaling
for kjøp

ARBEIDERE

INNTEKTSNYTTING

Lønn og kapitalinntekter

4)
Varer
og tjenester

1)
PRODUKSJON
Realøkonomi

BEDRIFTER

pengeøkonomi

Nasjonalregnskapssystemet beskriver nasjonens økonomi ved hjelp av begreper og likninger som beskriver
sammenhengen mellom produksjon og anvendelse av
varer og tjenester, inntektsfordeling og nytting, sparing
og investering og utenriksøkonomi.
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Multiplikatormodeller
Samlet tilbud
og etterspørsel
Tilbud = nasjonalprodukt + import
Etterspørsel = konsum + investering + eksport

Konsum

R0 Rmax

R (nasjonalprodukt)

Multiplikatormodellen ble utviklet av John Manyard
Keynes under den store depresjonen i 1936. Modellen
forklarte at det kan oppstå en likevekt mellom tilbud og
etterspørsel i økonomien ved et lavere nasjonalprodukt
(R0) enn det som tilsvarer full sysselsetting (Rmax). Derfor
trengs det aktiv økonomisk styring fra statens side for å
skape full sysselsetting. Slik skapte han det teoretiske
fundamentet for sosialdemokratisk økonomisk politikk.
Alle disse samfunnsøkonomiske modellene beskriver
verdier som måles i penger. De er derfor materialistiske.
Miljøspørsmålet og verdispørsmålet eksisterer ikke i
modellene. Derfor kan de ikke gi svar på nåtidas utfordringer. Men modellene er fortsatt nyttige for å beskrive
økonomien og pengeøkonomiske konsekvenser av andre
verdier, dvs. den blå dimensjonen. Men i tillegg trengs
det nye verktøy for å beskrive og styre miljøet,
livskvaliteten og helheten av røde, grønne og blå verdier.
Nåverdi- og internrentemetoden er de anerkjente
metodene for bedriftsøkonomisk lønnsomhetsvurdering.
Det eksplisitte verdigrunnlaget bak disse metodene er å
maksimere verdien av den investerte kapital for de
nåværende eiere. Verdigrunnlaget er altså materialistisk
og kapitalistisk. Også her utelates miljøhensyn og tilfredsstillelse av andre behov enn de materielle. Derfor gir
de ikke svar på nåtidas utfordringer. Men de kan fortsatt
brukes til vurdering av pengeøkonomisk lønnsomhet.
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Verdivalget vi står overfor
I dag overfokuseres det på teknologisk utvikling og
økonomisk vekst. Løsningen er i stor grad noe annet:
- menneskelig utvikling slik at man evner å få
mer livskvalitet ut av mindre forbruk og økologisk belastning, som beskrevet del 1 og 3 i boka.
- sosial utvikling slik at man samarbeider mer og
får redusert antall enheter produsert og konsumert, samtidig som man får mer tid sammen.
-

samfunnsutvikling i form av ny infrastruktur og ny
livsstil som innebærer teknologiske skift til en
grunnleggende sett mer miljøvennlig teknologi i
energiforsyning, transport, landbruk, mv..

Miljøproblemer kan f.eks. løses ved å redusere antall
enheter. Hvis fem ansatte kjører sammen, i stedet for i
hver sin bil, blir vekten av bilen redusert til 1/5 og utslippene til 1/5 i forhold til transportarbeidet. I tillegg
reduseres husholdningenes kostnader til en femtedel, så
man kan arbeide mindre og få mer tid til hverandre.
Samfunnet står i dag overfor et avgjørende verdivalg;
valget mellom økt levestandard kontra økt miljøstandard
og livskvalitet. Bør vi bevare livsgrunnlaget som det opprinnelig var? Bør vi prioritere mer tid til å være sammen
framfor flere materielle goder? Dette verdivalget feies
under teppet av de fleste - i håp om at økonomisk vekst
og teknologisk utvikling skal gi oss i pose og sekk - noe
forrige emne påviste at antakelig er urealistisk. I en
situasjon der vekstens miljømessige grenser for lengst er
overskredet på mange områder (sur nedbør, CO2-utslipp
mv.) er det realistiske at vi som verdensborgere innstiller
oss på en global deling av knappe naturressurser og
utslippsmuligheter - for å bevare livsgrunnlaget for oss
selv og våre etterkommere. Hva er viktigst for deg? Er det
røde og grønne verdier som gir et bedre indre liv og
renere miljø? Eller er det blå verdier; økt inntekt og levestandard? Ditt og andres valg er avgjørende for framtida.
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Økologisk bærekraftighet er å løse miljøproblemene
Til sammen gir de seks miljøbud og problemene
nedenfor en oversikt over utfordringer samfunnet må
klare å håndtere ved en økologisk bærekraftig utvikling.
Globale miljøutfordringer:
- Global oppvarming
- Svekking av ozonlaget
- Nedbryting av jordsmonnet
- Bevare naturens mangfold og tilstrekkelig urørt natur
- Overgang til energiøkonomisering og fornybare energikilder
- Stanse befolkningsvekst (u-land) og forbruksvekst (i-land)
- Løse verdens fattigdoms-, flyktning- og sikkerhetsproblem
Regionale miljøutfordringer i Europa
- Sur nedbør og fiskedød i Skandinavia
- Sur nedbør og skogsdød i Sentral-Europa
- Atomavfall og industriulykkesrisiko
- Forurensning av Nordsjøen, Østersjøen, Middelhavet m.v.
- Forsvarlig fiskeriforvaltning
Lokale miljøutfordringer
- Begrense div. utslipp fra industri, landbruk og hushold
til jord, luft og vann
- Skaffe rent vann og vannsparing

Høy livskvalitet oppnås ved helhetlig ivaretakelse
Ifølge behovsmodellen som innledet boka er materielle
behov bare er en del av lykken i livet. Å ha mye av noe,
kan i liten grad oppveie at man har lite av annet:


Er det materielle underdekket, er man fattig.



Er det økologiske underdekket, får man dårlig helse eller dør.



Er indre behov underdekket, blir man ensom, deprimert, syk,
tom, utslitt, utbrent og liknende.

Sagt med økonomenes språk er grunnbehovene
komplementære. Man kan kun få et godt å lykkelig liv
gjennom en balansert ivaretakelse av behovene på alle
tre livsplan. Innsikten bryter radikalt med materialistisk
tankegang, der ensidig vekt på materielle ting, status og
karriere er betraktet som lykken i livet. Med et utvidet
mål, trengs også ny økonomisk teori slik som beskrevet.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok i kap. 36
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Kapittel 6: Et politisk og økonomisk
system for bærekraftig utvikling
Fra egoisme og materialisme
til hjertelighet og ivaretakelse
Kjærlighetens økonomiske teori oppsummert
Materialisme er å legge ensidig vekt på ytre materiell
levestandard, status og prestisje. Egoisme er å tenke
bare på seg selv og neglisjere andres behov. Kjærlighet er
å ivareta helheten av alles behov best mulig. Kjærlighetens økonomiske teori startet derfor med å flytte økonomiens hovedfokus fra etterspørsel til behov, og å definere
de miljømessige grenser som må tas hensyn til i økonomien. Slik ble økonomi utvidet til å omfatte verdispørsmålet og miljøspørsmålet også. Ut fra dette ble det innført
et nytt kriterium for løsningen av produksjonsproblemet.
Økt bærekraftighet er kriteriet vi sårt trenger at
erstatter økt fortjeneste som lønnsomhetsmål i økonomien. Økt bærekraftighet ble definert som å løfte seg i
Stigen for bærekraftig ledelse. Slik får man et tredimensjonalt resultat, ledelses- og regnskapssystem som omfatter økologisk, sosial og økonomisk bærekraftighet. For å
løfte seg til hjertenivået, må en også erstatte alternativfokusert tenkning med verdifokusert tenkning. Hjerteløsningsmodellen og flermåls beslutningsanalyse er metoder
for dette og for evaluering av helhetlig lønnsomhet ved
drift og investering. Til slutt drøftet jeg det globale fordelingsproblemet og trakk den konklusjon at bærekraftig
utvikling er utvikling uten vekst i ressursforbruk i i-land.
Til sammen utgjør kjærlighetens økonomiske teori
et helhetlig og gjennomførbart alternativ til den
dagens rådende økonomiske teori, som har
materialisme og egoisme som fundament.
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Hvordan skape en kjærlighetens økonomi i praksis?
Valget mellom profittorientering og økonomisk vekst
kontra bærekraftig ledelse og utvikling er et verdivalg.
Bærekraftig utvikling forutsetter at tilstrekkelig mange
mennesker prioriterer økt livskvalitet, miljøhensyn og å
fjerne fattigdom, krig og elendighet i verden, framfor
ensidig vekt på egen fortjeneste og levestandard.
Kan det bli tilstrekkelig vilje til en slik ny utvikling?
Det er to ting som kan medvirke til dette. Det ene er
at problemene ved å la være å løse de globale miljø- og
utviklingsproblemene blir så åpenbare, at tilstrekkelig
mange innser at man får det bedre ved å skape en
bærekraftig utvikling. Den andre muligheten er at stadig
flere erkjenner at indre behov og sosial utvikling er
viktigere enn ytre, materiell levestandard. Jo høyere levestandard, desto flere vil antakelig innse dette. For det er
en illusjon at materiell standard, status og prestisje kan
gjøre en lykkelig. Dersom behovsteorien og utviklingsstigene i boka etter hvert inngår i kulturens tankegods,
kan det medvirke til en allmenn erkjennelse av at indre
utvikling er viktigst for å skape et godt og lykkelig liv.
Vil menneskeheten evne å skape en ny utvikling?
For å skape en ny utvikling er det ikke nok med vilje.
Man må evne å gjennomføre det også. På 1900-tallet
måtte f.eks. arbeiderbevegelsen i Europa omskape markedsøkonomien til en blandingsøkonomi for å ivareta de
fattiges behov. Og de måtte omskape overklassens undertrykkende statsapparat til en demokratisk rettsstat.
Dagens økonomiske og politiske system fremmer
økonomisk vekst i de rike landene. For å skape en
bærekraftig utvikling - utvikling i fattige land og ivaretakelse av naturmiljøet - må verdens økonomiske og
politiske system nok en gang omskapes. Dette kapitlet
beskriver innholdet av disse nødvendige systemforandringene. Neste kapittel handler om hvordan vi kan
gjennomføre dem skritt for skritt i praksis.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok i kap. 39
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Moral er økonomiens viktigste kapital
Økonomi er basert på det man i filosofien kaller
utilitarisme eller nyttetenking. Nyttetenking dreier seg
om hva som lønner seg i forhold til et mål. Alternativet til
dette er moralsk tenking. Den moralske tenkningen
nedfelles i etikk og lover og avgrenser anvendelsen av
nyttetankegangen, slik figuren viser. Men hva man velger
som mål, påvirkes av moralen. Moralen påvirker altså
økonomien på to måter; ved å avgrense vinningsmotivet
og ved å påvirke innholdet av vinningsmotivet.
Moralsk tenking
Etiske vurderinger:
Absolutte verdier ("Udiskutable", "Hellige")
Prinsipielle holdninger som avgrenser lønnsomhetstenkingen.
Nyttetenking
Økonomisk tankegang: Relative verdier
Gjennomfør tiltaket hvis nytte er større
enn kostnaden.

Moral avgrenser nyttetenking
til dette området

Stigen på neste side definerer innholdet av vinningsmotivet ved hjelp av de samme nivåene som boka forøvrig. På det laveste nivået preges samfunnet av vold,
korrupsjon og kriminalitet, fordi mange individer mangler nødvendig moral og samvittighet. På det andre nivået
i stigen har vi mennesker som er hundre prosent egoistiske og rasjonelle ut fra snever og kortsiktig egeninteresse. Et slik menneske kalles for Homo Economicus.
På det personlige plan vil et slikt menneske:
- Lyve, snyte og bedra hvis det er lønnsomt
- Forurense uten hemninger så lenge det er gratis
- Betrakte andre kun som objekter for egen vinning
- Bare kunne styres eller tvinges til samarbeid via straff/belønning
På samfunnsplan blir resultatet oppløsning:
- Frihet på andres og helhetens bekostning
- Uønskede virkninger tar fullstendig overhånd
- Mistillit, utrygghet og reell ufrihet
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Tradisjonell økonomisk teori er basert på at menneskene er som beskrevet ovenfor. Men dersom de var slik,
ville f.eks. arbeidstakere heve lønn og prøve å sluntre
unna så mye som mulig. De fleste mennesker i vårt
samfunn preges nok av en egennyttetankegang på det
tredje nivået. Det vil si at man forstår at det er i ens egen
interesse å tenke langsiktig og ivareta helheten også.
Fordi vi da kan stole mer på hverandre øker samarbeidsevnen. Dagens avanserte økonomi bare kan fungere
dersom individene har en relativt høy etikk og moral.
Stigen for høyere etikk og moral
5. Åndelighet

Søker å være en tjener som hjelper menneskene i
deres utvikling mot det gode, sanne og rette.

4. Hjertelighet

Søker å skape en helhet slik at alle yter etter evne
og alles behov ivaretas best mulig, samtidig som
behovene til de mest trengende blir prioritert.

3. Helhetlig
egennytte

Tar hensyn til at ens handlinger slår tilbake på en
selv på lengre sikt. Søker langsiktig egennytte.

2. Snever
egennytte

Så snever og kortsiktig egennytte at samarbeid og
helhet ikke fungerer (homo economicus)

1. Røverholdning

Ingen absolutte verdier, moral eller samvittighet.
Alt er tillatt for egen vinnings skyld.

Dersom individene preges av hjertenivåets etikk, vil
de frivillig søke å ivareta helheten og andres behov. Dette
gjør det mulig å skape kreative hjerteløsninger (vinnvinn-løsninger) via dialog i stedet for kompromisser via
forhandlinger. En del bedrifter preges allerede i stor grad
av slike holdninger og etikk. Slik blir de mer tjenesteytende, lærevillige, fleksible og konkurransedyktige.
Økonomer flest har en tendens til å overse betydningen av moral og etikk for den økonomiske verdiskapingen. Etikk og moral er økonomiens viktigste arbeidskapital.
Uten høy etikk og moral er det ikke mulig å skape fruktbart samarbeid og derved heller ikke en avansert,
tjenesteytende økonomi. Jo høyere etikk, desto høyere
levestandard og livskvalitet er det mulig å skape.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok i kap. 39
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Fra kommunisme og kapitalisme til
firedimensjonal blandingsøkonomi
Markedsøkonomien har overlevd fordi den er fleksibel
og har kunnet integrere stadig nye krav (Saemann 1992):
Fritt marked (1750)
Sosiale dimensjon (ca. 1860)
Sosialt marked (1950)
Økologiske og globale
dimensjon (ca. 1960)
Globalt, sosialt og økologisk marked (20??)

For at arbeiderbevegelsen skulle kunne skape en sosial
markedsøkonomi, måtte de endre det økonomiske systemet fra en ren markedsøkonomi til en blandingsøkonomi.
For å skape en bærekraftig markedsøkonomi, er det mye
som tyder på at det økonomiske systemet nok en gang må
reformeres grunnleggende. Det tradisjonelle synet er at vi
kun kan velge mellom to økonomiske systemer, plan eller
marked, eller en blanding av de to.
Desentralisert
markedsøkonomi

Blandingsøkonomi

Sentraldirigert
planøkonomi

Engasjerte idealister er allerede i gang med å prøve å
skape en bærekraftig økonomi. De har skapt nye former
for økonomi som tradisjonell økonomisk teori ikke har
erkjent eksistensen av. Erfaringen er at plan kontra
marked og sentraldirigering kontra desentralisering er to
forskjellige dimensjoner. Valg av økonomisk system er
derfor en todimensjonal problemstilling med fire mulige
økonomiske systemer, som figuren på neste side viser.
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GRØNN
Folkestyre og
selvregulering

BLÅ
Markedsøkonomi

Markedsøkonomi
u/ kapitalisme =
Verdistyring

Kapitalistisk
markedsøkonomi

Planøkonomi
u/ sentraldirigering =
Samvirkeøkonomi

RØD
Planøkonomi

Offentlig sektor med
produsentplanlegging

SVART
Sentraldirigering
og ytre tvang

Sentraldirigert markedsøkonomi = Kapitalisme
Kapitalistisk markedsøkonomi er sentraldirigert markedsøkonomi. De ansatte er sentraldirigert av eiernes
krav om profitt. Verdenshandelen domineres av multinasjonale konserner som sentraldirigerer virksomheten i
ulike land. Ikke sjelden er de så mektige at de kan
påvirke og dirigere politikk og lovgivning i landene de
opererer i. Dette er sentraldirigert markedsøkonomi.
Sentraldirigert planøkonomi = Offentlig sektor
Dette er planøkonomi der produsentleddet planlegger
produksjon og distribusjon. Det er slik offentlig sektor er
organisert i Norge, og man prøvde å organisere hele
økonomien i de tidligere kommunistiske landene.
Markedsøkonomi uten kapitalisme
For folk flest er dette utenkelig. Men det eksisterer i
dag. Jeg skal beskrive og forklare dette i neste emne.
Desentralisert planøkonomi
Økonomer flest betrakter dette som en umulighet.
Men det har eksistert lenge og beskrives i neste emne.

Les mer på www.hjerterommet.no/bok i kap. 39
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Fra profittstyring til verdistyring
Kapitalisme som system kjennetegnes ved at profitt er
overordnet alle andre verdier. Ved rå kapitalisme ivaretas
kun eiernes interesser. Ved sosialdemokratisk kapitalisme
har arbeiderne organisert seg og fått makt til å kreve en
deling av overskuddet, slik at deres behov også ivaretas.
Øverst i figuren for den firedimensjonale blandingsøkonomien i forrige emne er det to grønne økonomiske
systemer. De er skapt av humanistiske og miljøengasjerte mennesker som via selvregulering prøver å skape
en sosial og bærekraftig økonomi. Kjennetegnet for bedriftene i denne sektoren er at de ikke er profittstyrt, men
verdistyrt. Verdistyring kjennetegnes ved at røde, blå og
grønne verdier er like viktige og søkes realisert på en
helhetlig måte. Bærekraftig ledelse er helhetlig verdistyring
i praksis. I henhold til bokas definisjon av livskvalitet,
bør verdistyring omfatte mål i tre dimensjoner:
Røde verdier: Heve indre behovstilfredsstillelse
- Gi tid og mulighet til å tilfredsstille åndelige, mentale,
hjertelige, emosjonelle og kroppslige behov i arbeidet
- Bidra til å øke individenes evne til å tilfredsstille indre behov
Grønne verdier: Heve miljøstandarden
- Sørge for å ikke overskride indre bæreevne, dvs. helsemessige grenseverdier
- Sørge for å ikke overskride ytre bæreevne, dvs. økologiske
grenseverdier (De seks miljøbud)
Blå verdier: Heve (ivareta) levestandarden
- Sørge for tilstrekkelig produksjon, salg og inntjening

I de to grønne økonomiske sektorene søker man frivillig
å bidra til en eller flere av dimensjonene i en bærekraftig
utvikling. For at dette skal lykkes i større omfang, trengs
det to ting. Det ene er et tredimensjonalt ledelsessystem
som ivaretar røde, grønne og blå verdier på en helhetlig
måte, dvs. bærekraftig ledelse. Det andre man trenger er
økonomiske rammebetingelser som gjør bærekraftig utvikling økonomisk lønnsomt, noe jeg skal komme tilbake til.
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Markedsøkonomi uten kapitalisme
Markedsøkonomi uten kapitalisme er verdistyrte
bedrifter der andre verdier er like viktige som avkastning
for eierne. Dette er ingen umulighet, for det eksisterer
allerede i dag. Det avgjørende er de etiske verdiene som
styrer, ikke eierforholdet. Verdistyring forekommer både i
samvirkeøkonomien og i den delen av økonomien som
formelt sett er kapitalistisk. Fordelen ved et forbrukereid
samvirke eller en medarbeiderstyrt bedrift (eid av de
ansatte selv) er at man har demokratisk styring, og derved
frihet til å velge hvilke verdier som skal styre virksomheten. Men verdistyring forekommer også i den kapitalistiske delen av næringslivet. I noen bedrifter tar man
hensynet til mennesker og miljø så alvorlig at ledelsen
etter hvert føler at det er uakseptabelt å tjene penger på
bekostning av mennesker og miljø. Da er verdistyring et
faktum, selv om bedriften formelt sett er kapitalistisk.
Planøkonomi uten sentraldirigering
Planøkonomi uten sentraldirigering er samvirkeforetak
og frivillige organisasjoner. Når mennesker organiserer et
samvirke eller en organisasjon for å ivareta sine egne
behov, er dette folkestyrt planøkonomi. Dette er alternativet til produsentplanlegging som i offentlig sektor. På
begynnelsen av 1900-tallet organiserte arbeiderne samvirkelag for å ikke bli utbyttet av lokale kjøpmenn i den
kapitalistiske økonomien. I Norge er dette blitt til Coop,
som er en av de største dagligvarekjedene. Selv om Coop
drives etter tradisjonelle forretningsmetoder, merkes
verdistyringen. I de skandinaviske landene er kooperasjonene ledende i å innføre og distribuere økologisk mat og
således bidra til en bærekraftig utvikling. Andre eksempler
på samvirkeforetak er at foreldre i et boligstrøk oppretter
en barnehage for barna sine. Lokalt opprettes et idrettslag,
musikkorps, kulturgrupper med videre for å dekke egne og
lokalsamfunnets behov. Samvirkeøkonomi og frivillige
organisasjoner er folkestyrt og brukerstyrt planøkonomi,
dvs. planøkonomi uten sentraldirigering.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok i kap. 39
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Fire faser på vei til bærekraftig utvikling
Dagens utvikling er ikke økologisk og sosialt bærekraftig. Det er fire metoder for å korrigere en markedsøkonomi,
når den ikke selv frambringer den ønskede utvikling.
Den sorte vei:

Påbud og forbud (vedtak i lovs form)

Den røde vei:

Offentlig styring (konsesjoner mv.)

Den blå vei:

Økonomiske incentiver (miljøskatt mv.)

Den grønne vei:

Selvregulering (høyere etikk og ansvar)

Hvilken metode er mest egnet for å skape en bærekraftig utvikling? Ser vi historisk på det, gikk man først
gjennom to faser der den sorte og røde vei ble benyttet.
Fra ca. 1900

Fra ca. 1970

POLITIKK:

SVART

RØD

MILJØPROBLEM

Arter utryddet
Villmark truet

Lokale og regionale
økokriser

Enkeltfenomener

Konsentrerte
utslipp/inngrep

Økonomisk

Vekst og vern

Lov og orden

Offentlig styring

SOSIAL
TEKNOLOGI

Fredning av arter/
arealer. Fengsel/bøter

Byråkrati:
Tillatelser Konsesjoner

FYSISK
TEKNOLOGI

Overvåking:
Grenser Vakter/politi

Lengre rør, høyere
piper, renseanlegg

OPPNÅDD
EFFEKT

Absolutte grenser for
hva som kan gjøres,
kjøpes og selges i
markedet

Lavere utslipp som
reduserer miljøbelastning per produsert
enhet. Økte kostnader

ÅR:

ANTATT
ÅRSAK
MÅL
IDEOLOGI

Gjennom den sorte miljøbølgen med påbud og forbud
har samfunnet satt absolutte grenser for hva som kan
gjøres, kjøpes og selges i markedet. Gjennom den røde
miljøbølgen med innføring av et miljøbyråkrati, konsesjoner, fiskekvoter etc. har samfunnet fått de største miljøinngrepene og utslippskildene under kontroll.
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De resterende miljøproblemene er av en helt annen
karakter. Nå er det millioner av små enkeltutslipp, f.eks.
utslipp fra en enkelt bil, som til sammen summerer seg
opp til alvorlige miljøproblemer. Her er røde tiltak uegnet,
f.eks. å måtte søke konsesjon om å få kjøre en tur. Vi står
igjen med blå og grønne tiltak. Grønne tiltak (holdningsskapende informasjon og selvregulering) virker ikke for
folk flest når det er for stor avstand mellom det som er
miljømessig riktig og det som er personlig fordelaktig.
Samfunnet står kun igjen med en mulighet; den blå veien.
Hittil har det i hovedsak vært gratis å utnytte
naturressurser, miljøgoder og naturens rensekapasitet.
Miljøkostnader blir da en ekstern effekt. Eksterne effekter
er økonomiske kostnader som det ikke lønner seg å ta
hensyn til i markedet. Fordi det har vært gratis å
forurense, har den kapitalistiske markedsøkonomien som
en ekstern effekt skapt dagens omfattende miljøproblemer.
Poenget er at prisene er feil på grunn av eksterne effekter.
Pris

Samfunsøkonomisk grensekostnad
(inkludert miljøkostnader)
Tilbud =
Bedriftsøkonomisk grensekostnad
Etterspørsel =
Marginal betalingsvillighet
Kvantum

Riktige priser skal ifølge tradisjonell økonomisk teori
inkludere samfunnsøkonomiske kostnader også. Dette er
ikke tilfellet når vi har eksterne effekter. Så lenge det ikke
er økonomisk lønnsomt å ta hensyn til miljøet, vil
drivkreftene i markedsøkonomien fortsette å motarbeide
miljøvernet. Løsningen er miljøskatter eller andre tiltak
som sørger for at bedrifter og husholdninger må betale for
de samfunnsøkonomiske kostnadene også.
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Den blå veien til en grønn jord
Nedenfor er en oversikt over den blå miljøbølgen vi er
inne i nå og en eventuell framtidig grønn miljøbølge.
Fra ca. 1985

20??

POLITIKK:

BLÅ

GRØNN

MILJØPROBLEM

Globale økokriser
Industrielle katastrofer

Regional og global helsekrise? Ekstremt vær?

Millioner små
utslipp/inngrep

Helheten i samfunnet og
mennesket selv

Svak bærekraftighet

Sterk bærekraftighet

Bruke markedsmekanismen

Selvregulering og
menneskelig utvikling

SOSIAL
TEKNOLOGI

Grønne konsumenter
Miljøledelse
Miljøskattesystem

Frivillig ansvar
Etisk styring
Frivillige avtaler

FYSISK
TEKNOLOGI

Økoeffektivitet:
Forurensnings- og
avfallsminimering.
Forebyggelse

Restrukturering:
Nye teknologier
Endret infrastruktur
Ny livsstil

Endrede produkter og
prosesser som reduserer miljøbelastning
per produsert enhet.
Kostnader både
reduseres og økes.

Endre livsstil og infrastruktur slik at antall
enheter produsert og
konsumert går ned,
livskvalitet går opp og
kostnader går ned.

