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Mennesket er skabt til en åndelig virkelighed med uendelige vidder. Men vores lille ego spærrer ofte for
udsigten – indtil vi finder ud af, at det er overfladisk. Så kan vi begynde at søge efter en dybere sandhed. Det

er som at grave efter en diamant …

 Richard Rohr er en af de kristne teologer, der bygger sin tænkning op en skelnen mellem det Falske Selv og
det Sande Selv. I denne bog identificerer han de to selv’er og giver vejledning til, hvordan man kan finde sit

Sande Selv og lade det være udgangspunktet for sit liv.
 

”Dit Falske Selv er den, du tror, du er. Men bare fordi du tror det, er det ikke nødvendigvis sandt … Når du
først har opdaget dit Sande Selv, vil det føles, som om en kæmpe byrde er faldet fra dine skuldre. Du behøver
ikke længere at opbygge eller beskytte eller promovere et forskønnet selvbillede. At leve ud fra dit Sande
Selv er ganske enkelt en meget mere befriende måde at leve på – også selv om du ikke kan bevare denne

tilstand i alle døgnets 24 timer. Men du har fundet et sted, du altid kan vende tilbage til.”
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