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In The Words Jul 05 2020 Não é sobre o seu nome. Mas sobre o que te toca. Como te tocar. Pode ser a sua história. Pode ser a minha história. É
sobre vidas. Não existem identidades. É sobre sentimentos, histórias que tocam e tocaram. A sua história pode estar aqui. Você pode sorrir. Você
pode chorar.
Orthographica Portugueza e missao dos livros elementares Sep 26 2019
Der kleine Prinz / gebundene Ausgabe Aug 06 2020
Freedom and Bondage Jun 23 2019
Hora de dormir Jun 03 2020 O gambá está com sede. Os cabritos ainda estão pulando na cama. O narval precisa tomar banho. Todos os animais
estão com problemas para dormir nesta divertida e comovente história de ninar. Todo mundo sabe como é árduo convencer uma criança de que
enfim chegou a hora de dormir. Pois então imagine só a dificuldade de persuadir ao mesmo tempo dezenas de animais a irem para a cama. Essa é
a bem-humorada história de Hora de dormir, 19o livro do escritor americano Todd Parr lançado pela Panda Books.
A Origem dos Sentimentos Morais May 15 2021 Com propósito descritivo e sem pretensão de oferecer uma moral normativa, este livro do
filósofo alemão Paul Rée é o primeiro da série Fontes da Coleção Sendas & Veredas, que traz textos de pensadores com quem Nietzsche
dialogou, criando a oportunidade de abrir-se a seu universo cultural e recuperar a relação entre filosofia e cultura. Analisa os sentimentos
presentes na origem dos conceitos morais e discussões argutas sobre a consciência moral, a vontade livre, o direito, a possibilidade do progresso
moral e a busca de felicidade. Esta obra é exemplo de uma posição naturalista no século XIX, que pode ser considerada um dos primeiros escritos
de um campo de pesquisa que atualmente é chamado de sociobiologia, psicologia evolutiva ou ética evolucionista, o que faz com que este texto
guarde um valor próprio, em termos históricos e filosóficos.
Der Ursprung der moralischen Empfindungen Apr 25 2022
Gefühle lesen Mar 01 2020 Pokerface und Unschuldsmiene Befinden wir uns im Würgegriff unserer Gefühle? Oder vermögen wir unsere
Emotionen zu kontrollieren? Spüren wir, wenn wir emotional werden, und spüren wir es rechtzeitig? Wie kündigt sich eine emotionale Reaktion
in unserem Inneren an? Und sehen andere, was in uns vorgeht? Verrät uns das Gesicht unseres Gegenübers, was er oder sie gerade empfindet?
Interpretieren wir Gefühlsausdrücke richtig? Und wie leicht lassen wir uns täuschen? Können wir lernen, unausgesprochene Gefühle bei uns und
bei anderen sensibler wahrzunehmen und in angemessener Weise mit dieser Information umzugehen? So viele Fragen – und so wichtig für unser
tägliches Miteinander. Der renommierte Psychologe Paul Ekman entfaltet in diesem Buch ein faszinierendes Panorama der Erkenntnisse aus der
Emotions- und Gesichterforschung. Er erläutert, wie Gefühle entstehen und wie sie sich in unserer Mimik äußern. Und er zeigt, wie wir dieses
Wissen in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen praktisch anwenden können. Damit ist sein Buch beides: eine spannende Reise in ein
facettenreiches Forschungsfeld und ein Leitfaden für einen bewussteren Umgang mit den eigenen Gefühlen und den Emotionen anderer. Die 2.
