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En Sann Ledare är Hängiven till Sanningen 
 
Föreställ dig en värld. Där alla är lyckliga och friska. Allting är perfekt. Allt är i 
harmoni. Ingen är stressad eller rädd. Det finns överflöd av resurser för alla. Och alla 
gör vad de älskar. En värld långt ifrån vår. En värld som skulle se vår värld som 
primitiv och ovärdig. En värld du skulle drömma om att leva i. Faktum är att vi kan 
skapa denna värld. Men kravet är. Att du och andra ledare måste vakna upp. Vakna 
upp och bli hängivna till sanningen. Hängiven till sanningen som en sann ledare. 

Att vara Hängiven till Sanningen 
Sann eller true och tree på engelska. Kommer ursprungligen ifrån de indoeuropeiska orden 
deru- och dreu. Som betyder trä och fastgöra. Vilket refererar till hur människor skapar band 
mellan varandra. Syftet med att vara sann är att binda samman relationer. Att skapa starka och 
förtroendegivande förhållanden. Förhållanden mellan dig och andra. Men också till dig själv.  

Sann innebär att tänka, tala och agera sanningsenligt. Det vill säga det som är sant. Det som 
faktiskt är. Det som är ren fakta och inget påhitt. Att vara hängiven till sanningen är på så vis 
att försöka att vara så sann som möjligt. Att söka sanningen och inte vara ignorant. Som 
innebär att ta saker för givet. Vilket leder till osanning och falskhet. 

Varför är det viktigt att Vara en Sann Ledare? 
Att vara sann innebär att stärka relationer. Stärka relationen till oss själva, till de grupper vi 
intrigerar med och hela samhället. I stället för att bryta relationen med oss själv, andra och 
hela samhället. Det gör oss alla starka. Både mentalt och fysiskt. Detta i sin tur gör att vi kan 
skapa vad vi vill. Vi kan utveckla hela mänskligheten till helt nya nivåer. 
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Men det jag pratar om är om majoriteten av alla människor är sanna. Och dit har vi en lång 
väg att gå. Om vi inte får mer riktiga ledare. Sanna ledare som är sanna och hängivna till 
sanningen. Ledare som tänker, uttrycker sig och agerar sant. Ledare som kan leda oss in i 
framtiden. För en bättre värld och mänsklighet. 

Utveckling av Sant Ledarskap 
Men hur utvecklar man sitt ledarskap för att bli sann? Att tänka sant? Att uttrycka sig sant? 
Och att agera sant? Det primära och viktigaste du behöver göra. Är att du främst bestämmer 
dig och vill bli en sann ledare. Och att du tror på dig själv att du kan bli det. Sen är det bara att 
börja träna på att göra sanningsenliga aktiviteter. Att tänka, uttrycka sig och agera sant. 

En motivationsfaktor att tänka på. Om du är sann och genuin kommer allt bli enklare för dig i 
livet. Ditt liv kommer att bli bättre. Vilket är sant. För vad du än gör om du är sann, gör att du 
stärker relationer med andra. Och när du gör det kommer de i sin tur vara sanna och goda 
emot dig. Du skapar lycka åt dig själv. Men framför allt; för världen och kommande 
generationer. Du bygger en värld som alla drömmer om att få leva i. 

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. 

 
 
 
 


