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Kärlek som Förändrar Världen 
 
"Men när de förföljde dem som flydde till deras läger bevittnade de en fruktansvärd 
tragedi; Kvinnorna, som stod i svarta kläder på sina vagnar, dräpte allt som flydde, några 
av deras män, några deras bröder, andra deras fäder, och så ströp de sina små barn med 
sina egna händer, kastade dem under hjulen och boskapens fötter och sedan tog de livet av 
sig själva. De berättade om en som hängde sig i slutet av en vagns påle, med sina barn 
bundna dinglande vid sina fötter." Plutarchos om cimbrerna, det germanska folket. 

Vad är Kärlek? 
Ordet kärlek kommer ifrån germanskan. Det urindoeuropeiska rotordet leubh som betyder att 
bry sig, åtrå och älska. Ordet är kopplat helt eller delvis till: självförtroende, att lämna, 
tillstånd, frihet beviljad att göra något, energi, liv, livslång, ljuvligt och behaga. Kärlek kan 
ses som ett tillstånd om att bry sig. Ett tillstånd som skapar självförtroende, energi och liv. 
 
Men vad innebär det att bry sig? Och vad bryr man sig om? Kärlek innebär att du bryr dig om 
dig själv, alla andra människor och världen i övrigt. Så att du, alla andra och naturen kan 
utvecklas och blomstra tillsammans. För kärlek handlar om att du är hängiven till progression. 
Men framför allt för dig själv. Och sen till alla andra och världen som du påverkar. 

Varför är Kärlek så viktigt? 
Varför dödade kvinnorna de flyende männen, sina barn och sig själva som Plutarchos 
berättade om? Frågan man bör ställa sig är snarare. Hade de ett val? Och vad hade hänt om de 
inte gjorde det? Om de förlorade kriget skulle de förmodligen bli våldtagna, misshandlade, 
lemlästade och sålda som slavar. Deras frihet skulle tas ifrån dem för kanske all evighet, i 
generationer. De utförde en otroligt svår handling av kärlek till sig själva och varandra.  
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Det var en betydligt tuffare tid då. Men samtidigt så lever vi i en värld där människor 
fortfarande våldtas, misshandlas, lemlästads och säljs som slavar. Och allt detta beror på brist 
av kärlek. Kärlek som ger oss energi, liv och självförtroende. Mod att agera för vad som är 
rätt. Rätt som skapar rättvisa och frihet för alla på denna jord. 

Hur blir man Kärleksfull? 
Så som germanerna, kelterna, spartanerna och andra urindoeuropeiska folkslag. De tog alla 
avstånd ifrån rädsla. Det var därför de germanska kvinnorna dödade alla fega män som flydde 
ifrån slagfältet. För männen hade just tappat kärleken till sig själva, sitt folk och sin natur. När 
rädslan tar över bryr vi oss inte längre om det vi har. Vi degraderar allt och alla. 
 
Om vi är orädda och bryr oss. Blir vi kärleksfulla. Då värnar vi om oss själv, våra nära och 
kära. Och allt ting annat. Vi skapar mod och handlar rätt och blir ädla. Och därmed kan vi 
påverka världen. Påverka världen till det bättre. Så att vi en dag kan leva i fred. I harmoni. 
Utan brott och illdåd. En värld där vi alla kan vara lyckliga och välutvecklade människor. 

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. 

 
 
 
 


