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"En bok som alla borde läsa." Expressen

Begreppet "snäll" kopplas ofta till egenskaper som dumhet, naivitet
och undergivenhet. Stefan Einhorn lägger en helt annan innebörd i
ordet: "För mig är en snäll människa en individ som lever med etiken
i sitt hjärta." Den snälla människan är minst av allt dum, tvärtom

mycket klok, eftersom hon har förstått att det vi gör för andra gör vi
också för oss själva.

Men snällhet är en egenskap som måste förvaltas med gott omdöme.
Att vara snäll på ett äkta, positivt och gott sätt är verkligen en konst.

I Konsten att vara snäll skriver Stefan Einhorn bland annat om vad
äkta snällhet innebär och om de motkrafter som kan hindra oss från
att vara snälla. Han redogör också för vetenskapliga studier som



visar att snällhet lönar sig och ger handfasta råd om hur man kan
tillämpa detta i vardagslivet.

Snällhet är det största vi kan erbjuda vår omvärld - och oss själva.

"... beskriver med stor klokhet vilken befrielse det är att ta sig ur
bitterhet och gamla konflikter och istället leva ett fullödigt liv."

Aftonbladet

"Hans nya bok är en fin handledning i vardagsetik, skriven med en
fängslande stil." Upsala Nya Tidning

"Konsten att vara snäll är lättläst och spännande, om just det som
berör oss alla." Norra Västerbotten

"Det är inte ofta, jag läser en bok som gör mig djupt och innerligt
glad." Värnamo Nyheter

Stefan Einhorn är professor och ordförande i etikrådet vid
Karolinska Institutet samt överläkare vid Radiumhemmet. I
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