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Hur du Eliminerar att bli Styrd 
 
För att du ska kunna vara dig själv. Vara dig själv och leda dig själv och andra. Måste 
du kunna vara opåverkad. Opåverkad av krafter som medvetet eller omedvetet försöker 
styra och påverka ditt beteende. Om du är opåverkad kan du skapa och utveckla dig 
själv hur du vill. Men om du är påverkad och styrd av andra har dessa människor 
kontroll över dig. Och då kan vad som helst hända med dig. Oavsett om du är medveten 
eller omedveten om detta. Oavsett om du vill det eller ej. 

Vad, Hur & Vilka vill Styra dig? 
Vad som styr de flesta människor är media. Media som skapar en viss norm. En norm som 
genom grupptryck påverkar resten av samhället. Men förutom media så finns det flera aktörer 
som vill påverka och styra dig. Detta kan exempel vara rådande makt, särintressen som vill 
gynna sig själva eller sin verksamhet. Det vill säga all form av egoism som ej gynnar alla. 
 
Och hur styr de dig? De styr dig främst genom att ge dig en falsk bild. En falsk bild om 
sanningen. En falsk bild som antingen har till syfte att skrämma dig. Att göra dig rädd och 
svag. Så du enkelt kan bli styrd. Eller så nyttjar de dina mänskliga behov och försöker 
exempel skapa begär som inte är fördelaktig för dig och alla andra. 

Varför ska du inte bli Styrd? 
De som styr och påverkar dig negativt, medvetet eller omedvetet, gör att du blir svag. 
Psykiskt som fysiskt. Och i det långa loppet kan du bli sjuk och rentutav utveckla allvarliga 
sjukdomar. Stress är ett exempel på detta som kan göra att folk blir sjuka eller i värsta fall dör 
i långa loppet. Så om du blir styrd till en hög grad kan det få allvarliga hälsosamma effekter. 
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Utöver din hälsa bidrar styrning till at du inte leder dig själv. Att du inte är dig själv och gör 
det du vill. Och när du inte kan leda dig själv. Kan du heller inte leda andra. Styrning hämmar 
ledarskapet, men också din personliga utveckling. Personlig utveckling som gör att du mår 
bra, har energi, lever och är fri. 

Hur kan du bli opåverkad & Leda? 
Hur ska du då undvika att bli styrd? Först och främst bestäm dig att du inte ska bli styrd och 
påverkad av andra. Du ska vara dig själv och ingen annan. Du ska inte vara rädd för vad andra 
ska tycka. För det är ett klassiskt exempel att ge bort sitt eget liv. Fokusera i stället på att leva 
och bli medveten om vad som verkligen är sant. Så att du inte går på lögner och falskheter. 
 
När du har gjort detta. Försök att bli mer medveten om hur du lever ditt liv. Vad gör du och 
vad är det som kan påverka dig i ditt levnadssätt? Vad är det som gör att du nedgraderar dig 
själv och blir styrd? Vad kan du förändra och utveckla till det bättre? Vad är det som skulle 
göra dig till den du verkligen är och kan leva ditt liv på bästa möjliga sätt? 

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. 

 
 
 
 