Auflage enthält ein zusätzliches Kapitel über "Lügen und Emotionen". Niemand in der Welt hat Gesichtsausdrücke so intensiv untersucht wie
Paul Ekman. In Gefühle lesen präsentiert er – klar, lebhaft und leicht zugänglich – seine faszinierenden Beobachtungen über die offenen und
versteckten Ausdrücke von Gefühlen, denen wir Tag für Tag Hunderte von Malen begegnen, die wir aber so oft falsch verstehen oder gar nicht
wahrnehmen. Seit Darwins Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei den Menschen und den Tieren hat es kein derart breit angelegtes und
einsichtsreiches Buch mehr zu diesem Thema gegeben. Oliver Sacks Paul Ekman hat mit Gefühle lesen ein wunderbares Buch vorgelegt, das
helfen möchte, Emotionen richtig zu erkennen und zu interpretieren. Gehirn & Geist Paul Ekman, Pionier der Mimikforschung, eröffnet mit
seinem neuen Buch Gefühle lesen allen die Chance, Gefühle besser zu verstehen. Hamburger Abendblatt Ein herausragendes Beispiel
populärwissenschaftlicher Literatur. New Scientist Gefühle lesen wird jeden Leser emotional intelligenter machen. Daniel Goleman, Autor von
Emotionale Intelligenz
Das Farbenmonster Jul 29 2022
A pedagogia do ser Jan 11 2021 O livro é voltado para a educação dos sentimentos e valores humanos. Sistematiza em suas bases
epistemológicas e filosóficas as teorias dos grandes mestres as diversas áreas do conhecimento, conseguindo, de forma objetiva, aprofundar as
questões fundamentais do contexto atual, indicando caminhos que promovam mudanças na educação e na sociedade.
Emotionale Intelligenz 2.0 Apr 01 2020 Emotionale Intelligenz ist ein wichtiger Faktor im Berufs- und Privatleben. Sie spielt nachweislich für
Erfolg und Misserfolg der Karriere eine größere Rolle als die fachliche Qualifikation. Dennoch wissen nur die wenigsten Menschen, wie sie ihren
EQ steigern und so ihre Kommunikationsfähigkeiten und beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten entscheidend verbessern können. Dieses Buch
vermittelt einen Aktionsplan mit einfachen und sofort anwendbaren Strategien und Übungen. Schritt für Schritt werden die für einen hohen EQ
erforderlichen Basisfähigkeiten Eigenwahrnehmung, Selbstkontrolle, Wahrnehmung anderer und Beziehungsmanagement erarbeitet und
verbessert. Eine objektive Beurteilung der eigenen Fähigkeiten ist online mit dem beliebten Emotional-Intelligence-Appraisal®-Test möglich; mit
seiner Hilfe können in regelmäßigen Abständen die Fortschritte nachvollzogen werden. Dieses kompakte Praxisbuch macht emotionale
Intelligenz fernab komplizierter Theorie greifbar und in einfachen Schritten erlernbar – für jedermann.
Dos sentimentos de honra na literatura política do antigo regime Dec 22 2021 Ao longo do Antigo Regime, a nobreza utilizou-se daquilo que
entendeu ser a honra, para assim distinguir-se dos demais estratos da sociedade, requerendo as distinções e os privilégios dos quais ela própria
julgava ser merecedora. Por isso, não se deve pensar na honra como um conceito filosófico atemporal, algo desarraigado de uma estrutura social
específica. E a principal fonte de análise para se compreender o que foram os ideais de honra para a aristocracia dos séculos XVI ao XVIII é a
literatura política de época, em obras de pensadores como Montaigne, Hobbes e, especialmente, Montesquieu. As transformações do poder
ocorridas no âmbito da monarquia absolutista – como a centralização do monopólio da violência e a crescente burocratização –, fizeram com que

os sentimentos honoríficos sofressem alterações sensíveis. São essas movimentações conceituais – tanto no plano das ideias como no das
instituições –, o objeto de análise do presente livro.
Retórica Feb 09 2021 Com texto integral, a Retórica de Aristóteles tem primorosa tradução realizada por Edson Bini, direto do idioma grego,
com notas e numeração de Immanuel Bekker. Esta é uma das mais influentes obras mundo afora nos universos filosóficos, políticos e forenses.
Para Aristóteles, a retórica ou oratória é a arte do discurso que visa à persuasão. Este tratado aborda, assim, de maneira ao mesmo tempo
instigante, original e altamente instrucional, um tema que permanece universal e atual, de interesse indiscutível de todos nós: estudantes,
estudiosos e profissionais da linguística, da ética, da política, do direito, da psicologia, intelectuais em geral e, numa palavra, profissionais de
todas as áreas em que o discurso persuasivo se faz necessário. A Retórica, por sua própria temática, é uma das obras exotéricas de Aristóteles que
se destaca pela leveza e maior acessibilidade de sua exposição, distando dos tratados esotéricos, que primam pela abstração das ciências
especulativas, na expressão do mestre do Liceu.
