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Psykologisk bog der indkredser og definerer egoet væsen og funktion.

Bogen starter med at redegøre for de psykologiske typer, som C.G. Jung har beskrevet dem. Typernes
overindeling er karaktertrækene: Introvert(indadvendt) eller Ekstrovert (udadvendt). Under Introvert og

Ekstrovert er underdelingerne Intuition vs. Perception og Forstand vs. Følelse, disse over- og undergrupper
kan sammensættes til otte forskellige personlighedstyper. Alle mennesker ville kunne placeres i en af disse

typer.

Dernæst indkredser forfatteren, hvad Ego´et er, i modsætning til hvad Selvet er. Bogens centrale punkt er
opdagelsen af Egoets funktion og at det kan lokaliseres til solar plexus og er identisk med solar plexus-
chakraet. Vores ego er en funktion, som gennem vores følelser og vores projektioner formidler vores

ubevidste indhold over i en primitiv bevidsthedssfære.

Undervejs i bogen tager Hedvard en række nøglebegreber op, for eksempel forelskelse versus kærlighed,
samvittighed, moral vs. etik, sandhed, religion, glæde, sentimentalitet, tilgivelse, incest, politik, seksualitet
og sidst men ikke mindst det onde. Det han gør er at definere begreberne så de bliver let forståelige for

læseren.

Bogen er illustreret med mange flotte og forklarende illustrationer. Det er en bog, der vil være velegnet til
selvfordybelse, men også til kurser og til undervisningsforløb.
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