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Filosofiske Strøtanker Erik Bang Boesen Hent PDF Forlaget skriver: Der er mange dyrearter i verden! Tamme
dyr, vilde dyr, kloge dyr, dumme dyr og mennesket? Den amerikanske læge Jonas E. Salk sagde; At hvis alle
insekter på Jorden forsvandt, ville alt liv på jorden uddø. Men hvis alle mennesker på jorden forsvandt, ville

alt andet liv blomstre. Attenborough sagde, at mennesket er jordens største plage. Churchill påstod, at
demokrati er den værste styreform der findes, ud af alle andre der er prøvet.

Handlingen i denne satire-filosofiske bog er om samfund og menneske. Et forsøg på at anskueliggøre os
mennesker i nogle tankevækkende billeder af vores opførsel over for hinanden og over for planeten jorden.
Talerøret er de tre velkendte kloge åger, Ego, Alter Ego og Nous, der ud fra nogle udvalgte emner diskuterer
pædagogikken og filosofien om mennesket på godt og ondt. Her bliver begreber som bl.a. Apartheid, politik,

religion, journalistik, Frimureri, pli, god opførsel diskuteret på livet løs.

Erik Bang Boesen er en anderledes forfatter. Nogle siger en frisk vind i dansk litteratur. Hans skriver ærlig og
lige ud af posen. Denne hans syvende bog er i høj grad en tankevækkende debatbog om udefinerbare

begreber. Et klogt lille mesterværk.
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