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Neste livro Schopenhauer apresenta 38 estratégias sobre a
arte de vencer um oponente num debate, não importando os
meios, utilizando a maior ferramenta que possuímos; a
palavra. É possível recorrer a estes estratagemas, lícitos e
ilícitos, para 'obter' razão, e defendê-la quando ela estiver do
nosso lado ou conquistá-la quando estiver do lado do
adversário. Com frieza classificatória, Schopenhauer indica
'os caminhos oblíquos e os truques de que se serve a natureza
humana em geral para ocultar seus defeitos'.
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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]

O poder do hábito
http://new.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...

[PDF]

Um acordo pecaminoso
http://new.beebok.info/br-1440692533/um-acordo-pecaminoso.html

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a
maioria delas não perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido,
Pandora prefere ficar em casa idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma
mulher independente. Mas certa...
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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...
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Aprendizados
http://new.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...
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Sapiens
http://new.beebok.info/br-1391758854/sapiens.html

O que possibilitou ao Homo sapiens subjugar as demais espécies? O que nos torna
capazes das mais belas obras de arte, dos avanços científicos mais impensáveis e das
mais horripilantes guerras? Yuval Noah Harari aborda de forma brilhante estas e muitas
outras...
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Ainda sou eu
http://new.beebok.info/br-1325047029/ainda-sou-eu.html

Sequência dos romances Como eu era antes de você e Depois de você , que arrebataram
o coração de milhares de fãs, Ainda sou eu conta, pela perspectiva delicada e bemhumorada de Lou Clark, uma história comovente sobre escolhas, lealdade e...
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O dilema do porco-espinho
http://new.beebok.info/br-1438465217/o-dilema-do-porco-espinho.html

Ser ou não ser sozinho O poeta Vinicius de Moraes cantava &#34;que é melhor se sofrer
junto, que viver feliz sozinho&#34;. Será? Este é um dos fios da meada que o historiador
Leandro Karnal, um dos intelectuais mais influentes do país, toma como mote neste...
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O livro de Jô - Volume 2
http://new.beebok.info/br-1438775908/o-livro-de-jo-volume-2.html

Em 1969, Jô Soares lança o seu primeiro one-man show, Todos amam um homem gordo,
no teatro da Lagoa, no Rio de Janeiro. No ano seguinte, depois do enorme sucesso na
Família Trapo, estreia na Globo, no programa que revolucionou os humorísticos na TV
brasileira, Faça...
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Prisioneiros da mente
http://new.beebok.info/br-1437188027/prisioneiros-da-mente.html

E se você fosse um prisioneiro em sua própria mente? Theo Fester é um inteligente e
poderoso magnata do Vale do Silício, empresário mundialmente conhecido e pai de três
filhos orgulhosos, frios e bem-sucedidos – mas sua história inicial foi...
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Minha história
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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 —...
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Inteligência emocional
http://new.beebok.info/br-1254027562/inteligencia-emocional.html

Polêmico, inovador e provocador, este livro é um grito de alerta aos que ainda pensam
que a razão é a única responsável pelo caminho da vida. Publicado pela primeira vez em
1995, nos Estados Unidos, este livro transformou a maneira de pensar a...

[PDF]

Pego em Flagrante
http://new.beebok.info/br-1433824644/pego-em-flagrante.html

A autora best seller do USA Today, Lexy Timms, traz para você um romance doce e sexy
que fará com que você torça pelo azarão até o fim! "Amor verdadeiro é querer o que é
melhor para alguém, mesmo que isto não o inclua..."...
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Pôr do sol no Central Park
http://new.beebok.info/br-1435530313/por-do-sol-no-central-park.html

Após o grande sucesso do livro Amor em Manhattan, Sarah Morgan retorna às livrarias
brasileiras com este novo romance da série &#34;Para Nova York, com amor&#34;, que
vai aquecer seu coração. Frankie Cole e suas duas melhores amigas inauguraram um
novo...
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O milagre da manhã para transformar seu relacionamento
http://new.beebok.info/br-1438231618/o-milagre-da-manha-para-transformar-seu-relacioname
nto.html

Do autor de O milagre da manhã, best-seller com mais de 100 mil vendidos Você não
precisa da cooperação do seu parceiro para alcançar os resultados que você quer. Este é
um livro sobre relacionamentos diferente de qualquer outro que você...
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