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God Jul! En Tradition värt att Bevara & Leva upp 
Till 
 
Vi befinner oss i midvintern. Den mörkaste tiden på året. Men samtidigt den tid när 
ljuset återkommer. Återkommer med nytt liv och kraft för det nya året. Men där är vi 
ännu inte. Det är jul. En tid för återhämtning. En tid för reflektion och eftertanke. 
Eftertanke på det som har varit och det som ska komma. Eftertanke på vad som är gott. 
Och att göra gott. För ”God Jul” är inte bara ord. Det har en betydelse. En betydelse att 
julen ska vara god enligt tradition. En tradition som är värd att bevara och leva upp till. 

De förlorade Traditionerna 
Många anser att traditioner är värda att bevara. Och så ska det vara. För traditioner bygger på 
seder och bruk som har ett större syfte. Ett större syfte som är värt att bevara. För det gynnar 
oss alla. Men tyvärr glömmer vi vad den egentliga traditionen är. Faktum är att vi knappt vet 
vad vi firar och ens gör nu för tiden. Mycket av traditionerna är bortglömda. 
 
Det många kallar tradition nu för tiden. Är något som inte alltid gynnar oss alla. Något som 
egentligen inte är värt att bevara. Så som Tv-tittande, frossa i ohälsosam förtäring, 
konsumtionshets och till och med stress. Aktiviteter som sliter på oss och våra närmaste 
relationer. I stället för aktiviteter som stärker oss. Och binder våra band starkare till varandra. 

Jultraditionen 
Jultradition går långt back i tiden. Till forna tider. Tider innan kyrkans makt tog över och 
gjorde om våra traditioner. Jul, eller midvintern, var den tid vi firade för mörker och för 
solens återkomst. En tid för vila, reflektion och eftertanke. En tid där vi släppte dåliga vanor 
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och lät dem dö. För att senare föda någonting nytt och bättre. Någonting gott, som skulle 
gynna oss nästkommande år. 
 
Så God Jul är inte bara en artig hälsningsfras för att sprida lycka. God Jul innebär någonting 
mer. Det handlar om att skapa någonting gott. Någonting gott som ska gynna oss i det nya 
året. Men också att vi ska vara goda och skapa en god jul. Att vi tillsammans är goda emot 
varandra och sprider lycka och välstånd i den mörkaste och kallaste tiden vi har på året. 

God Jul 
Så gå inte bara runt och säg god jul. Säg god jul och var god i jul. Var god mot dig själv och 
alla andra i din närhet. Nära och kära. Stressa inte runt. Njut, ha det trevligt och vila. Ta hand 
dig själv och varandra. Fokusera inte på att göra det perfekta julbordet, att ni måste se Kalle 
Anka eller hinna något annat. Ta det lugnt och var lugn. Och sprid den goda julen! 
 
Sen försök att lägga lite tid åt dig själv i denna stora vilotid. Begrunda det gångna året. Och 
reflektera över vad du behöver släppa och låta dö. Vad är det för vanor du har som till 
exempel hindrar dig att uppnå dina drömmar och mål? Och vilka vanor saknar du? Vad 
behöver du utveckla under nästa år? Så att ditt och ert nya år blir lyckosamt och 
framgångsrikt. 

Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser. Är du i behov av 
hjälp inom ledarskap, företagsutveckling (affärstaktik), affärsstrategi eller exekutiv 
ekonomistyrning. Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se. 

 
 
 
 


