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Metafísica Moderna Último livro da Coleção de Saúde Metafísica combina conhecimentos de áreas psicanalíticas, comportamentais e humanísticas para explicar os males que afetam o sistema nervoso. R$35,40 Em Estimativas adicionais de Informações (0) O último livro da Coleção Metafísica de Saúde combina conhecimentos de áreas psicanalíticas, comportamentais e
humanísticas para explicar as doenças que afetam o sistema nervoso. Saiba mais sobre os produtos usados que são vendidos em nossa categoria Outlet, estes são livros quebrados, mas que preservam a integridade do conteúdo original, permitindo que você leia novos livros muito de perto. Esses produtos podem ter páginas amassadas ou tampas, manchas, arranhões ou
sinais de uso e podem estar fora de suas embalagens originais. DISPONIBILIDADE DE ESTOQUEPara produtos outlet são limitados e, por isso, as oportunidades de compra são únicas. Se houver defeitos no produto após a compra, o consumidor poderá solicitar o reembolso dos valores cobrados pela política de devolução da Saraiva.IMAGENS NO SITE As imagens são
apenas uma ilustração de um novo livro com exemplos de unidades que mostram sinais de uso que podem ou não estar presentes em uma unidade à venda. Os livros utilizados são exibidos no site impresso por USO para destacar outros produtos. LIVRO USADO Livros de selos vendidos no Estado, Troca Não Autorizada na capa e/ou tampa traseira para identificar produtos
que podem não ser trocados. Embalagem e CONTEÚDOOs produtos vêm em embalagens recicladas originais, com possíveis modificações, ou em embalagens neutras herméticas. Não pode conter caixas especiais e/ou gabinetes, especialmente em kits e caixas. RETORNO O prazo para saques é de até 7 (sete) dias corridos a partir da data de entrega. O produto deve ser
enviado com todos os seus componentes e na mesma embalagem em que foi recebido. Devido ao estoque limitado das mercadorias, não é possível trocar produtos, apenas devolvê-los e solicitar o reembolso do valor pago. O valor pago será reembolsado no mesmo método de pagamento utilizado para a compra. Para obter mais informações, verifique nossa política de
comércio e devolução.APARÊNCIA E OPERAÇÃOOs livros utilizados podem conter amassados, marcas, manchas, arranhões ou sinais de uso. Essas marcas estéticas não comprometem a leitura ou a integridade do conteúdo original. Todos os produtos utilizados foram testados e estão em estado de leitura. Este produto tem 1 revisões com classe média 5Esto produto tem 1
avaliações com pontuação média de 517/09/2018 Livro transmissível, cheio de definições de doenças e suas causas, metafisicamente falando. Press Dislike (0) Histórico de Preços (R$) Preços mais baixos para este produto 2 Avaliações 0 Avaliações 0 Classificações 0 Classificações 1 x R$27,80 sem juros 2 x R$13,90 sem juros 3 x R$9,27 sem juros 1 x R$ Sem sem sem 2 x
R$13,90 excluindo 3 x R$9,82 Cobertura Ilustrativa Metafísica Saúde Vol. 1 Valcapelli e Gasparetto de: R$12,00 a: R$35,00 1 novo e 25 usados Veja. Livros Capa Ilustrativa Metaphysical Health Vol. 1 Valcapelli e Gasparetto 1 novo e 25 usados a partir de: R$12,00 a: R$35,00 Ver Livros Resumo do livro METAF-SICA DA SAUDE (Gasparetto e Valcapelli) - Vol. 4 A
METAphysics inclui aspectos estruturais e energéticos que coordenam materiais orgânicos e inorgânicos. Este é um estudo especial da essência do universo, sua formação e as criaturas que o habitam. Ela nos dá uma perspectiva ampla sobre os fatores do tempo e do espaço, bem como o senso do bem e do mal, as categorias imutáveis e eternas que compõem as causas
primitivas do mundo físico. O termo metafísica significa: meta-e física e matéria. Portanto, qualquer coisa que vá além do físico pode ser considerada metafísica. Inclui uma esfera mental, emocional, enérgica, espiritual e sentimental. A metafísica assume que é a alma que organiza a matéria, não o físico que cria a essência. A psicologia tem contribuído para uma melhor
compreensão da metafísica, resultando em mais explicações sobre a somatização das doenças. A psicologia começou a estudar distúrbios emocionais como causa de distúrbios físicos em humanos (psicossomático). Na Califórnia, o estudo da metafísica está em estágio mais avançado do que no Brasil. Sem conotações religiosas ou doutrinárias, as ideias metafísicas não
podem ser independentes de qualquer escolha de religiosidade. No entanto, aqueles que os aceitam são caracterizados, em particular, pelo cultivo de uma espiritualidade cada vez mais livre e mais independente. A metafísica atual tem duas características importantes: aqueles que estão comprometidos em estudá-la e praticá-la profundamente e verdadeiramente, somam-se a
ela a contribuição de seus conhecimentos e experiências pessoais, de acordo com seu campo de pesquisa e desempenho; outro fato importante que caracteriza isso é facilmente assimilação popular. Em termos simples, toca o coração das pessoas e move seu intelecto, trazendo esta citação ao seu conhecimento; outra forma de pensar e sentir a vida; ou levar, em outras
palavras, a sugestão de desenvolvimento contínuo e gradual da consciência. Estimular nosso poder de discernimento e nossa responsabilidade com a vida, independentemente de cotas;classes; social (cultural ou econômico) é possibilitada por uma efetiva transformação individual e social que sabemos que só pode vir de dentro de cada um de nós, em benefício do bem coletivo.
