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Despacio, despacio… 20
razones para ir más lentos por
la vida

Título: Despacio, despacio… 20 razones para ir más lentos por la vida
Autora: María Novo Villaverde
Editorial: Obelisco
Ano de edición: 2010
Páxinas: 160

Contido: Traballas para vivir ou vives para traballar? Tes a sensación de que non dispós nunca de
tempo para ti? Necesitarías unha xornada con máis horas? Es unha desas nais atafegada que tratan de
conciliar a vida laboral e profesional correndo de aquí para alí?
Se é o teu caso, este volume proponche múltiples maneiras de recuperar e apropiarte do tempo.
Un apracible paseo polas súas páxinas axudará a reflexionar sobre as causas da aceleración que tanto
estrés xera na actualidade, e tamén sobre os posibles camiños para atopar o ritmo preciso que che
permita levar unha vida máis serena e satisfactoria, sen deixar de facer cousas.
Hai que aprender de novo a gozar da lentitude, a reconducir a nosa relación co tempo e facer fronte ás
dificultades de vivir nunha cultura que actúa con présa.
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