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Kommentar

högmod Att tro att man är felfri, 
alltid har rätt och 
skryter därom gör dig 
snart socialt isolerad.

falskhet Kan inte försvaras över 
huvud taget

avund Är en dålig egenskap 
om den hindrar din 
egen utveckling. Annars
kan den verka positivt 
för dina egna 
strävanden 

hat Dock viktigt att skilja på 
befogat och obefogat hat.
Men låt inte ditt hat vara 
den huvudsakliga av dina
sinnesstämningar. Då 
hindrar du digsjälv mest

vrede Inget fel att känna 
vrede, så länge du kan 
behärska den och den 
inte övergår till 
våldsamheter

hänsyns-
löshet

Enda tillfället då det är 
ok att vara hänsynslös är 
i spel som går ut på att 
vinna. Men det betyder 
inte att du ska vara en 
dålig vinnare

lättja Är en dålig egenskap 
om den tar över allt. 
Men det måste vara ok 
att inte jämt och 
överdrivet stressa och 
arbeta i sin anletes svett

översitteri Är en klart dålig 
egenskap. Men är du chef
eller ledare måste du 
kunna vara tydlig. Den 
tydligheten kan somliga 
kalla översitteri 

girighet Är verkligen en dålig 
egenskap. Den återfinns
också i nya listan. Skall
dock inte förväxlas med
sparsamhet

trångsynthet Har i hög grad med 
uppfostran att göra och är
en del av Jantelagen.
Utbildning och samtal är 
bra botemedel mot 
trångsynthet 

frosseri Det är väl ok att frossa 
ibland – så länge det 
kombineras med 
avhållsamhet (inte bara 
sexuellt)

främlings-
fientlighet

Är en naturlig del av vårt 
evolutionära arv, men 
måste medvetandegöras. 
Det är i kontakt med 
främlingar och i 
gränsland som den största
utvecklingen äger rum

lust Att känna lust – det är 
ju ett av livets 
glädjeämnen

girighet Är verkligen en dålig 
egenskap. Den återfinns 
också i den medeltida 
listan. Skall dock inte 
förväxlas med 
sparsamhet