ÅR:

ANTATT
ÅRSAK
MÅL
POLITISK
IDEOLOGI

OPPNÅDD
EFFEKT

I praksis flyter den sorte, røde, blå og grønne fasen mer
over i hverandre enn skjemaene gir inntrykk av. Oversiktene må forstås slik at man stadig legger til nye virkemidler, men at miljøproblemene likevel vokser på grunn av
den underliggende økonomiske veksten. Derfor kommer
det en ny miljøbølge med krav om nye tiltak. Villigheten til
å bruke mer dyptgående tiltak øker etter hvert som
miljøproblemene stadig ikke løses. Slik går samfunnet inn
i nye faser i miljøvernet der en ny type virkemidler tas i
bruk.
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I dag er sorte og røde tiltak stort sett utnyttet der de
kan være hensiktsmessige. Frivillige tiltak fungerer som
sagt ikke i større skala når det er for stor avstand mellom
det som er miljømessig riktig og økonomisk lønnsomt. Blå
tiltak i form av en miljøskattereform er derfor nøkkelen til å
sørge for at markedsøkonomien blir økologisk bærekraftig.
I en slik reform legger man om fra skatt på arbeid og
inntekt til skatt på miljøbelastning, ressursbruk og (over)forbruk, samtidig som totalt skattenivå er konstant. Da vil
prisene gi riktige miljøsignaler til markedsdeltakerne. Det
vil lønne seg for bedrifter og husholdninger å ta hensyn til
miljøet. Slik vil profittmotivet og egoismen i dagens
markedsøkonomi fremme en bærekraftig utvikling. Når
miljøkostnader må tas hensyn til, vil privatøkonomisk
lønnsomhetstenking fremme miljøkreativitet. Bedrifter og
husholdninger som ikke er opptatt av miljøvern, fristes til
det likevel for å spare skatt. De miljøbevisste som ligger i
forkant av samfunnet kan lettere ta nye skritt i rett retning.
Et miljøskattesystem vil gjøre at samfunnsomleggingen mot
økologisk bærekraftighet begynner å gå "av seg selv", ved
hjelp av det private initiativ. (s. 124 beskrives skattesystemet.)
Ved at vi over en 10 - 20 års periode gradvis trapper
opp miljøavgiftene, vil den grønne og avgjørende miljøbølgen kunne forløses. Når avgiftene er blitt så høye at
f.eks. kollektivtransport, økologisk mat, fornybar energi og
alternativ medisin er blitt økonomisk gunstige, vil disse
miljøvennlige teknologiene bli etterspurt. Fordi skattesystemet gjør at etterspørselen foreligger, blir det mulig for
politikerne å vedta storstilte utbygginger av ny infrastruktur. Slik kan samfunnets infrastruktur og vår egen
livsstil legges om til kvalitativt mer miljøvennlige løsninger.
Slik forløses den grønne miljøbølgen der antall enheter
produsert og konsumert reduseres, samtidig som livskvaliteten øker. Myndighetene kan også fremme framveksten
av den grønne økonomiske sektoren direkte via holdningsskapende informasjon, pengestøtte, mv..
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Å planlegge for utvikling i stedet for vekst
Den offentlige sektor er organisert som sentraldirigert
planøkonomi og utgjør omlag en tredjedel av Norges
økonomi. På forhånd planlegger produsentene (skoler,
helsestasjoner, veietater etc.) og sentralenheten (direktorater, departementer og regjering) neste års produksjon
og leveranser. Kjernen i sentraldirigert planøkonomi er at
det er produsentene som planlegger, ikke forbrukerne.
Problemet med dette er at avstanden til konsumentene
og deres behov kan bli stor. Derved kan virksomheten bli
mer opptatt av egne behov enn å ivareta innbyggernes
behov. I offentlig sektor pågår et omfattende arbeid med
å gjøre tjenesteytingen mer serviceorientert og kostnadseffektiv. Fordelen med sentraldirigert planøkonomi er at
myndighetene har mulighet til å påvirke og bestemme
virksomhetens mål, omfang og lønnsomhetskriterium.
Innføring av et tredimensjonalt planleggingssystem
For å rette statsforvaltningen og kommunene inn mot
en bærekraftig utvikling, er det avgjørende med en
forvaltningsreform der man innfører et tredimensjonalt
ledelsessystem for bærekraftig ledelse. Myndighetene er
de som bør gå foran i å innføre, utvikle og operasjonalisere bærekraftig ledelse. Stortinget bør pålegge de
enkelte forvaltningsenheter å løfte seg i stigen for
bærekraftig ledelse, både når det gjelder deres interne
virksomhet og deres eksterne forvaltningsbeslutninger.
Slik innføres en systematisk, helhetlig tenking i offentlig
sektor rettet mot å skape bærekraftig utvikling. Ved at
det offentlige i Norge går foran, kan dette bli en framtidig
eksportartikkel for internasjonal konsulentvirksomhet.
Kommunene som planleggingsenheter?
Integreringen i verdensøkonomien gjør at de makroøkonomiske styringsmulighetene på nasjonalt nivå er
blitt svært begrenset. En framtidig løsning kan være at
kommunene blir mer sentrale planleggingsenheter. Det
kommunale nivået er økonomi på et så vidt aggregert
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nivå at helheten er representert, men så lavt nivå at det
fortsatt er nærhet til folket slik at økonomisk demokrati
er mulig. Derfor peker kommunene seg ut som sentrale
planleggingsenheter for å øke livskvaliteten og skape en
økologisk bærekraftig samfunnsutvikling. Generelt må
man finne lokale løsninger på hvordan man skal klare å
ivareta hensynet både til blå verdier (økonomi og
konkurranseevne), røde verdier (livskvalitet og rettferdig
fordeling) og grønne verdier (økologisk bærekraftighet) i
en fruktbar syntese. Kommunene vil gjennom slik lokal
planlegging i stigende grad kunne fungere som økonomiske enheter i konkurransen på verdensmarkedet, for å
ivareta lokalsamfunnets behov.
Fra målkonflikter til måloppfyllelse
Akkurat som man i matematikken trenger like mange
likninger som ukjente, trenger man i økonomien like
mange virkemidler som man har politiske mål. Ved
nasjonal økonomisk planlegging har man et meget
begrenset sett med virkemidler. Gjennom overgang til en
firedimensjonal markedsøkonomi og å satse på kommunene som sentrale planleggingsenheter, får man mange
flere virkemidler til rådighet for å nå målene. Det
økonomiske systemet og utviklingen det skaper vil bli
kvalitativt endret gjennom de foreslåtte tiltak:
Politisk pakke for bærekraftig utvikling innen ett land
1. Innføre og utvikle bærekraftig ledelse i offentlig sektor.
2. Gjennomføre en miljøskattereform som gjør det miljømessig
riktige økonomisk lønnsomt i alle deler av markedet.
3. Vedta en helhetlig politikk for å fremme menneskelig utvikling,
verdistyrte virksomheter, og firedimensjonal blandingsøkonomi.

4. Gi kommunene økt frihet og ansvar for å skape bærekraftig
utvikling lokalt. Åpne for frikommuner/ forsøk tilknyttet dette.

Pakkens hensikt er å skape et system for bærekraftig
utvikling i stedet for økonomisk vekst innen en nasjon. I
tillegg må det også skje endringer internasjonalt.
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Økologisk bærekraftig utvikling i verden
Fordi miljøproblemene overskrider landegrensene,
er vi bundet sammen i et skjebnefelleskap. Regionale og
globale miljøproblemer krever internasjonalt samarbeid for
å kunne løses. Det er prinsipielt to forskjellige måter å
organisere dette samarbeidet på:
1. Internasjonale avtaler mellom nasjonalstater.
2. Avgivelse av suverenitet til et overnasjonalt organ.
Fordelen ved internasjonale avtaler er at de ikke
innebærer noen vesentlig endring av det politiske system.
Nasjoner med nasjonal suverenitet inngår frivillig de
avtaler de ønsker. Ulempen er at det krever enstemmighet.
Ett eller noen få land kan derfor forsinke prosessen eller
blokkere en løsning. Det er dette som skjer i praksis.
Fordelen ved et overnasjonalt organ er at det kan gjennomføre nødvendige miljøtiltak, selv om noen nasjoner er
uenige. Ulempen er at man har avgitt suverenitet, og at
det kan være vanskelig å få oppslutning om dette.
Løsning av globale miljøproblemer
Hvilken løsning er best når det gjelder å skape en
bærekraftig utvikling på global basis, f.eks. å stanse
økningen i drivhuseffekten? I tretti år har vi prøvd den
første løsningen med internasjonale avtaler. Det som er
oppnådd er alt for lite i forhold til det som er nødvendig for
å løse miljøproblemene. Situasjonen tilsvarer at
kommunens innbyggere frivillig skulle bli enige om hvor
mye de skulle betale i skatt. Det man kunne enes om, ville
alltid bli alt for lite i forhold til det som var nødvendig for å
løse fellesoppgaver. På samme måte er det når land frivillig
skal bli enige om å løse store miljøproblemer, noe som
pålegger landene store byrder. Jeg er derfor overbevist om
at det er nødvendig at nasjonene avgir makt til et
overnasjonalt organ som kan gjennomføre de nødvendige
miljøtiltak, og fordele byrdene ved omstillingene mest
mulig rettferdig.
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Videreutvikling av FN til overnasjonalitet
Den mest naturlige vei å gå er antakelig en
videreutvikling av FN-systemet. FNs Miljøprogram måtte få
nødvendig makt og myndighet til å tvinge igjennom
nødvendige miljøtiltak; f.eks. påbud og forbud, konsesjoner og kvoter, miljøskatter og opplysningsarbeid. Fordi
dette er kontroversielle spørsmål der ulike verdier og
interesser må avveies, er demokratisk styring nødvendig.
Alle land må være representert i det overordnede organ.
Det kunne f.eks. være FNs generalforsamling som i dag.
Slik lager man en avgrenset, demokratisk verdensregjering
akkurat til det man trenger den til; å løse globale miljøproblemer. Det blir ikke en global "nasjonalstat" som blir
et nytt maktsentrum på alle områder, noe de færreste
mennesker ønsker seg. Har man først utviklet et system
for avgivelse av suverenitet til FN på ett avgrenset område,
kan dette bli modell for samarbeid på andre områder også.
Løsning av regionale miljøproblemer i Europa
For å løse regionale miljøproblemer trengs et tilsvarende overnasjonalt organ i Europa. En vei er å opprette et
helt nytt samarbeidsorgan som har ansvar for dette. En
annen vei er å gjøre dette til en del av EU-samarbeidet. Det
siste ville være en spennende utvikling som kunne bli en
modell på verdensbasis. Fordi ikke alle land, deriblant
Norge, ikke ønsker å inngå i en ny statsdannelse i Europa,
vil dette kreve at miljøaspektet ble skilt ut av EUs virksomhet. Det måtte bli et eget samarbeidsområde som nasjonalstatene kunne avgi suverenitet til. Her kunne man da
gå raskere fram når det gjelder utvidelse til hele Europa.
Hvis det på denne måten ble mulig for land å skille fritt
mellom hvilke samarbeidsprosjekter de vil være med i eller
ikke i EU, ville det være en kvalitativ forandring av EUsystemet. Det kunne forløse samarbeid der det faktisk
trengs, og der man er enige om dette. I dag blokkeres dette
samarbeidet fordi EU skal omfatte alt gjennom en dyp
integrasjon med sikte på en ny statsdannelse, noe det
f.eks. er stor motstand mot i den norske befolkning.
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Stigen for nasjonal utvikling
Det er tre globale utfordringer i forbindelse med å
skape en bærekraftig utvikling på verdensbasis:
1. Å skape en økologisk bærekraftig verdensøkonomi
både på lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt plan.
2. Å skape en utvikling som hever levestandarden i uland slik at sult, nød, fattigdom og undertrykking
fjernes, samtidig som økologiske krav respekteres.
3. Å skape fred i verden slik at konflikter løses på
fredelige måter, menneskerettigheter respekteres og
frihet og demokrati preger stadig flere land i verden.
Jeg har hittil analysert det første punktet, og skal nå
gå videre til de to neste. Dagens i-land har vært
gjennom en omfattende økonomisk, teknologisk,
politisk, sosial og kulturell utviklingsprosess for å
komme dit de er i dag. Jeg regner med at det er
likhetstrekk mellom hvordan i-landene utviklet seg og
prosessen dagens u-land må gjennom.
Hvordan har i-land utviklet seg dit de er i dag?
Stigen for nasjonal utvikling beskriver den historiske
utvikling som mange nasjoner har gått gjennom på vei
mot et demokratisk styresett og eventuelt videre til en
sosialdemokratisk velferdsstat. Stigen er samtidig et
verdistandpunkt om hva som er målet for utviklingen.
Her kan man merke seg at jeg vurderer at USA er på
tredje nivå, mens mange land i Europa befinner seg på
fjerde nivå. Slik jeg ser det, ligger altså mange land i
Europa foran USA i sosial utvikling, selv om USA regnes
som et ideologisk forbilde for mange, i stedet for Europa.
Indre og ytre utvikling må generelt gå hånd i hånd.
Da vil de gjensidig fremme hverandre i stedet for å
blokkere hverandre. Bokas øvrige stiger utdyper den
menneskelige, sosiale og kulturelle utviklingen som må gå
parallelt med den politiske og økonomiske utviklingen som
beskrives i stigen for nasjonal utvikling.
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Stigen for nasjonal utvikling
Rettsprinsipper

Statstype
Rett

Plikt

Fundament

5. Deltakende
folkestyre

Økende
lokal frihet
og folkelig
deltakelse

Økende
lokalt ansvar,
samarbeid,
planlegging

Høyt utdannelses- og
bevissthetsnivå og høy
utbredelse av Internett og
IKT generelt.

4. Sosialdemokrati

Hjelp ved
hjelpeløshet

Betale høy
skatt til
fellesskapet

At de underprivilegerte
organiserer seg og bruker
demokratiet til å skape en
velferdsstat.

3. Parlamentarisme

Stemmerett og
likhet for
loven for
alle

Myndigheter
og innbyggere må
følge loven

Frie media og organisasjonsrett. Skole for alle.
Delt lovgivende, utøvende
og dømmende makt.
Demokratiske holdninger.

2. Enevelde/
diktatur

Styre med
hard hånd

Innordning
og underordning

Skape en nasjon med en
regjering, hær og politimakt. Lokal avvæpning og
fjerning av kriminalitet.

1. Små
stammer

Legge
andre
stammer
under seg

Godta lokalt
overherredømme

Hver stamme eller lensherre har egen hær for å
beholde eget herredømme

I tradisjonell makroøkonomi har man de siste ti til
femten årene via forskning kommet fram til noenlunde
samme konklusjon som stigen for nasjonal utvikling. Det
viktigste som skaper utvikling i et land, er at det politiske systemet og rettssikkerheten forbedres. Hvordan
kan man fremme en slik utvikling i u-land? Nøkkelen til
både å skape et demokrati og å få et demokrati til å
fungere, er en heving av moral, utdannelses- og
bevissthetsnivået. Samtidig må dette nedfelles i lover,
regler og offentlig forvaltning. Samtidig har det vist seg at
desto lenger et land kommer i denne prosessen mot
høyere moral, utdanning og demokratisk samarbeid, jo
høyere levestandard og livskvalitet er det mulig å skape.
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Å løfte seg i stigen for nasjonal utvikling
Jeg skal se nærmere på prosessen som stigen for
nasjonal utvikling i forrige emne beskriver. Laveste trinn
i stigen er at samfunnet er organisert som stammer,
klaner eller små fyrstedømmer som ofte er i konflikt med
hverandre. Oppdelingen og utfreden som dette medfører
hindrer samarbeid og utvikling i landet. En del områder i
verden preges fortsatt av dette nivået, f.eks. Afghanistan.
Andre trinn i stigen er enevelde eller diktatur. De
lokale hærene avvæpnes eller inngår i den nasjonale
hæren. Det lokale herredømmet blir til et nasjonalt overherredømme. For å beholde kontrollen over landet, pleier
diktatoren å innføre streng lov og orden slik at organisert
kriminalitet og lokale opprør kveles. At det er skapt en
større enhet med indre fred og mer pålitelige institusjoner, legger forholdene til rette for økonomisk utvikling.
Problemet ved diktatur er at makthaverne gjerne har
dårlig moral. Diktaturer preges typisk av korrupsjon,
unnaluring av penger, vilkårlig behandling av
mennesker, tortur mv.. Den historiske erfaring er at det
er en lang prosess å legge kongelige, fascistiske,
kommunistiske eller religiøse diktaturer bak seg. Store
deler av verden kan sies å være inne i denne prosessen.
Tredje trinn i stigen for nasjonal utvikling er innføring
av demokrati i form av parlamentarisme. Kjernen i dette
er utdannelse for alle, frie media og en tredeling av
makten slik at lovgivende, utøvende og dømmende makt
blir atskilt. Derved oppstår det en maktbalanse som
skaper en rettsstat. Poenget er at loven står over
makthaverne, i stedet for omvendt. I praksis er det
gjerne en lang og tidkrevende prosess å få statsmakten
og politiet å holde seg til de vedtatte lover, slik at det blir
økende likhet for loven uansett stand, kjønn og rase. Det
avgjørende skillet er imidlertid overgangen fra diktatur til
demokrati. Hva er det som får dette til å skje? Det kan
sies å være tre muligheter i dagens verden:
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Diktatoren innfører selv demokratiet.



Utdannelses- og bevissthetsnivået i befolkningen øker slik at
de gjennom organisering av folkelig motstand og opprør får
gjennomført et regimeskifte.



Påtrykk eller intervensjon utenfra gjør at demokrati blir innført
som styringssystem.

Fra moderne historie har vi eksempler på alle de tre
variantene. Alle er fortsatt relevante for å bringe dagens
utviklingsland ett trinn videre i utviklingen.
Det fjerde nivået i stigen for nasjonal utvikling er en
sosialdemokratisk velferdsstat. På samfunnsnivå er man
blitt villige til å fungere fra hjertet og gjennom høye
skatter bidra til en omfordeling som gjør at de som
trenger det får hjelp. Dette nivået er skapt gjennom:


økt utdannelsesnivå, bevisstgjøring og høyere moral

 politisk organisering, kamp og etablering av kooperasjoner
 nye politiske og økonomiske institusjoner, nye lover, etc.
 økonomisk og teknologisk utvikling og økt varebytte
Jeg vil anta at alle disse punktene er relevante for
dagens utviklingsland. Det femte og øverste nivået i stigen for nasjonal utvikling er visjonen av et demokrati med
mer aktiv folkelig deltakelse og lokal frihet og ansvar.
Et internasjonalt krafttak for utvikling i u-land
Dypest sett tror jeg at menneskelig utvikling er fundamentet for all ytre utvikling. Men ytre og indre utvikling
må gå hånd i hånd. Da fremmer de hverandre gjensidig, i
stedet for å blokkere hverandre. Skal f.eks. et demokrati
fungere, må befolkningen ha et bevissthetsnivå og sosialt
nivå som også tilsvarer tredje nivå. Det trengs et
internasjonalt krafttak for å løfte u-land ut av fattigdom,
analfabetisme og de to laveste bevissthetsnivåene:






Rettferdige handelsvilkår, f.eks. like tollsatser i i- og u-land
Økt kulturell, teknologisk, politisk og økonomisk bistand
Gjennomføring av FNs vedtatte milleniumsstrategi
Ettergi gjeld og innføre skatt på valutahandel (Attacs mål)
Hjelpe, ikke hindre, fattige land og folk i å organisere seg
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Stigen for internasjonal utvikling
Organisasjonsform

Mål

Virkemidler

Føderalt
samarbeid

Helhetlige løsninger
Løse verdensproblemene

Ytre: Avgrenset avgivelse av
suverenitet til FN-demokrati
Indre: Nasjonal oppfølging +
sentrale sanksjoner

Internasjonalt
samarbeid

Framskritt
Bidra til å løse
internasjonale
problemer

Ytre: Opprettelse av
samarbeidsorganer
Indre: Frivillig samarbeid
mellom nasjoner

Internasjonale
traktater

Folkerett
Ytre: Internasjonale traktater og
Konvensjoner,
organer, enstemmighet, frivillighet.
Indre: Nasjonal oppfølging
menneskerettigheter

Union eller
stormaktsallianse

Union
Stormakt av delvis
selvstendige land

Ytre: Sentralmakt. Felles valuta,
hær, utenrikspolitikk
Indre: Håndhevelse av sentrale
lover i landene

Stormaktsherredømme

Storrike
Egen rase, ideologi
eller religion skal
herske over andre

Ytre: Økonomisk utbytting
krig (korstog, jihad, kamp)
Indre: Innsette lydregjering med
politistat, tortur og sensur.

Internasjonal samarbeid følger de samme utviklingstendenser som menneskelig utvikling og nasjonal utvikling. Når mennesker på det laveste bevissthetsnivået skal
organisere internasjonalt "samarbeid", blir det på egne
premisser i form av å søke å skape et stormaktsherredømme. Eksempler på dette er Hitler-Tyskland i forrige
århundre, Serbia og Irak på 1990-tallet og Israel i dag.
Det andre nivået av internasjonalt samarbeid er
stormaktsallianse eller union. Stormaktsallianse er en
allianse av land der et land i stor grad dikterer
politikken, slik det f.eks. var i NATO under den kalde
krigen. USA og EU er eksempler på unioner av delvis
selvstendige land. Ulempen med unionsdannelser, er at
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tanken om stormaktsherredømme følger med som nisse
på lasset fra forrige utviklingstrinn. Forskjellen er bare at
i stedet for at ett land legger andre under seg, bli flere
land enige om å gå sammen i union og bli en stormakt.
Dette medfører uheldig oversentralisering av makt.
Det tredje trinnet i stigen for internasjonal utvikling
er internasjonale avtaler mellom selvstendige nasjoner.
Slik innføres gradvis rettssamfunnet på verdensbasis.
Problemet med denne strategien er imidlertid at
prosessen går alt for langsomt. Årsaken er at alle avtaler
krever enstemmighet. Dette er det sjelden man oppnår.
Derfor har man utviklet et system med traktater man blir
enige om, men som deretter ratifiseres (undertegnes) av
de enkelte land. Slik kan man lettere etablere nye
avtaler. Men problemet består fordi noen land ikke
ratifiserer avtalene og derved hindrer framskrittet.
Det fjerde trinnet i stigen for internasjonal utvikling
er demokratisk, internasjonalt samarbeid. FN-systemet og
en rekke andre regionale organisasjoner er eksempler på
dette. I tillegg har man bilateralt samarbeid, dvs. direkte
samarbeid mellom to land. Problemet er nok en gang
frivillighet i forhold til avtaler og stormaktenes vetorett i
FN, som gjør at utviklingen går alt for sakte.
Skal det bli fortgang i arbeidet med fred og utvikling i
verden må vi opp på det femte og øverste nivået for
internasjonalt samarbeid. Det vi si at nasjonene på
avgrensede og klart definerte områder avgir suverenitet til
en demokratisk verdensføderasjon som kan gjennomføre
de nødvendige tiltak. USA og EU er organisert som
føderasjoner. Forskjellen mellom disse og en verdensføderasjon, er at samarbeidet på verdensbasis ikke
trenger å omfatte hele samfunnet. USA og EU er unioner,
dvs. statsdannelser. På verdensbasis trenger vi neppe
noen statsdannelse. Vi trenger å løse de tre avgrensede
problemene jeg spesifiserte for noen emner siden. La oss
se nærmere på dette.
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Verdensdemokrati for fred og utvikling
For å skape en global økologisk bærekraftig utvikling
må det opprettes et demokratisk organ på verdensbasis.
Dette må få makt og myndighet til å definere globale og
evt. regionale kriterier for bærekraftig utvikling (utslippsrammer, innhøstingsrammer etc.) på vitenskapelig basis.
Via det demokratiske systemet blir man enige om
hvordan godene og ulempene dette innebærer skal
fordeles mellom nasjonene og verdens befolkning. I
tillegg må dette organet ha sanksjonsmuligheter (f.eks.
bøter) overfor land som eventuelt bryter avtalene, slik at
de om nødvendig kan tvinges til å holde avtalene.
For å skape fred i verden må det opprettes et
demokratisk organ på verdensbasis. Det må få makt og
myndighet til å vedta og å håndheve nødvendige internasjonale rettsregler for at konflikter skal kunne løses på
fredelige måter. Dette er tilsvarende som innen et land,
der konflikter løses via rettssystemet i stedet for via
selvtekt. I stor grad finnes disse rettsreglene og tilhørende rettsorganer internasjonalt. Det som trengs er et
system med bindende flertallsavgjørelser og militær og
økonomisk makt til å håndheve disse avgjørelsene. På
begrensede og bestemte vilkår som bestemmes gjennom
traktaten som ligger til grunn for verdensdemokratiet,
må det være tillatt å bruke sanksjonsmuligheter overfor
land som ikke retter seg etter internasjonal lov og rett.
Det kan være økonomiske sanksjoner (bøter, boikott,
importforbud, eksportforbud), kulturelle sanksjoner (ikke
deltakelse i internasjonale stevner og møter) eller militær
intervensjon. Tankegangen er enkel. Akkurat som vi fikk
fred innen ett land ved å ha én nasjonal makt, lov og
rett, kan vi skape fred i verden ved å ha én felles
internasjonal makt, lov og rett. Dette systemet er delvis
under utvikling gjennom et samarbeid mellom spesielt
NATO og FN. Problemet i dag er at USA er toneangivende
og i stor grad den reelle makthaver i stedet for FN, slik
det viste seg i konflikten omkring invasjon i Irak.
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Les mer på www.hjerterommet.no/bok i kap. 39

For å skape hurtigere utvikling i utviklingsland må det
opprettes et demokratisk organ på verdensbasis. Dette
må få makt og myndighet til å innføre nødvendige
endringer av det globale økonomiske systemet og innføre
omfordelingsskatter og tiltak som er nødvendige for å
fjerne sult, nød og fattigdom i verden. Via det demokratiske systemet blir man enige om hvordan godene og
ulempene dette innebærer skal fordeles mellom
nasjonene og verdensbefolkningen. I tillegg må dette
organet ha sanksjonsmuligheter (f.eks. bøter) overfor
land som eventuelt bryter avtalene, slik at de kan tvinges
til å holde avtalene dersom de ikke gjør det frivillig.
Jeg er ikke i stand til å forstå hvordan de tre verdensproblemene i en global tidsalder skal kunne løses uten
organer på verdensbasis som får makt og myndighet til å
gjennomføre nødvendige tiltak for å løse problemene.
Frivillighet har i en årrekke vist seg å være utilstrekkelig.
Derfor har jeg kommet til den konklusjon at en begrenset
avgivelse av suverenitet er nødvendig. En verdensføderasjon som omfatter de tre områdene for samarbeid,
ligger antakeligvis et godt stykke inn i framtida. Men det
er viktig at menneskeheten setter problemstillingen på
dagsorden og begynner å arbeide i denne retningen.
Hvordan kan utviklingen fram mot en slik verdensføderasjon kunne skje? Den ideelle løsning er at vi skaper føderasjonen slik at stormakter og supermakter får
mindre makt og mulighet til selvtekt. Men hvis utviklingen internasjonalt følger linjene fra nasjonal utvikling,
vil verdenssamarbeidet først etableres via en stormakts
herredømme over de andre. Kanskje er det denne prosessen vi er inne i gjennom unionsdannelsen i Europa og
USA sitt hegemoni i verden. Altså at det først blir en sentralisering av makt som først seinere blir demokratisert.
Uansett er det viktig at miljøbevisste, humanistiske
og demokratiske krefter i alle verdens land samler sine
krefter for å skape et verdensdemokrati og internasjonalt
makt- og rettssystem for å løse verdensproblemene.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok i kap. 39
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Kapittel 7:
Midler som bringer oss mot målet
Fra passivitet til giverglede og skaperglede
Det er utviklingsretningen som teller
Jeg har beskrevet hvordan man kan løfte seg selv,
sine omgivelser og verden til høyere nivåer av samarbeid,
sosial organisering og ivaretakelse av menneskelige
behov. Hvilket nivå man er på i utgangspunktet, spiller
ingen rolle. Det er retningen som teller. Er man selv,
familien, bedriften eller kulturen i stor grad på ett av de
to laveste nivåene, er poenget å løfte seg selv og sine
omgivelser til det demokratiske nivået. Fungerer man i
hovedsak på det demokratiske nivået, er utfordringen å
unngå å synke ned til de to laveste nivåene og i økende
grad å fungere på det hjertelige og åndelige nivået.
Utvikling er alltid mulig
For å løfte seg selv og sine omgivelser trengs det både
indre og ytre utvikling. Derfor er det ingen hindringer for
å skape utvikling. Uansett ytre omstendigheter, er det
alltid mulig å utvikle seg selv og måten man møter andre
mennesker på. I det ytre er det gjerne også alltid åpning
for utvikling på ett eller annet område. Man kan bidra i
dagliglivet i familien, i barneoppdragelsen, eller i samværet med andre. Man kan arbeide med det på arbeidsplassen, i skolen eller via forenings- og organisasjonslivet. Eller man kan arbeide politisk og prøve å løfte
samfunnet på det lokale, nasjonale, regionale eller
globale plan. Alle har mulighet til å gjøre litt. Noen evner
og har mulighet til å gjøre mye. Møter man stor motstand
på ett område, er det gjerne mer åpning for utvikling på
et annet område. Underveis må man leve med at
utvikling er en prøve og feile prosess som gjerne også
bølger to skritt fram og ett tilbake.
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Skaperglede og giverglede er nøkkelen til utvikling
Noen mennesker er slik at de ikke tror på ytre
forandring og overhode heller ikke vil forandre seg selv.
Noen mennesker vet at vi trenger utvikling, men har gitt
det opp. Noen mennesker bryr seg om hvordan andre har
det. Andre gjør ikke det. Denne boka henvender seg til de
som har lyst til å bringe verden ett skritt videre i riktig
retning, uansett hvor lite dette skrittet måtte være.
Vellykket utvikling fører til bedre relasjoner, mer
givende samarbeid og et lykkeligere liv. Det gir også
bedre selvfølelse, selvverd og samvittighet å ta tak i det
negative og arbeide for det positive. Det er givende og
spennende å engasjere seg i indre og ytre utvikling. Nøkkelen til et bedre liv og en bedre verden, er at stadig flere
får tak i givergleden og skapergleden - de dype formene
for indre glede på det hjertelige og åndelige nivået. Så
kan man jo undres. Hvorfor er det ikke flere som er
engasjert i å løfte seg selv og sine omgivelser? Slik jeg ser
det lever vi i en overgangstid. Det er overgangstiden:





fra maktmessig og kulturell detaljstyring til personlig valgfrihet
fra ytre tvang og styring til indre ansvar på alle områder
fra glede ved å ha og konsumere til glede ved å gi og skape
fra trygghet via makt, kontroll, rutine og å være som andre,
til trygghet ved å kjenne seg selv og sin evne til å utvikle seg
og mestre nye utfordringer

Dette dreier seg om overgangen fra de to laveste til de
tre høyeste nivåene i bokas stiger. På de to laveste nivåene er man ufri. I det ytre er man detaljstyrt av andre. I
det indre er man styrt av ubevisste drifter som har sin
kilde i frykt, mistillit, grådighet og oppgitthet. Mange
mennesker har ikke oppdaget fordelen ved å utvikle seg
selv og sin mestringsevne. Mange har ikke oppdaget den
indre gleden ved å ta ansvar og skape et bedre liv og en
bedre verden. Denne overgangen fra passiv underholdning eller manisk aktivitet og opplevelsessøken til
indre kontakt, livsenergi, skaperglede og giverglede, er
nøkkelen til et løft mot et bedre liv og en bedre verden.
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Oppblomstring av en hjertekultur
Via rennesansen og opplysningstiden løftet europeisk
kultur seg opp til det demokratiske nivået. Dette var en
altomfattende prosess. Det omfattet et nytt verdensbilde,
et nytt moralsyn, reformasjon av kristendommen, en ny
vitenskapelig metode, ny musikk, ny kunst, endrede
klesdrakter og andre kulturuttrykk. Det omfattet
utviklingen av et nytt politisk system, ny grunnlov i de
fleste land, en rekke nye institusjoner, skole for alle og
en industriell revolusjon med en rekke nye teknologier.
Det omfattet også utviklingen av et nytt og dannet
menneske med økte mentale evner og selvkontroll,
demokratiske holdninger, evne til å se en sak fra flere
sider, mindre emosjonalitet (2. nivå) og med respekt for
lov og orden slik at man la 1. nivå bak seg. Utviklingen
omfattet med andre ord alt det som har skapt det demokratiske velstandssamfunnet og dagens normale menneskelige personlighet. Alt dette som vi tar som en selvfølge
i dag, eksisterte ikke eller bare var ideer hos
foregangspersoner og engere kretser for 250 år siden.
På tilsvarende måte er det en altomfattende prosess
for å løfte samfunnet opp til hjertenivået. Dette omfatter
nye utrykk i musikk, litteratur, kunst og kultur, et paradigmeskifte i de fleste vitenskaper, ny etikk og moral, ny
religiøsitet, å skape en skole som utvikler hele mennesket og evnen til individuelt ansvar og kreativt samarbeid.
Det omfatter utviklingen av en ny måte å drive næringsvirksomhet, journalistikk, politikk, utredning og debatt.
Det må skapes et nytt økonomisk og politisk system med
nye institusjoner, et nytt miljøskattesystem, en videre
demokratisering av politikk og næringsliv og utvikling av
et verdensdemokrati for å skape en bærekraftig utvikling.
Sist men ikke minst krever det utviklingen av et kreativt
menneske med økt følsomhet, medfølelse, evne til å
kommunisere og samarbeide fra hjertet for å ivareta alles
behov og som har en personlig og meget høy etikk.
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Dette er en altomfattende prosess med tusenvis av
store og små oppgaver som må løses. Det er dette som er
så gøy og spennende med å løfte samfunnet opp til et
nytt kulturelt nivå. Hvordan skal man løse dette på sitt
område? Hvordan skal man få det gjennomført? Akkurat
som folk elsker spenningen ved å se advokater løse
kriminalsaker på TV, kan man oppleve spenningen selv
ved å løse utfordringen det er å skape en hjertekultur.


