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Öppna dina Ögon & Lär dig att Se allt 
 
Har du någon gång tänkt att du står framför ett djur. Ett djur som är betydligt mer 
överlägset än dig. I både styrka, snabbhet och djurisk arsenal. Så som tänder och klor. 
Du står där öga mot öga med djuret med bara någon meters mellanrum. Du har inga 
vapen eller något du kan skydda dig med. Det enda som skyddar dig är dina ögon. Dina 
ögon som har en fast blick på djuret. Precis som djuret har en fast blick på dig. Så länge 
du håller din blick fast på djuret har du kontroll. Men om du blinkar kan du vara död. 

Ögat & dess funktion 
Lumen på latin betyder öga. Men det betyder också dag, dagsljus, lampa, liv och ljus. Och 
detta är ingen slump. För våra ögon behöver och ger oss ljus. Ljus som gör att vi ser och kan 
leva. Utan ögon och ljus blir allt mörkt och dött. Och vi människor får det svårt att leva. Vi 
blir blinda, vilsna och hjälplösa i mörkret.  
 
Ögats funktion gör att vi ser saker. Från de mista detaljer till den stora helheten. Ögat ger oss 
perspektiv och de gör oss medvetna. Medvetna om vad som är, vad som händer och hur saker 
och ting fungerar. Med ögat kan vi observera allt. Och därav också kunna lära oss allt. Genom 
att bara se på vår omgivning, enskilda grupper och individer. Kan vi också förstå dem. 

Varför är det viktigt att använda vår syn ordentligt?  
Problemet idag är att folk inte använder sin syn ordentligt. Och konsekvensen av detta blir att 
folk ser sämre. Vilket i sin tur leder till att folk blir mindre medvetna om sin omgivning. Och 
därav även mindre medvetna om världen över lag. Vilket slutar med att folk inte förstår 
omvärlden, gruppers och individers beteenden. Och kanske inte heller sig själva. 
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Detta till skillnad från om vi öppnar våra ögon och tar in allt vi ser. Så kommer vi att bli 
medvetna om allt och även förstå allt. Så som i det exemplet jag tog upp i början. När du står 
öga mot öga med ett djur. En sådan situation kräver att du använder dina ögon. Du blir 
medveten om omgivningen och djuret. Och du har kontroll så länge du använder dina ögon. 

Så använder du dina ögon fullt ut 
Var naturlig. Ha ögonen öppna och inte halvt stängda. Kolla framåt och inte ner i marken eller 
i mobilen när du går. Var medveten om allt i omgivningen genom att se dig omkring. Lägg 
märke till väsentliga händelser i din omgivning. Läs av människor. Se dem i ögonen och 
kanske till och med djupt in ögonen för att se hela dem. Och så vidare. 
 
Om du gör allt detta och börjar lära dig att se. Kommer du kunna förstå världen bättre. Du 
kommer kunna förstå människor, grupper och individer bättre. Och kanske till och med dig 
själv. Och om du har glasögonen. Kommer du inte längre att behöva dem. Om du tränar upp 
din syn. För om du tränar din syn. Kommer den bli bättre än vad du kan tänka dig. 

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. 

 
 
 
 