O Livro dos Médiuns Oct 27 2019
Renovando emoções Aug 25 2019 O equilíbrio de nossas emoções depende do teor dos nossos pensamentos. Para nos orientar nessa busca, o
coronel José Milton da Costa elaborou este seu livro ao detectar, em suas palestras – proferidas em diversas cidades do interior paulista –, esse
desejo em seus ouvintes. Ele então passou para o papel aquilo que ensina e prega, com a finalidade de esclarecer que o espírito deve sempre
prevalecer sobre a matéria. Com o conhecimento espírita que nos mostra quem somos, de onde viemos e para onde vamos, a serenidade envolve
nosso ser e nos sentimos reajustados diante da vida. Assim, o autor procura elaborar diretrizes que nos levem a renovar nossas emoções, tendo a
convicção de que, desta forma, encontraremos a harmonia desejada para nossa vida. Aceitemos, pois, o convite do coronel e renovemos nossas
emoções, entendendo que a vida imortal é uma realidade e de nós unicamente depende a situação em que nos encontraremos no futuro.
Mein Herz in zwei Welten Jun 15 2021 Die Liebesgeschichte von Lou und Will eroberte weltweit die Herzen der Leser:innen im Sturm. In «Mein
Herz in zwei Welten », dem Abschluss der Trilogie, wagt Lou einen Neuanfang in New York. Ein berührender Roman über den Mut, sein Leben
in die eigenen Hände zu nehmen, und über das Glück einer zweiten Chance. «Trag deine Ringelstrumpfhosen mit Stolz. Führe ein
unerschrockenes Leben. Fordere dich heraus. Lebe einfach.» Diese Sätze hat Will Louisa mit auf den Weg gegeben. Doch ohne ihn brach eine
Welt für sie zusammen. Es hat lange gedauert, aber endlich ist sie bereit, seinen Worten zu folgen und wagt in New York den Neuanfang. Die
glamouröse Welt ihrer Arbeitgeber könnte von Lous altem Leben in der englischen Kleinstadt nicht weiter entfernt sein. Dort ist ein Teil ihres
Herzens zurückgeblieben: bei ihrer liebenswert chaotischen Familie und vor allem bei Sam, dem Mann, der sie auffing, als sie fiel. Während Lou
versucht, New York zu erobern und herauszufinden, wer Louisa Clark wirklich ist, muss sie feststellen, wie groß die Gefahr ist, sich selbst und
andere auf dem Weg zu verlieren. Und am Ende muss sie sich die Frage stellen: Ist es möglich, ein Herz zu heilen, das in zwei Welten zuhause
ist? Jojo Moyes' Romane sind unvergleichlich, sie bringen uns zum Lachen und zum Weinen, sie brechen unser Herz und heilen es wieder.
Educação Especial e Estigma Mar 13 2021 A exemplo do volume anterior, Integração do aluno com deficiência: perspectivas e práticas
pedagógicas, organizado por Eduardo José Manzini, este livro resulta do esforço empreendido por professores e alunos de um curso de
especialização em Educação Especial. A Parte 1 apresenta três dos textos produzidos especificamente para tal curso, introduzindo alguns
conceitos básicos. Os capítulos compreendidos nas Partes 2 e 3 foram elaborados a partir de monografias apresentadas por alguns dos alunos.
Assim, a presente obra se reveste de significados muito especiais, que devem ser destacados.
A Ilha Dos Sentimentos Mar 25 2022 Entre nessa Ilha Encantada repleta de belos contos e aprenda com os sentimentos os mais lindos valores que
a vida pode nos dar.