Nessa abordagem, os fundamentos metafísicos não estão longe de sua realidade; pelo contrário, é no ambiente que se manifestam as causas metafísicas dos distúrbios do corpo. A raiz dos problemas físicos está na atitude interna, diante das situações cotidianas. Atitudes humanas são definidoras para a saúde, e conflitos internos doenças que afetam o corpo. O órgão afetado
e o tipo de mudança que ele representa mostram como as pessoas estão em uma determinada área da vida e, metafisicamente, correlacionam-se com essa parte do corpo. Observando e interpretando o comportamento das pessoas, pode-se ter uma ideia de sua vulnerabilidade à doença ou fortalecimento de um determinado órgão. O corpo é um tipo de sensor que culpa como
uma pessoa lida com eventos. Cada parte do corpo reflete emoções. Assim, as mudanças metabólicas vêm de um desequilíbrio emocional. Todos enfrentam obstáculos, mas todos reagem de uma certa forma. Dependendo de como a adversidade é enfrentada, um certo estado emocional é produzido. Dependendo dessa condição interna, a saúde é mantida ou doenças são
causadas. Eventos externos em si refletem o que é cultivado internamente. As relações ao longo da vida envolvem situações compatíveis com o modelo interno, de modo que esses casos causam choques, aumentando sentimentos nocivos e prejudicando a saúde. O trabalho de observar o ambiente de trabalho e o estilo de vida que uma pessoa leva em casa é uma
manifestação de paz interior. Ao mesmo tempo, quando os tipos de reações a determinados eventos são identificados, torna-se possível reconhecer as crenças geradas por conflitos existenciais. A aquisição da consciência metafísica das causas da disfunção corporal é um importante recurso para a reorganização do mundo interior, que se reflete não só no corpo, para salvar a
saúde, mas também realiza transformações no ambiente externo. Pode-se dizer que os mesmos conflitos emocionais que causaram a doença também deram origem a eventos que exacerbaram os sentimentos nocivos. As pessoas vivem neste círculo vicioso e não entendem que elas mesmas conspiram em favor de seus sucessos, e por sua vez decepcionadas. Para ganhar
saúde e melhorar a qualidade de vida, você precisa promover mudanças significativas, começando com e depois continuando no meio. O primeiro passo é reformular crenças. Então mude sua visão interpretando fenômenos externos de forma mais complacente e menos confrontante. Por fim, adote um novo relacionamento, melhor se relacionar consigo mesmo e com os outros,
respeite seus limites e cuide do corpo. Portanto, a física da saúde médica é um importante recurso de autoajuda. CAMINHOS DA METAFÍSICA DA SAUDE Nosso trabalho de pesquisa consiste em: 1'u2013 No estudo da fisiologia e anatomia. 2'u2013 Na identificação de aspectos psicoemo emocionais. 3'u2013 Na observação de pessoas doentes por trás da busca por padrões
metafísicos da doença. A primeira medida é conhecer o funcionamento do órgão estudado e as características dos transtornos subjacentes que o afetam. Características funcionais do órgão, ou seja. que ele joga no corpo, são o ponto de partida, para que possamos desvendar a relação metafísica com os potenciais inerentes ao ser. Podemos dizer que a anatomia e a fisiologia
representam metafísica para nós, tipos de fontes de inspiração, para que possamos alcançar as qualidades ocultas do ser. Isso, por sua vez, regula o funcionamento dos órgãos. Um exemplo de como o estômago processa alimentos equivale a como uma pessoa processa eventos. As condições fisiológicas das principais doenças que afetam os órgãos são inegáveis. A pesquisa
sobre doenças metafísicas leva em conta a presença de ingredientes patológicos no órgão doente. Afinal, ele só adoece quando algum agente nocivo o afeta. Por essa razão, a busca da ciência por razões orgânicas é um procedimento eficaz no combate à doença. O sentimento nocivo em si não tem ingredientes somáticos suficientes para se manifestar; É preciso uma
substância física para estabelecer a doença no corpo. Agentes físicos que causam doenças devem ser tratados. Este é o papel da medicina. No entanto, a doença parece estar se multiplicando à medida que o número de casos aumenta, e novas síndromes emergem. Nas últimas décadas, essa luta contra doenças físicas, atuando exclusivamente no organismo, alimenta a
indústria farmacêutica e a medicina diagnóstica. Essas empresas tornaram-se gigantes centros econômicos. O uso de medicamentos tornou-se quase comum na vida das pessoas. Muitos preferem tomar remédios para pensar sobre o que não é muito bom. Isso promove a disseminação de substâncias que oferecem saúde a doenças físicas. Incluindo o abuso de substâncias,
sem levar em conta os efeitos colaterais dessas drogas. Embora agentes físicos que causam doenças estejam presentes, eles ocorrem em um ambiente emocionalmente solidário. É melhor dizer, em tempos de turbulência existencial, que provocam certos conflitos. Sentimentos desestabilizam, desorganizam os sistemas do corpo; é isso é isso
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