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Ledarnas Återkomst 
 
Det fanns en tid. En tid med ett storslaget folk. Ett storslaget folk som levde. Var 
lyckliga, fria och bekymmerslösa. Ett folk som var bildade, hälsosamma och starka. Ett 
folk som tog hand om varandra. Hade goda relationer med varandra. Ett folk som var 
sig själva. Och gjorde det man älskade och var bra på. Ett folk som levde i harmoni med 
sig själva och naturen. Och ett folk som hade riktiga ledare. Riktiga ledare som de själva 
valde. För de var de bästa. De mest lämpade ledarna. Och dessa ledare må åter komma. 

Vår Brutna & Glömda Tradition & Historia 
Tradition handlar om att bevara. Bevara sådant som är viktigt. Viktigt för vår utveckling och 
framgång som människor. Men när traditioner bryts. Bryter vi även vår utveckling och 
framgång som folk. Så som den muntliga traditionen. Traditionen att föra vidare vår historia. 
Vår historia. Så att den inte glöms. Så att den inte skrivs om. För att kunna styra oss.  
 
För en gång i tiden. För inte så länge sedan. Valde vi våra ledare. Och vi valde dem som dög 
till ledare. De bästa ledarna. De mest lämpade ledarna bland oss. För vi var förståndiga och 
naturliga då. Och om ledarna inte längre dög och var de bästa. Bytte vi ut dem. Så att ledarna 
alltid stod för och var för folket. Och ej var och stod för något annat. Allt var i sin ordning då. 

Tyrannernas tid & Ledarnas fall 
”Esse non videri” - att verka, inte bara synas vara. Är inte bara ett ordspråk. Utan också en 
gammal härskarteknik. En härskarteknik för att styra och ej leda. En härskarteknik för att sko 
sig själv på folkets bekostnad och fall. En härskarteknik som romarna använde som hämnd 
efter Roms fall år 476. En hämnd som skulle innebära vårt fall och degradering som folk. 
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Det som hände var spridningen av kristendomen. Ett dolt maktmedel för Rom. Det var början 
för vårt folks fall och degradering. Vi i Norden gjorde motstånd men strök med till sist och 
sist. Till året 1319. Då den treåriga Magnus Eriksson valdes till kung. Då hade vi inte längre 
någon ledare. Och därefter valdes aldrig någon mer ledare för och av folket i Norden. 

Vårt Öde & Ledarnas återkomst 
Vi må vara glömska, naiva och fattiga i sinnet. Men inom oss finns en sanning. Ett ljus. Ett 
ljus som skiner. Skiner så att allt mörker försvinner. Och vi ser klart. Och vi förstår. Förstår 
vad vi är. Och vart vi är på väg. Och därav kan vi göra ett val. Ett val var vi ska gå. Och skapa 
vår framtid. Vår framtid för oss själva. Våra nära och kära. Och för kommande generationer. 
 
Det sker nu. Fler och fler börjar vakna upp. Vakna upp och se klart. Se klart om vad som är. 
Vad som har varit. Och vad som bör ske. Tiden är inne för förändring. Förändring att återgå 
till vårt förstånd och vår natur. Att vi åter väljer våra ledare. De bästa ledarna bland oss. 
Ledare som för oss in i framtiden. Och gör oss till det storslagna folk vi var. Och verkligen är. 

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. 

 
 
 
 


