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BESKRIVNING

Det finns många fler ord som slutar på het, det är jag medveten om. De ord som tagits med i boken har av
en eller annan anledning landat inom mig och drabbat mig på olika sätt. Sammantaget, när vi lägger
samman ordens valörer och betydelser, träder ytterligare ett ord fram ur kulisserna: tacksamhet.
Grundordet tacka hänger samman med förmågan att tänka, och ju mer jag tänker på bokens ord, kommer
tacksamheten fram. Tacksamhet för livet, för orden, för deras rika innebörd och förvandlande styrka.Orden
- mer eller mindre använda av oss i det dagliga livet - är som sädeskornet som återfanns i en av faraonernas
gravar i Egypten. Säkerttusentals år gammalt låg det i ett skrin av ädel metall. När forskarna la det i mylla
och vattnade, fanns livet kvar i det. Det slog rot, växte, sköt i höjden och gav ax, bar frukt. Ett
mirakel.Samma sak med orden i boken. De har livskraft, avgörande innebörd för våra liv, och skapar
tacksamhet. Även om de en tid har legat i ett skrin.Tack för ordet!
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Tack för i år! - Jag skriver i dina ord

Tack på rim ger kul och annorlunda tal. För den som ska avsluta sitt yrkesliv passar det förträffligt, både
pensionera, pensionär och pension får massor av ...

Hur besvarar man ett tack? 13 oktober 2015 kl 13.35 - Språket ...

Av ren omtanke. Visat sin omtanke. Det var av omtanke. Bjørn visar omtanke. Tack för din omtanke.
Orden kommer av omtanke. Genom omsorg och omtanke.

Tack - ordet som friar från skuld - Institutionen för svenska och ...

Tack för ordet A En man med blicken riktad mot ett fjärran mål Med rösten mild och klar, med en
välgångsskål D ...
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Tack för ordet

https://www.bo-fi.club/?p=TACK%20F%C3%96R%20ORDET&ln=se
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