Som lærer kan man gå løs på utfordringen med å utvikle en skole
og pedagogikk som bidrar til å løfte barn og lærere til hjertenivået.



Som vitenskapsmann kan man gå løs på utfordringen å beskrive
det nødvendige paradigmeskiftet i sin egen vitenskap, eller å
utforske aspekter av det, dersom skiftet allerede har skjedd.



Som bedriftsleder eller tillitsvalgt kan man arbeide med å innføre
og videreutvikle bærekraftig ledelse i sin virksomhet og marked.



Som forfatter kan man f.eks. gå løs på utfordringen med å skrive
en roman som beskriver gleder og sorger, hindringer og løsninger
på veien mot et liv på hjertenivået. Det samme kan uttrykkes av
andre i musikk, teater, bildende kunst og andre uttrykksformer.



Som journalist kan man utvikle en nye former for journalistikk,
f.eks. debattprogrammer som ikke er emosjonelle krangler, måter
å beskrive verden på som fremmer håp, initiativ, og samarbeid i
stedet for frykt, håpløshet og oppgitthet, lage media fylt av saklig
og nyttig informasjon i stedet for nyhetshysteri og sladder.



Som menneske kan vi gå løs på utfordringen det er å utvikle oss
selv og bidra å løfte oss selv og omgivelsene opp til hjertenivået.

Det vi trenger er millioner av små frø som spirer. Vi
trenger en ny vår med oppblomstring av en hjertekultur i
alle fag, yrker, kulturformer og livsområder. Vi trenger
mennesker som griper fatt i ideen om å løfte menneskene
og samfunnet til et nytt kulturelt nivå. Et kulturnivå der
vi søker å ivareta alle menneskers behov på en god og
balansert måte. Det er tusenvis av store og små spennende utfordringer å gripe fatt i. Som belønning kan du
nyte godt av følelsen av å være med på å skape noe stort
- å delta i en ny rennesanse i vår tid for å løfte
menneskene og verdenssamfunnet opp til hjertenivået.
Samtidig skaper du et bedre liv og samfunn for deg selv.
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Internett er klodens nye nervesystem
En levende organisme er kjærlighet i praksis
Når vi tenker på hvordan naturen fungerer, tenker vi
gjerne på Darwin og kampen mellom artene der den
sterkeste overlever. Men det finnes en annen form for
natur som er like iøynefallende. Det er naturen til en
levende organisme. I en levende organisme samarbeider
alle beslutningsenheter fra enkeltceller til indre organer.
De ivaretar egne behov på en slik måte at de samtidig
ivaretar helheten best mulig. En levende organisme er
altså kjærlighet i praksis. Skulle denne bokas politiske
budskap gis et navn, måtte det være organisme. Organisme er den ide at man legger til rette for at den enkelte
beslutningsenhet (menneske, familie, bedrift, institusjon,
kommune, land, etc.) kan ivareta egne behov på en slik
måte at man samtidig også ivaretar andres behov best
mulig. Organisme er med andre ord alternativet til
liberalisme, konservatisme, kommunisme, sosialisme,
anarkisme, parlamentarisme og fundamentalisme. Dette
er den grønne strategi som beskrives i kapitlene om firedimensjonal blandingsøkonomi og fire faser i utviklingen.
Et helhetlig teknologisk, menneskelig og sosialt løft
Ved at den enkelte beslutningsenhet frivillig tar
ansvar for andres behov og helheten, vil verdenssamfunnet og planeten Gaia fungere symbiotisk og transcendere
til å bli en nyskapt, levende organisme. I denne organismen fungerer IKT generelt og Internett og mobilmeldinger
spesielt som organismens nervesystem. Informasjonsrevolusjonen faller sammen med det å løfte seg til hjertenivået. Akkurat som den industrielle revolusjon falt sammen med opplysningstiden, og gjorde løftet til det demokratiske nivået mulig. Uten at teknologisk, menneskelig
og sosial utvikling således løper sammen, ville verken
fortidas eller framtidas løft være mulig. Det nye nå er at
billig kommunikasjon uavhengig av avstand, gjør at alle
celler og organer kan berøre hverandres hjerter.
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Eksempler på hva nervesystemet kan medvirke til


Hvis en familie i et i-land via en fadderordning sponser en mobiltelefon for en familie og landsby i et uland, kan de rimelig sende meldinger til hverandre.
La oss si at de kommer i nød eller sårt trenger noe i
u-landsbyen. Da kan de sende en SMS om dette. De
færreste hjerter i i-land vil være uberørt av en slik
melding, når de kjenner og har identifisert seg med
familien i u-landsbyen. Etterpå kan bruken av
pengene dokumenteres på Internett. Slik blir bistand
fra folk til folk mulig, uten svinn eller penger på
avveie. Samtidig øker motivasjonen for å bidra mer.



I framtidas butikker kan man tenke seg at det er
utplassert en del PC-er. Der kan man klikke på
hvordan varer er produsert, hvor stor andel av kjøpesummen som går til ulike ledd og myndigheter etc..
Slik vil et sosialregnskap kunne føre til et etisk
forbruk. Man kan også ut fra dette rangere varer med
grønne, gule, oransje og røde merkelapper, som gir
signal om varens etiske standard og nivå i stigene.
Bedrifter kan ha et tilsvarende system for sertifisering
og rangering av firmaer for å lette internkontrollen
ved innkjøp og beslutninger om samarbeid.



Vi trenger et verdensdemokrati for å skape fred og
bærekraftig utvikling i verden. Vi må skape en global
folkebevegelse som blir en så stor kraft at bedriftsledere og politikere ikke lenger kan overse den. Samtidig er det viktig at det interne demokratiet virker.
Internett og SMS kombinert med diskusjonsgrupper
og avstemningssystemer, er teknologier som gjør det
mulig å kommunisere, mobilisere og beslutte uavhengig av avstand. Samtidig kan den enkeltes stemme bli
hørt. Internett gjør 5. nivå, deltakerdemokratiet,
mulig både på lokalt, nasjonalt og globalt plan.



En rekke andre nyttige muligheter enn de jeg har
nevnt er også mulige via IKT. Har du en visjon her?
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Miljøskatt gir kreativiteten riktig retning
Tidligere er det begrunnet at innføring av et miljøskattesystem er helt avgjørende. Det gir riktige priser, slik at
kreativiteten får riktig retning. Gjennom de seks miljøbud
er økologisk bærekraftighet definert på en relativt presis
måte. Ved å koble tiltak opp mot disse seks miljøbudene,
kan et helhetlig miljøskattesystem skisseres.
1) Forurensningsavgifter
Mål 1:
Minimere forurensninger over naturens/menneskets
egen rensekapasitet.
Middel:
Miljøavgifter eller omsettelige utslippstillatelser på
forurensninger.
Avgifter på utslipp til luft: CO2-Avgift, SO2-Avgift, NOXKonkret:
Avgift, mv.. Avgifter på utslipp til vann fra landbruk og
industri. Kloakkavgift m.v.. Avgift på miljøgiftutslipp.
2) Miljørisiko avgifter
Mål 2:
Minimere risiko for økokatastrofe eller artsutryddelse.
Middel:
Påbudt forsikringsordning og erstatningsansvar samt
risikoavgifter på miljømessig risikabel teknologi,
naturinngrep og indre miljøstandard.
Ulykkesrisikoavgift for å redusere fare for store ulykKonkret:
ker. Miljørisikoavgift for å redusere antall nye og utestede stoffer. Biorisikoavgift for reduksjon av biologisk mangfold fra naturlig tilstand. Helserisikoavgift for
miljøfarlige produkter, inneklima og arbeidsmiljø.
3) Kvoter og grunnrenteskatt
Mål 3:
Minimere høsting over tilvekst av levende ressurser.
Middel:
Tildeling eller auksjonering av helt/delvis eller ikke
omsettelige innhøstingstillatelser eller eiendomsrett
for levende ressurser og andre naturressurser som
gir grunnrente.
4) Materialavgifter mv.
Mål 4:
Minimere forbruk av kapital av ikke-fornybare
materielle ressurser.
Middel:
Materialavgifter, pant og deponeringsavgifter for ikke
fornybare materielle ressurser.
Materialavgifter på utvinning av metall, plast, grus-,
Konkret:
sand- og mineraler. Pant på utvalgte produkter.
Deponeringsavgifter for avfall
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5) Energiavgifter
Mål 5:
Minimere avhengighet av ikke-fornybare
energiressurser.
Middel:
Energiavgifter
Konkret:
Energiavgift på olje, kull, gass og uran.
6) Luksusavgifter på globalt overforbruk
Mål 6:
Minimere globalt overforbruk og maksimere
inntektsutjevningen
Middel:
Luksusavgifter
Konkret:
Bolig-, hytte- og eiendomsskatt. Luksus bil- og
båtskatt m.v.. Luksusaktivitetsskatter, f.eks. på
sydenturer. "Tellerskritt" (autopass) for veibruk.
7) Miljørapportering og miljøselvangivelse
Mål 7:
Effektiv innkreving av avgifter og heving av
miljøkunnskap
Middel:
Miljørapportering og miljøselvangivelse

Fastsettelse av nivået på miljøskatter
Hvor høye bør miljøavgifter være av hensyn til
miljøet? Ifølge samfunnsøkonomisk teori bør alle miljøproblemer avgiftsbelegges lik deres marginale kostnad skyggeprisen - ved å redusere utslippene til utslippsmålet nås. Utslippsreduksjonen vil da bli fordelt kostnadseffektivt mellom forurenserne, slik at de billigste miljøtiltakene blir iverksatt først. Når man skal fastsette
miljøskatter med økologisk bærekraftighet som mål, bør
man først fastsette naturens tålegrense på et vitenskapelig grunnlag kombinert med et verdistandpunkt om høy
risikoaversjon (føre var - prinsippet). Deretter innfører
man miljøavgifter og andre tiltak. Gradvis økes
avgiftssatsene til miljømålene blir nådd. Dette tilsvarer
f.eks. måten man går fram for å fastsette fiskekvoter.
Det viktige nå er ikke diskusjonen om enkelte avgifter
i miljøskattesystemet eller hvor høye avgiftene til slutt
skal bli. Det viktige er at Stortinget fatter en strategisk
beslutning om utredning av og omlegging til et miljøskattesystem, og at Norge arbeider for dette internasjonalt. Dvs. at skatt på inntekt og arbeid skal erstattes med
skatt på miljøbelastning, ressursbruk og overforbruk.
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Fra lønnsmottaker til bærende kraft
En del lønnsmottakere er dette i en dobbelt betydning
av ordet. I tillegg til at de mottar lønn for arbeidet, har de
det å motta lønn som sitt hovedfokus i arbeidet. Man er
med andre ord ikke så mye rettet mot å gi og skape noe.
Man yter mer bare det minimum som kreves for å motta
sin lønn, uten at andre er direkte misfornøyde.
Ordet bærende kraft er også ment i dobbelt betydning
av ordet. Mange medarbeidere tar initiativ og ansvar og
er på denne måten bidraende og evt. bærende krefter i
bedriften. I tillegg til dette, mener jeg med bærende kraft
at man også motiverer, inspirerer og bidrar til at
bedriften løfter seg i stigen for bærekraftig ledelse.
Fra lønnsmottaker til bidraende kraft
Dersom man tidligere bare har hatt identitet som
lønnsmottaker, er første skritt å bli mer ansvarsfull og
bidraende i tradisjonell forstand. Det innebærer å være
mer lyttende og undersøkende, levere mer kvalitet og/
eller kvantitet, yte bedre service, ta mer ansvar og bidra
til forbedringer. Slik utvikler man seg som menneske og
vil normalt oppleve økt trivsel i arbeidet. Samtidig får
man økt respekt og en bedre posisjon for å påvirke.
Fra bidraende til bærende kraft
Er man allerede en bidragende kraft, er neste skritt å
bidra til bærekraftig bedriftsutvikling også. Det begynner
med at man setter seg inn i helhetssynet som verdistyring og bærekraftig ledelse innebærer. Man øker
kunnskap om de tre dimensjonene og helheten av miljøledelse, ledelse av mennesker og økonomistyring. I tillegg
setter man seg inn i verdifokusert ledelse, kommunikasjon og samarbeid fra hjertet og konfliktløsning uten å
falle lavt ned. Så kan man spesialisere seg og prøve å
bidra til å løfte bedriften i en av dimensjonene. Eller man
kan prøve å bidra til at bedriften løfter seg i alle
dimensjonene, etter hvert innfører bærekraftig ledelse og
gradvis blir en verdistyrt i stedet for profittstyrt bedrift.
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Alle kan være en bærende kraft
En bærende kraft kan finnes både på gulvet og i
mellom- eller toppledelsen av bedriften. Stilling og stand
spiller ingen rolle. En renholder kan f.eks. bidra til miljøvennlige vaskemidler og en rengjøringsmetode som
skaper sunt innemiljø. Foregår rengjøringen mens andre
også er på arbeid, kan man gjennom sitt virke også bidra
med oppmerksomhet, noen hyggelige ord eller et lyttende
øre og medfølende hjerte. På denne måten bidrar man
nok indirekte til bedriftens økonomiske bærekraft også.
Er man en mellom- eller toppleder har man økte
muligheter til å påvirke bedriftens visjon, forretningside,
ledelsesfilosofi og styringssystem. Fordelen med bærekraftig ledelse er at grønne, røde og blå verdier og deler
av virksomheten som ellers virker som isolerte områder i
motstrid til hverandre, framstår som den naturlige og
selvfølgelige helhet de egentlig er. Det er bare når man
overfokuserer på pengeøkonomisk lønnsomhet, at andre
verdier synes å komme i uløselig motstrid til dette.
Stiller man rette spørsmål, kommer gode svar også
Har man fokus på helheten av grønne, røde og blå
verdier, vil man lettere og oftere finne hjerteløsninger
som ivaretar helheten bedre. Årsaken er at når man med
bevisstheten har fokus på å ivareta alle tre verdier, vil
underbevisstheten arbeide i det stille for å finne
løsninger. Plutselig, f.eks. på en kveldstur, kan den
bedre og mer helhetlige løsningen komme. Man kan også
bevisst lete etter mer helhetlige løsninger, f.eks. via
brainstorming, premiering av gode ideer til løsning av
tredimensjonale utfordringer, søke konsulentbistand
eller via utredning. Fortsatt vil man kunne oppleve avveiningssituasjoner der man må prioritere mellom grønne,
røde og blå verdier. Men ofte finner man løsninger som
ikke gjør avveiningen så hard, ensidig og brutal. Årsaken
er at man har et permanent tredimensjonalt og ikke
endimensjonalt mål. Dette endrer selve motivasjonen og
tenkningen fra grunnen av og gir mer helhetsorientering.
127

Fra konsumidentitet til miljøheimevern
Fra ytre til indre identitet og trygghet
Forundret over at køen på veien var større på lørdag
enn på arbeidsdager, gjorde jeg en ny oppdagelse. Da jeg
vokste opp var køen i helgene ved utfartsstedene. Nå var
køen ved kjøpesenteret. Handling blitt en folkeforlystelse.
Før hadde folk flest sin identitet gjennom arbeid eller
utdannelse. De var lokførere, postbud, bankfunksjonærer, ingeniører, lærere, etc.. I dag har folk i stigende
grad sin identitet gjennom konsum og fritidsaktiviteter.
De profilerer seg i forhold til andre via merkevarer,
bilvalg, bolig og forbruk. De gjenkjenner seg selv via en
identitet f.eks. som prisbevisst, motebevisst, trendy,
golfspiller, ekstremsporter eller annet som har med
forbruk eller fritidsaktivitet å gjøre. Men både å ha sin
identitet via produksjon og konsum, er materialisme.
For å få en bærekraftig utvikling, trenger vi å skape
økt livskvalitet via lavere forbruk, ressursbruk og
miljøbelastning. Derfor trengs det at folk flest utvikler en
ikke-materialistisk identitet. I det ytre trengs det at folk
utvikler en identitet som verdensborgere, medansvarlige
for den levende planeten Gaias utvikling og skjebne. I det
indre trenges det at folk flest utvikler indre identitet og
trygghet. Det innebærer at man via selvutvikling utvikler
en selvfølelse, selvverd og selvtillit som er uavhengig av
ytre omstendigheter og andres reaksjoner.
Fra behovserstatning til å ivareta egentlige behov
Forbruk er et gode. Samtidig er mye av dagens konsum erstatning for den indre tryggheten som en indre
identitet gir. Forbruk kan også være en erstatning for
noe bedre å ta seg til. Reklamens lokking og markedsførernes metoder for å vikle deg inn i en forbruksidentitet
har naturlig nok sin virkning. Ellers hadde de ikke
spandert milliarder av kroner på dette. Det er denne
hjernevasken du må frigjøre deg fra, for å utvikle en
indre identitet. Du må selv ta ansvar for å frigjøre din
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sjel fra kommersiell lokking og luring og lytte innover i
stedet for utover. Slik utvikler du kontakt med dine
egentlige behov og kan skape indre behovstilfredsstillelse
i stedet for ytre behovserstatning. Første skritt i denne
retning er å fokusere på selvivaretakelse i stedet for
selvhevdelse. I første del av boka ble det utdypet hvordan
du kan skape økt livskvalitet via ivaretakelse av indre
behov og kommunikasjon og samarbeid fra hjertet. Enda
dypere lykke kan du oppnå ved å utvikle dine kjærlighets- og åndsevner, som beskrevet i den midterste delen
av boka. Tredje skritt er å anvende dette til å skape en
bedre verden, som beskrevet i denne siste delen av boka.
Pengeseddelen er den viktigste stemmeseddelen
Pengeseddelen er den viktigste stemmeseddelen for å
styre utviklingen i samfunnet. Det er bare så lenge du og
andre lar kommersiell hjernevask fortsette å virke, at
multinasjonale konserner og deres støttespillere i politikken får styre utviklingen som i dag. Dvs. i retning av
globalisering, økt maktkonsentrasjon, mindre demokratisk innflytelse og ytterligere forbruksvekst i rike land.
Som forbruker kan du påvirke utviklingen i en annen
retning ved å bruke pengeseddelen som stemmeseddel.
Som kunde kan du også påvirke ved å be om opplysninger om varenes miljøvennlighet, arbeidernes vilkår etc.
Ved å videreutvikle miljømerking, etisk merking og lister
over anbefalte og ikke-anbefalte firmaer, varer og
tjenester, kan vi som forbrukere bedre orientere oss i
markedet. Ved å "organisere" deg f.eks. i Naturvernforbundets miljøheimevern, blir handlingens stemme
koordinert og målrettet. Slik får du økt påvirkningskraft.
Fagbevegelsen var arbeiderbevegelsens viktigste
maktmiddel for å skape en mer balansert og rettferdig
utvikling i forrige århundre. Forbrukerbevegelse er miljøog solidaritetsbevegelsens viktigste maktmiddel for å
skape en mer balansert og rettferdig utvikling i vårt
århundre. Pengeseddelen er det mektigste maktmiddel
på jord, for penger er det som styrer utviklingen i verden.
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Fra fagbevegelse til fordelingsbevegelse
Fagbevegelsen ble etablert for å kjempe for bedre
arbeidsvilkår. Normalarbeidsdagen, ferie, høyere lønn og
bedre arbeidsmiljø har vært viktige kampsaker som er
gjennomført. Fagbevegelsen er i dag en integrert del av
vårt politiske og økonomiske system. Som organisasjoner
er de likevel maktallianser, dvs. noe som hører hjemme
på laveste nivå i bokas stiger. I Skandinavia har de
imidlertid normalt fungert konstruktivt på det tredje og
demokratiske nivå i bokas stiger. De har normalt tatt
medansvar for at produksjonen organiseres effektivt og
godtatt omstillinger, selv om det kan medføre oppsigelser. De har normalt tatt ansvar for at ikke lønnskravene
skaper unormalt høy prisstigning eller svekket konkurranseevne. På denne måten blir det slik at selv om man
dypest sett kjemper for egeninteressen, kommer man via
forhandlinger fram løsninger som vanligvis ivaretar
helheten og de ulike parters interesser noenlunde.
Det fjerde nivået er hjertenivået. Kjennetegnet på
dette er at man på en frivillig, konstruktiv og kreativ
måte søker å ivareta egne og andre behov. Man beveger
seg fra diskusjon, forhandlinger og våpenhvile (tariffperiode) til samtale, samarbeid og fred i arbeidslivet.
Store deler av fagbevegelsen, arbeidsgiversiden og
bedriftsledere i Skandinavia har lykkes i å bevege seg i
retning av dette. I stor grad har man også skapt et
samfunn på fjerde nivå, dvs. den sosialdemokratiske
velferdsstaten. Via høye skatter har man råd til å ta vare
på de som av ulike grunner ikke har egen lønnsinntekt
og/eller trenger økonomisk, medisinsk eller annen hjelp.
I et globalt perspektiv er det imidlertid en enorm
utfordring som nesten ikke er påbegynt i forhold til å
løfte oss til hjertenivået. Det er en global omfordeling av
naturressurser, utslippsmuligheter, inntekter og levestandard. Fordi vekst i u-land må prioriteres ved
bærekraftig utvikling, er utvikling i i-land en utvikling
uten vekst i ressursbruk, utslipp og miljøbelastning.
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Disse begrensningene gjør det mer utfordrende å fordele
inntekt på nasjonalt plan. I tillegg må man skape et
system for "solidariske lønnsoppgjør" på global basis. Det
vil si tiltak for å bedre arbeidsmiljøet, innføre normalarbeidsdag, kortere arbeidstid og et løft av lønnen til
arbeidere i u-land. Her er fagbevegelsens utfordring å
omdefinere og utvikle seg til å bli en fordelingsbevegelse.
Hvordan kan fagbevegelsen utvikle seg til å bli en global
fordelingsbevegelse og gjennomføre "samordnede lønnsog prisoppgjør" på global basis?
Det første man kan gjøre er å utvikle en slagkraftig
internasjonal fagbevegelse som kan matche multinasjonale konserver i makt og geografisk omfang. Slik
kan man hindre at arbeidere i et land spilles ut mot
andre i et annet land, slik at de nasjonale fagforeningene
i praksis blir maktesløse.
Et annet viktig tiltak vil være et krafttak for å
fagorganisere arbeidere i u-land, slik at de kan få økt
makt og innflytelse. Dette kan gjøres på to måter. Det
ene er at fagorganiserte kan fungere som miljøheimevern
i sin bedrift. De kan sikre at bedriften kun kjøper fra
bedrifter der et flertall av arbeiderne er fagorganiserte
og/eller arbeidsvilkårene er akseptable. Det andre man
kan gjøre er å opprette støttekontorer i u-land. De kan
hjelpe til med å organisere fagforeninger og unngå at de
korrumperes. De kan arbeide vis av vis de politiske
myndigheter for innføring av lover og politisk praksis
som aksepterer fagorganisering. De kan fungere som
vakthunder som arbeider for å skape respekt for faglige
rettigheter. De kan arbeide for å bryte makten til korrupte nettverk av kapitaleiere, politikere og embetsmenn.
Fagorganisering var nøkkelen til å skape bedre kår for
de fattige og undertrykte i i-land. Det er ikke urimelig å
anta at dette også vil være nøkkelen i u-land. For makt
er avgjørende for å få sin vilje, når andre ikke er lydhøre.
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Fra å styres av penger til å styre pengene
Økonomien består av realøkonomi og pengeøkonomi.
Realøkonomien er egentlig viktigst. Det er den vi lever av.
Men fordi pengene styrer realøkonomien, blir det avgjørende at vi styrer pengene i stedet for at de styrer oss.
Den grunnleggende måten å skaffe penger til alternativ
utvikling, er å ha en god ide. Har man en virkelig god
ide, er det også mye lettere å skaffe penger til å realisere
den. Selv om penger ofte ikke er det egentlige problemet,
kan det være en utfordring å skaffe finansiering.
Sparebanker kan bli krumtapper for bærekraftighet
Fordelen med sparebanker, er at innskyterne har
demokratisk kontroll over dem. Sparebanker har en
tradisjon med å støtte lokalt nærings- og kulturliv, og
således fungere mer etisk ansvarlig enn kapitalistisk
næringsliv. Imidlertid har sparebankene, slik som øvrige
kooperative foretak, beveget seg i kapitalistisk retning.
De er blitt fattigere på etisk ansvar og visjoner om å løfte
samfunnet. Men det er mulig å endre på dette. Den
antroposofiske sparebanken Cultura er en alternativ
bank i Norge som finansierer utbygging av økologisk
landbruk og alternative pedagogiske og sosiale
virksomheter. Banken er et glitrende eksempel på hva
verdistyrte virksomheter kan utrette i samfunnet. Å flytte
penger hit og/eller få tradisjonelle sparebanker til å
fungere tilsvarende, er et mektig virkemiddel for å
fremme bærekraftig utvikling. Ved å møte opp på innskytermøte, kan man påvirke den lokale sparebankens
etiske verdigrunnlag og utlånspolitikk. Man kan f.eks.
prøve å få flertall for at banken skal ha som overordnet
mål å fremme bærekraftig utvikling og vurdere alle
prosjekter i forhold til deres økologiske, sosiale og
økonomiske bærekraftighet. Banken kan altså bli en
ressurs og "oppdrager" for en bærekraftig utvikling. Slik
vil sparebankene kunne revitaliseres som kooperative
foretak og samfunnsstøtter som løfter lokalsamfunnet.
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Etiske aksjefond og oljefond
Det finnes aksjefond som søker å unngå de verste og
investere i de beste selskapene, vurdert ut fra økologiske
og sosiale etiske kriterier. Slik er et element av verdistyring innført. Ved å plassere din risikokapital i slike
fond i stedet for tradisjonelle aksjefond, bidrar du til å
fremme en mer ansvarlig og bærekraftig utvikling.
Det aller største fondet i Norge heter Statens Petroleumsfond. Det er av aller største betydning at disse
pengene begynner å fungere etisk. Her har Norge et viktig middel til å fremme en globalt bærekraftig utvikling.
Vi kan også tenke oss at oljefondet ikke bare plasseres i
aksjer og obligasjoner. Det kunne opprettes et tredje
forvaltningsområde for aktivt eierskap. Altså at man
etablerer nye foretak eller søker aksjemajoritet i eksisterende foretak, for å skape bærekraftige bedrifter og
fremme bærekraftig næringsutvikling i i-land og u-land.
LETS do it! Å skape sine egne penger
LETS - Local Exchange and Trade System - er et
system der får man får 1 LETS for å utføre en time
arbeid og betaler 1 LETS for å få utført arbeid. Dette
gjelder uavhengig av innsatsens markedsverdi, dvs. om
det er f.eks. gulvvask eller legetjenester. Slik skaper man
sine egne lokale penger og fremmer en lettere hverdag,
like bytteforhold og sosialt ansvar. Frivillighetssentraler i
norske kommuner fungerer etter dette prinsippet.
Rente og avdragstidens betydning
Dersom avdragstiden er kortere enn levetiden til
investeringen, vi man pålegge et press i retning av
økonomisk vekst. Dersom renten er høyere enn
inflasjonen, vil man pålegge et press i retning av
økonomisk vekst. For jo mer og raskere pengene skal
tilbakebetales, jo mer må pengeøkonomisk lønnsomhet
prioriteres på bekostning av sosiale og økologiske
verdier. Noe av hemmeligheten bak Culturas verdiskaping, er en lavrentepolitikk som tar hensyn til dette.
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Fra parlamentarisme
til deltakende folkestyre
Vi lever i en skjebnetid der penger og profitt i økende
grad styrer hele verden. Globaliseringen av næringslivet
gjør at profittstyring er i ferd med å spille nasjonalstaten
og demokratiet ut på sidelinjen. Det femte og øverste
trinnet stigen for nasjonal utvikling er deltakende folkestyre. Poenget med deltakende folkestyre er å skape en
utvikling der menneskene styrer pengene, i stedet for at
de styrer oss. Ved profittstyring prioriterer man økonomisk utbytte på bekostning av sosiale og miljømessige
verdier. Ved verdistyring søker man en helhetlig
ivaretakelse av grønne, røde og blå verdier og behov.
Derfor er det menneskene og ikke pengene som styrer.
Demokratisering og verdistyring i økonomien
For å skape et deltakende folkestyre må næringslivet
demokratiseres og verdistyring overta for profittstyring:


Verdistyring preger gjerne frivillige lag og organisasjoner. Omfanget av den uformelle sektoren viser at
svært mange mennesker har andre verdier enn bare
egoisme og materialisme. Derfor er det håp for
menneskene. Verdistyring er å ta med seg disse
verdiene som preger den uformelle økonomiske
sektoren over til den private og offentlige sektoren.



