
 

 

Livslagar  
sammanfattade som stöd för  

barn och föräldrar 
 

Frihetslagen 
Du är en fri människa. Du har rätt att säga vad du tycker. Rätt att tänka och känna som du vill. Utan 

att skada någon annan. Du har rätt till det du behöver för att kunna leva. Rätt att leva fri från rädsla.  

Rätt att välja din väg i livet. Livets lagar är frihetens gränser. Att leva enligt livslagarna ger större 

frihet. 

Enhetslagen 
Allt liv är en enhet och är en del i något större. Alla vi människor är ett. Vi hör ihop som mänsklighet.  

Vi ska bry oss om varandra. Visa kärlek, medkänsla och förståelse för varandra. Vi ska samarbeta och 

ta ansvar. De äldre ska hjälpa och lära de yngre. Alla kan hjälpa med det vi är bra på. Vi är här för att 

utvecklas. Vi ska ta hand om planeten vi bor på. Vara rädda om djur och natur. 

Utvecklingslagen 
Alla är vi här för att utvecklas. Alla människor utvecklas och lär sig utifrån där de är. Vi kan inte döma 

andra för att de inte förstår. Det finns andra som förstår mer än vi. Vi kan lära av dem som kommit 

längre. Vi kan också hjälpa och lära dem som är yngre och som behöver vår hjälp. 

Självlagen 
Varje människa måste själv välja att ta steg framåt och utvecklas. Var och en väljer om, när, hur och 

hur mycket man vill utvecklas. Vi kan göra vårt bästa när vi vill. Vi möter många möjligheter i livet, 

där vi själva måste välja vilken väg vi ska ta. Hur vi handlar idag bestämmer vår framtid.  

Ödeslagen 
Det finns en mening med din plats i tillvaron. Det är några inre egenskaper du fått möjlighet att 

utveckla. Eller något du kan ge och hjälpa andra med. Samtidigt är du fri att bestämma över ditt liv. 

Du kan säga ifrån när du blir kränkt eller illa behandlad. Våga stå upp för dig själv. 

Skördelagen 
Det vi gör mot andra kommer tillbaka till oss själva. Sår vi ogräs, får vi ogräs. Sår vi blommor, får vi 

blommor. Sår vi hat, får vi hat. Sår vi kärlek, får vi kärlek. God sådd ger god skörd. Dålig sådd ger dålig 

skörd. Så det är viktigt att tänka på vad vi tänker, säger och gör mot andra. 

Aktiveringslagen 
Alla tankar och känslor förstärker det vi upplever. Vi måste själva vilja lära oss om livet. Är vi passiva 

och inte vill lära oss, går det långsammare. När vi lever för att hjälpa andra, går det fortare. Viktigt att 

vi kan koncentrera oss på det som gör gott. Allt vi övar på blir vi bra på. Övar vi på bra saker, blir vi 

bra på dessa saker. Då går livet lättare för oss.    

 

Dessa universella lagar överensstämmer i huvudsak med barnkonventionen och mänskliga rättigheter. 
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