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indre dyr, at undertrykke sine følelser, ignorere sine instinkter og opføre sig civiliseret. Men er udviklingen

ikke gået for langt? Skal der ikke netop være plads til vores indre dyr, hvis vi skal kunne trives som
menneske? Og hvis der ikke er det, er det så et samfund, vi har lyst til at være en del af? Alle disse spørgsmål
stiller journalist og forfatter Poul Blak, og han kommer med nogle gode og velovervejede forslag til, hvordan
man får et bedre liv ved at slippe sit indre dyr fri. Poul Blak er en dansk journalist og forfatter, der blandt
andet har arbejdet på Jyllands-Posten. Han har i mange år beskæftiget sig med jagt og fiskeri og har skrevet

flere bøger om naturen, rejser og udendørsaktiviteter.

 

For at passe ind i samfundet er man som menneske nødt til at tæmme
sit indre dyr, at undertrykke sine følelser, ignorere sine instinkter og
opføre sig civiliseret. Men er udviklingen ikke gået for langt? Skal
der ikke netop være plads til vores indre dyr, hvis vi skal kunne

trives som menneske? Og hvis der ikke er det, er det så et samfund,
vi har lyst til at være en del af? Alle disse spørgsmål stiller journalist

og forfatter Poul Blak, og han kommer med nogle gode og
velovervejede forslag til, hvordan man får et bedre liv ved at slippe
sit indre dyr fri. Poul Blak er en dansk journalist og forfatter, der
blandt andet har arbejdet på Jyllands-Posten. Han har i mange år
beskæftiget sig med jagt og fiskeri og har skrevet flere bøger om

naturen, rejser og udendørsaktiviteter.
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