Når vi som husholdninger bruker pengesedler som
stemmesedler for å fremme en sosialt og økologisk
bærekraftig utvikling, er dette verdistyring på individog familienivå. Dersom vi kjøper billigst mulig uten å
etisk ansvar, er dette profittstyring på familienivå.



Dersom man får et kapitalistisk foretak til å innføre
bærekraftig ledelse, innebærer dette en gradvis overgang fra profittstyring til verdistyring, slik at menneskene styrer pengene i stedet for omvendt. Dersom
man bare er en lønnsmottaker som er opptatt av at

134

bedriften og en selv skal tjener penger, er man en
støttespiller for profittstyring og kapitalisme.


Dersom man etablerer et kooperativt foretak, f.eks. en
grendebarnehage, et borettslag, et forbrukersamvirke,
et produksjonssamvirke, en medarbeiderstyrt bedrift,
en sparebank eller annet, er dette demokratiske
selskapsformer. Hvis medlemmene har andre verdier
og benytter sine demokratiske rettigheter, vil verdistyring være et faktum i stedet for profittstyring.

Deltakerdemokrati i politikken
Deltakerdemokrati er at folk deltar aktivt i demokratiske avgjørelser. Dette skjer gjennom høringer, deltakelse
i politiske debatter og ved at viktige beslutninger avgjøres
i folkeavstemninger. Folk har også selv rett til å kreve
folkeavstemning, om mange nok krever det.
Vi kan tenke oss at mennesker på hjertenivået vil
videreutvikle velforeningene til velferdsorganisasjoner
som fungerer tilsvarende bydelsforvaltninger i storbyer.
Gjennom velforeningen samordnes aktivitetene til
foreninger, lag, kommunen og lokale bedrifter for å
ivareta menneskelige behov i bydelen eller grenda.
Gjennom dette og innføring av folkelige debatter og
avstemninger ved hjelp av IKT, kan deltakende folkestyre
bli en realitet på kommunalt plan.
På høyere politisk plan innebærer deltakende folkestyre at demokratiet bygges nedenfra og opp, ikke
ovenfra og ned som i dag. Ved deltakende folkestyre vil
kommunen være er den sentrale planleggings- og
maktenheten. Den er nær nok til å kjenne folks egentlige
behov, slik at demokratiet kan være aktivt og levende.
Samtidig er den stor til å kunne fungere som en enhet i
verdenssamfunnet. Høyere politiske nivåer kan betraktes
som eller faktisk være friville sammenslutninger av
kommuner, for å løse fellesoppgaver som ikke kan løses
på kommunalt plan. Slik kan et tvers igjennom
demokratisert og verdistyrt samfunn skapes.
135

Fra kapitalisme og imperialisme
til verdistyring og verdensdemokrati
For å skape bærekraftig utvikling og fred i verden, må
drivkreftene som har skapt og vedlikeholder dagens
verdensorden endres. Drivkreftene bak dagens utvikling
er det jeg kaller grådighetens fire hjørnesteiner:
 Egoisme - Å ivareta egne behov og interesser uten
hensyn til andre og gjerne på andres bekostning.
 Materialisme - Sneversynet der man fokuserer
ensidig på materiell velstand, status og prestisje.
 Kapitalisme - Egoisme i praksis i næringsvirksomhet, ved at målet er å tjene mest mulig selv.
 Imperialisme - Egoisme i praksis i verden, ved at
man søker å dominere og undertrykke andre land.
Figuren illustrerKrefter som søker å løfte
er hvordan dagens
samfunnet til et høyere nivå.
verdensorden oppKrefter som holder
rettholdes som en
samfunnet på et lavt nivå.
balanse
mellom
krefter. Noen krefter
holder veden nede. Andre krefter søker å løfte verden til
et høyere nivå av samarbeid og ivaretakelse av menneskelige behov. Vi trenger å løfte verdenssamfunnet opp fra
økonomisk vekst, kapitalisme og imperialisme til
bærekraftig utvikling, verdistyring og verdensdemokrati.
Det er to veier å gå for å oppnå dette. Den ene strategien
er å kjempe mot det bestående. Dette er illustrert i
figuren i form av en
Krefter som søker å løfte
ny hvit pil som
samfunnet til et høyere nivå.
presser
oppover.
Dessverre fører detKrefter som holder
te ofte til at motsamfunnet på et lavt nivå.
kreftene samler seg
og holder verden enda mer nede, som vist med en sort pil
som presser nedover. Resultatet blir økt konflikt, kamp
og krig, noe som bringer verden nedover og ikke oppover.
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President Bush sin kamp mot terror etter 11. september 2001 illustrerer dette. Etter invasjonen i Irak har det
blitt mer terrorisme, ufred og utrygghet både i Irak og
verden for øvrig. I tillegg er verbal kamp per definisjon
aktivitet på det nest laveste nivået, og fysisk kamp er
aktivitet på det aller laveste nivået i bokas stiger. Derfor
har kamp en iboende tendens til å trekke verden nedover
i stedet for å løfte oss oppover. USA sin antiterrorkampanje etter 11.9 illustrerer dette også. I USA har det
blitt dårligere rettssikkerhet, mindre ytringsfrihet og økt
imperialistisk påtrykk overfor allierte, dvs. et lavere nivå.
Alternativet
til
Krefter som søker å løfte
kamp er å redusere
samfunnet til et høyere nivå.
makten til kreftene
Krefter som holder
som holder verden
samfunnet på et lavt nivå.
nede, slik som vist i
figuren. Dette gjør
man ved å redusere drivkreftene som opprettholder dagens verdensorden, dvs. grådighetens fire hjørnesteiner.
Nøkkelen til å løfte verden er derfor inni oss selv. Det er
at vi gir slipp på egoisme og i stedet søke hjerteløsninger
som ivaretar alles behov og interesser best mulig. Det er
at vi gir slipp på materialisme og i stedet søker en
balansert ivaretakelse av åndelige, mentale, følelsesmessige, kroppslige, økologiske og materielle behov.
Like lite som det kunne bli fred i et land før landet ble
samlet til ett rike, kan vi få fred i verden før vi har skapt
et verdensdemokrati og internasjonalt rettssystem som
erstatter nasjonal selvtekt og supermaktsherredømme.
Kapitalisme og imperialisme er bare ytre avspeilinger av
egoisme og materialisme i det indre. Dersom mange
mennesker gjennomgår en selvutviklingsprosess og holdningsendring som beskrevet i første og tredje del av
boka, er en ny verdensorden mulig. Med nye holdninger
som utgangspunkt, kan vi skape en folkelig bevegelse
som gjør at verdistyring overtar for kapitalisme og at et
verdensdemokrati overtar for imperialismen.
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Skapelsen av et verdensdemokrati
Naturen gråter grå tårer av sur nedbør. Barn i i-land
lider under foreldre og andre oppdrageres uforstand,
fordi de fungerer for mye på et av de laveste nivåene,
eller er så mentale at ikke barnets hjerte næres. Verdens
flertall lider under dagens verdensorden som skaper
fattigdom, blodslit, nød og undertrykking. For en slikk og
ingenting arbeider de for at vi skal kjøpe møbler, klær,
elektriske artikler og annet for en alt for rimelig penge.
Et ufattelig antall barn dør daglig av mangel på grunnleggende helsevesen, rent vann og nok variert næring. I
tillegg kommer alle de brutale krigene som gjør hverdagslivet håpløst og tvinger folk på flukt ut i det uvisse.
Verden trenger en ny verdensorden. Verden trenger at
hjertelighet, verdistyring og verdensdemokrati erstatter
egoisme, profittstyring og overmaktsherredømme.
Natur og mennesker lider i dag. Vi har ikke tid til å
vente på at folk i i-land først skal løfte seg helt opp til
hjertenivået i sitt indre, før vi gjør noe i det ytre. Indre og
ytre utvikling må gå hånd i hånd. Næringslivet er
globalisert. Nasjonalstaten er havnet på et sidespor der
den har mistet makt og mulighet til å styre utviklingen.
Vår tids utfordringer er globale. Vår tids løsning må
derfor være global. Tiden er overmoden for skapelsen av
et verdensdemokrati. Tiden er inne for å sette en tidsplan
for dette. Det er perioden fram til 2012. La oss gå
sammen i en bevegelse med dette siktemål, at innen
2012 skal et verdensdemokrati være skapt. Det er så
langt fram i tid, at det er mulig å få diskutert og
mobilisert i større skala. Dette er så kort fram i tid at det
er noe vi kan engasjere oss i og brenne for her og nå.
2012 er også året da kjærlighetens planet vil passere
over solskiven, så kjærligheten blir forsterket av den
livgivende solas kraftige stråler. Venuspassasjen i juni
2012 er akkurat det rette symbolske og praktiske
tidspunkt for skapelsen av et verdensdemokrati.
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Første skritt er lokale tverrpolitiske møter
Først skritt er å arrangere åpne, tverrpolitiske møter.
Middelet er møteledelse og selvdisiplin som er slik at
mennesker kommuniserer og lytter til hverandre, i stedet
for å prøve å vinne over hverandre eller henger hverandre
ut, slik politikere gjerne gjør. Målet er å komme fram til
enighet om en politisk strategi. Hvordan løser vi dagens
små og store verdensproblemer? Med små verdensproblemer menes hvordan skal vi mestre å løfte oss til
hjertenivået i samliv, barneoppdragelse og skole. Med
store verdensproblemer menes hvordan vi skal klare
skape fred og bærekraftig utvikling i verden. Vi trenger å
meisle ut en åndelig og politisk strategi for vår tid.
Andre skritt er å samle seg på nasjonalt plan
Vi trenger at en vilje til politisk nytenkning og
samarbeid på tvers av gamle skillelinjer feier over landet
For å lykkes med dette, må man organisere seg. For å få
innflytelse, må man organisere seg. Andre skritt er derfor
å samle seg om en organisasjon, et informasjonskontor
eller annet som kan koordinere bestrebelsene. Skal
målet om 2012 nås, har man 2005 - 2007 til dette, og
helst få i gang tilsvarende initiativ i andre land også.
Tredje skritt kan være verdenskonferanser
Et tredje skritt kan være årlige verdenskonferanser
fra 2007 - 2011. Dette er fem år. Det er fem verdensdeler. Det betyr at man rekker å holde en konferanse i
hver verdensdel. Symbolsk markerer det likeverdet.
Samtidig gir det en praktisk mulighet til å mobilisere
spesielt i de enkelte land i akkurat denne verdensdelen.
Så er det forhåpentligvis klart for verdens første overnasjonale demokratiske tingmøte i 2012, i FN-regi eller
via en ny organisasjon skapt i prosessen. Og har ikke
nasjoner ratifisert og godtatt den nye pakt, kan man
simulere verdensdemokratiet årlig så lenge det trengs.
Siden verden sårt trenger et slik demokrati, vil det før
eller seinere bli tatt i bruk og få makt og myndighet.
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3. Del - Den indre visjonen:
Å forløse kjærlighets- og åndsevnene
Kapittel 8: De fem egomønstrene
Egomønstrene forklarer fastlåste problemer
Egomønstrene preges inn i personligheten i barndommen. Når vi er voksne er de blitt til automatiserte,
instinktive reaksjonsmønstre. Et egomønster er en helhetlig struktur av tanker, følelser og kroppsholdninger som
fremmer en bestemt vilje. De er ressurser. De hjelper oss
til å mestre livet på en måte som er vanlig og akseptert i
kulturen vi har vokst opp i. Samtidig er de problemskapere. De er nesten alltid årsaken til fastlåste samlivseller samarbeidsproblemer. Egomønstrene er også en
viktig og vanlig kilde til fastlåste psykiske problemer.
Kunnskap om egomønstrene åpner nye muligheter
Mange betrakter menneskenes personlighet som konstant. Har man problemer med sin egen psyke eller med
et annet menneskes personlighet, er det lite å gjøre med
det. Med kunnskap om egomønstrene, kan man:
 Forstå og tilgi at en selv og andre er blitt slik vi er.
 Forstå hvorfor man får samarbeidsproblemer med et
annet menneske og ikke liker visse mennesketyper.
 Mestre egne og andres egomønstre bedre, utvikle seg
og legge fastlåste menneskelige problemer bak seg.
 Frigjøre seg fra egomønstrene og lære seg å fungere
fra hjertet i stedet for egoet i samliv og samarbeid.
Kunnskapen om egomønstrene gir oss nøkkelen til hvordan vi kan forløse og utvikle vår kreativitet, kjærlighetsog samarbeidsevne. Slik kan vi realisere det livet, kjærlighetslivet og verdenssamfunnet vi egentlig drømmer om.
Egomønstrene kan forstås på to måter:
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 De er atferdsmønstre som er hensiktsmessige i
noen situasjoner og uhensiktsmessige i andre.
 De er instinktive mønstre som gjentas uansett om
de er hensiktsmessige eller ei. De kan derfor brukes
til å forstå menneskers psyke, motivasjon og atferd.
Oversikt over de fem egomønstrene
I kroppsorientert psykologi (se http://www.bioenergetictherapy.com/) opererer man med fem grunnleggende karakterforsvar. Jeg kaller dem egomønstre og har navngitt
dem med deres negative og positive side. Egomønstrene
dannes i livsfasene barnet går gjennom i de første seks
leveårene. De fleste har flere egomønstre i sin psyke.
Egomønster

Dannes ved Livstema er om
alder (år)
man har rett til:
0,3 - +0,3

Eksistens

Underernært og intelligent

0 - 1,5

Behov

Overviljesterk og viljesterk

0,8 - 2,5

Egne tanker
og følelser

Overgivende og omsorgsfull

2-4

Egen vilje

Overpresterende og ansvarsfull

3-6

Seksualitet/
kjærlighet

Eksistensusikker og spesielt begavet

Dersom barnet ikke blir møtt på dets grunnleggende
behov i en utviklingsfase, se høyre kolonne, får barnet et
banesår. Dette vikingordet er meget beskrivende. For det
første er banesåret et dødelig sår som lammer utviklingen av barnets ansvars-, kjærlighets- og samarbeidsevne.
For det andre bestemmer banesåret mye av menneskets
personlighet og livsbane som voksen. Et egomønster
dannes som en nødreaksjon når vi ikke blir møtt slik vi
trenger. Derfor gjenskaper det denne nødløsningen når vi
er voksne. Egomønstrene gjør at vi søker og får behovserstatning i stedet for behovstilfredsstillelse. Ved å frigjøre oss fra egomønstrene, forløses kjærlighets- og åndsevnene. Resultatet blir en dypere og mer varig lykke.
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Mentalt eksistensusikker og spesielt begavet
Innenfor den psykologiske retningen som kalles Bodynamic (http://www.bodynamic.dk/), har man forsket seg
fram til at alle egomønstre har to varianter. Forskjellene
kommer av om mønsteret er dannet tidlig eller seint i en
utviklingsfase. For det eksistensusikre mønsteret er de to
variantene så forskjellige at de gjennomgås hver for seg.
Mønsterets årsak i barndommen
Det mentalt eksistensusikre egomønsteret dannes i fasen
fra noen måneder før, til noen måneder etter fødselen.
Banesåret som skaper egomønsteret, er at barnet føler
seg uønsket, og/eller at det stadig opplever fiendtlighet,
smerte og redsel. Barnet mister håpet. På et ubevisst
plan gjør det et livsvalg om å trekke seg mest mulig ut av
livet på jorda. Det ønsker seg ut av kroppen, søker trøst
og identitet i den åndelige verden og blir introvert. Handlinger preges gjerne av oppgitthet/flukt også ved lite motstand. Gjentas barnets dårlige erfaringer stadig vekk,
forsterkes livsvalget og livsposisjonen. Et permanent egomønster som styrer mye av psyken og atferden er dannet.
Mønsterets kjennetegn
Et egomønster er både en ressurs og et problem. De
negative sidene ved mønsteret oppsummeres nedenfor:
Livsplan
Negativt = Mentalt eksistensusikker
5. Åndelige Frykt for livet skaper angst og ubevisst oppgitthet.
4. Hjertelige Håpløshet, depresjon. Forakter seg selv og andre.
3. Mentale
Negative tanker og illusjoner. Kritisk, dømmende.
Uhøflig, mutt, egosentrert. Deltar ikke. Isolerer seg.
2. Stamme
Skjult krav om at alt skal være på egne premisser.
Tar ikke ansvar for nødvendige plikter. Motstand mot
1. Fysiske
forandring. Vil ofte ”ingenting”. Ønsker i perioder å dø.

De negative sidene oppstår som en naturlig reaksjon
på avvisning og fiendtlighet. De positive sidene oppstår
NB! Beskrivelsene av mønstrene er korte og kategoriske.
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fordi barnet søker sin trøst og identitet i den åndelige
verden. Dette gir barnet en spesiell åndelig kontakt og
begavelse. Mønsterets behovserstatning er nettopp derfor
å føle seg spesiell. Behovstilfredsstillelse er å ha kontakt
med og utfolde sin indre begavelse, samtidig som man er
en integrert del av det menneskelige fellesskapet.
Livsplan

Positivt = Spesielt begavet
Spesielt begavet i vitenskap, oppfinnelse o.l. Kan ha
5. Åndelige
psykiske evner. Merker ofte det folk prøver å skjule.
4. Hjertelige Kan samtale ekte og alvorlig om livet og verden.
3. Mentale
Ofte naturtalent på spesialområde. Intuitiv forståelse.
2. Stamme Ubundet av stammelover. Frittalende. Svart humor.
1. Fysiske
Kan være ”fryktløs” og stå imot ethvert ytre press.

Hvis stikkordene i stor grad beskriver slik man er, har
man antakelig dette egomønsteret. Hvis man for eksempel får sjokk, har man mønsteret som et atferdsmønster i
nuet. Utvikler man mønsterets negative egenskaper i ren
og ekstrem form, kalles det schizofreni. Filmene Elling og
Et vakkert sinn viser mønsteret når det er svært kraftig.
Å mestre og å frigjøre seg fra mønsteret
Å mestre mønsteret er at man via mental kontroll
unngår at frykt og tilbaketrekning får styre livet. I stedet
tar man ansvar og gjør sitt beste. Å frigjøre seg fra mønsteret krever terapi og selvutvikling der man erkjenner og
legger bak seg livsvalget om å ikke delta fullt og helt i
livet. Ved å ta helhjertet ansvar for hele livet og øve i årevis på å mestre dette, frigjør man seg fra mønstret.
Livsplan

Frigjørende holdninger og atferd
Respekterer frykten, men lar den ikke styre livet.
5. Åndelige
Er åpen og positiv overfor livet og andres initiativ.
4. Hjertelige Vennlighet, kjærlighet og å gi i stedet for skjult krav.
3. Mentale
Tenker positivt ut fra egentlige følelser og behov.
2. Stamme Lever normalt arbeidsliv, familieliv og sosialt liv
Tar helhjertet og fullverdig ansvar for sitt eget liv
1. Fysiske
og sin del av daglige plikter i samliv og arbeidsliv.
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Emosjonelt eksistensusikker
og spesielt begavet
Mønsterets årsak i barndommen
Det emosjonelt eksistensusikre egomønsteret skapes i
de første månedene etter fødselen. Banesåret som skaper
egomønsteret er at barnet ikke av seg selv får energi og
oppmerksomhet som det er helt avhengig av. Det savner
fysisk og psykisk omsorg så sterkt at det får dødsangst.
Derfor begynner det å skrike hysterisk. Barnets grunnleggende livserfaring blir at kun ved å lage mye oppstyr,
får det energi og oppmerksomhet og kan føle seg ønsket
og elsket. Banesår kan skapes av en sterk enkelthendelse, eller gjennom summen av daglige hendelser som
går i samme retning. Her gjør barnet det til en vane og et
livsvalg å stadig vekk sørge for å få mye energi og oppmerksomhet, for å føle at det lever. Som baby skjer det
ved kraftig skriking. Som voksen skjer det ved hysteri,
emosjonalitet og å lage kunst og show som tiltrekker seg
oppmerksomhet. Slik vil egomønsteret prege mye av livet.
Mønsterets kjennetegn
Barn som blir mentalt eksistensusikre er skremt vannet av. De flytende følelsene er frosset til is. Barn som
blir emosjonelt eksistensusikre er derimot skremt vettet
av. Fornuften får ikke kontroll over emosjonaliteten.
Livsplan

Negativt = Emosjonelt eksistensusikker
Skjult eller åpen angst. Frykt og sterk lengsel etter å
5. Åndelige
være elsket skaper nødrop og oppmerksomhetstrang.
Trenger masse kjærlighet. Nødrop i form av hysteri.
4. Hjertelige
Hensynsløs åpenhet og ærlighet. Vekslende humør.
Frykt og/eller lengsel blir så sterk at vettet forsvinner
3. Mentale
og emosjonalitet og ubetenksomhet overtar.
Emosjonell, vanskelig, egosentrert. Tråkker i salaten.
2. Stamme
Lager liv og røre for å føle at livet er verd å leve.
Vil bare gjøre det som er lystbetont. Tar ikke ansvar
1. Fysiske
for plikt og rutinearbeid. Irrasjonelle handlinger.
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Behovstilfredsstillelse er å bli elsket som man er.
Behovserstatningen mønsteret søker er oppmerksomhet.
På den negative siden gjøres dette via emosjonalitet og å
skape vanskeligheter. På den positive siden skjer det
gjennom å lage kunst, forestillinger og skape liv og glede.
Livsplan

Positivt = Spesielt begavet
Spesielt begavet i en eller flere kunstneriske retninger.
5. Åndelige
Kreativ ånd. Radar for hva som egentlig foregår.
Har en egen evne til å avvæpne andres maske og
4. Hjertelige
skape, åpenhet, ærlighet, ekthet og hjertekontakt.
3. Mentale
Intuisjon. Kan skjære gjennom til problemets kjerne.
2. Stamme Levende og underholdende. Kan forløse livsenergi.
1. Fysiske
Skaper liv, røre og glede i en kjedelig hverdag.

Er listene typiske for ditt liv, har du nok dette egomønsteret. Er du bare av og til slik, har du mønsteret kun som
et atferdsmønster. Tar mønsteret helt av i nuet, kalles
det hysteri eller psykotisk atferd. Filmene Det største i
verden og Patch Adams er gode illustrasjoner av mønsteret og hvordan det kan vendes til en ressurs i livet.
Å mestre og å frigjøre seg fra mønsteret
Å mestre mønsteret er å stanse utagering via mental
kontroll. Å frigjøre seg fra mønsteret krever terapi og
selvutvikling for å få trygghet via dype relasjoner og
hverdagslige rutiner, og å elske seg selv uten ytre oppmerksomhet. Helhjertet må man søke å skape en helhet
av fornuft og følelser, lyst og plikt via årelang øvelse.
Livsplan

Frigjørende holdninger og atferd
Respektere frykt/lengsel, men ikke la det ta overhånd.
5. Åndelige
Gjøre hverdagslige plikter og rutine til positiv skaping.
4. Hjertelige Tålmodighet. Fokus på å gi, ikke på å bli sett.
Positiv tenking, rasjonell analyse, fornuftige valg og
3. Mentale
faste beslutninger. Styrke kobling fornuft og følelser.
2. Stamme Leve tilpasset folkeskikk og omgivelsenes krav.
Tar helhjertet og fullverdig ansvar for fellesskapet, sitt
1. Fysiske
eget liv og vanlige plikter i samliv og arbeidsliv.
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Underernært og intelligent
Mønsterets årsak i barndommen
Det underernærte egomønsteret skapes hovedsakelig i
det første leveåret, dvs. i ammefasen. Banesåret som
skaper egomønsteret er at barnet ikke får næring, fysisk
og/eller psykisk omsorg og pleie som det trenger. Dette
er svært smertefullt. Barnet lærer seg å stramme muskler i mage og nakke for å merke mindre til behovene. Slik
blir hode og tenking atskilt fra kropp og følelser. Ubevisst
gjør barnet et livsvalg om å leve i hodet for å ikke kjenne
behov, lengsel og smerte. Samtidig som det mentale blir
sterkt utviklet, mister barnet stadig mer kontakt med
kroppen og sine egentlige følelser og behov.
Mønsterets kjennetegn
Livsplan

Negativt = Underernært
Overoptimisme eller overpessimisme. Ubevisst
5. Åndelige
forestilling om at noe utenfra løser alt (”pupp”).
Gir egentlig for å få. Synes synd på seg selv fordi en
4. Hjertelige
ikke får nok eller at det er feil det en får.
Ubevisst fornektelse av egne behov styrer tankene.
3. Mentale
Overfokusering på ideell framtid framfor nuet.
Mestrer ikke maktspillet for å bygge relasjoner, på2. Stamme
virke, ivareta egne behov og gjennomføre nye ideer.
Ikke utholdenhet nok for å få dekket sine behov og
1. Fysiske
å få gjennomført nye ideer. Har alltid dårlig tid.

Mønsteret svinger mellom overoptimisme og overpessimisme. Man håper at noe nytt skal løse alle problemer,
f.eks. en idé eller kjæreste, og blir oppglødd og manisk.
Det går sjelden så lett. Nedturen kommer i form av depresjon og oppgitthet. Til slutt kommer man evt. over det
hele ved å bruke sine mentale krefter til å fornekte selve
behovet. Behovstilfredsstillelse er indre hjertekontakt,
magekontakt og kroppskontakt og å evne og skape dette
i forhold til andre også. Behovserstatningen mønsteret
søker er mental kontakt og utfoldelse og urealistisk håp.
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Livsplan
5. Åndelige
4. Hjertelige
3. Mentale
2. Stamme
1. Fysiske

Positivt = Intelligent
Kommer ofte på nye ideer og løsninger.
Er snill, flink og tjenestevillig. Ofte god pedagog.
Mentalt og analytisk begavet. Meget pratsom.
Gjør som det forventes. Spøker mye og er tørrvittig.
Gjør sitt beste. Er veltilpasset, hurtig og effektiv.

Kjenner du deg godt igjen i beskrivelsene, er det nok
ikke usannsynlig at du har dette egomønsteret som ett av
dine mønstre. Er du slik bare av og til, har du kanskje
mønsteret som et atferdsmønster som slår inn i visse
situasjoner. F.eks. når noe nytt og svært håpefullt
dukker opp som en forelskelse. Eller når dine lengsler
ikke er blitt innfridd, og du er så skuffet at du fornekter
det egentlige behovet. Hvis dette egomønsteret er svært
kraftig og dominerende i psyken, kan diagnosen maniskdepressiv være relevant. Filmene til Woody Allen gir et
bilde av det underernærte mønsteret i form av mentale
personer med dårlig tid. Det nevrotiske i filmene er ikke
en del av dette mønsteret, men av de foregående mønstre.
Å mestre og å frigjøre seg fra mønsteret
Livsplan
Frigjørende holdninger og atferd
5. Åndelige Fokus på å utvikle seg selv i stedet for urealistisk håp.
4. Hjertelige Skaper gjensidig hjertekontakt, kjærlighet og omsorg.
Realistisk tenkning med utgangspunkt i følelser og
3. Mentale
behov. Balanse mellom nåtids- og framtidsfokusering.
2. Stamme Mestre maktspillet for å påvirke og gjennomføre ting.
Lever i nuet i følelsene og kroppen. Er tålmodig og
1. Fysiske
utholdene i å dekke behov og nå mål, skritt for skritt.

