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HVAD ER EGO?
Samtaler om sindets natur

Pludselig kan positive, kærlige og smilende mennesker forvandle sig til aggressive, selvoptagede og
magtliderlige bæster. Og endnu værre - vi kender det også fra os selv! Det er som om, der en gang i mellem
går en djævel i os, når tingene ikke arter sig, som vi vil - og med et kan vi ikke finde ud af andet end at

angribe, stædigt holde på vores og kæmpe for en magt, vi skånselsløst udnytter uden blik for andres behov
eller helhedens tarv.

I denne antologi tager Bo Heimann fat i nogle af de grundlæggende spørgsmål om menneskesindets natur. For
hvad er egentlig menneskets sande natur? Hvad eller hvem er det ‘jeg’, vi identificerer os med? Inde- holder
vi både himmel og helvede, det gode og det onde, Gud og Djævelen? Og kræver det religiøsitet, terapi eller

meditation at blive fri af vores ødelæggende selvoptagethed?

Disse spørgsmål bliver vendt og drejet i en række samtaler med nogle af verdens førende tænkere fra
forskellige religiøse og psykologiske traditioner - bla. Eckhart Tolle, Byron Katie, Gangaji, Richard Moss,

Dan Millman, Erik Pema Kunsang, Lars Muhl og Michael Barnett.

”Det er tid til, at vi kigger indad og erkender, at den eneste sande og varige revolution er den, der begynder
inde i os selv. At finde vores egne svar på spørgsmaålet ”Hvad er er ego?" - Bo Heimann
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