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Utvecklas Du Verkligen? 
 
Många säger att vårt samhälle utvecklas framåt. Snabbare och snabbare. Men är det 
verkligen så? Går vårt samhälle fortare och fortare framåt? Eller har vi missat något? 
Vad är det som egentligen utvecklas? Det som faktiskt genererar progression är 
teknikutvecklingen. Men vi människor då? Vi människor som främst utgör grunden i 
samhället. Förbättras vi? Går vi framåt? Eller går vi faktiskt bakåt? Och om alla går 
bakåt. Går du verkligen framåt och utvecklas? Eller faller du som alla andra? 

Utvecklas vi som människor? 
Det är en bra fråga man bör ställa sig. Och det är en bra fråga man bör ställ till sig själv. 
Utvecklas jag? För att svara på denna fråga måste vi dock förstå vad personlig utveckling är. 
Personlig utveckling handlar om att vi lär oss av våra misstag. Att vi är oss själva och följer 
våra hjärtan för lycka, välmående och framgång. Detta är mänsklig progression. 
 
Utifrån detta kan vi snabbt konstatera att många av oss inte utvecklas. Och därav förbättras 
inte vårt samhälle heller. Då progressen av samhället främst bestäms av hur vi mår och 
utvecklas. Och det är just det. Hur vi mår. 41 procent av oss lider av ängslan, oro eller ångest. 
Många av oss mår inte bra. Många är svaga och lever under 20 procent av vår fulla potential. 

Varför är det viktigt att vi utvecklas? 
Så vad menar jag med att många lever under 20 procent av vår potential? Jo, det går faktiskt 
att mäta mående kopplat till psykisk och fysisk styrka. Och 20 procent är den neutrala 
punkten. Och den är kopplad till mod. Mod att göra det man vill och göra det som är rätt. Att 
följa sitt hjärta och faktiskt leva. Att ta det första steget mot självuppfyllelse. 
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När vi utvecklar mod kan vi utvecklas vidare och bli starkare, lyckligare och mer medvetna. 
Men om vi inte tillämpar mod. Nedgraderar vi oss själva. Vi gör oss svaga. Och vi 
nedgraderar oss på ett sätt som gör att vi förstör oss själva. Detta är det som faktiskt gör oss 
sjuka och skapar sjukdomar i oss. Så länge vi inte äter något skadligt eller skadar oss. 

Hur utvecklas du på riktigt? 
Om du vill utvecklas. Måste du först och främst skapa mod. För utan mod kommer du inte 
komma någon vart. Du kommer i stället nedgradera dig själv. Och förbli svag, olycklig och 
sjuk. Du kommer stressa runt och vara orolig som alla andra. I stället för att stå upp för dig 
själv och göra det du verkligen vill och faktiskt kan. 
 
Jobba med ditt mod varje dag. Och om du är en ledare, en VD eller chef. Säkerställ och hjälp 
dina medarbetare att bli modiga. Detta gör att vi utvecklas. Att vi blir starkare, lyckligare och 
friska. Men framför allt bidrar vi till att utveckla oss själva och hela vårt samhälle. Så vi alla 
och kommande generationer får det bättre. 
 
 

“You will never do anything in this world without courage. 
It is the greatest quality of the mind next to honor.” 

 
Aristotle 

 

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. 

 
 
 
 