Man mestrer mønsteret gjennom fornuftig analyse for
å begrense overoptimisme og overpessimisme. Man frigjør
seg fra mønsteret gjennom helhjertet kroppsterapi og
selvutvikling. Poenget er å få hjertekontakt, magekontakt
og kroppskontakt, og å lære seg å uttrykke og dekke sine
egentlige behov. Utviklingsprosessen krever iherdig trening på å tåle å stå i spenningsfelt; lengsel, sårethet, mv.
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Overviljesterk og viljesterk
Mønsterets årsak i barndommen
Det overviljesterke egomønsteret skapes i selvstendighetsfasen til barnet, fra det begynner å krabbe til trassalderen ebber ut. Banesåret som skaper egomønsteret er
at barnets psykiske grenser ikke respekteres, f.eks. via
kraftig press, kjefting og latterliggjøring. Foreldrene praktiserer ikke kommunikasjon og samarbeid fra hjertet.
Vilje og meninger er så sterke at barnet ikke får tenke og
føle selv. Barn lærer ved etterlikning. Barnet gjør en livserfaring og et livsvalg om at bare ved å uttrykke meninger og vilje med så stor kraft eller list at andre bøyer av
(overviljesterkhet), kan man få ivaretatt egne interesser.
De lærer gjerne også å vri på sannheten for å få viljen
eller unngå skyld. Mønsteret kan også dannes ved at
foreldrene ikke forsvarer sine egne psykiske grenser. Både autoritær og fri barneoppdragelse skaper mønsteret.
Mønsterets kjennetegn
Livsplan
5. Åndelige

Negativt = Overviljesterk
Mistillit: Har ubevisst sluttet å tro på andres gode vilje.
Manglende hensyn og omtanke for andre. Tåler ikke å
4. Hjertelige
tape. Tåler ikke kritikk. På sitt verste: Ondskap, hevn.
Ubevisst mistillit styrer tankene. Tenker og beslutter
3. Mentale
egenrådig. Forstørrer, forminsker, forvrenger eller lyver for å få viljen sin og unngå skyld, skam og straff.
Bruker psykisk energi, hersketeknikker, emosjonali2. Stamme tet, alliansebygging og i verste fall skitne knep for å
få viljen sin og beholde kontrollen og makten. Klager.
1. Fysiske
Kamp og krig: Psykisk, fysisk eller økonomisk vold.

Listen ser ikke så pen ut. Men alle har mønsteret som
ett av sine ego- eller atferdsmønstre. Det overviljesterke
egomønsteret er rett og slett kamp- og krigsmønsteret
vårt. Spørsmålet er bare hvor langt vi er villige til å gå å
for å få viljen, makten og kontrollen. Og om vi har andre
egenskaper, egomønstre eller etikk som balanserer bildet.
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Livsplan

Positivt = Viljesterk
Ønsker å skape en bedre nåtid og framtid med ut5. Åndelige
gangspunkt i valgte interesser og forestillinger.
Et hjerte som brenner for det man selv oppfatter som
4. Hjertelige
nødvendig eller det gode og rette. Iherdig innsats.
3. Mentale
Er en mester i strategisk tenkning.
Mesterer maktspillet for å påvirke og gjennomføre ting.
2. Stamme
Evner å ta og beholde ledelsen. Mye humor og vitser.
1. Fysiske
Uredd og handlekraftig. Gir seg ikke. Naturlig leder.

Behovstilfredsstillelse er kommunikasjon og samarbeid fra hjertet. Behovserstatningen til mønsteret er å få
viljen sin. I alle såpeoperaer og filmer ser du mønsteret i
aksjon. Mange ledere har dette som sitt hovedmønster,
slik f.eks. mye tyder på at George Bush har. Er man sykelig mistenksom, hemningsløs for å få makt og kontroll
og ikke tar eller gjør feil, er man psykopat. Saddam
Hussein har f.eks. utvist atferd som kan tyde på det.
Å mestre og å frigjøre seg fra mønsteret
Mestring av mønsteret skjer ved å stoppe seg selv i den
negative atferden til mønsteret. Det som trigger mønsteret er følelsen av maktesløshet, fordi andre overkjører
egne behov og interesser. Man frigjør seg fra mønsteret
ved å akseptere å være avmektig på kort sikt og velge
tillit. Så søker man på lang sikt å skape tillitsfull og
lyttende dialog for å komme fram til en hjerteløsning som
ivaretar alles behov. Helhjertet øvelse i årevis på å fungere fra hjertet i stedet for egoet, frigjør en fra mønsteret.
Livsplan
5. Åndelige

Frigjørende holdninger og atferd
Har tillit til egen/ andres gode vilje. Tror på det gode.
Skaper kommunikasjon og samarbeid fra hjertet,
4. Hjertelige
demokratiske beslutningsprosesser og konfliktløsning.
Følger en omsorgsfull etikk og kontrollerer emosjoner.
3. Mentale
Bevisstgjør mønsteret og stanser overviljesterk energi.
2. Stamme Tar ledelsen for å løfte fellesskapet til hjertenivået.
Balanse mellom omtanke, ettertanke og handlekraft.
1. Fysiske
Deler makt og skaper utvikling som reelt ivaretar alle.
© Les mer på www.hjerterommet.no/bok i kap. 16

149

Overgivende og omsorgsfull
Mønsterets årsak i barndommen
Det overgivende egomønsteret skapes i pottetreningsfasen til barnet, fra 2 - 4 år. Mennesket har tre instinktive reaksjonsmåter fra dyrene; kamp, flukt og
underkastelse. Å være overviljesterk er kamp. Det mentalt eksistensusikre er flukt. Det overgivende egomønsteret er å gjøre det beste ut av det ved å underkaste seg.
Barnet utsettes også her for mye av det samme som i forrige mønster. Men det tilbys også å få sitte i armkroken
og kose seg. Mor eller far koser seg faktisk for mye med
det lille barnet. Banesåret er at de betrakter barnet som
en forlenget del av seg selv og ikke ønsker at det skal bli
stort. Denne kosen og invaderende intimiteten forveksler
barnet med kjærlighet. Det gjør et ubevisst livsvalg om å
forbli foreldrenes lille koseunge. Det øver ikke på å mestre alle livets detaljer og frigjør seg ikke nok fra foreldrene. Som voksen har man et mønster med å overgi seg
til andres vilje. Man mestrer ikke nok av livets utfordringer og detaljer og er avhengig av andres kraft og hjelp.
Mønsterets kjennetegn
Livsplan

Negativt = Overgivende
Ubevisst frykt for å gjøre feil og/eller å få kritikk.
5. Åndelige
Har ikke lært seg å stole på sin egen dømmekraft.
Hensyntagen. Ivaretar ikke egne behov og interesser.
4. Hjertelige
Hønemor. Holder tilbake andres frigjøring og utvikling.
3. Mentale
Mistillit til egen dømmekraft. Går sakte å tenke/velge.
Overgir ledelsen til andre og frykter deres sinne. Un2. Stamme
derdanig. Lever gjennom andre. Misnøye i krokene.
Mangler pågående vilje og handlekraft. Ikke trent opp
1. Fysiske
finmotorikk og å fullføre detaljer. Dummer seg lett ut.

Behovstilfredsstillelse er at alles behov blir uttrykt
ivaretatt på en balansert måte. Behovserstatningen
mønsteret er å unngå kamp ved å la andre bestemme,
man kan kose seg, hygge seg og (trøste-)spise. I filmer
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og
til
så
og

såpeoperaer finnes det ofte en person som er rund og
trivelig, både fysisk og psykisk sett. De illustrerer ofte det
overgivende egomønsteret godt.
Livsplan
5. Åndelige
4. Hjertelige
3. Mentale
2. Stamme
1. Fysiske

Positivt = Omsorgsfull
Ønsker at alle skal være venner og å unngå kamp.
Har masse omsorg for alt og alle. Roer ned gemyttene.
Forstår hvordan andre vil kunne komme til å reagere.
Skaper kos, hygge, god stemning og varig samhold.
Tar forsiktige initiativ på en måte som ikke støter andre

Alle er vi innimellom overgivende og lar andre bestemme.
Da er vi overgivende som et atferdsmønster. Noen har det
som sitt dominerende egomønster og sliter med de
negative sidene. I ekstrem form blir mønsteret til masochisme. Å ha mønsteret i en balanse med selvhevdende
egomønstre er gunstig. Da avbalanserer mønstrene hverandre, gjør samarbeid lettere og hverdagen triveligere.
Å mestre og å frigjøre seg fra mønsteret
Livsplan

Frigjørende holdninger og handlinger
Stoler på egen dømmekraft, velger å hevde seg selv
5. Åndelige
og har tillit til at det til slutt går godt likevel.
Skaper kommunikasjon og samarbeid fra hjertet der
4. Hjertelige
man passer på at også egne behov blir ivaretatt.
3. Mentale
Trener opp og anvender aktivt egen dømmekraft.
Tar ledelsen og anvender sin sosiale begavelse for å
2. Stamme
løfte fellesskapet til et høyere nivå i utviklingsstigen.
1. Fysiske
Mer hurtighet, gnist og handlekraft i hverdagen.

Mestring av mønsteret skjer ved å tvinge seg til å si fra
mer i hverdagen, ta flere diskusjoner og mer ledelse. Man
frigjør seg fra mønsteret via terapi og selvutvikling som
gjør at man får tak i sin egen kraft, glød og skapertrang.
Med denne indre kilden som drivkraft utfolder man seg
aktivt og selvhevdende i hverdagen, koste hva det koste
vil, men uten å vippe helt over til det overviljesterke egomønsteret. Helhjertet og iherdig innsats over mange år
gjør at den indre kraften gradvis forløses og utfoldes.
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Overpresterende og ansvarsfull
Mønsterets årsak i barndommen
Det overpresterende egomønsteret dannes i fasen fra 3
- 6 år, når barnet utvikler sin kjønnsidentitet og tenkeevne. Banesåret er at barnets kjærlighet og seksualitet
ikke speiles på en naturlig, balansert og ikke-invaderende måte av omgivelsene. Barnet må overprestere for å få
anerkjennelse. I dette mønsteret er det vesensforskjellige
varianter. Enten lærer barnet seg å utnytte sin seksualitet for å sjarmere forelderen av motsatt kjønn. Som
voksen får det en tendens til å være forførende. Eller
barnet oppfatter seksualitet som forbudt. Det lærer seg å
bli anerkjent gjennom pliktoppfyllende innsats. Siden
seksualenergien hemmes, transformeres den til en drøm
om romantisk kjærlighet. Det ubevisste ønsket er at
”prinsen eller prinsessen” skal forløse en, som i eventyret. Eller at livsenergien kanaliseres til idealistisk innsats
i samfunnet og eventuelt begrenses til et liv i sølibat.
Uansett posisjon, forførende, romantisk eller idealistisk,
gjør barnet samme livserfaring og livsvalg. Bare ved å
fornekte deler av seg selv og prestere mer enn det som er
naturlig innenfra, kan man få anerkjennelse utenfra.
Mønsterets kjennetegn
Livsplan

Negativt = Overpresterende
Følelse av å ikke være god nok og verd nok som man
5. Åndelige
er. Dette skaper og driver prestasjonsorienteringen.
4. Hjertelige Ufølsomhet, hardhet og eventuelt kald skulder.
3. Mentale
Mental kontroll undertrykker følelser. Sak prioriteres.
Krever at andre skal være like overpresterende som
2. Stamme
en selv. Er ikke lydhør for følelsesmessige behov.
1. Fysiske
Fokus på ytre fasade framfor indre kvalitet. Stiv kropp.

Det positive ved mønsteret er at man er ansvarsfull og
tar ansvar for den saklige helheten. Problemet er at man
bare ser saken og de ytre målene, ikke de følelsesmessige
sider underveis og indre kvaliteter som skapes/ avvikles.
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Livsplan
5. Åndelige
4. Hjertelige
3. Mentale
2. Stamme
1. Fysiske

Positivt = Ansvarsfull
Meget ansvarsfull. Ønsker å være og gjøre det beste.
Høy etikk. Tar positiv ledelse. Smiler alltid!
Flink og skarp i hodet. Forstår den saklige helheten.
Tar ansvar for stammens behov. Liker ofte guttelek.
Flittig og arbeidsom. Ivaretar den saklige helheten.

De fleste har det presterende egomønsteret som et
skall utenpå de andre egomønstrene, fordi det er det
første mønsteret der barnet er gammelt nok til å kunne
bruke tenkeevnen aktivt til å skape mønsteret. Mønsteret
er i stor grad en positiv og nødvendig ressurs. Men det
undertrykker følelsesmessige og livsutfoldende sider av
livet. I barnefilmer vil de gode og ansvarsfulle heltene
gjerne være overpresterende. Slik vises også mønsterets
samfunnsnyttighet. Dersom man mister helt følelseskontakt og mønsteret tar helt overhånd, er diagnosen å
være rigid. Man må gjenta samme rutine hver dag.
Å mestre og å frigjøre seg fra mønsteret
Livsplan

Frigjørende holdninger og handlinger

5. Åndelige Å ta vare på indre kvaliteter settes i fokus hele tida.
4. Hjertelige Følsomhet, lydhørhet, fleksibilitet og overraskelse.
3. Mentale
Bruker hodet til å forstå følelser og behov.
Tar helhetlig ansvar for følelsesmessig stemning i
2. Stamme
nuet, ytre framgang og økt følsomhet i nuet.
Selvivaretakelse og behovstilfredsstillelse i nuet er
1. Fysiske
målet ved alt arbeid og produksjon. Tillater ”galskap”.

Man mestrer mønsteret gjennom alltid å huske på og
ivareta følelser, ikke bare sak. Man frigjør seg fra mønsteret gjennom helhjertet kroppsterapi og selvutvikling.
Poenget er å få kontakt med åndelig energi, hjerteenergi,
seksualitet/livsglede og skaperkraft samtidig. I årevis må
man øve seg på å gi slipp på mental kontroll, overansvar,
overprestasjon, og å slippe naturlig indre kreativitet og
livsutfoldelse løs til beste for en selv og andre.
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Å forstå et menneskes personlighet
Flere egomønstre med varierende styrke og utforming
Ingen mennesker er akkurat som beskrevet i ett av
egomønstrene. Mønstrene har sine individuelle særegenheter og tilpasninger hos den enkelte person. De fleste
har også flere egomønstre i sin personlighet. De kan forsterke, avbalansere og skjule hverandre. Den kulturelle
pregning har også betydning. Hvis familien og kulturen
man har vokt opp i, er preget av de to første trinnene i
utviklingsstigene, vil mønstrene preges av dette. Er
kulturen preget mer av tredje nivå, vil mønstrene også
preges av dette. Innen hvert nivå er også holdninger og
atferd forskjellig fra kultur til kultur.
Mønstrene forklarer likevel mye av personlighet og atferd
På tross av individuelle forskjeller og at andre forhold
påvirker, kan som regel egomønstrene forklare mye av et
menneskes personlighet, væremåte, motivasjon og atferd.
Samtidig er det viktig å huske på at et egomønster bare
er et tillært, vanemessig reaksjonsmønster. Egomønstrene fungerer som en maske som skjuler vårt egentlige selv
og dets positive ressurser. Innimellom er vi i livsenergi og
lever ut fra selvet. Det er vår kreative, selvivaretakende
og omsorgsfulle livskjerne. Dessverre er de fleste mest i
sine egomønstre og i mindre grad i livsenergi.
Egomønstrene kan bidra til aksept og tilgivelse
Egomønstrene er dannet som en nødreaksjon for å
unngå smerte og gjøre det beste ut av det i barndommen.
Når vi er i et mønster, gjør vi egentlig bare det beste ut av
det. Selv om et egomønster kanskje irriterer andre, er det
ikke uttrykk for ond vilje, men for hjelpeløshet. Egomønstrene er bare uhensiktsmessige vaner, fordi vi enda ikke
har lært oss ansvar, kommunikasjon og samarbeid fra
hjertet. Dypt inne i alle bor det en god vilje. Med en slik
forståelse som bakgrunn, kan egomønstrene bidra til
aksept, tilgivelse og tålmodighet i forhold til oss selv og
hverandre. Dette er et av deres viktigste bidrag.
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Eksempler på ulike personligheter
Eksemplene er kun illustrasjoner. Ingen er like, og som
sagt er egomønstrene bare en del av personligheten.
Litt eksistensusikker - mest presterende
Den eksistensusikre har god kontakt med livskjernen og
åndskraften. Den presterende mestrer ytre verden godt.
Til sammen kan dette være en begavet og dyktig person.
Eksistensusikker, overviljesterk og presterende
Dette er en kombinasjon som kan være god for nyskapere. Man har åndelig kontakt, kraft til å få gjennomført
sine ideer og er presterende nok til å avbalansere iveren.
Eksistensusikker og overviljesterk dominerer
Egentlig er man livredd. Men det skjules gjennom å blåse
seg opp og ta makten og kontrollen, for å føle seg trygg.
Jeg antar at denne kombinasjonen er det som kan danne
grunnlag for psykopatisk atferd, dersom mønstrene er
kraftige. Heldigvis har de færreste dem så kraftig.
Underernært og presterende
Denne kombinasjonen gir en intelligent og ansvarsfull
person, men som er stiv og mangler følelseskontakt. Sak
og arbeid preger livet, evt. en typisk og dyktig fagperson.
Overviljesterk og presterende.
Dette er en ikke uvanlig kombinasjon for ledere. De har
kraft til å ha og beholde makten. De tar ansvar for
bedriften på en god måte, unntatt det følelsesmessige.
Overviljesterk og overgivende.
Dette er en ikke uvanlig kombinasjon for ledere av
småbedrifter og familiebedrifter. De mestrer relasjonsbygging til det fulle. De vet når de kan kreve og få noe ut
av andre, og når de må bøye av for å bevare relasjonene.
Overgivende og presterende
Dette er en kombinasjon som gir et meget behagelig
vesen som mestrer både sak og følelse. Med passe mye
overviljesterkhet også, kan man være en meget god leder.
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Samarbeidsproblemer mellom mønstrene
Det er det overviljesterke egomønsteret som har lettest
for å skape samarbeidsproblemer. Derfor skal jeg se på
dette mønsteret i forhold til de andre mønstrene.
Overviljesterk og eksistensusikker
En eksistensusikker nekter å innordne seg enhver form
for makt. Jo hardere du presser, desto sterkere blir
svaret: ”Nei, jeg vil ikke!” En overviljesterk person blir lett
rabiat overfor en eksistensusikker person, siden vedkommende ikke får makt over vedkommende og kan føle
seg trygg. Har personene disse mønstrene kraftig, vil
nært samarbeid med stor sannsynlighet kunne føre til
samarbeidsproblemer. Løsningen kan være å skille dem
ad. Eller at begge må velge de frigjørende holdningene og
handlingene for å komme ut av samarbeidsproblemene.
Den eksistensusikre må lære seg å tåle press (overmakt),
ta ansvar og kjempe på, i stedet for å flykte og/eller
sabotere. Den overviljesterke har i den eksistensusikre
sin beste læremester og indikator på om vedkommende
mestrer kommunikasjon og samarbeid fra hjertet, i
stedet for å være overviljesterk.
Overviljesterk og underernært
Den underernærte gir for å få. Derfor fungerer samarbeidet utmerket til å begynne med. Dersom den underernærtes behov blir tilstrekkelig ivaretatt, vil det ikke
oppstå samarbeidsproblemer. Føler den underernærte at
det gis uten å få nok tilbake, vil det kunne bli samarbeidsproblemer. Den underernærte er ideelt fokusert og
kan typisk ta opp problemet på et avdelingsmøte. Dette
vil overrumple en overviljesterk og minne ham om at han
ikke har full kontroll. Den overviljesterke slår tilbake.
Mistillit og kamp kan øke og bli fastlåst. Løsningen er at
begge må velge frigjørende holdninger og atferd for å
komme ut av samarbeidsproblemene. Den underernærte
må lære seg å mestre stammenivået, maktsfæren. Den
overviljesterke må lære seg å lytte og ivareta alles behov.
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To overviljesterke
To overviljesterke på samme arena er som i dyreverdenen. Det er kun tre muligheter: Kamp, flukt eller å
underordne seg i stammen. En bedre løsning er at begge
lærer seg kommunikasjon og samarbeid fra hjertet.
Overviljesterk og overgivende
Dette er en klassisk kombinasjon som kan fungere bra i
årevis. Mønstrene passer som hånd i hanske. Den ene
bestemmer. Den andre adlyder. Bare hvis det overviljesterke mønsteret tar helt overhånd, utvikler det seg til
samarbeidsproblemer. Dessverre er ikke dette uvanlig,
ettersom årene går og den overviljesterke ikke møter
motstand. Til slutt er det så ille at den overgivende
eventuelt føler seg trengt opp i et hjørne. Det går ikke an
å vike mer bakover. Eneste utvei er å slå tilbake.
Omsider tillates den instinktive, selvhevdende kraften å
komme til uttrykk. Vedkommende er ikke tilsnakkendes
lenger og bryter seg eventuelt ut av relasjonen. For å
unngå å gjenta syklusen, må begge velge frigjørende
holdninger og atferd. Den overgivende må lære seg å ta
medledelse underveis, så han ikke blir trengt opp i et
hjørne. Den overviljesterke må lære seg kommunikasjon
og samarbeid fra hjertet.
Overviljesterk og presterende
Hvis den overviljesterkes maktutøvelse går på bekostning
av saken, vil den presterende reagere. Makt for maktens
skyld er en uting. Den presterende prøver kanskje å nå
fram gjennom argumentasjon. Dette kan forsterke problemene, fordi det indirekte kan antyde at den overviljesterke burde ha skammet seg. Derfor øker kanskje den
overviljesterke maktmisbruket i håp om å vinne med
makt. En negativ sirkel er i gang der problemene øker.
Begge mønstrene tåler press godt, så problemene kan
eventuelt pågå over tid. En løsning kan være at den
presterende fokuserer på følelse i stedet for sak. Poenget
er å gjøre den overviljesterke trygg ved å gi ros og
respekt. Da kan man lettere nå fram seinere.
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Egomønstrene, kroppsenergi og form
Dersom man tror på Newton og hans verdensbilde, er
det materie som skaper energi. Da er våre kropper kun
formet av arv fra våre forfedre og miljø i form av kosthold
og trening. Dersom man tror på Einstein og hans
verdensbilde, er det gjensidige sammenhenger mellom
energi og materie. Dette er verdensbildet til kroppsorientert psykologi. Måten vi bruker vår vilje og energi på
påvirker kroppen. Dette virker igjen tilbake på energien. I
kroppsorientert terapi har man forsket seg fram til at
musklene har et psykologisk innhold. En helhet av
overspente og oppgitte muskler definerer egomønsteret
på det fysiske plan. Sammen med livsvalget, fastholder
det mønsterets egenskaper på de øvrige plan.

Tegninger:
Anita Rangø

Eksistensusikker - ”Nasse Nøff”
Dette mønsteret synes vanligvis ikke på kroppsformen. Årsaken er at det er dannet før barnet
har kontroll på musklene, slik at kroppsformen
ikke påvirkes. Det mentalt eksistensusikre
mønsteret er en flukt fra det jordiske, der man
trekker livsenergien inn til kjernen og fryser den
fast. Det emosjonelt eksistensusikre er et utagerende skrik om å være ønsket og elsket. Hvis
egomønstrene er kraftige, vil personen kunne
bli skjør, hengslete og ha markante skjevheter.
Underernært - ”Tussi”
Dette mønsteret dannes når barnet lærer seg å
suge puppen og reise seg opp fra gulvet. Fordi
næringsinntak ikke fungerer som det skal,
utvikler man ikke runde kinn som andre. De
blir mer innhule med to typiske striper på hver
side av munnen. Fordi barnet gir opp å strekke
seg etter målet sitt, blir ryggstrekkerne underspente. Det er disse musklene som ellers holder
tilbake lengdevekst. Derfor vil underernærte ha
en tendens til å bli høye og tynne.
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Overviljesterk - ”Tigergutt”
Dersom personen bruker livsenergien sin til å
presse sin vilje på andre, er det en tendens til
at kroppen får formen til en machomann. Stor
overkropp, smale hofter og tynne bein. Dette
gjelder kvinner også, der puppene også kan bli
store. Hvis personen styrer og kontrollerer
under overflaten, vil livsenergien rettes nedover og bidra til at man utvikler stort hofte- og
mageparti. Ofte kombineres begge deler, og det
blir en tendens til en stor kropp og tynne bein.
Overgivende - ”Ole Brumm”
Dette egomønsteret tar til seg næring og energi
fra omgivelsene og koser seg så mye som
mulig. Ikke sjelden ligger det også til mønsteret å trøstespise, Resultatet er at mennesker
med dette mønsteret får en tendens til å bli
runde og trivelige fysisk sett også, dvs.
generelt tykke. Tydeligst forskjell fra det overviljesterke er at lår og legger også er tykke.
Overpresterende - ”Petter Sprett”
Dette egomønsteret kjennetegnes ved at man
tenker positivt og bruker livsenergien sin på
en balansert og konstruktiv måte. Derfor vil
overpresterende ha en tendens til å utvikle en
vakker og velproporsjonert kropp. Men den er
gjerne stiv, noe som gjenspeiles i en psykisk
rigiditet. Fornektes det seksuelle, er gjerne
stivheten størst nedentil. Fornektes det hjertelige, er gjerne stivheten størst i brystet.
Sammenhengen kan være tydelig, men ikke en til en
Arv, kosthold og trening er stadig vekk viktige faktorer
som påvirker kroppsformen. Sammenhengen er derfor
ikke en til en. Likevel kan kroppsform gi en overraskende
god indikasjon på en persons egomønstre. Men et trenet
øye, får man mange tips om personligheten via kroppen.
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Forskjellen mellom psykologi
på ego- og hjertenivået
Hvorfor er ikke egomønstrene mer faglig anerkjent?
Egomønstrene er logiske og lettforståelige. Med litt
erfaring er de lett gjenkjennelige. Har man identifisert et
egomønster, vet man mye både om personens barndom,
motivasjon, problemer i livet, ressurser og hva som er
nøkkelen til å utvikle seg. Det er med andre ord
kunnskap som effektiviserer en terapiprosess. Mønstrene
har vært kjent siden 1950-tallet. Det finnes omfattende
faglig dokumentasjon og litteratur innen emnet. Hvorfor
har de likevel ikke blitt mer allment faglig anerkjent?
Egomønstrene passer ikke i psykologi på egonivået
Egomønstrene er så enkle at enhver kan forstå dem
og anvende dem. Alle har vi dem i større eller mindre
grad. Derfor visker de ut skillet mellom terapeut og
klient. Slik jeg ser det passer ikke kunnskapen om
egomønstrene inn i psykologi og psykiatri på egonivået.
Der er målet normalt bare veltilpassethet. Terapeuten
står utenfor det hele og er ”frisk” og ”veltilpasset”. Filmen
Himmelfall illustrerer hvor lite sant dette kan være, ved å
tydeliggjøre også behandlernes egomønstre.
Egmønstrene hører til psykologi på hjertenivået
Slik jeg ser det, hører kunnskapen om egomønstrene
hjemme i en ny psykologi og psykiatri på hjertenivået.
Her vil målet være å løfte seg selv og andre mennesker.
Alle er vi bare medmennesker på vei til å til å bli hele,
levende medmennesker - Ikke bare veltilpassede egoister!
Visjonen i psykologi på hjertenivået vil være et høyere
nivå av frihet, ansvar, tillit, omsorg, lykke og livsutfoldelse enn de fleste av oss er i nærheten av i dag.
Kunnskapen om egomønstrene gjør det realistisk å nå dit
gjennom en indre og ytre utviklingsprosess, slik som
denne boka og tilsvarende litteratur beskriver.
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Medmenneskelighet og kjærlighet er kjernen
Filmen Patch Adams gir et eksempel på en slik form
for psykologi og psykiatri, basert på historien om et
nålevende menneske. Filmen får fram at kjernen i
psykologi på hjertenivået er kjærlighet; empati, medmenneskelighet, likeverd, aksept og tilgivelse. Nøkkelen til
utvikling er å fokusere på ressursene og frigjørende
handlinger, ikke å sette diagnoser eller å fokusere på
psykdom. Egomønstrene er jo det som ikke er oss selv.
Mønstrene er det som hemmer og skjuler vårt egentlige
selv. De holder oss på egonivået og vedlikeholder
egoistisk atferd. Ved å frigjøre oss fra egomønstrene,
forener vi vår maskuline og feminine side, forløser vårt
egentlige selv og løfter oss til et høyere og mer edelt nivå
- Visjonen de fleste folkeeventyr egentlig forteller om.
Med kunnskap om egomønstrene kan vi løfte oss
De negative sidene til egomønstrene er beskrevet for å
oppdage og bevisstgjøre det uhensiktsmessige. De positive sidene er beskrevet for å få fram ressursene man
kan bygge videre på. Frigjørende holdninger og atferd er
beskrevet fordi de forløser oss fra mønstrenes tvangsmessige tanker, følelser, holdninger og handlinger. Disse
holdningene og handlingene er nettopp det som løfter oss
ut av mønsteret, opp fra egonivået og fram til målet som
er hjertenivået. Derfor er kunnskapen om egomønstrene
så sentral i psykologi på hjertenivået.
Mer pedagogikk og effektivitet, mindre terapi
Egomønstrene er helhetlige strukturer av barndomserfaringer, tanker, følelser, motivasjon, vilje og kroppsholdninger. Har man identifisert et egomønster, vet man
svært mye om seg selv eller andre. Og man vet hva som
skal til for å vikle seg ut av problemene. Derfor er
egomønstrene nyttig og effektiviserende kunnskap. Man
kan korte ned tiden brukt på diagnostisering. Man kan
bruke mer tid på pedagogikk og daglig trening for å vikle
seg ut av mønstrene og å løfte seg som menneske.
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Kapittel 9: Å bli et hjertemenneske
Å være et hjertemenneske
Helheten av egomønstre og livsenergi
De fleste av oss har flere egomønstre. De har ulik
styrke og preger personligheten i ulik grad. De fleste er
vanligvis i sine egomønstre. Egomønstrene er maskeenergi som maskerer vårt egentlige selv (venstre
kolonne). Innimellom er vi i livsenergi og lever ut fra vårt
egentlige selv (høyre kolonne).
Masken: Egomønstrene bor på ulike livsplan

