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Visdom - Hur du blir Vis & Skapar Lycka 
 
Kunskap är makt. Men det är inte riktigt sant. Det är bara en del av sanningen. Visdom, 
eller sapientia (latin), är den verkliga makten. För kunskap är värdelös, så länge du inte 
förstår den och faktiskt kan använda den rent praktiskt. Och det är vad visdom är. 
Visdom är kunskap som är förstådd och används. Används på ett sätt som gör att du vet 
exakt vad som ska göras. Varför du gör det. Och hur och när du ska göra det. Men 
framför allt att du vet vad som kommer att hända när du väl har gjort det du ska göra. 
Och effekten blir största möjliga lycka för alla. Du skapar balans och harmoni för dig 
själv, ditt företag och alla andra. För framgång och välfärd. 

Kunskap – Vägen till Vishet 
Vi lever i en värld där vi har mer kunskap tillgänglig än någonsin. Samtidigt lever i en värld 
där majoritet av alla människor konsumerar falsk kunskap. Uppgifter som är rent skadliga för 
oss och andra. Uppgifter som gör att vi kommer mer och mer ifrån verkligheten och skapar 
olycka. I stället för att komma närmare verkligheten och den faktiska sanningen. 
 
Kunskap är grunden till visdom. Och kunskapen måste vara sann. Sann så att den i slutändan 
kan användas. Kunskap som inte kan användas. Är inte kunskap. Om vi exempel ska bygga 
en båt i trä. Måste vi bland annat ha kunskap om trä och vatten. I annat fall kommer båten att 
sjunka. Och då har vi inte rätt kunskap och förståelse för vatten och trä. 

Förståelse – Att Lära & Utvecklas 
Förståelse är det andra, men mest kritiska steget för visdom. Och det är här majoriteten av alla 
människor stupar, när de försöker utvecklas. För många gånger har alla människor den 
kunskap de behöver. Men då de inte förstår den, så tar de inte kunskapen till sig. Och när de 
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inte tar kunskapen till sig så ser dessa människor inte det uppenbara. Det enkla och logiska i 
verkligheten. 
 
Exempel: Världen är vad den är. Och vad som händer oss kan vi inte styra över. Dock kan vi 
styra över oss själva och den väg vi går. Om vi förstår detta. Kan vi hantera och lära oss av 
allt som händer oss. Och vi kan få en djupare förståelse för oss själva och världen. Om inte, 
kommer samma händelser att upprepas om och om igen. Tills vi lär oss och kan gå vidare. 

Visdom – Att göra Rätt Kontinuerligt 
Om vi verkligen har förstått, är vi visa. Men annars inte. Du kan exempelvis ha tur och agera 
rätt första gången. Eller så har du bara delvis förstått den riktiga kunskapen. Oavsett. Om du 
är vis inom ett område, ska du gång på gång göra rätt i oändlighet oavsett vad som händer dig. 
I annat fall har du inte rätt kunskap och förståelse för vad du gör. Och då får du skaffa det. 
 
Försök att bli vis i det du gör. Ditt yrke och dess färdigheter det kräver. Försök även att bli vis 
i övriga delar av ditt liv. Sök rätt kunskap, förstå den och agera på den. Om du gör allt detta 
kommer du att bli vis. Och du kommer att bli lycklig, framgångsrik och skapa lycka även för 
andra. 
 

"Mänskligheten är gjord av två sorters människor: visa människor som vet att de är dårar 
och dårar som tror att de är visa." 

 
Sokrates 

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. 


