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"Com este livro você será não só uma mãe ou pai melhor, mas
uma pessoa sensibilizada para a preciosidade da vida."
Fred Mattos - Psicólogo e palestrante
Num mundo em que as pessoas dizem que pais não podem
dar muito colo, que não podem dar amor demais, mais um
monte de outros "nãos", Thiago Queiroz seguiu por um outro
caminho. Ao receber a notícia da gravidez da esposa, passou a
viver com os filhos uma história bem diferente da que teve
com seu próprio pai, mais afetiva e participativa. E assim ele
também criou uma das mais importantes redes sobre
paternidade ativa na internet, oferecendo apoio e acolhimento
a outros pais que buscam uma forma de se relacionar melhor
com seus filhos. Este livro conta como o amor pelos filhos e a
disciplina positiva mudaram a história de um homem. E de
como ela pode mudar a sua também, se você abrir os braços para seus filhos.
Todas as vezes que você abraça seu filho, você se cura um pouco.
Todas as vezes que você abraça seu filho, você é abraçado de volta.
Não perca nunca essa oportunidade que a vida lhe dá.
Abrace seu filho agora.
É o melhor que você pode fazer.
Por ele e por você.
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Furacão Anitta
http://new.beebok.info/br-1453894390/furacao-anitta.html

Desde que deixou o Brasil inteiro babando com o Show das Poderosas, Anitta se tornou
uma obsessão nacional. Seus clipes quebram a internet, jovens descolados copiam seu
estilo e seus passos são seguidos por milhões de fãs, ávidos por qualquer...

[PDF]

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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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,...
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Rebirth of a Red Boy(1)
http://new.beebok.info/br-1457249769/rebirth-of-a-red-boy-1.html

Cliffs scatter hazy clouds, and green pines attract colorful phoenixes. The distant peaks
are like screens, mountains around fairy caves. Geographic veins originate from the
dragon and are used when there is a predestination

[PDF]

Soul Reaver(1)
http://new.beebok.info/br-1457260797/soul-reaver-1.html

This secret is actually an introductory classic of a sect of alchemists, because it is the
most elementary skill, and there is nothing to do with it. At most, nobody can guide it, but
the key is that it is not a recipe for practice, but an introductory method of alchemy.
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Rebirth of a Red Boy(2)
http://new.beebok.info/br-1457251278/rebirth-of-a-red-boy-2.html

Cliffs scatter hazy clouds, and green pines attract colorful phoenixes. The distant peaks
are like screens, mountains around fairy caves. Geographic veins originate from the
dragon and are used when there is a predestination

[PDF]

Altar Immortals(3)
http://new.beebok.info/br-1457113148/altar-immortals-3.html

Halfway up the hill, a teenager in grey clothes was walking slowly down the rugged
mountain road with a pile of dry wood on his back. As he walked, he took out a book from
his arms and turned it over. He was gradually fascinated by it.
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Soul Reaver(2)
http://new.beebok.info/br-1457264597/soul-reaver-2.html

This secret is actually an introductory classic of a sect of alchemists, because it is the
most elementary skill, and there is nothing to do with it. At most, nobody can guide it, but
the key is that it is not a recipe for practice, but an introductory method of alchemy.
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Immortal heart(1)
http://new.beebok.info/br-1457263042/immortal-heart-1.html

In the hazy distant mountains, covered with a veil, the shadows are dim. In the misty
clouds and smoke, several magnificent peaks stand steeply, suddenly far and near.

[PDF]

blue lotus(1)
http://new.beebok.info/br-1457120295/blue-lotus-1.html

The vast land of floods and wilderness, billows rolling, peaks collapsed, the land fell to
the southwest, full of scars, countless creatures were affected, both physical and spiritual
extinction, not into reincarnation. In the middle of the earth, only half of the towering
pillar of heaven still...
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Altar Immortals(2)
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http://new.beebok.info/br-1457111270/altar-immortals-2.html

Halfway up the hill, a teenager in grey clothes was walking slowly down the rugged
mountain road with a pile of dry wood on his back. As he walked, he took out a book from
his arms and turned it over. He was gradually fascinated by it.
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Immortal heart(2)
http://new.beebok.info/br-1457263829/immortal-heart-2.html

In the hazy distant mountains, covered with a veil, the shadows are dim. In the misty
clouds and smoke, several magnificent peaks stand steeply, suddenly far and near.

[PDF]

First arrest(1)
http://new.beebok.info/br-1457139546/first-arrest-1.html

On the rivers and lakes, if you are not only caught in the face of these "running dogs" of
the court, but also struggle against it. So, if such a good name is passed on to the rivers
and lakes, the people of the rivers and lakes will certainly praise you. It is not a pleasure
for those...
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Flight Before Fury(2)
http://new.beebok.info/br-1457131819/flight-before-fury-2.html

of wandering for ever and the earth again of seed-time, bloom, and the mellow-dropping
harvest. And of the big flowers, the rich flowers, the strange unknown flowers.
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First born
http://new.beebok.info/br-1457248536/first-born.html

The friend was very silver and tasteful, and later came to know how rich he was, a
descendant of a royal family in Europe. The ring, as he said, was a treasure brought back
by the elders of the family a long time ago
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