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Do consagrado autor de Cachorros de palha e Missa negra,
uma reflexão sobre a liberdade humana. Diante da
possibilidade de ser livre, todos querem a liberdade. Será?
Baseamos nosso conceito de existência na ideia de que temos
o domínio de nossas ações, de nossa consciência e de nosso
mundo, mas somos escravizados pela suposta liberdade
ilimitada diante de nós, sem perceber que a vida humana é
pautada pela ansiedade de decidir como viver. John Gray une
conceitos de gnosticismo, ficção científica e ocultismo, e
costura tradições religiosas, filosóficas e fantásticas para
questionar a ideia de liberdade humana. Uma reflexão
instigante e original, que mostra que a liberdade é uma ilusão
e que, tal como ocorre às marionetes, os humanos sonham em
fugir do martírio de fazer escolhas.
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O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

12 horas de sono com 12 semanas de vida
http://new.beebok.info/br-661354450/12-horas-de-sono-com-12-semanas-de-vida.html

Que pai nunca sofreu com dezenas de noites mal dormidas quando seus filhos eram
bebês? Para alguns, essas dezenas ainda se transformam em centenas, incontáveis noites
de sono entrecortado. A brasileira radicada nos Estados Unidos Suzy Giordano, mãe de
cinco filhos, está...
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Minha história
http://new.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...

[PDF]

O Evangelho segundo o Espiritismo
http://new.beebok.info/br-1147726566/o-evangelho-segundo-o-espiritismo.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Terceira obra da Codificação
Espírita, O evangelho segundo o espiritismo foi publicado pela primeira vez em 1864,
na&#xa0;França, sendo hoje o livro espírita mais lido no Brasil.Escrito em linguagem...
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O príncipe
http://new.beebok.info/br-665714646/o-principe.html

A presente tratado filosófico é um livro de orientação prática de algumas medidas
políticas que o Príncipe deve fazer para conquistar e se manter no poder.

[PDF]

Como chegar ao sim
http://new.beebok.info/br-1398334770/como-chegar-ao-sim.html

Uma das mais importantes obras da área de negócios, Como chegar ao sim já ajudou
milhões de pessoas a adotar uma forma mais inteligente, amistosa e eficaz de negociar.
Baseado no trabalho do Projeto de Negociação de Harvard, grupo que estuda e atua em
todos...

[PDF]

Quincas Borba
http://new.beebok.info/br-1243653185/quincas-borba.html

Publicado em 1891, este romance narra a história de Rubião, homem interiorano
ingênuo, que recebe uma grande herança do filósofo Quincas Borba, personagem que
também aparece em outro livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. De posse da...
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Me Poupe!
http://new.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...
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A tríade do tempo
http://new.beebok.info/br-1389352234/a-triade-do-tempo.html

Considerado o maior especialista em gestão do tempo no Brasil, Christian Barbosa
oferece uma solução definitiva para quem deseja uma vida mais equilibrada, voltada para
a realização dos seus sonhos. Com base em uma pesquisa realizada com mais de 42 mil
pessoas em...
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A menina da montanha
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http://new.beebok.info/br-1427786090/a-menina-da-montanha.html

Eleito o livro do ano (2018) pela Amazon. Escolhido como um dos livros do ano pelo Bill
Gates e indicado pelo ex-presidente americano Barack Obama, além de figurar entre a
lista dos mais vendidos do NYT Tara Westover tinha 17 anos quando pisou pela primeira
vez em uma sala de aula. Nascida...
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Um estranho irresistível
http://new.beebok.info/br-1448030115/um-estranho-irresistivel.html

Garrett Gibson, a única mulher médica na Inglaterra, é tão ousada e independente
quanto qualquer homem – então por que não aproveitar os prazeres da vida como um
deles? No entanto, ela nunca se sentiu tentada a embarcar em um caso. Até agora....
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After
http://new.beebok.info/br-1093695334/after.html

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao
transformar os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de
amor sexy, a série After vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro
livro, Tessa,...
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A barraca do beijo
http://new.beebok.info/br-1401009821/a-barraca-do-beijo.html

ELLE EVANS é o que toda garota quer ser: bonita e popular. Mas ela nunca foi beijada.
NOAH FLYNN é lindo e um tanto quando bad boy - tá, o maior bad boy da escola - e o rei
dos joguinhos de sedução. A verdade é que Elle sempre teve uma queda pelo jeito...
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Minutos de Sabedoria
http://new.beebok.info/br-1441414584/minutos-de-sabedoria.html

Minutos de Sabedoria é uma obra de filosofia motivacional e inspiratória, escrita para as
pessoas que buscam elevar-se moral, intelectual e espiritualmente. Neste livro estão
reunidos pequenos pensamentos de sabedoria, que nos transmitem luz, paz, amor e
serenidade, elevando...
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