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Um antídoto poderoso para esses tempos de individualismo e
uma ferramenta eficaz para uma vida melhor
A empatia tem o poder de curar relacionamentos desfeitos,
derrubar preconceitos, nos fazer pensar em nossas ambições
e até mesmo mudar o mundo. Nesse livro, o filósofo e
historiador da cultura Roman Krznaric sustenta que, ao
contrário do que pensamos, não somos eminentemente
autocentrados, pois nosso cérebro é equipado para a conexão
social.
Baseado em mais de doze anos de pesquisas em diversos
campos do saber, ele nos leva a uma jornada através dos
séculos para mostrar por que devemos desenvolver a empatia,
ensinando ao mesmo tempo como é simples praticá-la.
O autor expõe os seis hábitos das pessoas extremamente
empáticas, cujas habilidades lhes permitem conectar-se com
outras de maneira extraordinária e, assim, fazer a diferença e
transformar as relações. Quer sejam médicos, cientistas, banqueiros, policiais, moradores de rua ou
abastados fazendeiros, todos têm uma história para contar. Ao longo do caminho, Krznaric relembra
também a trajetória de personagens de destaque da história (Gandhi, Mandela, Che Guevara, entre
outros) e exemplos marcantes de "empatistas" reais e fictícios no cinema e na literatura.
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O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

Algo maravilhoso
http://new.beebok.info/br-1460314493/algo-maravilhoso.html

O mais aguardado romance de Judith McNaught com orelha assinada por Carina Rissi.
&#xa0;Alex sabe que é diferente das outras garotas. Após a morte do pai, viu a situação
financeira da família caminhar perigosamente rumo ao abismo, e coube a ela se tornar...
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O poder do hábito
http://new.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...
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After – Depois da verdade
http://new.beebok.info/br-1093745306/after-depois-da-verdade.html

Segundo livro da série After, o novo fenômeno editorial, que já bateu a marca de um
bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad. Tessa tenta esquecer Hardin, o
jovem caótico e revoltado que partiu seu coração em vários pedaços....
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After
http://new.beebok.info/br-1093695334/after.html

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao
transformar os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de
amor sexy, a série After vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro
livro, Tessa,...

PDF File: O poder da empatia

Ler ou baixar Online O poder da empatia PDF, ePub, Mobi Gratis Roman Krznaric Livre livros especiais para atender o seu
passatempo de leitura. Baixe agora!, Um antídoto poderoso para esses tempos de individualismo e...

[PDF]

Furacão Anitta
http://new.beebok.info/br-1453894390/furacao-anitta.html

Desde que deixou o Brasil inteiro babando com o Show das Poderosas, Anitta se tornou
uma obsessão nacional. Seus clipes quebram a internet, jovens descolados copiam seu
estilo e seus passos são seguidos por milhões de fãs, ávidos por qualquer...
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A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...
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Você acredita mesmo em amor à primeira vista?
http://new.beebok.info/br-1435110108/voce-acredita-mesmo-em-amor-a-primeira-vista.html

Um romance sobre o amor verdadeiro e sobre a pessoa mais importante da sua vida: você
mesma! Quando nos deparamos com o amor pela primeira vez podemos perder as
estruturas, fazer loucuras, viver com mais intensidade e acabar até nos esquecendo de
nós mesmos. Não que amar...
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Enfrentando o câncer com Maria
http://new.beebok.info/br-1457124707/enfrentando-o-cancer-com-maria.html

Como paciente de câncer e sobrevivente, muitas vezes escolho seguir os passos de Maria
por meio da meditação dos mistérios do Rosário. Eles nos ajudam a nos concentrarmos na
vida de Maria. Era uma mulher forte e corajosa – ela ficava na escuridão...

[PDF]

Watership Down
http://new.beebok.info/br-1323784859/watership-down.html

Set in England's Downs, a once idyllic rural landscape, this stirring tale of adventure,
courage and survival follows a band of very special creatures on their flight from the
intrusion of man and the certain destruction of their home. Led by a stouthearted pair of
friends, they journey forth from...
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Um Amor a Domar
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http://new.beebok.info/br-572493928/um-amor-a-domar.html

A ex-bailarina Natasha Stanislaski tornou-se dona de uma loja de brinquedos, a Fun
House, para fugir de um passado traumático que deixou marcas profundas em seu
coração. O compositor Spencer Kimball, pai da pequena Freddie, também busca curar
suas feridas e se tornar um...
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Darwin
http://new.beebok.info/br-723969022/darwin.html

“Esta obra nos lembra por que a teoria da seleção natural de Darwin permanece e
continua provocando controvérsia.” — Publishers Weekly “Johnson escreve de forma mais
concisa do que a maioria dos estudiosos e traz para sua prosa uma riqueza de casos e...
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Escolha Inevitável
http://new.beebok.info/br-1138477015/escolha-inevitavel.html

Harlequin Jessica 272 Escolha Inevitável Michelle Conder e Lucy Ellis Levados Ao Altar Michelle Conder Cativada pelo príncipe do deserto! O príncipe Zachim de Bakaan não
esperava ser capturado. Contudo, por ser um habilidoso guerreiro, logo conseguiu
escapar… e...

[PDF]

O que é direito
http://new.beebok.info/br-1267546277/o-que-e-direito.html

Quais as relações entre Direito e Justiça, Direito e ideologia, Direito e conflito social? Em
linguagem clara e precisa, o professor Roberto Lyra discute as várias dimensões do
direito, apresentando-o não como conjunto imutável de regras, mas como...
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O Poder do Agora
http://new.beebok.info/br-560984981/o-poder-do-agora.html

Nós passamos a maior parte de nossas vidas pensando no passado e fazendo planos para
o futuro. Ignoramos ou negamos o presente e adiamos nossas conquistas para algum dia
distante, quando conseguiremos tudo o que desejamos e seremos, finalmente, felizes.
Mas, se queremos realmente mudar...
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