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TEXTO & GRAFIA, 2008. Condition: New. Uma obra de referência que aborda todos os temas da vida
psicológica. O Dicionário Enciclopédico da Psicologia (um dicionário com o carimbo de qualidade
da LAROUSSE) está organizado em três partes: ? As bases indispensáveis: uma apresentação clara
e concisa da psicologia, da psicanálise e da psiquiatria, da história destas disciplinas, dos seus
grandes teóricos, das noções principais e das psicopatologias. ? As grandes questões da vida
psicológica, pessoal e familiar: a adolescência, o amor, a infância, a depressão, a educação, o
comportamento do recém-nascido, como também o sono, o envelhecimento, a sexualidade, entre
tantos outros tema, num total de 60 dossiers classificados alfabeticamente, que apresentam
também todas as terapias (cura analítica, terapia familiar, hipnose médica, e as patologias graves
(anorexia, autismo, psicose, . . . ). ? As noções essenciais: de «abandono» a «zoopsia», passando por
«complexo», «dislexia» ou «fetichismo», são 1500 definições para compreender o sentido de
palavras que cada vez são mais utilizadas na linguagem corrente. *** Nota: EL COSTE DE ENVÍO A
CANARIAS ES 9.99 EUROS. Si ha realizado un pedido con destino a CANARIAS no podemos hacer el
envío con el coste actual. Nos pondremos en contacto con usted...
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Reviews
Very useful to all of class of people. It is really simplified but unexpected situations within the 50 % in the ebook. I am delighted to let you know that this is
actually the best book i have read in my personal daily life and can be he finest ebook for at any time.
-- Gwen Schultz
This created book is wonderful. It is amongst the most amazing book i have got go through. I am just e ortlessly will get a enjoyment of looking at a
created publication.
-- Pr of. Ja sper Mur a z ik PhD
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