
Serquemvocee: Uma Vida Mais Autentica, Mais Simples E Mais Feliz, Com Arte... » Doc / TS00O7Q2EL

Serquem vocee: U m a V i da Mai s A uten ti ca, Mai sSerquem vocee: U m a V i da Mai s A uten ti ca, Mai s
Si m p l es E Mai s Fel i z, Com  A rte E Cri ati vi dadeSi m p l es E Mai s Fel i z, Com  A rte E Cri ati vi dade
(Pap erback)(Pap erback)

By Clovis Malta

Createspace Independent Publishing Platform, United States, 2015. Paperback. Condition: New.
Language: Portuguese . Brand New Book ***** Print on Demand *****. #SerQuemVoceE foi escrito
sob a forma de um roteiro de vida inspirado na obra de grandes escritores, principalmente poetas,
artistas em geral, pensadores. O destino e algum ponto em que voce possa se sentir uma pessoa
mais autentica, mais simples, mais feliz. O publico-alvo? Particularmente quem ja se questionou
alguma vez sobre quem realmente e. Voce gostaria de ser quem e de fato - nao quem gostaria de
ser ou quem os outros gostariam que fosse? #SerQuemVoceE nao indica solucoes. Tambem nao
recorre a imperativos. Sugere caminhos, apenas. A partir da leitura, voce e quem faz suas
escolhas. Voce e quem decide se quer ir ao encontro do que ha de mais seu e de mais desafiador a
sua volta. Aceita o desafio? Boa jornada!.
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ReviewsReviews

A new electronic book with a new point of view. it was writtern extremely completely and beneficial. Its been written in an extremely straightforward way in
fact it is simply following i finished reading this publication through which really altered me, alter the way i really believe.
-- Dr . Flor ia n Runte-- Dr . Flor ia n Runte

These kinds of ebook is the ideal book readily available. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You may like the way the blogger
publish this ebook.
-- Miss Pa t O 'K eefe Sr .-- Miss Pa t O 'K eefe Sr .
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