Livsenergi

5) Åndelig nivå:

Eksistensusikker

4) Hjertenivået:

Overviljesterk

Viljesterk

3) Mentale nivå:

Underernært

Intelligent

2) Stammenivå:

Overgivende

Omsorgsfull

Overpresterende

Ansvarsfull

1) Fysisk nivå:

Spesielt begavet

Målet for selvutviklingsprosessen kan sies å være:
1) Balanse mellom egomønstrene som ressurser i
livet, omlag 20 % av hvert mønster.
2) Være mer i livsenergi.
3) Ånd, hjerte og livslyst styrer egoet, ikke omvendt.
Hvert egomønster har en særlig ressurs som i transformert form kjennetegner et hjertemenneske. Når
man er 50 % eller mer i livsenergi som beskrevet nedenfor, har man i hovedsak løftet seg til hjertenivået.
Kjennetegn ved et helt og levende hjertemenneske
Er ansvarsfull på det fysiske, psykiske og åndelige plan
Et hjertemenneske elsker seg selv som sin neste. Det
innebærer at man har en god balanse mellom naturlig
livsutfoldelse, selvivaretakelse, omsorg for andre og lang162
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siktig ansvar for den fysiske og åndelige helheten. De
frigjørende holdninger og handlinger for det overpresterende egomønsteret, dreier seg om å utvikle en slik
naturlig og balansert livsutfoldelse og ansvarsfullhet.
Er omsorgsfull og god på stammenivået
Et hjertemenneske er et godt menneske som gjør det en
kan for å ta vare på seg selv og andre. Men ikke på en
slik måte at man utsletter seg selv og sine egne behov,
eller at man tar et overansvar. De frigjørende holdninger
og handlinger for det overgivende egomønsteret, dreier
seg om å utvikle en slik frihetlig omsorg og godhet.
Er intelligent og legger alt på hjertets følsomme vekt
Kjærlighet er ikke mulig uten ekte sannhetssøken. Det er
en utfordring å se flere sider av en sak og å våge å ta
andres verdier og tanker opp til vurdering i sitt hjerte. Til
det kreves gode mentale evner, et fordomsfritt sinn, god
hjertekontakt og indre trygghet. De frigjørende holdninger og handlinger for det underernærte egomønsteret,
dreier seg om å utvikle seg slik at man evner dette.
Har sterk vilje med utgangspunkt i hjertet
Kjærlighet kommer ikke av seg selv. Det er en viljesakt å
legge lik vekt på egne og andres behov og skape kjærlige
og omsorgsfulle relasjoner. Det er en viljesakt å lære seg
å respektere andres grenser. Det kreves en sterk og
utholde vilje for å forene mennesker om felles verdier og
å skape et konstruktivt samarbeid med utgangspunkt i
verdiene. De frigjørende holdninger og handlinger for det
overviljesterke egomønsteret, dreier seg nettopp om å
utvikle en slik viljestyrke fra hjertet i stedet for fra egoet.
Har åndelig, kreativ og lystbetont kontakt og begavelse
Det eksistensusikre egomønsteret har gjerne en særlig
åndelig, kreativ og leken kontakt og begavelse. De frigjørende holdninger og handlinger for dette egomønsteret,
dreier seg om å utvikle seg som menneske. Slik at man
kan evne å bringe det åndelige og lystbetonte inn i den
fysiske virkelighet, og skape et himmelrike her på jord.
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Kjærlighetens Ti Bud
Å praktisere Kjærlighetens 10 bud er å la seg styre av
en omsorgsfull etikk i stedet for av lavere, ubevisste
instinkter. Det er å utvikle et etisk ego som indirekte lar
hjertet styre gjennom en etikk som beskriver kjærlighet i
praksis. Etter hvert som man via selvutvikling forløser
kjærlighets- og åndskraften, kan åndens godhet og
hjertets følsomhet mer direkte veilede oss i kommunikasjon, samarbeid og konfliktløsning.
Grunnholdninger for å fungere fra hjertet
1. Jeg respekterer andres frihet og selvstendighet
Medmenneskelighet er å respektere hverandres frie psykiske og fysiske rom. Jeg respekterer andres frie vilje og
prøver ikke å tvinge min vilje på andre. Jeg hevder ikke å
ha rett ved å være påståelig og skulle overbevise andre.
Jeg gir rom for ulike meninger, skaper dialog og lytting.
2. Jeg søker og uttrykker sannheten
Jeg prøver å unngå at egeninteresser påvirker min
oppfatning av fakta og sannheten. Jeg prøver å se saker
fra begge sider og gir et balansert bilde når jeg forteller
om noe. Jeg sprer ikke sladder og baktaling. Jeg unngår
å skape eller delta i allianser mot noen. Jeg er åpen og
ærlig mot meg selv på egne motiver. Slik utvikler jeg meg.
3. Jeg står på egne bein og unngår å være
følelsesmessig krevende i forhold til andre
Mine følelser og mitt liv er mitt ansvar. Jeg har ikke rett
til å kreve at andre skal løse mine følelsesmessige
problemer. Andres følelser og deres liv er deres ansvar.
De kan ikke kreve at jeg skal løse deres problemer.
4. Jeg er tålmodig og utholdene
Å praktisere disse leverreglene er krevende. De er idealer
å streve mot. Tålmodig aksepterer jeg at jeg selv og andre
svikter i forhold til dem i nuet. Tålmodig og utholdende
øver jeg på å bli bedre til å praktisere disse 10 bud.
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Leveregler som fremmer det beste i oss selv
5. Jeg deler av min positive energi i det virkelige liv
Jeg tar ansvar for det gode, rette og sanne. Jeg gir til
andre når jeg føler for det. Slik får jeg positive sirkler i
gang. Jeg kan ønske og be, men ikke kreve fra andre.
6. Jeg velger å være ekte og levende
Jeg bevisstgjør maskeenergi og frigjør livsenergi.
7. Jeg kjenner etter i hjertet mitt om
andre vil bli glad for det jeg sier og gjør
Slik hindrer jeg at negativ energi og lavere drifter i meg
selv realiseres i det ytre. Slik oppøver og styrker jeg mitt
hjertes vurderingsevne og godhet.
Leveregler for å stanse det verste i oss selv
8. Jeg venter, vender om og blir
vennlig igjen ved negativ energi
Er jeg tatt av negativ energi sørger jeg for å skille sak og
følelse. På det følelsesmessige plan er det jeg som har et
problem dersom jeg er negativ. Jeg velger selverkjennelse
ved fastlåste problemer. Hva er mitt bidrag? Vil ikke
negativiteten slippe, kan jeg prøve å frigjøre meg fra den
via en symbolsk utlevelse, f.eks. å slå på en pute, skrive
et fordømmende brev som aldri sendes, eller liknende.
9. Vi tar time-out (pause) hvis negativ energi tar overhånd
Slik kveler vi negativ ild i starten og unngår opprustning
(krangel, allianse, maktkamp). Dette er som i diplomati
der utsettelser og nye forhandlinger kan være nødvendig.
10. Jeg velger alltid å komme tilbake til mot og tillit
Innimellom kommer det gjerne stunder der mot og tillit
forsvinner. Jeg velger likevel alltid å komme tilbake til
mot og tillit. For frihet, ansvar og tillit er den fruktbare
jord der kjærligheten gror. Uten mot og tillit, er det ikke
mulig å skape kommunikasjon og samarbeid fra hjertet.
Jeg velger å tilgi. Alt andre er og gjør er en gave til meg,
noe som jeg kan velge å vokse på.
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Masken, livskjernen og egoet
Vi skal nå gå enda dypere inn i spørsmålet om hvordan
man kan forløse livsenergien i form av kjærlighets- og
åndsevnene. Modellen nedenfor gir en nødvendig
teoretisk bakgrunnsforståelse for dette:
Masken
(egoet)
Tillærte
mønstre for
å mestre
livet best
mulig

Positiv maskeenergi (Veltilpassethet)
Det vi er og gjør oss til, for å gjøre det
beste ut av det når vi ikke elskes slik vi er.
Er snillere, flinkere, sterkere, svakere etc.
enn vi er, og skaper egomønstre (masken).
Aksept av omgivelsene, avvisning av selvet.
Negativ maskeenergi (Kamp, misnøye)
Kamp for å tvinge sin egen vilje gjennom
eller misnøye /oppgitthet over ikke å få viljen.
Kjefte, avvise, furte, gi skam/skyld, surhet og
annet som er skyggesider av egomønstrene.
Avvisning av både selvet og omgivelsene.

Negativ livsenergi (II) (overgivelse)
Defensive livsvalg for å unngå
smerte og gjøre det beste ut av det.
Livsvalget som gir liv til masken.
Mister gradvis kontakten med selvet

Livskjernen
(selvet)
Medfødte
behov,
evner og
livsoppgave
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Negativ livsenergi (I) (Kamp/flukt)
Uttrykke sin nød (kamp) eller skifte miljø
via selvivaretakende grensesetting (flukt).
Aksept av selvet, påvirke/endre omgivelsene.
Positiv livsenergi (Selvutfoldelse, aksept)
Selvivaretakelses-, kjærlighets- og livslyst.
Kjærlighet, kreativitet, intuisjon, livsglede.
+ Frykt, sorg og smerte ved dårlig situasjon.
Aksept av både selvet og omgivelsene.
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Modellen gjengir den psykologiske teorien til psykiateren John C. Pierrakos, men slik at det han kaller det
lavere selvet er spesifisert som tre former for negativ
energi. Når masken utvikles i barndommen, beveger vi
oss nedenfra og oppover i rammene med tekst i figuren.
Det tilsvarer innenfra og utover i tegningen. Ifølge Pierrakos fødes vi som babyer kun med livskjernen. Den positive livsenergien gjør at barnet suger puppen, lærer og
utvikler seg med lyst, mot og tillit. Negativ livsenergi (I) er
også medfødt. Med gråt og skrik uttrykker vi at behovene
ikke er tilfredsstilt og kjemper for ivaretakelse. Vi flykter
fra smerte for å overleve og lærer oss å unngå den.
Vårt grunnleggende psykiske behov er å bli elsket,
akseptert og ivaretatt på en måte som respekterer vår
individuelle livskjerne. Ingen barn blir dette fullt og helt.
Masken utvikles som en beskyttende energiblokkering
rundt livskjernen, for å unngå å kjenne de egentlige
behovene og å gjøre det beste ut av det. Masken får
således liv via livsvalg der vi overgir oss og innordner oss
omgivelsenes krav (Negativ livsenergi II).
Når barn gir opp å bli akseptert som de er, reagerer
de gjerne først med negativ maskeenergi; sinne, surhet,
furting, avvisning, trass eller andre former for misnøye.
Dette er en håpløs livsposisjon der man verken aksepterer seg selv eller omgivelsene. De voksne reagerer også
gjerne svært negativt på dette. Derfor lærer de fleste barn
å tilpasse seg helt og utvikle en positiv, samarbeidende
maske. De fleste av oss ender altså opp med aksept av
omgivelsene og avvisning av selvet (positiv maskeenergi).
Egoet er vår evne til å tenke, analysere og identifisere
oss med noe. Det som skjer i barndommen er at egoet identifiserer seg mer og mer med masken, slik at egomønstrene preger personligheten. Derfor beskriver begrepene
maske og ego ofte det samme. Å bli et hjertemenneske,
innebærer å reversere prosessen og identifisere seg med
livskjernen. Utfordringen er å utvikle og utfolde livskjernen videre fra der banesåret lammet utviklingen.
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Å bli bevisst og gi slipp på masken
Masken og dens egomønstre er en tillært væremåte. Det
er en tilpasning til familiens vilje. Masken preges inn i
psyken ved at egomønstrene lagres i de ubevisste delene
av hjernen som ryggmargsreflekser. Derfor er masken bare
sakte foranderlig, selv om den dypest sett er viljesbestemt.
For å gi slipp på masken og dens egomønstre, må man
først bli den bevisst. Ifølge Pierrakos er energinivået størst
i den positive livskjernen, synker i lagene utover og er
lavest i den positive masken i hans modell av psyken.
Fordi det gir økt energi å være negativ, kan det oppleves
lystbetont. Dette antas å være årsaken til at det er vanlig
å ha glede av å være i negativ utadrettet maskeenergi og
klage, vitse på andres bekostning, etc.. Noen velger sågar
å utvikle et ego preget av negativ maskeenergi, f.eks. en
offerrolle, en rolle som evig protestant eller surmuler.
Masken bor i hele oss
Livsplan

Maskeenergi = Egokontroll
Å være til for andre. Selvpålagt tvang,
styring eller krav. Følger gitte regler.
Krever at andre skal dekke egne behov.
Forpliktelser (skal, må og bør)
Fornektelser (skal ikke, må ikke, kan ikke)

Ånden
Hodet
Følelsene
Kroppen

Vellykkethet (stolthet, bedrevitenhet, mv.)
Mislykkethet (skyld, skam, oppgitthet, mv.)
Muskelpanser med overspente muskler
Svakhet via oppgitte, ikke-utviklede muskler

Skyld- og skamfølelse er ikke livsenergi. Skyld- og skamfølelse er det stammens ledere (mor og far) prentet inn i
oss når vi brøt stammens regler, for å få oss til å følge
reglene i framtida. For å unngå dårlig samvittighet holder
vi oss selv og andre fast i stammens regler. Under skyldog skamfølelsen ligger frykten for at andre ikke vil elske
oss som vi er, om vi bryter stammelovene. Det vil si en
frykt for å gjenoppleve samme smerte som i barndommen, når vi ikke ble møtt og elsket som vi var.
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Typiske kjennetegn på maskeenergi







Økt frykt og mistillit
Lukke seg, bli anspent og kald
Alt fungerer tilsynelatende bra, men man savner noe
Avstand og motsetning øker mellom seg selv og andre
Er målrettet og resultatorientert på en kald og hard måte
Helsa forverres over tid.

Maskeenergiens uttrykksformer
Skjemaet nedenfor brukes til å finne ut hva slags maskeenergi man er i. Energi kan være positiv eller negativ,
innadrettet eller utadrettet. Vi får fire energiformer.

INNADRETTET

UTADRETTET

POSITIV LIVGIVENDE
Krever av seg selv
Pliktfølelse
Føler vellykkethet når
plikten oppfylles
Krever av andre. Føler
rett eller plikt til noe.
Eller ustoppelig trang
til å ”hjelpe andre” til
deres ”eget beste”.

NEGATIV LIVSBEGRENSENDE
Straffer, avviser eller
fordømmer seg selv
Føle mislykkethet, skyld,
skam, håpløshet, etc.
Straffer, avviser, ler av
eller fordømmer andre
Føle hardhet, kulde,
hevnlyst, bedrevitenhet

Under maskeenergi ligger det alltid frykt og mistillit
som gjør at man krever av seg selv eller andre
(egokontroll). Boksene kan brukes til å analysere og
forstå dynamikken i maskeenergien i den indre og ytre
kommunikasjonen. Et eksempel er at man spiller
Svarteper med skyld- og skamfølelse. Spillet er slik. Man
kjefter på en annen og fordømmer ham for ikke å ha
gjort som man skal. Kanskje tar den andre skammen og
skylden på seg. Ofte vendes energien til et returangrep
for å slippe å føle skyld og skam selv. Noe tid etterpå
føler begge skyld og skam fordi de kranglet. Begge får
svarteper. I stedet for å veksle mellom negativ utad- og
innadrettet maskeenergi, får man det bedre ved å gi slipp
og skifte til livsenergi.
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Å komme i livsenergi i nuet
Livskjernen (selvet) er medfødte behov og evner. Det er
slik vi egentlig er. Livskjernen er gitt og konstant. Dypest
sett er livskjernen skjebnebestemt. Poenget er å gi livskjernen energi og oppmerksomhet og øve på å leve ut fra
denne indre kjernen. Da vil den modnes og utfolde seg
som en vakker blomst - En nådegave til deg selv og andre.
Livskjernen omfatter hele oss
Livsplan

Livsenergi = Helhetlig livsutfoldelse
Å være til for seg selv.
Følge sin egen indre stemme.
Gir ut fra lyst, uten å kreve noe tilbake.
Vil, fordi lysten/ hjertet sier ja.
Vil ikke, fordi lysten/ hjertet sier nei.

Ånden
Hodet
Følelsene
Kroppen

Lyst, glede og kjærlighet
Kvalme, sorg og redsel.
Nytelse (godt, velvære, mv.)
Smerte (vondt, sykdom mv.)

Ifølge Bradshaw har man funnet at mennesker på tvers
av rase og kultur har noen felles kroppsuttrykk og følelser.
Det er lyst, glede, kjærlighet og nytelse eller deres motsatser; kvalme, sorg, redsel og smerte. Av erfaring tror jeg
at det er disse og kun disse som er uttrykk for livskjernens
følelser og kroppssignaler, som angitt ovenfor. Dette er de
egentlige og underliggende følelsene som forvrenges i
masken til hovmod, sinne, fordømmelse, skam, etc..
Listene klargjør forskjellen på maske- og livsenergi.
Typiske kjennetegn på livsenergi:
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Økt mot og tillit, uten å miste bakkekontakten
Åpne seg og bli avslappet, varm og glad
Ha det godt med seg selv og komme nærmere hverandre
Være kreativ og skapende i nuet og få inspirasjon
Kjenne og tåle sorg, smerte og redsel, uten å miste håp og mot
Helsa bedres over tid
Livsenergi kommer når man gir slipp på masken i nuet
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De fire rutene med livsenergiens uttrykksformer

INNADRETTET

UTADRETTET

POSITIV LIVGIVENDE
Akseptere seg selv, andre og verden som vi er.
Føle nytelse, lyst, glede.
Tålemodighet = Holde ut
smerte, sorg eller redsel.
Føle kjærlighet, kreativitet
Gi av seg selv ut fra fri
lyst, uten å kreve tilbake

NEGATIV LIVSBEGRENSENDE
Føle at det er uutholdelig.
Ønske å unnslippe, flykte
eller dø fra smertekilden.
Ønske å fjerne, ødelegge
eller drepe smertekilden.
Føle sinne, hat, raseri

Under disse følelses- og handlingsmønstre ligger det
alltid mot og tillit. Man aksepterer seg selv og andre som vi
egentlig er, og har dette som utgangspunkt for viljen. Legg
merke til at positiv innadrettet livsenergi omfatter både
deilige og ubehagelige følelser. Dersom virkeligheten slett
ikke tilfredsstiller våre behov, føler vi smerte, sorg eller
redsel. Dette er følelsene som gjør at vi stenger av for
livsenergien og utvikler en maske i stedet. Derved slipper
vi å føle så mye smerte, sorg og redsel. Problemet er at
derved kan vi ikke føle ekte nytelse, lyst eller glede heller.
Disse følelsene er bare to sider av samme sak: Å være
følsom og evne å oppleve virkeligheten som den er. Å være
i livsenergi er å være mer levende og raskt veksle mellom
”smil og tårer”. Men når vi føler og erkjenner det vonde,
slipper det raskt taket også. Undertrykkes de egentlige
følelsene, setter de seg lett fast som negativ maskeenergi.
Prosessen med å komme i livsenergi i nuet
1) Bevisstgjør og erkjenn hvilken form for maskeenergi
du er i. Positiv/negativ? Innadrettet/utadrettet?
2) Den underliggende livsenergien du føler, finner du i
samme rute som maskeenergien du kom fram til.
3) Ut fra dette tipset: Kjenn etter og kontakt livsenergien.
4) Negativ energi kan evt. økes via symbolsk utlevelse
for å kjenne den bedre. Positiv energi leves ut i det
virkelige liv for å skape det bedre for deg og andre.
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Selvutvikling - Å vikle selvet ut av masken
Egomønstrene er preget inn i kropp og psyke akkurat
som kongens maske (ansikt) i våre mynter. Å transformere egomønstrene og endre masken, krever årvåken
bevissthet og systematisk arbeid over mange år. Jeg har
erfart at prosessen gjøres mest effektiv ved å kombinere
innsikt i de fem egomønstrene, kroppsorientert psykologi, østlig meditasjonsteknikk og en kjærlighetsorientert
pedagogikk og praksis. Hovedteknikkene i selvutvikling
er mestring, forløsning og selvutfoldelse.
Mestring
Mestring dreier seg om økt forståelse, etikk og mental
kontroll for å løfte seg i utviklingsstigene, slik som beskrevet hovedsakelig i del 1. Mestring er å løfte seg via
mental viljestyrke. Utvikling begynner gjerne med mestring for å oppøve evnen til selvkontroll og å fastholde en
høyere etikk. Gjennom å praktisere et løft, får en erfaring
med hva det vil si å leve på et høyere utviklingstrinn.
Forløsning
Forløsning er å gi slipp på mental kontroll, for å erkjenne og gi slipp på maskeenergien. Metoden er å vitne
tanker, følelser og kroppsuttrykk for å avdekke underliggende motivasjon/energi. Å vitne er å erkjenne tanker
og følelser uten å identifisere seg verken med eller mot
dem. Slik utvides hjerterommet, aksept av seg selv og
andre. Er man helt tatt av negativ energi kan man benytte en teknikk med symbolsk utlevelse (psykodrama) for å
komme til bunns i mørket og erkjenne det. Forløsningen
skjer når lys (den positive intensjonen) og mørke (egomønstre) møtes samtidig i bevisstheten, og lyset vinner.
Ulempen ved metoden er at det er en langvarig prosess.
Å åpne opp for fortrengt mørke, gjør også at man i en
overgangsperiode gjerne blir verre og får det verre enn
før. For når man gir slipp på mestring, kommer negative
egomønstre på lavere nivåer tydeligere fram. Dette er
poenget, så de kan erkjennes og gis slipp på.
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Selvutfoldelse fra livskjernen
Etter at ny livsenergi er forløst, kommer en periode
med øvelse på å uttrykke og utfolde denne energien. Når
dette er konsolidert, er man klar for en ny runde med
mestring og forløsning for å løfte seg enda videre.
Når skal man velge forløsning i stedet for mestring?
Mestring og forløsning er helt motsatte teknikker. På
et eller annet tidspunkt vil man gjerne oppleve at mestring ikke lenger er tilstrekkelig. Man er vedvarende irritert, bitter, deprimert eller andre former for maskeenergi.
I det ytre opplever man konflikt eller misstemning. Da er
egomønstrenes verste sider aktivisert. Tida er inne for å
erkjenne og transformere dem. I det ytre benytter man
time-outmodellen beskrevet under konfliktløsning i del 1.
I det indre søker man bevisstgjøring og forløsning. I
denne prosessen er det viktig å merke seg at man ikke
kan få kontakt med livskjernen og komme i livsenergi
med mental viljekraft, for det er i seg selv maskeenergi.
Livsenergi kommer kun ved å gi slipp på masken.
Fem faser for å forløse livsenergien
1. Bevisstgjøre og evt. stanse den positive masken
2. Innlevelse i og erkjennelse av den negative masken
3. Bevisstgjøre maskens årsak: Negativ livsenergi
4. Endre holdning/livsvalg = Å forløse livsenergien
5. Tåle-modighet for å bli værende i positiv livsenergi
Prosessen er den motsatte av når masken dannes, for
eksempel: 1. Man yter kanskje mer en man egentlig føler
for (positiv maske). 2. Man slutter å gjøre dette, og
merker at man blir sur over at andre ikke tar mer ansvar
(negativ maske). 3. Årsaken til maskeenergien er kanskje
at man overprioriterer sak framfor følelse. 4. Man gjør et
nytt livsvalg der følelse er like viktig som sak. 5. Man er
tålmodig med andre og at sak kunne vært mer ivaretatt.
Gjennom selvutvikling som beskrevet, kan visjonen om å
forløse våre kjærlighets- og åndsevner realiseres.
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Frigjøring fra egomønstrenes verste sider
Egomønstrene er mønstre av positiv og negativ maskeenergi i psyken. I den første beskrivelsen av egomønstrene, utgjør de negative sidene den negative masken.
Tabellen med de positive sidene er den positive masken.
De frigjørende holdninger og handlinger er det som kan
bringe en over i livsenergi, når mestring blir til forløsning.
Livsvalget som den negative livsenergien innebærer, er
det som trigger og opprettholder et mønster.
På de følgende sider presenteres et skjema for
egomønstrenes verste sider, for eksempel som de to
skjemaene til høyre. Prosessen inn i mønsteret starter
med at en negativ ånd og hjertefølelse setter seg fast som
en negativ holdning. Denne holdningen vil så prege
tankene. Så følger handlingene på stammenivået og det
fysiske nivået som en logisk konsekvens av dette igjen.
Prosessen går altså ovenfra og nedover i skjemaene.
Prosessen dypere inn i mønsteret er som en negativ spiral, der det negative sprer seg til flere livsplan, samtidig
som det negative forsterkes på hvert enkelt livsplan.
For alle mønstre er det et krevende nåløye man må
gjennom for å frigjøre seg fra mønsteret. Det er å gi slipp
på mønsteret når tanker og følelser forteller en at det er
rett og rimelig å handle i tråd med mønsteret, mens
virkeligheten er at mønsterets verste sider er aktivisert.
Man går gjennom nåløyet ved å ombestemme holdningen
på det åndelige og hjertelige livsplan. Dette er den
negative livsenergien basert på frykt og mistillit som må
endres til et positivt livsvalg basert på mot og tillit.
Så øver man på å mestre ufordringen for akkurat
dette egomønsteret. Man øver også på å kjenne igjen og
gi slipp på mønsteret raskere. På denne måten skal det
etter hvert mer til før man går i mønster. Og man kommer lettere ut av det igjen. Frigjøringen fra mønsteret er
når man vanligvis unngår å gå i mønsteret, der det
tidligere ble trigget. Dette skjer etter noen års øvelse.
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Mentalt eksistensusikker
Livsplan
5. Åndelig nivå
4. Hjertenivå
3. Tankenivå
2. Stammenivå
1. Fysisk nivå

Fluktmønster
Er overveldet eller sjokkert og gir opp å mestre
Oppgitthet. Varig håpløshet = depresjon. Ofte
fysisk legitimering av offerrollen; trett, kvalm, etc.
Håpløshet. Rasjonalisering av flukten. Orker ikke.
Eventuelt paranoid (forfølgelsesvanvidd).
Sosial tilbaketrekning oppleves som det beste.
Tilbaketrekning fra livet. Ønsker å dø. Velger å dø

Triggeren av mønsteret er følelse av at ”dette blir for
mye å forholde seg til”. En oppgitt ånd kommer inn og
fører til håpløshet, negativ tenkning og eventuelt depresjon. Nåløyet er å si til seg selv at ”dette mestrer jeg!!”,
uansett hvor håpløst det virker. Først velger en ut det en
kan mestre i første omgang. Så øver man på å mestre
mer og mer i livet og etter hvert komme ut av offerrollen.
Emosjonelt eksistensusikker
Livsplan
5. Åndelig nivå
4. Hjertenivå
3. Egonivå
2. Stammenivå
1. Fysisk nivå

Hysterimønster
Frykt for å ikke være ønsket, elsket og bli sett.
Trenger å få all oppmerksomhet og å bli hørt.
Gjør dumme ting som egentlig er et nødrop.
Blir egosentrert og oppmerksomhetskrevende.
Behovet for å bli sett, forstått og hørt overtar.
Vett og selvkontroll forsvinner. Overdreven
emosjonalitet (hysteri). Eventuelt psykotisk.
Evt. raseri/ hysteri. Ødelegger ting og relasjoner.

Det som trigger dette egomønsteret er ”følelsen av å
ikke være ønsket og elsket”. Så kommer sterkere og
sterke reaksjoner for hvert nivå nedover i tabellen. Til
slutt ødelegger man ting og relasjoner og skaper kaos i
livet og psyken. Poenget er å ta til vettet og klare å skru
på selvkontroll og stanse prosessen så tidlig som mulig.
Nåløyet er å leve med at man ikke er mer elsket enn man
faktisk er. Det viktigste er å elske seg selv og at man selv
skaper gode relasjoner, samliv og samarbeid.
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Frigjøring fra øvrige mønstres verste sider
Underernært
Livsplan
5. Åndelig nivå
4. Hjertenivå
3. Egonivå
2. Stammenivå
1. Fysisk nivå

Realitetsbristmønster
Vrangforestilling om noen utenfra skal løse ”alt”.
Lengter for sterkt etter noe. Uutholdelig lengsel
Knytter for mye håp til noe = Overidealiserer.
Tenker for mye på framtida i stedet for nuet.
Mister bakkekontakten. Blir manisk. Har dårlig tid.
Håpet innfris ikke = Oppgitthet og depresjon

Triggeren som setter i gang det underernærte
egomønsteret verste sider, er vrangforestillingen om at
”noe utenfra skal løse alt”. Dette kan være en kjæreste,
en idé, en ny jobb, eller annet. Nåløyet er å lære seg tålemodighet; å tåle å stå i lengselsfulle (f.eks. lengte etter en
kjæreste) og smertefulle spenningsfelt (f.eks. tåle å bli
såret eller avvist). Samtidig må man lære å skape indre
og ytre utvikling selv, skritt for skritt for å få det bedre.
Overviljesterk
Livsplan
5. Åndelig nivå
4. Hjertenivå
3. Egonivå
2. Stammenivå
1. Fysisk nivå

Kampmønster
Frykt for det andre tenker, føler eller gjør.
Mistillit. Ønsker og behov blir til krav
Overviljesterkhet for å få viljen sin. Krangel, kamp
Maktbygging og maktkamp for å vinne.
Polarisering, alliansebygging og opprustning.
Søker å skade eller eliminere motpart.
Eventuelt varig kamp, dvs. krig.

