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BESKRIVNING

"Jag kan inte påstå att jag inte är rädd, men den dominerande känslan är tacksamhet. Jag har älskat och
blivit älskad (...) Framförallt har jag varit en kännande varelse, ett tänkande djur på denna vackra planet,
det i sig har varit ett enormt privilegium och äventyr." Oliver Sacks avled i augusti 2015. När han några
månader tidigare förstod att hans cancer var obotlig började han skriva en samling essäer där han under-
söker sina känslor kring sin egen död. Tacksamhetär en poetisk, vacker och uppriktig bok om vad det
innebär att vara människa. Kanske kan Sacks visa oss hur vi kan leva våra dagar i en djup känsla av
tacksamhet över den fantastiska upptäcktsresa det är att leva. Tacksamhet är en hyllning till varje
människas egenart som får oss att vilja ta vara på den tid vi har kvar. "Det är varje människas öde", skriver
Sacks, "att bli en unik individ, att finna sin egen väg, att leva sitt eget liv, och dö sin egen död."
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Varför är det viktigt att visa tacksamhet? | Kurera.se

Jag är väldigt tacksam över att få arbeta för Psykologifabriken. Det gör att jag utvecklas och får göra det
jag trivs bäst med. Det är härligt att komma ...

Synonymer.se - Lexikon för svenska synonymer

En predikan om tacksamhet Hållen i Korskyrkan, söndagen den 5 okt. 2008, av Micael Nilsson Jag ska
börja med att läsa två kontrasterande bibelstycken.

Tacksamhet | Dikter

Tacksamhet har många positiva effekter. Man mår bättre och får starkare relationer till andra. Här är några
tips som hjälper dig att bli mer tacksam.
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