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Formado desde muito jovem em antigas, profundas e muito
radicais tradições místicas — do cristianismo gnóstico dos
primeiros tempos às práticas xamânicas amazônicas de
mistério e ao estudo da orientação espiritual moderna
conhecida como pathwork —, ao adquirir maturidade, Sri
Prem Baba foi espontaneamente atraído e recebido pelas
milenares doutrinas e filosofias védicas hindus, transmitidas
pela relação discípulo-guru estabelecida ao longo de milhares
de anos na grande terra espiritual que é a Índia.
Ele foi recebido, amado e cuidado por seu guru Sri Sachcha
Baba Maharaj Ji, numa pousada de trabalho espiritual, um
tradicional Ashram indiano, em Rishikesh, à beira do sagrado
rio Ganges, ao pé do Himalaia. A partir desta profunda
história de aprendizado, Prem Baba acabou naturalmente
reconhecido pelo próprio guru e por sua comunidade de
buscadores espirituais como um grande transmissor de
verdades místicas, um sábio e um mestre.
Sua longa jornada de pesquisa pessoal com a própria humanidade, e a de seus amigos buscadores e
discípulos, além da formação anterior de psicólogo e terapeuta, fez com que desenvolvesse um
conhecimento especial de dinâmicas psíquicas primitivas e infantis, que de algum modo se
aproximam do saber psicanalítico e fundamentam o trabalho terapêutico que ele realiza com
buscadores espirituais de todo o mundo, que dele se aproximam para lembrarem dos valores
radicais de amor e sentido que emanam do sagrado.
Neste livro, Prem Baba se dedica ao tema de amplo interesse da qualidade amorosa e do
desenvolvimento possível do sentido das relações amorosas, desde uma necessidade de verdade
entre os casais e na família até o efeito dessa virtual verdade amorosa sobre o mundo inteiro.
Tales A. M. Ab’Sáber
Psicanalista, professor de filosofia da psicanálise na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
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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]

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...

[PDF]

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

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 simples e acessível a todas as inteligências,...

[PDF]

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...

[PDF]

Mindset
http://new.beebok.info/br-1254106060/mindset.html

Clássico da psicologia em versão revista e atualizada. Carol S. Dweck, professora de
psicologia na Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação,
desenvolveu, ao longo de décadas de pesquisa, um conceito fundamental: a atitude
mental...
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Os segredos da mente milionária
http://new.beebok.info/br-560987598/os-segredos-da-mente-milionaria.html

Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o
que T. Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que
cada um de nós alimenta desde a infância e que molda o nosso destino...

[PDF]

A coragem de ser imperfeito
http://new.beebok.info/br-691334979/a-coragem-de-ser-imperfeito.html

Viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa
ser ruim. Como mostra Brené Brown, a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza,
mas a melhor definição de coragem. Quando fugimos de emoções como...
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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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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 —...
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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...
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O milagre da manhã
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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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Uma dama fora dos padrões
http://new.beebok.info/br-1411544663/uma-dama-fora-dos-padroes.html

Às vezes você encontra o amor nos lugares mais inesperados... Esta não é uma dessas
vezes.&#xa0;&#xa0;&#xa0; Todos esperam que Billie Bridgerton se case com um dos
irmãos Rokesbys. As duas famílias são vizinhas há séculos e,...
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Um marido de faz de conta
http://new.beebok.info/br-1446785086/um-marido-de-faz-de-conta.html

Enquanto você dormia… Depois de perder o pai e ficar sabendo que o irmão Thomas foi
ferido durante uma batalha, Cecilia Harcourt tem duas opções: se mudar para a casa de
uma tia ou se casar com um vigarista. Para fugir desses destinos, ela cruza o Atlântico,...
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After – Depois da promessa
http://new.beebok.info/br-1093579058/after-depois-da-promessa.html

Bem quando Hardin acreditava já ter enfrentado todos os fantasmas de seu passado, um
terrível segredo sobre seus pais é revelado, despertando os seus piores demônios
internos. Tessa sabe que só ela tem o poder de aliviar todos os sentimentos de raiva,...
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O jogo
http://new.beebok.info/br-1202475086/o-jogo.html

"Não esperava essa química intensa entre nós, mas ela está aqui, e é viciante, e não sei
se jamais vou conseguir ignorá-la." Talentoso, inteligente e festeiro, Dean Di Laurentis
sempre consegue o que quer. Sexo, notas altas, sexo,...
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