Triggeren som setter i gang det overviljesterke egomønsteret er at man ”forstår ikke og føler ubevisst frykt
for det andre tenker, føler eller gjør”. Derfor begynner
man å kjempe med stadig kraftigere midler for å hindre
dette og få sin egen vilje. Nåløyet er å godta å ikke få
viljen sin på kort sikt. Med aksept som holdning, velger
man tillit og tilgivelse overfor seg selv og andre. Så starter
man et langsiktig arbeid for å skape gjensidig respekt,
maktbalanse og kommunikasjon og samarbeid fra
hjertet. Slik endres frykt og angrep til mot og omsorg.
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Overgivende
Livsplan
5. Åndelig nivå
4. Hjertenivå
3. Egonivå
2. Stammenivå
1. Fysisk nivå

Underdanighetsmønster
Frykt for andres misbehag. Velger å dempe og
kvele egen livsenergi og livsuttrykk.
Viktigst å være venner og unngå mishag/ smerte
Lar andre få dominere/ bestemme. Glatter over.
Underdanighet/ allianse med makthaveren.
Godtar å bli behandlet som en hund, ev. ydmyket.
Underkastelse av frykt for smerte, straff og død.
Godtar et liv med trusler, slaveri, vold og terror.

Triggeren som setter i gang dette egomønsteret er
”frykt for mishag fra andre, dersom man har egen mening
eller vilje”. For å redusere faren for mishag, demper og
kveler en sin egen livsenergi og kraft. Fordi en ikke sier
fra, blir en gjerne dårlig behandlet. Nåløyet er å lære seg
å kjenne etter, ta stilling ut fra egen dømmekraft, hevde
egne meninger og følge sin egen vilje. Dette må gjøres
hele tida, koste hva det koste vil. Poenget er å si ja til sin
egen kraft og våge å tåle eventuelle reaksjoner fra andre.
Overpresterende
Livsplan
5. Åndelig nivå
4. Hjertenivå
3. Egonivå
2. Stammenivå
1. Fysisk nivå

Rigiditetsmønster
Frykt for å føle og gjøre noe som ikke verdsettes.
Sak er viktigere følelser. Noen følelser er farlige.
Full mental kontroll over følelser og handlinger
Ytre fasade må opprettholdes for enhver pris
Mekanisk rutine og arbeidsinnsats uten glede.
Tomhet. Utslitthet og surhet. Utbrenthet.

Triggeren er at man ”frykter å føle noe som ikke er akseptert, godtatt eller verdsatt”. Det kan være seksuelle
lyster, ømme hjertefølelser eller åndelige følelser og
tanker. Så kommer man inn i en sirkel der man
overpresterer mer og mer for å føle seg verd noe, siden
ens naturlige følelser og handlinger ikke er verdsatt.
Nåløyet er å føle og følge de egentlige følelsene, og etter
hvert få en god balanse mellom følelse og sak, livsutfoldelse og ytelse, selvivaretakelse og ansvar for det ytre.
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Kapittel 10: Å bli et åndsvesen
Å forløse kreativiteten
Å bruke fantasien
Kreativitet er frukten som modnes på fantasiens tre.
Fantasi er å forestille seg noe som ikke eksisterer. For å
forløse vår egen kreativitet, må vi først våge å slippe
fantasien løs. I denne første fasen er det viktig å lære seg
å ikke sensurere ønsker, lengsler, visjoner, innspill og
ideer som dukker opp. La fantasien få utfolde seg fritt.
Brainstorming er å gjøre det som en gruppeprosess.
Å ønske og å lengte etter noe bedre
Skal fantasi bli til virkelighet, må man våge å ønske
og lengte etter å realisere det man ser for seg. Det kan
være visse verdier man ønsker realisert. Det kan være et
bestemt mål man ønsker å nå. Eller det kan være noe
nytt man ønsker å skape; alt fra en ny livssituasjon for
seg selv, til å finne opp et nytt produkt eller en bedre
måte å organisere virksomheten. Denne boka er for eksempel skapt gjennom at jeg i årevis har holdt fast på en
lengsel i mitt indre etter et bedre liv og en bedre verden.
Å stille spørsmål og være åpen for nye svar
Da jeg var ferdig med utdannelsen ville jeg ha et råd
med på veien fra et klokt menneske, for å bevare
åpenheten i mitt sinn. Professor Leif Holbæk-Hanssen
svarte: "Det finnes alt for mange ubespurte svar her i
verden. Det viktigste er ikke svarene. Det viktigste er å stille de rette spørsmålene. Da kommer svarene av seg selv!"
Kjennetegnet ved de to laveste nivåene i bokas utviklingsstiger, er nettopp at man har alt for mange ubespurte
svar. Noen har tenkt. Noen har bestemt. Og slik skal det
være. Skal man forløse sin kreativitet, må man løfte sin
personlighet opp fra disse nivåene. Først på det tredje
nivået kommer evnen til å se en sak fra to sider. På det
fjerde nivået kommer nok en viktig egenskap. Det er indre
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trygghet, så man kan være åpen og sannhetssøkende. Ved
å lære seg å kjenne etter i hjertet, vil man kunne stille de
rette spørsmål og være åpen for nye og uventede svar. Man
blir i stand til å følge Holbæk-Hanssens råd i praksis.
Å finne eller få svar
Det er flere måter å finne eller få svar på, f.eks.:
Logisk analyse
Ved å følge et analyseskjema kan man finne nye svar
innenfor rammen av eksisterende tenkning. Ved å kombinere ulike bilder, tankebaner og modeller på nye
måter, skaper man ny forståelse. En rekke av bokas
skjemaer og tankemodeller er skapt på denne måten.
Praktiske forsøk
Denne boka inneholder også ny forståelse og erkjennelse
som er frukten av praktiske forsøk. Ved å prøve ut en
visjon og ide i det virkelige liv, lærer man utrolig mye.
Man får kjenne på kroppen om det fungerer slik man
håpet. Man finner ut hva som lar seg realisere innenfor
rammen av det bestående, og hva som krever større
indre eller ytre endringer for å kunne realiseres.
Åndelig spørsmål og svar (intuisjon)
Dette er en måte man kan finne helt nye og uventede
svar på. Man stiller et spørsmål til seg selv og universet.
Så holder man spørsmålet levende, mens man ber om og
venter på et svar. Slik blir man værende i et lengselsfullt
spenningsfelt som tiltrekker seg et svar fra ens eget indre
eller fra omverdenen. Plutselig er det der. Det kan ta sekunder, dager, uker eller år. Dette har kanskje vært den
viktigste måten svarene i denne boka har kommet på.
Vi er inne i en del av boka som handler om den indre
visjonen: Å forløse våre kjærlighets- og åndsevner. Jeg
skal fullføre med å beskrive hvordan vi kan utvikle indre
åndelig kontakt og religiøsitet og anvende åndelig skaperevne. Dersom man ikke ønsker å åpne opp for at det
kan eksistere en åndelig verden, eller å tenke nytt på det
åndelige og religiøse området, kan man hoppe over dette.
Les mer på www.hjerterommet.no/bok i kap. 27

179

Fra ytre religion til indre religiøsitet
De tre laveste nivåene i stigen nedenfor preges av ytre
religion. Dogmer, påbud og forbud regulerer de troendes
liv. De øverste nivåene kjennetegnes av indre religiøsitet.
Stigen for åndelig utvikling og religiøs praksis
Bevissthetsnivå

Kilde til
religiøsitet

Styring
Indre Ytre

Kjennetegn på det
religiøse nivået

5.
Åndelig

Åndelig konViten 
takt. Menings- Meningsfullhet.
fulle tegn

4.
Hjertelig

Fordomsfri
søken, erfaring og læring

God vilje,
egen etikk
 Sannhetssøken

Liv og lære stemmer. Søker
åpenhet, sannhet, ekthet,
omsorg. Kjærlighet er aksept og ivaretakelse av alle.

3.
Mentalt

Tro, skrifter,
lære og
liturgi

Tro 
Religionslære

Liturgi og morallære er
religionens kjerne. Kjærlighet er å ha god moral.

2. Fundamentalistisk

Autoriteter,
skrifter og
ritualer

Autoritetstro 
Dogmer

Krav om lydighet er kjernen.
Liv og lære stemmer ikke.
Hierarki. Hardhet og undertrykking kalles kjærlighet.

1. Ekstremistisk

Frykt, tvang,
ritualer, offer.
Hellige ting
og steder.

Frykt 
Skremsel,
djevel,
helvete

Ekstremisme. Intoleranse.
Strenghet. Voldelighet.
Brutalitet kalles å kjempe for
Gud.

Sannhet og fordomsfrihet.
Kjærlighet er å gi, lege sår
og hele det splittede.

1. nivå – Ekstremistisk religionsutøvelse
På dette nivået har menneskene en frykt for alt de ikke
forstår og har full kontroll over. Derfor kjemper de mot
annerledes tenkende. Målet helliger alle midler, som ved
korstog, hellig krig (jihad) og religionsforfølgelse. Ved
ekstremisme er religionen blitt et mål i seg selv, i stedet
for et middel til å løfte seg selv og samfunnet til et høyere
nivå. Kildene til religionsutøvelse på et lavt nivå kan ligge
i religionen selv og dens skrifter. Og/eller de kan ligge i
menneskene og deres tolkning av skriftene.
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2. nivå – Fundamentalistisk religionsutøvelse
På dette nivået er det autoriteter, rangorden og hellige
skrifter som avgjør hva som er den rette lære og atferd.
De troendes liv blir detaljstyrt. Religionen regulerer f.eks.
når man skal arbeide, hvile, faste og be, når sex er tillatt
mellom mann og kvinne og hva som er synd. Religionen
er et velordnet system for ytre moral og lydig livsførsel.
3. nivå – Bekjennelsesorientert religionsutøvelse
Religionen defineres nå gjennom trosbekjennelsen og liturgien. De hellige skrifter betraktes som produkter av
sin tid. De inneholder evige sannheter, men også forvrengninger. Man overser derfor skriftsteder som inneholder skremsel, brutalitet, undertrykking o.l. som hører
hjemme på et lavt nivå. Religionen er ikke lenger detaljstyrende. Indre tro og ytre bekjennelse er det avgjørende.
4. nivå – Sann religiøs søken
Dette nivået kjennetegnes av en fri indre søken etter Gud
og sannheten. Man kan lese hellige skrifter og lytte til
prester, guruer og mennesker fra ulike religioner. Men
man vurderer selv i sitt hjerte hva som er sant og usant.
Liv og lære begynner i økende grad å stemme. Årsaken er
at indre sannhetssøken og hjertekontakt styrer i stedet
for dogmer. Snakker man om toleranse, er man tolerant.
Snakker man om kjærlighet, har man omsorg. Man kan
feile i nuet, men lærer av det og er på vei i riktig retning.
5. nivå – Indre religiøsitet og åndelig kontakt
På dette nivået tror man ikke lenger. Man erfarer og vet
at det åndelige eksisterer. I sitt indre har man klare verdistandpunkt. I det ytre møtet med andre er man aksepterende, tolerant og fleksibel og skaper fredelig utvikling.
Troende på de to laveste nivåene betrakter seg som de
sanne religiøse, selv om de er autoritære, fordømmer
andre og ofte skaper kamp og krig. Slik jeg ser det, holder de fast på gamle dogmer og hjerteløshet. Det hindrer
dem i å utvikle sin følsomhet, hjertelighet og indre åndelige kontakt. Innholdet av det jeg betrakter som en sann
åndelig holdning og livsførsel utypes i neste emne.
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Å være et åndsvesen
Ifølge naturmedisinsk lære om det menneskelige energisystemet har vi syv energisentre (chakraer) og energilag
(auralag) som omhyller og opprettholder kroppens form
og vitalitet. Se www.myss.com/. De tre nederste sentrene
opprettholder kontakten med den jordiske verden, og
tilsvarer de tre laveste nivåene i bokas utviklingsstiger.
Det fjerde og midterste energisentret er hjertet. Det er
broen mellom himmel og jord. De tre øverste energisentrene og auralagene opprettholder kontakten med
den åndelige verden. I boka forøvrig er dette slått
sammen til et 5. åndelig nivå. Her vil dette utdypes og
presiseres til et 5., 6. og 7. nivå. Oversikten til høyre
beskriver essensen av å være et åndsvesen. Det er min
oppsummering og systematisering av Deepak Chopra sin
bok Suksessens sju åndslover. Se www.chopra.com/.
I sitt indre har et åndsvesen klare verdier og en fast
etikk som har sin kilde i følsomhet, hjertelighet og
åndelighet. Dette gjør at man skaper sitt eget liv og gir til
andre, slik 1. og 2. lov beskriver. Samtidig ønsker et
åndsvesen å bidra til å løfte seg selv og sine omgivelser.
Etikk er leveregler som gjelder for en selv. Moral er leveregler man krever at skal gjelde for andre. Et åndsvesen
moraliserer ikke, men sørger for at liv og lære stemmer
for egen del. I det ytre møter man omverdenen med total
aksept i nuet, slik den 3. åndsloven angir. Intensjoner og
ønsker er kun rettet mot framtida. Slik skapes det en
bønn og åpning for endring når tiden er inne (4. åndslov).
Et åndsvesen identifiserer seg med indre åndelige verdier og den åndelige verden. Man er ikke lenger identifisert med ytre, jordiske resultater. Den 3. og 5. åndsloven
beskriver dette, og er nåløyet man må gjennom for å bli
et åndsvesen. Når man ikke identifiserer seg med det
ytre, kan man bevare indre ro og trygghet. Det gjør det
mulig å være åpen, lyttende og følsom. Slik kan man
etter hvert utvikle indre åndelig kontakt, religiøsitet og
skaperevne, slik den 5., 6. og 7. åndsloven beskriver.
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De sju åndslovene
Energisenter

Åndslov

7. Krone
= Helhet,
helbredelse, hellighet

Loven om livets mål og mening (dharma)
Din livsoppgave er å utvikle og bruke dine
spesielle evner til beste for menneskeheten
og universet.

6. Panne
= Bevissthet,
åndelig intensjon

Loven om ren skaperkraft
Ved å gå inn i indre stillhet (meditasjon)
kommer du i kontakt med ren bevissthet,
selve skaperkraften.

5. Hals
= Kommunikasjon,
åndelig skaperevne

Loven om å ønske og ikke kreve
(distanseringsloven) Vent tålmodig, uten
fiksering på resultatet, på at universet skal
gi deg svar på dine intensjoner og ønsker.

4. Hjerte
= Evne til å forene ånd
og materie til nytt liv

Loven om minste motstands vei
Gå med energien i stedet for mot den. Da
vil det du ønsker deg utvikle seg lett og
raskt. Du unngår å komme i kamp.

3. Solar plexus (ego)
= Identifikasjonsevne,
jordisk skaperevne

Loven om aksept før endring
Ha oppmerksomheten rettet mot nuet, som
et vitne. La intensjoner og ønsker kun være
rettet mot framtida.

2. Mage
= Jordisk lyst,
intensjon/ instinkt

Loven om årsak og virkning (karma)
Du skaper ditt eget liv. Det du opplever har
du skapt gjennom dine egne intensjoner og
handlinger.

1. Rot
= Økologisk og
økonomisk sirkulasjon

Loven om å gi og få
Gi til andre med glede, uten å kreve noe
igjen. Da vil du motta direkte proporsjonalt
med det du gir.

Å være et åndsvesen vil si at åndslovene er integrert i
ens personlighet og liv som en naturlig virkelighetsoppfattelse og livspraksis. For å nå så langt, kreves det
enten en svært moden sjel i utgangspunktet, eller et
langt liv med hjertelig og åndelig praksis og trening.
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Å følge veiledning i livet
Å føle og følge følelser
Følelsene er vår indre veiledning i livet. Annenhver av
menneskets energisentre og auralag er flytende følelseslag; magefølelser (2. nivå), hjertefølelser (4. nivå) og åndelige følelser (6. nivå). Ved å utvikle følsomheten, får vi i
økende grad veiledning i livet. Utfordringen er at det tar
tid å lære seg å skjelne mellom følelser som kommer fra
frykt og mistillit, som ikke bør følges, og følelser av mot
og tillit som bør følges. Først må man lære seg å gjenkjenne frykten og behovene sine i magen og lære seg tillit
og selvivaretakelse. Neste trinn er å utvikle følsomheten i
hjertet og lære seg kommunikasjon og samarbeid fra
hjertet. Når man merker sjelelige intensjoner og følelser,
har man gått gjennom lydmuren. Det siste trinnet er å
lære seg indre stillhet og åpenhet (meditasjon). Åpner
man det åndelige energisenteret i pannen, går man gjennom lysmuren. Man føler, ser eller hører åndelig energi
og får direkte åndelig kontakt og veiledning.
Å oppleve og å tolke meningsfulle sammentreff
Ifølge åndelig tankegang er det en mening med alt.
Intet
skjer
tilfeldig.
Meningsfulle
sammentreff
(synkronicity) kan derfor brukes som veiledning i livet.
Når noe skjer i livet ditt akkurat nå, er det fordi tiden er
inne for å lære noe av det. Hvorfor traff jeg ”tilfeldigvis”
akkurat det mennesket? Hvorfor hendte akkurat dette?
Poenget er å se det symbolske i hendelsene og øve på å
følge intuisjonen. Romanen til James Redfield om Den
niende innsikt inspirerer til å utvikle intuisjonen på
denne måten. Se www.celestinevision.com.
Å bruke visdoms og spådomskort
Dersom det er en mening med alt vil også visdoms- og
spådomskort gi veiledning. Når det gjelder spådomskort
anbefales Aleister Crowleys tarotkort og Gerd Zieglers
arbeidsbok Tarot – Sjælens Spejl med forslag til opplegg
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og tolkning av de enkelte kortene. Det finnes også
forskjellige visdomskort, spill og annet som kan brukes
for moro eller som veiledning i livet. Et enkelt prinsipp
anbefales ved bruk av kort og spill. Føler du at deres
budskap er meningsfullt, velger du det som veiledning i
livet. Føler du at det ikke treffer, kan du se bort fra det.
Å tolke sykdom symbolsk
Tankegangen er at ved enhver fysisk sykdom er det
også en psykisk medårsak. Sykdommen kan oppfattes
som symbolsk tale fra selvet. Dersom du har avføringsproblemer, har du kanskje problemer med å gi slipp på
noe. Hoster du, ønsker selvet å bli hørt av deg og andre.
Er du nærsynt, er det noen langsiktige linjer i livet ditt
du ikke ønsker å se. Osv.. Desto alvorligere sykdom,
desto mindre har du evnet å lytte på mildere tegn på at
det trengs en kursendring i livet ditt. Ved å endre psyken
din, kan i mange tilfeller den fysiske sykdommen forsvinne. Den beste håndboka som beskriver sammenheng
mellom sykdom og psyke, er Louise Hay sin bok Helbred
ditt liv. Se hennes side http://faculty.gvc.edu/lhay/.
Å tolke drømmer symbolsk
Gjennom drømmene blir du vist hvordan egoet ditt
fungerer og hva du må integrere for å utvikle deg. Ifølge
Carl Jung er det tre grunnprinsipper ved drømmetyding:
1. Alle personer, dyr og annet i drømmen, er sider i din
egen psyke. Jeget i drømmen er slik du er til vanlig.
2. Drømmene er veiledning i livet. Drømmejeget viser
deg hva du pleier å gjøre, som er vanligvis er feil.
3. Selvutvikling er å helbrede. Når drømmejeget har
frykt, motstand, negativitet eller avvisning overfor
noe, vises vår motstand mot å utvikle oss til et helere
og mer levende menneske. Det du frykter og avviser,
er det du trenger å integrere i din psyke og ditt liv.
Benedicte Thiis sin bok om drømmetyding anbefales. Se
http://www.mandala.no/litteratur.htm#regnbuetreet.
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Å utvikle høyere bevissthet
Ifølge vestlig psykologi og folkelig oppfatning er egoet
det som er oss selv. Ifølge åndelig psykologi er egoet det
som hindrer oss i å være oss selv. Det som er oss selv er
selve bevisstheten. Bevisstheten er den delen av psyken
som vi kan vitne oss selv og andre med, når vi er i indre
ro og balanse. Å utvikle høyere bevissthet er å trene opp
sin evne til å være i indre ro, og utvikle sin følsomhet,
forståelse og erkjennelse av den indre og ytre virkelighet.
Meditasjon
Bevisstheten vår vendes for det meste utover og formidler
inntrykk til oss via sansene. I meditasjon vendes
bevisstheten innover. For mange er det vanskelig å sitte
stille uten å gjøre noe. De opplever rastløshet, spenninger i kroppen eller et vedvarende tankekjør. Pusteøvelser,
avspenning eller en spasertur kan bidra til å roe sinnet.
Klarer du å sitte rolig, kan du gå videre og lære deg
meditasjon. Det beste er å lære seg en konkret meditasjonsteknikk. Teknikkene hjelper deg til å gå dypere
innover og oppøve evnen til å motta informasjon fra det
ubevisste sinnet og høyere selvet. Poenget i all meditasjon er å vitne det som skjer, uten å identifisere seg med
det. Dvs. å være i ro, indre fred og høyere bevissthet.
Erfaringen er at hvis man utvikler sin følsomhet og
vitnende bevissthet, vil det åpne seg stadig nye verdener.
Først åpner det seg en verden av skjulte følelser og
emosjoner. Etter hvert som emosjonene roer seg og følsomheten øker, går man gjennom lydmuren. Man begynner å oppleve sjelelig energi, dvs. menneskers egentlige
motivasjon og følelser. Utvikles evnen til å være i indre ro
og en vitnende bevissthet ytterligere, går man gjennom
lysmuren. Man begynner å oppleve åndelig energi, vesener og verdener. Mange opplever ikke disse bevissthetsnivåene og betrakter dem som rene fantasiprodukter.
Eneste måten å finne ut hva som er sant, er å undersøke
selv gjennom å øke sin følsomhet og bevissthet.
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Kravene for å oppnå høyere bevissthet
Ifølge Rudolf Steiners bok Hvordan oppnår man
kunnskap om de høyere verdener er kravene følgende:
1. Respekt og hengivenhet i hjertet og engasjert vilje
overfor sannheten og kunnskapen
Den innviede har løftet sitt hode mot kunnskapens
høyder utelukkende gjennom å senke sitt hjerte i respektens og hengivenhetens dyp. Om du ikke utvikler en dypt
rotfestet følelse av at det finnes noe høyere enn deg selv,
kommer du heller ikke til å få kraft til å utvikle høyere
bevissthet. Du må med andre ord utvikle en respekt for
at det finnes noe høyere enn deg selv, utvikle respekt for
mennesker med høyere bevissthet enn deg selv og for det
høyere selvet i deg selv.
2. Å bli mindre opptatt av ytre inntrykk og i stedet utvikle
et aktivt indre liv.
For å kunne se det guddommelige i våre omgivelser, må
vi først ha opplevd det i vår sjel. Alle bør derfor hver dag
ha øyeblikk der man er alene og stille kan synke inn i
seg selv. I fullkommen stillhet bør du la dine opplevelser
etterklinge og erkjenne hva verden har sagt deg. Hver
blomst, dyr, handling kan i disse stille stunder avsløre
uante hemmeligheter for deg. Slik blir du beredt til å se
verden med helt andre øyne og motta nye inntrykk du
ikke har sett før. Gjennom meditasjon og refleksjon kan
du i økende grad forstå hvordan tanker og følelser påvirker hverandre. Du må lære deg å unngå å bli tatt av
emosjoner og at tanken springer vilkårlig rundt, slik at
du i stedet kan få betydningsfulle følelser og erkjennelser.
3. Avpass alle ord og handlinger så du ikke griper inn i
menneskers frie viljesbeslutninger.
Dette er nøkkelen når du skal handle ut fra den nye
bevisstheten som det foregående skaper. Dypest sett
innebærer dette å følge de syv åndslovene. Som et første
steg innebærer det å gi slipp på makten som atferd på de
to laveste nivåene i bokas utviklingsstiger gir.
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Å anvende åndelig skaperkraft
Å meditere er å lytte til åndeverdenen. Å affirmere er å
snakke til åndeverdenen. I religionene kalles det å be. I
spirituell teori kalles det gjerne å affirmere. I næringslivet
kalles det mental trening. I idrett kalles det også peptalk
og å fokusere på arbeidsoppgaven. Alt dette er målrettede tanker og bilder som vi gjentar og bekrefter. Ifølge
åndelig teori er dette å anvende åndelig skaperkraft. Vi
skaper det åndelige bildet vi ønsker materialisert på jord.
Hvorfor virker affirmasjon? Ifølge åndelig teori har vi
mennesker fri vilje. I tillegg eksisterer det en åndeverden
med engler, hjelpere og vesener som gjerne vil hjelpe oss.
Men de kan ikke hjelpe oss uten at vi ber eller affirmerer,
for ellers vil de gripe inn i vår frie vilje. Ved å velge en
visjon, får åndeverdenen klarsignal til å begynne arbeidet
med å hjelpe oss å realisere det vi ønsker. Nøkkelen er å
affirmere sluttresultatet som om det er en realitet. Man
bør affirmere verdiene, ikke alternativene. Det beste
alternativet kan vi overlate til den høyere intelligens å
finne svaret på. Jamfør loven om å ønske og ikke kreve.
Om man ved affirmasjon bare programmerer sin underbevissthet via selvsuggesjon, eller om man får hjelp fra
høyere makter, er ikke for så vidt ikke avgjørende. Poenget er at svært mange mennesker har erfart at det virker.
Nøkkelen til vellykket affirmasjon
 Bare positive ord og verdier i affirmasjonen. Vår
underbevissthet er ikke i stand til å oppfatte ordet
ikke. Affirmerer du noe du ønsker å unngå, oppfatter
underbevisstheten og åndeverdenen det som om du
ønsker det du egentlig vil unngå.
 At du levendegjør affirmasjonen, visualiserer den,
føler på den, tenker på den, lengter etter den, slik at
tanke, følelse og vilje blir en samstemt kraft.
 At du tror på affirmasjonen. Ellers er det som å gi
gass, men ha på håndbrekket. Jo mer tro du har på
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affirmasjonen og tillit til at den vil materialisere seg,
desto mer sannsynlig er det at den går i oppfyllelse.
At du aksepterer den perfekte tilstanden, noe som
innebærer å gi slipp på det gamle. Det som eventuelt
stenger for realiseringen av affirmasjonen, er at man
ikke våger å tro på eller ta ansvar for sluttresultatet.
At du er utholdene og affirmerer daglig igjen og igjen.
Noen hevder at det beste er å gjøre kun en kraftig
bønn eller visualisering, og så gi helt slipp for å
unngå å kreve og derved blokkere energistrømmen.
Fordelen ved å gjenta den samme affirmasjonen, er at
man programmerer underbevisstheten til å ville det
samme som bevisstheten. Når både ånd, sjel og vilje
vil det samme, øker sannsynligheten for at det man
ber om, affirmerer og visualiserer går i oppfyllelse.
Dersom du affirmerer eller ber for andre, bør dette
bare være generelle og positive ønsker, slik at man
respekterer andres frie vilje og ansvar for sitt eget liv.

