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Fælles Krisebevidsthed Regnar D\u00f8rig Hent PDF “Fælles Krisebevidsthed” er et naivt håb fra forfatter
Regnar Dørigs side om at få så mange mennesker i tale som muligt med henblik på at åbne folks øjne – ikke
bare for kriserne, vi står midt i, men i særlig grad at de berører os alle. At vi så at sige er i samme båd. Det er
vores fælles Jord, vi er ved at ødelægge. Vi er alle ansvarlige. Og det er vigtigt at forstå, at denne viden eller
bevidsthed er ved at vokse frem globalt. Med andre ord – vi har i bund og grund de samme problemer, og de
store masser har på verdensplan den samme drøm om at kunne leve et harmonisk liv med tryghed, sundhed
og et godt fællesskab med familie og venner. Vi skal blive bevidst om denne Fælles Krisebevidsthed, som
skal være vores samlende udgangspunkt for at handle positivt til gavn for Jorden og dens indbyggere. Som

forfatteren ser det, er der to fremtidsmuligheder: Vi kan enten dele vores rigdomme, eller vi kan dele
fattigdommen. Begge dele giver en form for balance, men kun én giver harmoni.
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