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Faça o download ou leia online Quando Nietzsche
chorou Irvin D. Yalom PDF grátis para e-book / ePub /
Mobi / Mp3 / Txt, Josef Breuer, um dos pais da psicanálise,
está prestes a se deparar com um grande desafio: tratar do
filósofo Friedrich Nietzsche, atormentado por uma crise
existencial e por uma depressão suicida. Mentor de Freud,
Breuer, entretanto, vive também um momento de angústia,
obcecado pelas fantasias sexuais com Anna O., jovem de quem
tratou com seu novo método terapêutico. O encontro destes
dois homens extraordinários resulta numa profunda amizade,
criada pela imaginação poderosa de Irvin D. Yalom, conhecido
psiquiatra e escritor renomado. Tomando como pano de fundo
a Viena do final do século xix, ele constrói um romance
apaixonante, em que realidade e ficção se misturam, assim
como literatura, filosofia e psicanálise.
Poucas vezes se viu na história da literatura uma obra que
traçasse paralelo tão fantástico entre ficção e realidade como
esta de Irvin D. Yalom. Nela o leitor é convidado a participar
de uma série de encontros que não aconteceram na vida real, mas que expõem visões filosóficas,
discussões sobre a psicanálise e as dores da alma. Os personagens são irresistíveis: o doutor Josef
Breuer, o filósofo Friedrich Nietzsche e o jovem médico Sigmund Freud.
No final do século xix, Josef Breuer está envolvido numa atmosfera de glórias, após curar uma
paciente por meio de seu novo método de tratamento, a “terapia através da conversa”. O que
deveria ser o auge de sua carreira se revela um grande tormento – ele tem obsessivas fantasias
sexuais com Anna O., uma paciente recém-curada, e, por isso, sofre de insônia e pesadelos.
De férias em Veneza, Breuer encontra a jovem russa Lou Salomé, que lhe pede um favor: tratar da
depressão suicida de seu amigo Friedrich Nietzsche. O filósofo alemão já tentou tratamento com
dezenas de médicos em toda a Europa e quase sempre o orgulho e a natureza de seu sofrimento se
configuraram em obstáculos intransponíveis. O que se estabelece entre eles é uma relação na qual
as funções de médico e paciente se confundem, pois Breuer encontra na filosofia de Nietzsche
algumas respostas para suas próprias dores existenciais.
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Faça o download ou leia online Quando Nietzsche chorou Irvin D. Yalom PDF grátis para ebook / ePub / Mobi / Mp3 / Txt, Are you looking for quando nietzsche chorou PDF?. If you are
areader who likes to download quando nietzsche chorou Pdf to any kind of device,whether its your
laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the
growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want
choices, it is now possible to get quando nietzsche chorou Pdf and any kind of Ebook you want
downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading quando nietzsche chorou Pdf? You may
think better just to read quando nietzsche chorou Pdf the old fashioned way you know, as in
paperbacks or hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become
obsolete, there are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these
benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read quando nietzsche chorou electronically, as you
are saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you
download than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally,
quando nietzsche chorou Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you
can easily download quando nietzsche chorou Pdf to read on the plane or the commuter train,
whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download quando nietzsche chorou Pdf from our online library.
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