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Varför en Ledare Måste vara Vis 
 
Många legender genom världsliga tider talar om ormar, sjömonster och drakar. De 
förekommer i alla kulturer, religioner och platser i världen. Vi finner dem i flaggor, 
sköldar, monument och gamla ruiner. Och många av våra kungar och drottningar nu 
och då associerar sig med drakar.  Drake som inte bara betyder orm, jättehavsfisk eller 
”enorm orm”. Det betyder också ”att se”, ljus och klar. Men framför allt ”att se klart”. 
Att se klart som en vis ledare. 

Vad innebär det att vara Vis? 
Vis betyder lärd, klok, list, sann, försiktig, diskret och erfaren. En person vars egenskap att ha 
styrka att urskilja och döma vad som är rätt och fel. Genom kunskap, förståelse och ädelt 
handlande. En person som förstår vad som är sant och verkligt. En person som vet och är 
medveten. En person som enligt rotordet ”weid” (att se) ser. Och därmed med kärlek skapar 
ära. 
 
En person som är vis. Vet inte bara. Han eller hon kan och gör rätt. Rätt som gör att han eller 
hon utvecklas och påverkar andra och världen till det bättre. Han eller hon skapar och 
utvecklar samhället framåt. Vis är inte den som genom kunskap, förståelse och handling 
försöker gynna sig själv eller andra. Den vise vet att detta är syndigt och bara leder till olycka. 

Varför ska en Ledare va Visare än alla andra? 
Vishet gör att vi gör rätt saker. Rätt saker som leder oss framåt och mot våra drömmar. Folk 
ser upp till visa personer. För de vill även bli visa för att enklare kunna hantera sitt liv. Därav 
får visa människor som är offentliga många följare. Och på detta sätt blir dessa visa personer 
på sätt och vis också ledare. Ledare som utvecklar människor och därmed samhället. 
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Men varför ska ledare vara vis? Folk som söker framgång får oftast lära sig att omge sig med 
människor som är bättre än dem själva. Och det är till viss del sant. Det är utvecklande. Men 
det viktigaste är att du lär dig att utveckla dig själv. Så att du kan bli en förebild. En god 
person som folk vill följa. Någon som folk ser upp till. Och inte ser ner på. Och därav inte 
följer. 

Hur skapas Vishet för Ledarskap? 
Ingen kan lära dig att bli vis. Du kan få råd och vägledning av andra som gör att du snabbare 
går framåt. Men det är framför allt du som måste lära dig själv att bli vis. Du måste själv söka 
och finna den heliga gralen. Det är och kommer alltid vara den enskilda individens egen 
personliga livsresa om utveckling i livet. 
 
Men vad är det som krävs för att bli vis för att skapa ledarskap? Du behöver bli visare än alla 
andra. I alla fall dem du leder. Och detta handlar inte om att du ska kunna alla färdigheter 
bättre än alla andra. Du måste vara en mer utvecklad person. Detta genom att inte vara 
ignorant. Du måste se, vara sann, lära dig för var dag och skapa det du är här för att göra. Ditt 
syfte. 

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. 

 
 
 
 


