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Createspace, United States, 2011. Paperback. Book Condition: New. 229 x 152 mm. Language:
Portuguese . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Uma das maiores dificuldades, que tanto
homens como mulheres, em tempos atuais, tendem a atravessar, respeita aos seus
relacionamentos. Devido as caracteristicas inerentes a uma sociedade moderna, nomeadamente, o
isolamento, ausencia de autoexpressao, ansiedade de cariz economico e pressoes profissionais,
torna-se cada vez mais dificil vivenciar emocoes de partilha verdadeiramente emocional. Como tal,
sempre que um relacionamento profundo se desenvolve, um conjunto de emocoes a que nao
estamos habituados se manifestam, nomeadamente emocoes associadas a outros planos da
existencia, pondo em causa a nossa individualidade e projetos de vida. Muitas vezes, ainda que o
relacionamento caminhe para uma negatividade crescente, tanto emocionalmente como
psicologicamente, insistimos em manter essas relacoes no medo de ficarmos sos ou nao voltarmos
a encontrar outra pessoa como a que nos despertou tais sentimentos. O amor, por estes motivos,
pode ser visto como algo positivo e negativo, e, igualmente, por essa razao, e temido. No sentido de
promover a reflexao sobre os relacionamentos e o termino de relacoes negativas, tendo por base
dezenas de conversas mantidas com pessoas que encontraram nos conselhos aqui apresentados...
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A brand new e book with a brand new standpoint. I have read through and that i am certain that i am going to gonna go through again once more in the
future. Its been developed in an remarkably simple way in fact it is merely right a er i finished reading through this book in which basically modified me,
modify the way in my opinion.
-- Pr of . Llewellyn Thiel-- Pr of . Llewellyn Thiel

This ebook will be worth acquiring. It is actually writter in basic phrases instead of hard to understand. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Tr ysta n Yundt-- Tr ysta n Yundt
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