I det gamla Egypten trodde man att ens hjärta skulle bestämma ens öde när man hade
mumifierats och därefter skulle bege sig på resan till den andra världen. Den dödes hjärta var
det som skulle avgöra om man fick gå vidare till ett nytt liv eller inte. Det var ju människans
handlingar som avgjorde.
Därför vägdes hjärtat i en domstol där guden Osiris var domare, Anubis skötte vågen och
Thoth antecknade. Om det vägde jämnt fick man gå vidare in i det eviga livet, dödsriket som
kallades Vassfältet. Om det inte gjorde det skulle hjärtat ätas upp av demonen Ammit.
Ammit var ett monster med krokodilhuvud, lejonframfötter och flodhästbakdel.
För att slippa få sitt hjärta uppätet var det bäst att leva ett rättfärdigt liv i det antika Egypten
och vara en god människa.
En del egyptier valde att lägga ner hjärtskarabeér i sin kista som ett sätt att få vågen att väga
jämnt och komma förbi Ammit.
I det här testet kan du lista ut hur mycket ditt hjärta väger, om du skulle ha en chans att få
kliva in Vassfältet eller om du skulle få stanna kvar och möta Ammit.
Svara på frågorna och räkna sedan ihop hur mycket poäng du har fått och läs hur det hade
gått för dig i Osiris domstol.

En klasskompis står ensam på skolgården och ser ledsen ut och skulle nog vilja prata med
någon. Vad skulle du göra då?
Gå fram och berätta en rolig historia för att muntra upp kompisen.
Strunta i det, han/hon blir nog glad igen ändå.
Fråga varför kompisen är ledsen och fråga om han/hon vill prata om det.

En tant har tappat sin halsduk på trottoaren men inte märkt det. Hur skulle du göra då?
Ropa och säga att hon tappat något och se ifall hon hör.

Strunta i det, hon har nog råd med en ny.
Springa och plocka upp halsduken och ge den till henne, hon har säkert fått den av någon
hon tycker om.

Det finns bara en bit kvar av den jättegoda tårtan på kalaset och du har redan tagit en bit. Nu
vill din kompis ha den sista, men hon har också tagit en bit redan. Hur gör du?
Du säger att du kan dela biten med henne.
Säg att du såg biten först och tar den innan hon hinner.
Du låter henne ta den sista biten, du har ju ändå redan fått en bit och har massa annat kul
att göra.

Hur tycker du man ska vara som kompis?
Man ska kunna ha kul ihop, att ha roligt är det bästa!
Jag behöver inte var snäll eller något annat sånt, jag har vänner ändå.
Som kompisar ska man kunna prata om allt och finnas där för varandra i vått och torrt.

Om du vann flera miljoner på lotto, vad skulle du göra med pengarna?
Spara dem och unna mig och mina kompisar lite kul då och då.
Köpa ett slott, en stor pool, massa roliga saker som kostar mycket!
Jag skulle skänka ganska mycket till välgörenhet, skicka till fattiga barn som har det sämre
än jag och sen kanske köpa lite fint till mig själv.
= 6 poäng
= 2 poäng
= 10 poäng
Räkna ihop dina poäng och se nedan hur mycket ditt hjärta väger.

Ditt hjärta väger precis på gränsen jämt, där hade du tur! Du har varit en god människa, men
du hade kunnat vara en bättre. Kanske ska du bli ännu mer omtänksam och snäll, men du är
redan på god väg. Grattis, du hade fått komma förbi demonen Ammit och in till Vassfältet!

Ditt hjärta är för tungt! Du har inte varit tillräckligt snäll mot människor omkring dig. Ammit
kommer nu få äta upp ditt hjärta och du får inte kliva in i paradiset. Men det finns en chans
för dig att komma till Vassfältet, men bara om du blir snällare!

Oj! Ditt hjärta är i fantastisk balans på vågen! Det är ingen tvekan om att du ska få gå vidare
till det eviga livet i Vassfältet. Du har varit en mycket god och snäll människa i ditt liv. Osiris
hälsar dig välkommen till det eviga livet!