Libertação Do Ciúmes E Dos Sentimentos De Amor De Casal Jul 17 2021 sobre o que este livro vai tratar: libertação do ciúmes e libertação dos
sentimentos de amor de casal de forma resumida eu criei frases e compêndios no meu computador, usei muitas palavras pra dar palavras ao que
chamei de uma libertação pessoal aqui pretendo apresentar os resumos eu voltei até a idade que eu não conhecia nenhuma paquera e não sentia
sentimentos de amor de casal por ninguém e vi como estes sentimentos agiam nos meus muros internos ou na minha mente espero que este livro
seja aceito, pois ele tende a ser pequeno quando uma criança fica com a outra ela acaba achando que a outra vai ser sua namorada e sua esposa ou
marido pra sempre quando uma pessoa ciumenta vê a pessoa alvo conversando com outra, ela tende a bater na outra pessoa e repreender a pessoa
alvo em alguns perfis psicológicos a pessoa que te considera como alvo, vai ficar fazendo cara de triste ou de brava, ou até chorar e vai ficar te
constrangendo até você fazer a vontade dela não é um spoiler total, mas você no dia que a pessoa se apaixonou, você virou um objeto dentro da
mente da pessoa, as vezes ela te trata igual um objeto, se você ficar diferente da pessoa que ela se apaixonou há 2 anos atrás por exemplo, mudar
o cabelo ou mudar a voz, a pessoa em estado de doença mental que eu considero que é o ciúmes e a obsessão, vai te ordenar a você voltar a ser
como era antes, ela não vai aceitar sua mudança, isto não é uma pessoa que gosta de você de verdade, é uma pessoa obsessiva, muitas vezes a
pessoa doente vai querer te puxar pro lado dela, achando que está te dando dicas e conselhos de vida, mas na verdade ela está alimentando os
sentimentos de amor de casal e o ciúmes, geralmente não querendo que você fique com outras pessoas e querendo que você despreze seus amigos
e não arrume novos amigos, já aconteceu comigo, se você falar no whatsapp de uma amiga bonita da infância que se desencontrou com você e
você não sabe mais a cidade que a pessoa do passado mora, a pessoa obsessiva vai ficar feliz com estes desencontros e vai ficar te mandando
corações, como se fosse uma declaração de amor sua perder o contato com pessoas bonitas do passado, e isto vai alimentar ainda mais a pessoa
ciumenta e ela vai falar que é o destino você ter ela (a pessoa ciumenta) na sua vida a pessoa ciumenta pode acabar jogando na sua cara o fato de
você ter ficado com ela antes e não estar ficando agora e vai ficar falando que você está mudado, que você está diferente com ela e que você era
bom ou legal com ela no passado, pode até inventar que você tinha amor ou carinho por ela (por mais que você nunca tenha tido) ela não deixa de
estar querendo fazer você se sentir triste por não estar à agradando não é porque você foi, que quer dizer que você vai ficar pra sempre nenhum
ser agüenta ficar infinitamente num ritmo, parado, meio rápido ou correndo, uma hora ele sempre vai ter que parar ou mudar o que está fazendo,
não duvide de uma pessoa obsessiva, ela é capaz de tudo todos estes sentimentos são primitivos e atrasados, muitas crianças fazem isto
naturalmente, eu já fui obsessivo, ciumento e já tive sentimentos de amor de casal, mas a boa notícia é que eu me libertei através de palavras e
acredito que você possa se libertar também o texto taoista Tao a Sabedoria do Silencio Interno é muito importante, ele é um texto anti suicídio, ele
que me fez desistir de se matar e passar a gostar de mim mesmo, ele apareceu na minha frente através de um site budista, funcionou comigo e
acho que vai funcionar com você, independente de eu falar no feminino ou no masculino, leia de um jeito que você vai entender, sempre
considere todo tipo de pessoa, independente do gênero, pode ser assim,? o primeiro texto é religioso, não posso censurar o texto que me salvou,
mas você pode ler mesmo jogando a parte religiosa fora, bom, aproveite o livro.
Refúgio Dos Sentimentos Feb 21 2022 “Um lugar em forma de livro, onde você pode se esconder ou se achar. Cheio de poemas e reflexões, o
“Refúgio dos sentimentos” é a leitura que vai te confortar nas horas em que se sentir perdido e triste, mas também vai te entreter nas horas felizes.
Feito para compreender o sentimento alheio e mostrar para quem o lê, que esta pessoa não está sozinha.“
Placar Magazine Sep 18 2021 PLACAR: a maior revista brasileira de futebol. Notícias, perfis, entrevistas, fotos exclusivas.