Eksempler på affirmasjoner
Her er noen eksempler på affirmasjoner fra Annastina
Wrethammars bok Tenk deg et bedre liv: Om affirmasjon
og positiv tenkning.
 Det finnes en fullkommen løsning på dette problemet,
som alle involverte blir helt fornøyde med.
 Jeg har alltid tid til å gjøre alt det jeg vil gjøre, med
glede, ro og visdom.
 En rikelig flom av penger strømmer nå gjennom mitt
liv, til nytte og glede for meg og alle omkring meg.
 I dag er det en ny dag. Jeg fylles nå av vibrerende lys
som leger og harmoniserer hver celle i min kropp. Jeg
er sterk, glad, fri og frisk.
Via søk på Internett på ordet affirmasjon eller affirmation
finner du et mangfold av stoff om emnet. Min egen
erfaring er at affirmasjon virker og kan være en kraftfull
teknikk. Dette gjør det viktig å tenke gjennom hva man
egentlig ønsker seg og hva som er viktigst.
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Å være en åndskraft i vår tid
Menneskeheten mestrer ikke utfordringene
 Vi skulle ha sørget for at alle mennesker fikk et
menneskeverdig liv uten fattigdom og analfabetisme. I
stedet er det først og fremst vi som allerede har mer
enn nok, som blir endra rikere.
 Vi skulle ha skapt en bærekraftig økonomi der økonomien begrenses til økosystemenes bæreevne. I stedet
er det økologiske hensyn som begrenses av økonomien. Resultatet er at drivhuseffekt, tap av artsmangfold og nedhogging av verdens skoger øker.
 Vi skulle ha skapt en verden med økt sikkerhet og
fred. I stedet øker terrortrusselen og organisert kriminalitet og en fredelig verden er ikke i sikte.
 Vi skulle hatt bedre tid enn noensinne, fordi vi har
flere tidsbesparende redskaper enn noen generasjon
før oss. Likevel har vi aldri hatt dårligere tid enn nå.
 Vi skulle ha klart å leve sammen i kjærlighet, både
for å ha det godt selv og for at våre barn skal få gode
oppvekstvilkår. I stedet ender halvparten av alle
ekteskap med skilsmisse.
Samtidig har våre muligheter aldri har vært større.
Menneskeheten har mer kunnskap, bedre teknologiske
muligheter og muligheter for kommunikasjon og samarbeid enn noensinne tidligere. Likevel lykkes vi ikke.
Dette lar seg ikke løse innenfor dagens rammer
Så lenge vi fortsetter å være egoister og materialister,
blir det ingen annen utvikling. Bare ved å løfte oss til
hjertenivået, kan vi mestre samliv og samarbeid på en
kjærlig og omsorgsfull måte. Bare ved at mange løfter seg
til hjertenivået, kan det bli oppslutning om en politikk
som løser vedens fattigdomsproblem og miljøproblemer.
Så lenge multinasjonale konserner og nasjonalstater
fortsetter å fokusere ensidig på fortjeneste og nasjonale
interesser, kan det aldri bli slutt på undertrykking,
190

Les mer på www.hjerterommet.no/bok

lovløshet og krig i verden. Vi trenger konsumenter og
næringsdrivende som løfter seg til hjertenivået, og ikke
lenger er villige til å tjene på utbytting av mennesker og
rovdrift på miljøet. For å løse globale problemer, trenger
vi overnasjonal styring i form av et verdensdemokrati i
FN-regi. Slik kan vi skape internasjonal lov og rett, global
sikkerhet og fred og en bærekraftig utvikling.
Vi trenger en kulturevolusjon i verden
Den indre livsoppgaven for alle mennesker er å løfte seg
selv til høyere utviklingstrinn. Del 1 og 3 av boka
beskriver hvordan vi kan gjøre det, trinn for trinn.
Den ytre livsoppgaven er å utvikle og utfolde sine
spesielle evner og talenter til gagn for en selv og andre.
Dette kapitlet har dreiet seg om hvordan vi kan forløse
kreativiteten og åndsevnene våre til beste for helheten.
I tillegg har vi en global samarbeidsoppgave. Det er å løfte
verdenssamfunnet opp fra de to laveste nivåene, til det
demokratiske og hjertelige nivået der samarbeid, fred og
bærekraftig utvikling er mulig. Den andre delen av boka
dreide seg om hvordan dette kan gjøres.
Å være en åndskraft i vår tid
Via rennesanse og opplysningstid løftet menneskehetens fortropp seg selv og samfunnet til det tredje, demokratiske utviklingstrinnet. Nå er tiden på tilsvarende
måte inne for at vi løfter oss til hjertenivået. Jeg har en
tro på at mange mennesker i dag er rede til å ta fatt på
og samles om et slikt løft. Man har bare ikke visst
hvordan man skal få det til, verken i sitt eget liv eller hva
man skal samles om i politikken. For å gi svar på dette,
har denne boka blitt skapt. Når mørket er størst, er ofte
lyset nærmest. Det vi sårt trenger nå, er mennesker som
med sin sjel og ånd tar fatt på og tar ledelsen i prosessen
med å løfte seg selv, sine omgivelser og menneskeheten
til høyere utviklingstrinn, slik at kjærlighet kan prege
livet og fred og bærekraftig utvikling kan prege verden.
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4. Del – Fra ord til handling
Kapittel 11: Hjertekulturbevegelse
Oversikt - Den røde tråden i boka
Grunntanken
Noen få og enkle tanker er grunnlaget for hele boka:
1. Den første tanken er presentert i det første emnet. Vi
mennesker har tre ulike typer behov; indre behov,
økologiske behov og materielle behov (s. 14)
2. Den andre tanken er presentert i det andre emnet. Vi
mennesker kan fungere på fem nivåer av indre
motivasjon, samarbeid og sosial organisering (s. 22).
Her er grunnlaget for bokas stiger og nivåtankegang.
3. Når man kombinerer de tre behovene (dimensjonene)
og de fem nivåene, oppstår stigen for bærekraftig
ledelse (s.80) og stigene for selvivaretakelse og
samarbeid. Bokas budskap oppsummeres slik:

Veien til et bedre liv, samliv og samfunn er å ivareta
helheten av alle tre typer behov, samtidig som vi
løfter oss til høyere nivåer av indre motivasjon,
mestring, samarbeid og sosial organisering.
Kjernen
Boka beskriver hvordan vi kan løfte oss og leve ut fra
hjertet i stedet for egoet på nær sagt alle livsområder.
Derfor blir det en hel bok ut av disse tre grunnleggende
tankene. Stigen for bærekraftig ledelse (s. 80) er kjernen
i boka. Den beskriver verdistyring, som er alternativet til
egoisme og materialisme i det indre og profittstyring og
imperialisme i det ytre. Alle de forskjellige stigene og
emnene i boka kan betraktes som en utdyping av stigen
for bærekraftig ledelse på spesielle områder.
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Progresjonen
Når man skal gå den veien som boka beskriver, er
erfaringen at prosessen har tre trinn som må følges:
1. Det er naturlig å begynne med det som ikke krever
dypere indre eller omfattende ytre forandring. De
første skritt med å løfte seg og sin kommunikasjon og
samarbeid med andre beskrives i første del av boka.
2. Når man motiveres fra hjertet i stedet for egoet og
lavere drifter, er det mulig å løfte den ytre verden
også. Hvordan vi kan løfte økonomi, politikk og samfunn til hjertenivået, er beskrevet i andre del av boka.
3. Når man praktiserer samarbeidsteknikker i del 1, vil
det vise seg at man opplever fastlåste problemer. Da
er egomønstrenes verste sider aktivisert i en selv og
andre. Eneste ekte løsning er en dyp, indre selvutviklingsprosess for å vikle seg ut av de fastlåste
problemene. Dette er beskrevet i tredje del av boka.
Noen vil gjerne gripe direkte fatt i den andre delen, fordi
de er politisk og samfunnsmessig engasjert. Indre
utvikling har de kanskje ikke noe sans for og ikke tid til.
Er man virkelig opptatt av å løfte, ikke bare å vinne, vil
man likevel styres inn mot de tre trinnene i progresjonen. For å nå fram med sitt budskap og få gjennomslag for sine ideer, må man lære seg å kommunisere og
samarbeide bedre. Derved har man likevel tatt fatt på
bokas første del. Når man kjemper for endringer ad
politisk vei, vil man kanskje oppdage at kampen bringer
alle ned på et lavt nivå. Skal man løfte samfunnet til
hjertenivået, må man gjøre det på en annen måte enn
ved kamp. For å lykkes med dette, må man endre
personligheten sin så man evner å påvirke andres indre
motivasjon, i stedet for å vekke deres motstand. Derved
er man i gang med tredje del av boka og selvutvikling
likevel. Denne omveien til helheten og progresjonen som
boka beskriver, er faktisk veien jeg selv har gått.

Les mer på www.hjerterommet.no/hjertekultur
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Søk informasjon og bearbeid stoffet
Boka er komprimert og må "pakkes ut" igjen
Boka er skrevet både for nybegynnere og erfarne i det
å løfte seg selv, sine omgivelser og verden. Erfaringer og
tilbakemeldinger på boka er uansett at den oppleves som
dyp, viderekommen og krevende. Årsaken er at mye og
dyp livsvisdom er komprimert til et minimum av ord i
hvert enkelt oppslag. Kunnskapsoverføringen for hvert
emne er faktisk bare et oppslag på en dobbeltside. Ved
omfattende filoverføring i dataverdenen komprimerer
man også filene for å effektivisere dataoverføringen. For
at filene skal være forståelige, må de pakkes ut etterpå.
Slik er det med denne boka også. Den må "pakkes ut".
Det vil si at hvert emne gjerne må studeres grundigere og
være til ettertanke en tid. Først da kan man kan ha håp
om å få med seg dybden i hvert enkelt emne, den røde
tråden i hele boka og helheten i tankegangen. Jeg skal
derfor bidra med en "bruksanvisning" for utpakkingen og
ideer til måter å anvende boka i praksis.
"Bruksanvisning" for utpakking av boka
1. Første spørsmål som er naturlig å stille ved hvert
emne er: "Hva mener han egentlig med det som er
skrevet, denne setningen og dette avsnittet?" For å
vurdere noe, må man først smake på det.
2. Neste skritt er å relatere til sin egen verden med
følgende grunnleggende spørsmål: "Er det sant,
nyttig og/ eller hensiktsmessig det som hevdes?"
Er virkeligheten som beskrevet? Fører det noe godt
med seg å følge anvisningene i emnet?
3. Har man sagt ja på forrige punkt, blir det avsluttende spørsmål: "Hva så?" Hva betyr dette for
meg?" Må jeg endre holdning? Må jeg endre
handlinger? Hvordan kan jeg gjøre dette?”
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Boka kan brukes som visdomsbok eller studiebok
Om man leser boka som en vanlig bok, kan man ikke
regne med å få med seg dybden i hvert enkelt emne. For
å få mer ut av boka og tilegne seg dybden i den, kan det
være hensiktsmessig å bruke boka som visdomsbok. Det
vil si at man f.eks. tar bare ett emne om dagen, eller ett
emne hver uke. Så grunner man på det som er skrevet
mens man reiser på arbeid, eller innimellom på dagen
eller i løpet av uka. Boka er også meget velegnet som
studiebok i en samtalegruppe. Man kan samles f.eks.
hver fjortende dag. Først leser man et emne, så samtaler
man om det. Ett eller to emner er passe per gang.
Boka kan revitalisere eller klargjøre parforholdet
Boka bringer en inn på hjertelige og åndelige emner
og kan hjelpe en selv og andre inn i hjertelig og åndelig
energi. Slik kan boka revitalisere parforhold i nuet og
minne en om hva en opprinnelig kom sammen for og
opplevde i forelskelsen, når alle samtaler var spennende
og alt var lett og givende. Lørdag og søndag morgen kan
man f.eks. lese ett emne. Så kommer samtalen i gang.
Kanskje blir man mer personlig. Og så har man plutselig
aktivisert dypere hjertelige og åndelige energier man har
savnet så lenge, og opplever en ny vår i parforholdet.
Eller kanskje at man har glidd fra hverandre og ikke kan
kommunisere lenger på et dypere plan.
Boka kan brukes som håndbok og oppslagsverk
Man må ikke nødvendigvis lese boka lineært fra perm
til perm. Fatter man grunntanken i boka slik den er
beskrevet i foregående emne, kan man bruke boka som
et oppslagsverk. Man kan slå opp på emnet som er
relevant i nuet og se om man får noe ut av det. Eventuelt
kan man lese emnet for en annen og samtale om det.
Slik kan man få bedre grep om det, finne ut hva man
selv står for. Så kan man velge holdning og handling i
utfordringen man står overfor.
Jeg har selv god erfaring med alle bruksmåtene.
Les mer på www.hjerterommet.no/hjertekultur
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Få inspirasjon og ta initiativ
Få inspirasjon
Foredrag
Foredrag kan være en naturlig og rimelig måte å bli
satt inn i ett av bokas emner eller helheten i
tankegangen. Samtidig kan man få levendegjort stoffet og
få inspirasjon til å løfte seg selv og sine omgivelser.
Seminar, kurs eller konsultasjon
Kanskje ønsker man å gå dypere inn i helheten eller
ett av emnene. Kanskje ønsker man å møte noen av de
som står bak boka personlig, for å møtes og gå inn i en
dypere dialog. Hjerterommet kan etter avtale tilby kurs
lokalt eller på din arbeidsplass, både på enkeltemner og
den helhetlige tankegangen. Kurs bør være av minimum
en dags varighet. Ellers blir det bare orientering som i et
foredrag, og ikke tid til bearbeiding og integrering som
gjerne er målet ved kurs og seminarer. Du kan også ta
kontakt med Hjerterommet eller følge med på Internettsiden www.livsveiledning.net for å bli med på et kurs
som vi eller andre arrangerer. Det er også mulig å avtale
en personlig konsultasjon tilpasset akkurat dine behov.
Samtalegruppe
Samtalegrupper er startgruppene i Hjerte-Fredsbevegelsen. En samtalegruppe er å samles lokalt uten leder,
og samtale over bokas emner. Å arrangere et foredrag der
du bor, kan være det som gjør at dere blir flere som kan
støtte og inspirere hverandre, f.eks. i en samtalegruppe.
Selvutviklingsgruppe
Etter å ha vært med i en samtalegruppe, kan det
hende at du ikke bare vil snakke om å løfte deg selv, men
gjøre det i praksis. Da kan dere danne en selvutviklingsgruppe. Vi kan tilby en metodikk som dere kan
følge og som er utprøvd over tid i praksis. Ledelse av
gruppen går på omgang. I hovedsak består det i å minne
om metoden man følger, akkurat som en ordstyrer.
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Ta initiativ - Bli medskaper av hjertekulturen!
Å løfte oss selv, våre omgivelser og samfunnet til
hjertenivået, er en altomfattende prosess. Det vi trenger
er millioner av små frø som spirer. Vi trenger en ny vår
med oppblomstring av en hjertekultur i alle fag, yrker,
kulturformer og livsområder. Vi trenger mennesker som
griper fatt i ideen om å løfte menneskene og samfunnet
til et nytt kulturelt nivå.
- Er du musiker? Skriv sanger som kan inspirere til
og fortelle om det å løfte seg, og gleder og sorger ved det.
- Er du forfatter? Skriv romaner som kan inspirere til
og fortelle om det å løfte seg, og gleder og sorger ved det.
- Er du kunstner? Lag kunst som provoserer folk til å
se si egen maske og inspirerer dem til å velge noe annet.
- Er du lærer? Ta fatt i skolens utfordring med å lære
elever å lærere å fungere positivt og konstruktivt i en
sosial rammebetingelse preget av frihet og ansvar ved
hjelp av kommunikasjon og samarbeid fra hjertet.
- Er du bedriftsleder eller medarbeider i en bedrift?
Bærekraftig ledelse er veien til å skape en bærekraftig
utvikling. Vi trenger at de fleste bedrifter i verden blir
verdistyrte i stedet for profittstyrte. Du har ballen!
- Er du hjemmeværende? Det er her barna oppdras til
å bli harde, ufølsomme og voldelige, eller til å bli levende,
følsomme og positivt skapende. Det er her den egentlige
kampen om en ny tid står. Utfordringen er å mestre
overgangen fra barneoppdragelse til barneivaretakelse.
Dvs. å slutte å dra barna opp fra følelsene og opp til
hodet, så de fungerer ut fra en mental maske uten
hjertekontakt slik som voksne flest. Alternativet er
barneivaretakelse der man søker å ivareta det indre
barnets egentlige behov, både i barn og vokse.
- Uansett stand, rang og posisjon. Naturen gråter.
Mennesker lider. De roper på din hjelp. Løft oss ut av det!

Les mer på www.hjerterommet.no/hjertekultur
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Selvutviklingsavtalen - Å løfte seg selv
Verdigrunnlag
Dette er en avtale med meg selv om å løfte min
bevissthet til et høyere nivå i selvutviklingsstigen.
 Jeg forplikter meg til å vende ytre utfordringer til
indre utvikling for å skape kjærlighet og fred.
 Ved en omsorgsfull og klippefast etikk holder jeg
meg på tredje nivå og høyere, og unngår å synke
ned til de to laveste problemskapende nivåene.
 Ved å utvikle åpenhet, følsomhet og medfølelse
hever jeg bevissthet til hjertenivået og høyere.
Selvutviklingsstigen
Etikk som
løfter til
neste nivå

Bevisst- Indre
hetsnivå styring

Saklighet

Følsomhet

5.
Åndsvesen

Ånden styrer
via intuisjon
og tegn

Helbredsfokusering
for å utvikle
helheten

Klarsynthet,
følsomhet og
”usårbarhet”

4
Hjertemenneske

Hjertet styrer
via
etikk og
følsomhet

Verdifokusering for å
skape hjerteløsninger

Følsomhet
og bevisst
motivasjon

Akseptere alt i
nuet. Takke
for meningen
med alt.

3.
Menneske

Egoet
styrer via
mental
kontroll

Respekt for
demokrati,
folkeskikk,
og lover.

Ufølsomhet
og ubevisst
motivasjon

Bli var og å
stoppe energier som ikke
ivaretar alle

2.
Stamme
medlem

Instinkter
styrer via det
ubevisste

Makten rår.
Hierarki og
rangorden

Ukontrollert
emosjonalitet

Slutte å være
emosjonell,
usaklig og
ubalansert

1. Voldsutøver

Kamp- og
fluktinstinktet
dominerer

Frykten og
kamp rår.
Brutalitet.

Råhet,
ingen nåde

Beherske seg
og følge
stammelov
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Selvutviklingens ABC
A - Alltid bevare fokus
Jeg holder fast på verdier og mål. Jeg vender tilbake
til dem igjen og igjen! Jeg holder meg til en høy etikk og
skaper det nye via mestring, forløsning og selvutfoldelse.
Jeg holder hjertet åpent så lenge som mulig for å utvide
hjerterommet mitt. Jeg holder kommunikasjonen åpen
så lenge som mulig for å øke min medfølelse.
B - Bevisstgjøring og balanse
Jeg bevisstgjør kontinuerlig min egen og andres
motivasjon og utvikler følsomheten. Jeg bevisstgjør
uhensiktsmessige egomønstre og velger nye og bedre
holdninger og handlinger. Jeg veksler hensiktsmessig
mellom ytre mestring og indre forløsning, og utvikler meg.
C - Kriseprosedyrer følges
Jeg respekterer andres grenser for å fremme selvstendighet for meg selv og andre (frihet, ansvar og tillit).
Jeg bruker time-out metoden for å vende fastlåste problemer til indre utvikling. Når det virkelig gjelder, bruker
jeg all min viljekraft på å gi slipp på egomønstrene mine.
Nåløyet for å gi slipp på de enkelte egomønstrene
 Eksistensusikre - Å gi slipp på offerrollen og ta ansvar
 Underernærte - Å tåle å stå i spenningsfelt uten å bli
overoptimistisk eller overpessimistisk
 Overviljesterke - Å gi slipp på krav, makt og kontroll
 Overgivende - Å få tak i kraften og være selvstendig
 Overpresterende - Å ikke være bedre enn andre
Navn og adresse:
Dato og underskrift:
Hvis du ønsker å være med i Hjertekultur bevegelsen,
sender du en kopi av underskrevet selvutviklingsavtale til
Hjertekultur bevegelsen, Fredlundveien 83A, 5073 Bergen.

Les mer på www.hjerterommet.no/hjertekultur
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Samarbeidsavtalen -Å løfte seg sammen
Verdigrunnlag
Samarbeidsavtalen er en avtale om at vi som selvstendige individer og fellesskap søker å utvikle vår evne til å
fungere på stadig høyere nivåer i stigen nedenfor. På
hvert nivå søker vi også å fungere på best mulig måte.
Stigen for kommunikasjon og samarbeid
Nivå
5. nivå:
Ånd

4. nivå:
Hjerte

3. nivå:
Ego

2. nivå:
Instinkt

1. nivå:
Fysisk

Frykt = Dårligere

Kjærlighet = Bedre
Nødreaksjon
Ha mot, tillit til det
Være tatt av frykt,
Be om hjelp.
gode og kjærlighet
mistillit og grådighet
Be om en løsning. Be
(ønske alle godt) og
og puste dette inn i
om veiledning. Be for
puste dette inn i
verden = gi det liv
andre.
verden = gi det liv
Åpent hjerte =
Stengt hjerte =
Følge etikken.
Lik vekt på egne
Egoisme. Glemmer
Gråte,
være lei seg.
og andres behov.
å tenke på andre.
Aktivt bidra til verdiLyttende kommufokusert samtale og
Negativt hjerte =
nikasjon. Søke
problemløsning
Ønske andre vondt
hjerteløsninger
Ensidighet
Rolig og balansert
Demokratisk
usaklighet, løgn,
samtale. Demokramøteledelse. Aktivt
forvrengning,
tiske beslutninger.
bidra til avklaring, ro
forstørring,
Enighet om klare
og balanserthet
forminskning
avtaler og regler.
Følelsesladet,
Ha/ta makt på vegne
Maktbalanse.
overviljesterk komav avtaler og regler
Respektere hvermunikasjon; sinne,
ved brudd på dem.
andres grenser.
kjefte, fordømme,
Mane til/kreve
Inngå bytteavtaler
latterliggjøre etc.
lydighet mot avtaler
begge vinner på.
Alliansebygging
og folkeskikk.
Rolig utøvelse av
Fysisk, psykisk eller
Samarbeide om å
konsekvenser ved
økonomisk vold og dekke behov. Følge
brudd på avtaler og
trusler.
avtaler og regler
regler = fysisk makt

Jeg realiserer verdigrunnlaget gjennom at:
Jeg overholder kjærlighetens 10 bud. Dette er vår felles
etikk for å skape kommunikasjon og samarbeid på
hjertenivået og å fungere som et hjertemenneske.
200

Les mer på www.hjerterommet.no/hjertekultur

Jeg skaper god kommunikasjon gjennom aktiv lytting
Vi oppnår dette gjennom at:
1. Vi skaper et fritt psykisk og fysisk rom der alle
kan være trygge i seg selv. Vi bevisstgjør brudd på
dette ved aktivt å anvende følelsesanalyse og
transaksjonsanalyse.
2. Vi åpner oss selv for dypere kommunikasjon ved å
lytte innover og utover.
3. Vi skaper sammenhengende og fokusert kommunikasjon – ett emne av gangen slik at emnet
kan bli gjennomarbeidet og avsluttet saklig og
følelsesmessig sett. Slik kan hjertekontakt oppstå.
Jeg skaper godt samarbeid ved å søke hjerteløsninger.
Vi klargjør de ideelle mål i saken og avdekker alle parters
behov. Dette avveier vi mot jordiske begrensninger og
søker å ivareta alle best mulig (Hjerteløsningsmodellen).
Jeg tar etter beste evne ansvar for at liv og lære stemmer. Via demokratiske prosesser avtaler vi rettigheter og
forpliktelser (3. nivå). Ved å holde avtalene unngår vi å
synke ned til lavere bevissthetsnivåer. Slik skapes tillit
som er grunnlaget for konstruktivt samarbeid og indre og
ytre utvikling til 4. nivå. Dette skaper igjen det beste
grunnlaget for individuell utvikling og utfoldelse (5. nivå).
Jeg mestrer problemer ved å skille sak og følelse.
Blir vi emosjonelle, tar vi pause, roer oss ned og summer
oss (time-out metoden). Jeg stanser mitt eget bidrag til
ytre kamp. Så fjerner jeg kilden i mitt indre til de ytre
problemer via selverkjennelse og selvutvikling. Så snakker vi rolig om de vanskelige emnene med Giraffspråk el.l.
Navn og adresse:
Dato og underskrift:
Hvis du ønsker å være med i Hjertekultur bevegelsen,
sender du en kopi av underskrevet samarbeidsavtale til
Hjertekultur bevegelsen, Fredlundveien 83A, 5073 Bergen.
Les mer på www.hjerterommet.no/hjertekultur
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Samfunnsavtalen - Å løfte verden
Verdigrunnlag
Jeg ønsker å bidra til å heve samfunnet opp til
hjertenivået og skape en bærekraftig utvikling:
 Ved å arbeide med å heve min egen og andres
bevissthet og livsstil til hjertenivået.

 Ved å gå inn for at bærekraftig utvikling skal være det
overordnede politiske mål.
 Ved å arbeide for at min egen husholdning,
arbeidsplass og lokalsamfunn blir mer bærekraftig.
Trinnene mot en bærekraftig utvikling
NIVÅ
AV
BÆREKRAFT

MILJØ
DIMENSJON

SOSIALE
DIMENSJON

ØKONOMISKE
DIMENSJON

Grønne verdier

Røde verdier

Blå verdier

Økologisk
bærekraftighet
Helhetlig
miljøledelse

Sosial
bærekraftighet:
Holistisk ledelse
og menneskelig
vekst

Økonomisk
bærekraftighet:
Langsiktig
lønnsomhet
i tre dimensjoner

Svak
bærekraft

Økoeffektivitet:
Forebygge
forurensninger
Minimere avfall
og ressursbruk

Behovsorientering:
Verdifokusert
ledelse, kundeog medarbeiderorientering

Balansert
verdiskaping:
Forebyggende
verdiskaping
i tre dimensjoner

3)
Økonomisk
vekst

Internkontroll:
Innfrielse av
helse, miljø- og
sikkerhetskrav

Maktbalanse:
Innfrielse av arbeidsmiljøkrav og
fagforeningskrav

Snill kapitalisme
Maksimere overskudd innenfor lovverk og vanlig etikk

Uansvarlighet

Problemfornektelse:
Miljøuansvarlighet

Maktorientering:
Sosial uansvarlighet og utnytting
av ansatte

Rå kapitalisme:
Profittmaksimering
uten etikk. Ensidig
egeninteresse.

1)
Kriminalitet

Rovdrift:
Miljøkriminalitet

Voldsmentalitet:
Sosial kriminalitet,
rovdrift på ansatte

Hensynsløshet:
Økonomisk
kriminalitet

5)
Sterk
bærekraft
4)

2)
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Slik vil vi bidra til å løse verdensproblemene
Praktisk
Gjennom vår egen personlighet og våre liv vil vi etter
beste evne bidra til at vår egen husholdning, arbeidsplass og lokalsamfunn blir mer bærekraftig.
Politisk
Det er gjennom frihet og demokrati at fred og
utvikling er skapt. Derfor vil vi:

 Sette pris på miljøet og støtte innføring av et grønt

skattesystem som gjør miljøansvarlighet økonomisk
lønnsomt.

 Støtte utvikling av demokratier som respekterer
menneskerettigheter i alle land.

 Støtte

videreutviklingen av FN til et føderalt
demokratisk system som nasjonene kan avgi
nødvendig suverenitet og skattemyndighet til. En slik
overnasjonal myndighet er nødvendig for å løse
verdensproblemene:
- fattigdoms-, flyktning- og miljøproblemene
- voldelig undertrykking av folk og nasjoner
- voldelig konfliktløsning nasjoner i mellom.

 Arbeide for å heve menneskers sosiale bevissthet, så

demokratiet brukes til å heve livskvaliteten for de
fattigste mennesker, områder og land. Det vil si at
demokratiet via en høyere etikk utvikles til et sosialt
demokrati som ivaretar alle; lokalt, nasjonalt og
globalt.

Navn og adresse:
Dato og underskrift:
Hvis du ønsker å være med i Hjertekultur bevegelsen,
sender du en kopi av underskrevet samfunnsavtale til
Hjertekultur bevegelsen, Fredlundveien 83A, 5073 Bergen.
Les mer på www.hjerterommet.no/hjertekultur
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Vi er alle en del av en ny global renessanse
Menneskene er i ferd med å heve bevissthet til nytt trinn i evolusjonen.
Vi utvikler oss fra å være mennesker til å bli medmennesker (sjeler):
Utviklingsstigen viser menneskets muligheter
Den ytre evolusjonen
Skapning:

Den indre evolusjonen
Mennesker styrt av:

5. Åndsvesen

Ånd: Åndsevner og intuisjon

4. Medmenneske (sjel)

Hjerte: Følsomhet og etikk

3. Menneske

Ego: Tanker og regler

2. Dyr

Mage: Emosjoner og rangorden

1. Plante

Celler: Overlevelsesinstinktet

Nytt perspektiv på evolusjonen
En gang i tida var vi usiviliserte folkeferd på 1. (laveste) nivå i stigen.
Den sterkestes rett, barbari og råhet var gjeldende. Så utviklet
oldtidas store sivilisasjoner seg (2. nivå). Gjennom opplysningstiden
på 1700-tallet steg vi opp til 3. nivå. En ny, mental tidsalder ble
innledet. I det indre ble de mentale kreftene sterke nok til å tøyle
lavere instinkter og drifter. I det ytre utviklet man vitenskap og
teknologi, demokrati og menneskerettigheter - Et helt nytt kulturnivå.
Ved 2000-årsskiftet pågår en ny rennesanse. Menneskene hever
bevissthet til det 4. nivået, hjertenivået. I det indre utvikler vi oss til
følsomme og etiske medmennesker i nære og globale forhold. I det
ytre vil vi skape bærekraftig utvikling, rettferdig fordeling og fred i
verden. Etter hvert utvikles også åndsevnene til 5. nivå med indre
åndelig kontakt. Det gir grunnlag for varig indre og ytre fred.
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Hjertekultur bevegelsen
For å heve menneskehetens bevissthet til hjertenivået
Hjertekultur bevegelsen er et nettverk for de som er opptatt av både
indre og ytre utvikling. Du blir med ved å underskrive og følge våre
tre etiske avtaler. Ved å etterleve dem i det daglige liv, bidrar du til å
heve egen og andres bevissthet til hjertenivået.

 Selvutviklingsavtalen
Vi forplikter oss til å vende ytre
problemer til indre utvikling.
 Samarbeidsavtalen
Vi forplikter oss til å skape
kjærlighet og fred i alle relasjoner.
 Samfunnsavtalen
Vi forplikter oss til å bidra til
en bærekraftig utvikling i verden.

Ved å holde avtalene,
skaper vi fred lokalt!
Blir vi mange som lever slik,
skaper vi fred globalt!
Vil du vite mer?
Les mer på www.hjerterommet.no.

Ønsker du å lære mer via kurs?
www.livsveiledning.net tilbyr kurs.

Hjertekultur bevegelsen
Internett: www.hjerterommet.no E-post post@hjerterommet.no
Adresse: Fredlundveien 83A, 5073 Bergen. Telefon: 41 66 25 90.
Les mer på www.hjerterommet.no/hjertekultur
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