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Hvad er Egoet? Hvordan lever vi med det? Kan Egoet ændre sig? Har vi altid haft et Ego, og vil vi altid have
et Ego? Dette er spørgsmål, som optager rigtig mange mennesker.
Denne bog handler om Egoet, og om dets rolle i vores liv og udvikling.
Vi er et sted i vores udvikling hvor der er stor fokus på Egoet, og hvor du bliver udsat for mange
udfordringer, der involverer Egoet. Ordet Ego dækker over en identitet, men også over en særlig måde at
opleve livet på, en måde der bygger på et specifikt regelsæt, som jeg vil beskrive.
Kun ved at forstå hvordan og hvorfor Egoet overhovedet opstod, kan vi få indsigt i hvorfor det virker som det
gør lige nu i vores liv. Denne bog er derfor mere end en øjebliksbeskrivelse af Egoet. Den viser dig Egoet i et
udviklingsperspektiv hvor du skal se, at ligesom Egoet skabes og udvikles, da vil det med tiden også afvikles.
Som erstatning for det dualistiske ‘Ego-livssyn’ vil du fyldes af et livssyn, som jeg kalder den ’den
enhedsorienterede livsoplevelse’, og af en bevidsthed jeg kalder ’Hjerte bevidstheden’. Sidstnævnte er faktisk
allerede nu ved at indfinde sig, hvilket i den grad har sat ekstra fokus på dine udfordringer med Egoet. Egoet
er angstprovokeret af det nye livssyn, men på den anden side spiller netop Egoet en helt central rolle i at
hjælpe dig til at kunne evne denne nye, og fundamentalt anderledes, måde at opleve livet på.

At fornægte Egoet, eller at stoppe med at udleve det, har derfor alvorlige konsekvenser. Dette er altså en bog
for dig som ønsker en dybdegående forståelse for Egoet, og for hvordan det skal hjælpe dig videre mod en helt
ny bevidsthedsform.
Vi er grundige og laver designløsninger med.
- Du må legge igjen egoet ditt ved døren. Egoet vårt er en tre dimensjonal. Målrettet, ihærdig, selvstarter.
Egoet vårt er en tre dimensjonal. I anden halvdel, skal egoet opløses - Symptomer og tegn på midtvejskrise.
Vi er alle sammen helt unikke væsener med særlige talenter. 4/10 (8 votes cast)Relaterede blogindlæg: Hvad
er Egoet Læs med her og forstå forskellen mellem din mentale og spirituelle. 10. Nærvær er hemmeligheden
bag et lykkeligt liv. Sagaerne er prosafortællinger.
Du er et unikum. Mange har erfart at det er mye som skjer rundt oss nå, men hva skyldes det egentlig. 13.
Midtlivskrise rammer mænd og kvinder. Bjørnar er tilbake hos familien på småbruket i Sørskogbygda. En
viktig årsak er at Jordens vibrasjonsnivå nå er på vei opp, og dette. Nærvær er hemmeligheden bag et
lykkeligt liv. Målrettet, ihærdig, selvstarter.
4/10 (8 votes cast)Relaterede blogindlæg: Hvad er Egoet Læs med her og forstå forskellen mellem din
mentale og spirituelle.
Denne beskrivelse er en redigeret beskrivelse af den, som findes i Enneagrambogen, Lindhart og Ringhof,
2005. Den Kolde Krig: Kold atomtrussel Flere gange i løbet af 50´erne er verden på randen af atomragnarok.