Philosophic Abstracts Nov 28 2019
Ética a Nicômaco Dec 10 2020 Uma das mais expressivas e fecundas obras do pensamento grego e uma das que mais influenciaram a posteridade
do mundo ocidental. Ética a Nicômaco revela o mais produtivo e laborioso filósofo da antiguidade às voltas com a conceituação e a investigação
dos elementos fundamentais da ciência do caráter e dos costumes. Trata-se de texto de referência indispensável e obrigatório a todos os estudantes

e cultivadores da filosofia, das artes e das ciências humanas, destacadamente o direito, a psicologia, a antropologia, a sociologia e a política.
Edição ampliada com novos textos introdutórios e notas.
A Ilha Dos Sentimentos Dec 30 2019 Entre nessa Ilha Encantada repleta de belos contos e aprenda com os sentimentos os mais lindos valores
que a vida pode nos dar.
Seja você mesmo May 03 2020 Não importa quem você é, sua aparência ou de onde você vem. Apenas seja você mesmo! Quem roubou os ovos
de Adélia? A galinha mais bem-sucedida do galinheiro, que botava cinco ovos graúdos todos os dias, de repente vê sua produção diminuir. A
briga por justiça não será apenas um caminho para recuperar os ovos, mas também para provar que ela ainda é a mesma Adélia botadeira.
Descubra os primeiros passos para recomeçar Nov 20 2021 Neste livro, a psicóloga Adriana Potexki apresenta um belíssimo e sensível
conteúdo, pontuado com relatos extraídos de sua experiência clínica. Na obra estão registradas histórias marcantes e, por vezes, dolorosas, mas
que em muitos casos trazem reviravoltas inspiradoras. São verdadeiras experiências de cura dos mais diversos traumas que, após anos de
sofrimento, foram trabalhados adequadamente e ganharam um novo sentido. Ao final da leitura, você terá instrumentos para arriscar o seu voo. E
o voo da nossa vida, só nós podemos voar. Portanto, com uma postura decidida, sua vida pode mudar, e você poderá se surpreender ao descobrir
quem você realmente é. Aceite esse desafio, vença os traumas que o prendem e descubra os primeiros passos para recomeçar!
O livro dos sentimentos Sep 30 2022 Sintomaticamente, assimilamos novas palavras e termos estrangeiros, mas é raro nos dedicarmos a
encontrar nomes precisos para os sentimentos. Paramos de nos preocupar em reconhecê-los e contentamo-nos em identificar as emoções que eles
nos provocam. Falam
O livro dos sentimentos Aug 30 2022 Ter que falar sobre poesia é uma missão inglória, a graça da coisa é escrever poesia. Tentar explicar a
poesia é dedicar-se ao fracasso. A poesia é como os sentimentos, falamos muito sobre eles mas nunca os esgotaremos em explicações. Escrever
um texto para convencer alguém a ler um livro de poesias é, na mesma medida, estranho e improfícuo. A poesia deve ser chamada pelo coração.
Se você ouve o chamado de uma voz da sua infância ou de um amor suspenso ou de um dia inconcluso; sinta a poesia.
Placar Magazine Oct 20 2021 PLACAR: a maior revista brasileira de futebol. Notícias, perfis, entrevistas, fotos exclusivas.
Restructuring Patriarchy Jan 23 2022 Susan K. Besse broadens our understanding of the political by establishing the relevance of gender for the
construction of state hegemony in Brazil after World War I. Restructuring Patriarchy demonstrates that the consolidation and legitimization of
power by President Getulio Vargas's Estado Novo depended to a large extent on the reorganization of social relations in the private sphere. New
expectations and patterns of behavior for women emerged in postwar Brazil from heated debates between men and women, housewives and
career women, feminists and antifeminists, reformist professionals and conservative clerics, and industrialists and bureaucrats. But as urban
middle- and upper-class women challenged patriarchal authority at home and assumed new roles in public, prominent intellectuals, professionals,
and politicians defined and imposed new 'hygienic,' rational, and scientific gender norms. Thus, modernization of the gender system within
Brazil's rising urban-industrial society accommodated new necessities and opportunities for women without fundamentally changing the gender
inequality that underlay the larger structure of social inequality in Brazil.
Educação dos sentimentos: o caminho das virtudes Oct 08 2020 A proposta deste livro é oferecer subsidios para o autoconhecimento e para
apontar alguns elementos educativos na área das virtudes humanas. Uma obra didática cheia de informação e motivação para viver melhor e mais
feliz. Um livro de cabeçeira e aprendizado para toda a vida.
