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Nu blev det tvärstopp med fysiska sociala kontakter, vilket alla inkl Studiefrämjandet tyckte var 
vettigt. Dags att pröva Zoom tänkte jag och de flesta hakade på. När vi gått igenom det tekniska 
insåg vi att några filosofiska samtal knappast låter sig föras på Zoom, men det kan ändå vara av 
värde i dessa coronatider att träffas och höra läget. Sen kan det alltid komma upp något som är 
aktuellt och angeläget, som t ex Trumphs vägran att erkänna sig besegrad i valet. Risken för 
statskupp i USA är väl inte så stor men det är ett riskfyllt spel han spelar. Bland 70 miljoner 
amerikaner som anser att Trumph är den rättmätige vinnaren kan det alltid finnas några galningar 
som man aldrig vet vad dom kan hitta på.

I övrigt avhandlande vi
Fortsättning: Zoom träff för de som vill måndagar kl 18 några veckor framöver. Jag skickar 
inbjudan på sms. Till våren startar vi måndagen 1 februari, och ytterligare udda veckor fram till 29 
mars. Hägglunds bok, Vårt enda liv, blir nog huvudtemat under våren
Den som vill gå tillbaka till gamla minnesanteckningar gör så här: surfa in på perjohanemtell.se, 
välj Människa, Miljö och Samhälle. Välj rubrik(-erna) Filosofiska samtal...En sammanställning i 
kortrubrikform hittar du under den klickbara texten 31 samtal, 15 samtal och 12 samtal.
Vill du sen plocka fram en enskild minnesanteckning går du till tabellen längst ner på sidan. Och 
klickar på Minnesanteckningar som länkar till en pdf-fil. 
Testa t ex om du hittar samtalet om Demokrati (som jag tyckte var givande)
Lyssna på pod. Jag rekommenderar P1´s poddar som du enklast hittar via appen Sveriges Radio. 
Sök sen på olika radioprogram, t ex Filosofiska rummet, Allvarligt talat, Söndagsintervjun mm mm.

Ingen var främmande för att jag skulle kontakta Din Lokaltidning för en artikel om våra filosofiska
samtal. Men detta får vi återkomma till och diskutera vidare…

Vi hörs på måndag de som vill. Jag skickar en inbjudan till kl 18.00

/Per-Johan


