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Sanningen skulle Döda alla Krig 
 
I över 40 000 år har vi haft krigat på denna planet. Och stora delar av vår värld är i 
konflikt. Det enda vi människor verkar göra är att kriga. Men ingen ställer sig frågan: 
Varför? Varför krigar vi människor? Varför har vi krigat så länge? Varför är stora 
delar av vår värld i krig? Och varför stöttar vi människor krig? Vi människor vill ju 
egentligen inte ha krig. Det är inget som är normalt och naturligt. Det enda vi gör är att 
skada oss själva, varandra och vår natur. Faktum är att vi förintar oss själva. 

Hur vi Verkligen Beter Oss för Krig 
Majoriteten av alla människor vill inte ha krig och konflikter. Men av någon underlig 
anledning har vi accepterat alla krig som har varit. Vi har sponsrat dem alla, i alla tider. Men 
vi har aldrig förstått varför. Och vi lär oss aldrig. Samma sak händer om och om igen. Vi går 
ifrån fredsälskande buddister till satanistiska djävulsdyrkare som vill offra allt och alla. 
 
För guds namn. För demokrati. Eller för vad det än är. Kan vissa länder, bara för att det är på 
rätt sida. Den goda sidan. Göra allt. Döda, misshandla, våldta, stjäla, frihetsberöva och så 
vidare. I massiv skala. Ibland på flera miljoner människor. Och det sjuka är. Folk applåderar, 
jublar, viftar med flagor och ger fredspris till dessa förövare som skapar krig. 

Varför Lär vi oss Aldrig att Skapa Fred? 
Svaret ligger i frågan. För vi lär oss aldrig. Vi lär oss aldrig vad vi gör för fel. Om vi aldrig lär 
oss kommer vi att göra samma fel om och om igen. I all evighet. Från generation till 
generation. Och allt detta handlar om att vi är ignoranta. Så som Sokrates säger. Det enda som 
är gott är kunskap. Och det enda som är ont är ignorans. Ignorans som genererar krig.  
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Det finns ingen ursäkt. Att makthavare, media eller andra krafter vilseleder dig och andra in i 
krig. De må vara onda. Men du är lika ond om du tillåter dig bli vilseled. För det är du och 
alla andra som till sist bestämmer om det ska bli krig eller inte. Inga krig kan skapas om 
folket inte är med. För då finns varken soldater, vapen eller pengar att sponsra kriget. 

Hur kan vi Skapa Fred? 
Vi skapar fred genom att inte skapa krig. Allt som uppmuntrar, eldar på och driver konflikter 
ska en fredlig och god människa ta avstånd ifrån. Och det spelar ingen roll vilka partnerna är i 
krig. Alla som bidrar till att skapa krig är onda. För de alla bidrar till att skapa helvetet på vår 
kära jord. Helvetet som förstör allt och alla. 
 
Så skapa fred. Bli medveten och ej ignorant. Sök kunskap och lär dig förstå: Varför? Varför 
krigar vi människor? Varför har vi krigat så länge? Varför är stora delar av vår värld i krig? 
Och varför stöttar vi krig? Dessa frågor bör alla människor söka svar på. Svaren ligger i vår 
historia. Och de bara väntar på oss att bli funna. Funna så att vi kan skapa evig världsfred. 
 
“I am tired and sick of war. Its glory is all moonshine. It is only those who have neither fired 
a shot nor heard the shrieks and groans of the wounded who cry aloud for blood, for 
vengeance, for desolation. War is hell.” 
 
General Sherman 

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. 

 
 
 
 


