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Escrito como um ensaio moral para seu amigo Paulino, as
palavras mordazes de Sêneca ainda trazem uma poderosa
mensagem dois mil anos depois. Com sua ousada rejeição ao
materialismo, ao estilo de vida convencional e à preguiça
Sobre a Brevidade da Vida e é tão relevante quanto antes.
Antecipa o mundo moderno. É uma exposição única de como
as pessoas se prendem na corrida de ratos e como para estes
o suficiente nunca é suficiente.
Os indivíduos "ocupados" na definição de Sêneca são as
pessoas que estão preocupadas demais com suas carreiras e
relações sociais para examinar a fundo a qualidade de suas
vidas. A mensagem é simples: a vida é longa se você a vive
com sabedoria. Não perca tempo se preocupando com
aparências. Não seja preguiçoso. Não se entregue ao entretenimento trivial e ao vício.
Nesta nova tradução o ensaio de Seneca ganha vida para o leitor moderno. O estilo da linguagem de
Sêneca foi preservado, mas a redação está sintonizada com o ouvido contemporâneo. Este é um livro
básico para os estudantes do estoicismo e para qualquer pessoa interessada em buscar uma resposta
para a eterna pergunta: "Como devo usar melhor o meu tempo?"
—
“Nenhum livro moldou minha vida mais do que Sobre a Brevidade da Vida de Sêneca. Acredito
com todo o meu coração que é a melhor coisa que já foi escrita, e não há meio de fazer justiça a não
ser encorajar a todos que conheço a lê-lo. É a resposta para a questão de como devemos viver nossas
vidas, um chamado poderoso para usarmos nossos dias em coisas que realmente importam. Sêneca
se tornou meu melhor amigo e mentor mais sábio. Ele fez por mim o que Zenão, Pitágoras,
Demócrito e Aristóteles fizeram por ele: ele não me forçou a morrer, mas me ensinou como morrer,
ele não gastou meus anos, mas contribuiu com seus anos para os meus, e ele nunca uma vez me
mandou embora de mãos vazias.” – Susan Fowler
“Sobre a Brevidade da Vida é maravilhoso, recomendo a todos os homens” – Denis Diderot
“Existem várias passagens em Sobre a Brevidade da Vida, onde a capacidade de Sêneca de
escrever de forma clara e evocativa realmente brilha... tornou-se um dos meus ensaios favoritos. É
fácil de ler, repleto de prosa cativante, analogias imaginativas e comentários incisivos sobre a
existência humana. É também uma fonte para a qual eu volto sempre que alguém faz demandas
irracionais de meu próprio tempo...” – Massimo Pigluicci
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The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because sobre a
brevidade da vida are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That
is what online assistance is for.
If you realise your sobre a brevidade da vida so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
sobre a brevidade da vida are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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