Emotionale Intelligenz Nov 08 2020
O LIVRO DOS SENTIMENTOS Nov 01 2022 Raiva, medo, ansiedade, alegria sentimentos tão contraditórios e confusos para as crianças. Às
vezes não dá vontade de inventar alguma coisa diferente, como beijar um leão-marinho? Todd Parr fala sobre sentimentos e como se deve
compartilhar todos eles com quem se ama.
A linguagem dos sentimentos May 27 2022
O livro da gentileza Jun 27 2022 Bom humor, ilustrações com jeitinho de criança, mensagens que tocam o coração e muitas cores. Assim é a
obra de Todd Parr, autor norte-americano de literatura infantil que acaba de lançar seu vigésimo título no Brasil: O livro da gentileza. O primeiro
no formato digital. O que é gentileza? Por que é importante ser gentil com as pessoas? Como incorporar pequenos gestos de gentileza no dia a
dia? Com palavras simples e divertidas, Todd Parr conversa com a geração que vai moldar o futuro do planeta sobre a importância do cuidado e
do carinho nas relações humanas. Ao longo das páginas, não faltam exemplos para explicar às crianças esse conceito tão urgente. "Gentileza é ler
uma história para alguém que você ama", diz o menino que lê um livro para a vovó. "Gentileza é saber escutar", assim como a girafa escuta com
paciência o canto do passarinho. Os ensinamentos de O livro da gentileza complementam aqueles desenvolvidos em O livro dos sentimentos, O
livro da gratidão, O livro eu te amo e O livro da família, entre outros 15 títulos que completam a coleção. Em seus livros, Todd Parr aborda de
forma simples e educativa questões como a vida da criança em família, o papel do pai e da mãe, o medo de destacar-se em um grupo, o
relacionamento com outras culturas, os cuidados com o meio ambiente e até mesmo o luto. Composto por frases curtas e em caixa alta, e recheado
de desenhos lúdicos e coloridos, O livro da gentileza, como toda a coleção do autor, é indicado para pequenos leitores em fase de alfabetização –
e para crianças de todas as idades. Todd Parr garante: é muito fácil ser gentil.
UNIVERSIDADE-ESPÍRITA-1-ALLAN-KARDEC-O-LIVRO-DOS-ESPÍRITOS-primeira-parte Sep 06 2020
Gramática dos Sentimentos Políticos Jul 25 2019 Este livro reúne textos destinados aos operadores sociais: assistentes sociais, médicos,
professores e psicólogos; bem como a profissionais do campo jurídico, que abrange vários campos de atuação em políticas públicas (juízes,
policiais, promotores, procuradores). Sua publicação sob a forma de uma “gramática” visa à preparação de material de divulgação de fácil acesso
para o encaminhamento do debate sobre políticas públicas. Ao enfocar as temáticas da família, da religião e dos costumes, esta obra busca
aproximar os operadores sociais da História. Neste processo, canaliza sentimentos políticos que se implicam na ação profissional e política de
cada profissional em suas áreas de atuação. Os sentimentos políticos aqui analisados são inspirados nas sugestões de Antônio Gramsci, que
estudou e fundamentou a ação política dos intelectuais de massa (operadores sociais) imersos na organização e reprodução da cultura política. Em
sua obra, o filósofo italiano destacou as questões da subjetividade emaranhadas na ideologia e apresentou uma abordagem para o
encaminhamento das propostas e das práticas políticas voltadas para a transformação social. São essas inquietações e discussões acerca do papel
dos operadores sociais que essa obra pretende estimular.
Das Schaf mit dem Zitronenohr Apr 13 2021
Die Katze Hat's Gefressen Aug 18 2021
Letras para a liberdade Jan 29 2020 "Tenho me perguntado como seria uma prática docente inspirada em Paulo Freire e quais seriam as
exigências e as características dessa prática. Pois bem, encontrei na leitura deste livro muitos elementos que ilustram essa prática, entre eles, a
exigência de uma perspectiva crítica, de uma visão transformadora da educação, e a construção coletiva e dialógica do conhecimento." Moacir
Gadotti.
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