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Takt og Tone Emma Gad Hent PDF Vær ikke snobbet.
Vær ikke vigtig.

Vær ikke underdanig.
Vær fordringsfuld over for Dem selv men ikke over for Andre.

Det har været mig så magtpåliggende at få nedskrevet disse grundlæggende Råd for vor Omgangstone, at de
er faldet mig i Pennen, før jeg tog fat der, hvor jeg rettelig skulle begynde, nemlig med at sige, at al virkelig
god Opførsel kommer indefra, udspringer naturligt fra det Sind, som er åbent for Velvilje, Forståelse og

Medynk med Andre.

Således starter Emma Gad sin bog om hvordan man bør opføre sig. Med bid og vid tager hun læseren gennem
livets glæder og fortrædeligheder, og giver sit bud på hvordan man bør agere.

Efter 100 år, er Takt og Tone stadig bemærkelsesværdig relevant, og Emma Gad var en kvinde med en
pragmatisk forståelse for menneskets natur og en god portion skarp humor.
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