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Livets mening: 
Att uppnå Fysisk och Psykisk balans 

 
 
 
Varje individ strävar medvetet och omedvetet till sin personliga FÖRDEL. 
 
 
Individens personliga intressen står över det kollektiva intresset. 
 
 
Individen måste HÄVDA sin ”RÄTT” 
 
 
 
 
Beroende  /  Oberoende 
 
 
Dominera  /  Domineras 
 
 
MORAL 
 
 

Våra tre Val! 
 

Alla val har ett Pris! 
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BerntsLag, tolkning och kommentar av Stephan Tomac. Detta är min egen tolknig 
och kommentar. Jag kan ha förstått eller missförstått BerntsLags innebörd. Jag har 
gjort det bäst jag kunnat, du kan i din tur göra dig egen tolkning av BerntsLag och 
sedan av min kommentar. 
 
I BerntsLags grundsats finner jag påståendet att livets mening är att uppnå såväl 
fysisk som psykisk balans, harmoni, tillfredställelse. Detta är ett påstående, ett 
ställnigstagande som läsaren kan acceptera eller förkasta och söka argument för 
lagens berättigande eller förkastande. 
 
Tre argument används som förtydligande och förklaring av huvudgrundsatsen. 
 
I det första av dessa tre argument varje individ strävar efter, handlar, reagerar  
- medvetet eller omedvetet- till sin personliga fördel. Här och nu kan individen 
handla enligt cirkeldiagrammet på tre olika sätt. Handlings-, valmöjligheten omfattas 
av anpassning till 50%, flykt till 25% och ”göra något” en tredje reaktionshandling 
till resterande 25%. 
 
Individens handlande och beteende beror på relationen mellan och innehållet av 
individens medvetna och omedvetna värld. 
 
Om jag förstår rätt så är detta medvetna och omedvetna innehåll och relationen dem 
inbördes verktyget att uppnå den personliga fördel som kan blir kortsiktig eller 
långsiktig. 
 
Framtiden kommer sedan att visa om denna just vunna fördel kunde ha varit sämre 
eller bättre (för individen) om individen handlat annorlunda. 
 
I andra satsen individen alltid sätter sina egna interessen framför kollektivets. Också i 
de största och ädlaste handlingarna för kollektivet handlar individen ändå enligt 
grundsatsen att uppnå fysisk och psykisk balans för egen del. T.o.m. i de fall där 
individen offrar sitt liv för att rädda andra handlar han enlig grundsatsen och första 
argumentet. 
 
Tredje satsen är ett rak påstående att individen måste hävda sin rätt. 
 
ST 


