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Rutiner som Degraderar Dig 
 
Är du medveten om vad du gör? Och vad som är bra för dig? Vad som får dig att 
utvecklas? Utvecklas till någonting bättre, starkare och friskare. Till en person som 
lever fullt ut. Och glädjas åt livets alla former och händelser. Är du medveten, 
kärleksfull och agerar på ett sätt som gör allting så lätt. Så lätt och behagligt att du är 
harmonisk. Harmonisk som ger dig energi, glädje och tillfredsställelse. Tillfredsställelse 
att leva, vara den nu är och bara vara här och nu. 

Vad Degraderar dig? 
Vad som degraderar dig är du själv. Du själv som ej säkerställer att du utvecklas och blir en 
bättre människa. Genom att du låter dig själv agera mot ditt eget välbefinnande. Detta framför 
allt genom dåliga rutiner. Dåliga rutiner som orsakas genom att du inte har kontroll över dig 
själv. Att du inte har tillräckligt med disciplin och att du inte är måttfull i ditt sätt att leva. 
 
Vad är måttfullhet? Måttfullhet är en av de fyra kardinaldygderna. Och innebär att ha 
självkontroll över sig själv. Att inte tappa kontrollen för begär. Som kan leda till missbruk och 
besatthet. Att du blir slav till dina begär och därav inte styr dig själv. Vilket innebär att du 
bryter ner ditt sinne (hjärna), din själ (hjärta) och din kropp. Det vill säga självförstörelse. 

Varför är det viktigt att Utvecklas? 
Självförstörelse gör att du degraderar dig själv. Att du gör dig själv svagare och olyckligare. 
Det är den negativa spiralen du inte vill börja utveckla. Som kommer att nermontera dig själv. 
Och i värsta fall döda dig själv. Det du vill utveckla är den positiva spiralen uppåt. Att du 
utvecklas positivt framåt. Så du blir lyckligare, energifullare och starkare på alla sätt och vis. 
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Om du inte utvecklas. Är risken stor att du börjar avvecklar dig själv. Då du tappar syfte och 
hopp med livet. Vi människor är här för att lära oss. Och om vi inte lär oss och utvecklas så 
kommer samma läxor att hemsöka oss för resten av livet. För du kan inte fly ifrån 
verkligheten. Verkligheten är vad den är och vi måste anpassa oss till den. 

Vilka Rutiner ska du undvika? 
Alla former av rutiner som nedgraderar dig som människa ska du undvika och eliminera. 
Utvärdera och reflektera över dina rutiner. Vilka rutiner är det som utvecklar dig framåt? Och 
vilka gör det inte? Och oavsett hur mycket du än är insyltad i en rutin. Och oavsett vad folk 
tycker. Är rutinen skadlig för dig. Ska du sluta med den. 
 
Så hur gör du för att sluta med alla dina dåliga rutiner? Börja med att kartlägga dem. Så du 
blir medveten om dem. Jobba sedan bort dem en efter en. Och börja med de mest skadliga 
rutinerna du har och jobba dig uppåt. Om du lyckas jobba bort alla skaliga rutiner kan du 
besöka påven. Och begära att bli helgonförklarad. För du har just blivit något mer än Jesus. 

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. 

 
 
 
 


