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Com origem na China há cerca de cinco mil anos, a arte do
Feng Shui significa literalmente "vento e água". Esta arte
estuda a influência do espaço no nosso bem-estar e a forma
como os locais onde vivemos e trabalhamos se refletem no
modo como nos sentimos.As suas bases estão enraizadas
na cosmologia oriental e no princípio único das duas forças
antagônicas do céu e da terra: yin e yang. Através do
conhecimento de como a energia vital (Ch'i) flui pelo espaço
circundante, poderemos analisar excessos e estagnações
desta mesma energia vital e a sua interação com o campo
energético dos seres humanos.Depois de feitas as
necessárias correções, é possível solucionar ou melhorar
problemas emocionais, financeiros, profissionais e de
saúde.O simples fato de se alterar a cor de uma parede,
reordenar a disposição da mobília ou colocar plantas naturais
numa determinada posição, poderá melhorar
substancialmente a condição energética da nossa habitação
e, consequentemente, de nós próprios.Na sociedade
moderna ocidental, o Feng Shui tornou-se uma alternativa
válida para um número cada vez mais maior de pessoas,
dadas as mudanças reais que imprime nas suas vidas.As
aplicações práticas nas áreas do design de
interiores/exteriores, arquitetura, desenho de jardins e
urbanismo, são cada vez mais procuradas tanto por
particulares, como por empresas.Terapeutas, arquitetos,
engenheiros e designers poderão também obter uma
valorização profissional cada vez mais solicitada para a
resolução de problemas do dia-a-dia das pessoas. Gostou
desse livro? Conheça os outros títulos da Bookerang
disponíveis agora mesmo.
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Bridget Wagner e Roman Thompson descobriram o que é o
amor em uma terna idade. O coração de Bridget pertence
somente a Roman desde que eram crianças. Mesmo quando
seu relacionamento é interrompido quando adolescentes,
levando-os a fazer suas vidas em separado, ela nunca
deixou de amá-lo e ele sonha em tê-la em seus braços para
toda a vida. Quando finalmente acreditaram que o destino
lhes dava uma segunda oportunidade, uma notícia
inesperada faz com que os medos de Roman venham à tona
fazendo com que ele retome velhos hábitos que mudarão o
rumo do que parecia ser um relacionamento perfeito e, por
sua vez, permitirá descobrir uma verdade muito importante
sobre sua origem. Sua vida mudará completamente
enquanto Bridget decide que é melhor que eles sigam
caminhos separados apesar de saber que nunca conseguirá
arrancá-lo do seu coração menos ainda quando, por puro
capricho da vida, estará unida a ele para sempre. Uma
história de segredos, mentiras e traições colocam à prova um
amor que parece frágil e perigoso, mas que, na verdade, é
tão forte e tão puro que é capaz de superar todas as provas
que o destino dita, demonstrando, portanto, que nada nem
ninguém consegue separar duas pessoas que se amam de
verdade. Este é o quarto romance independente da Série
Reencontros. Stefania Gil é uma autora prolífica do gênero
romance contemporâneo e também do romance paranormal.
Entre suas obras você pode encontrar: Sempre te amarei,
Série Archangelos, Trilogia Irmãs Collins, Trilogia Divisão de
Habilidades Especiais, Meu último: Sim, aceito, Duologia
Naranjales Alcalá, Faça um pedido, Romance Inesquecível,
Estamos conectados e apaixonados de novo entre outros.
Texto para o público infantil com conteúdo evangelizador,
trazendo lindas ilustrações.
Professora graduada em Letras com especialização em
Psicopedagogia. Terapeuta holística.
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Reiki quer dizer Energia Vital Universal. Trata-se de um
processo natural de cura de origem tibetana baseado na
física quântica, visando o equilíbrio energético por meio da
imposição das mãos. Quando aplicado, vitaliza o sistema
orgânico e nos faz entrar em estado de profudo relaxamento.
Como técnica complementar, o Reiki pode ser aliado a
qualquer terapia (homeopatia, alopatia, medicina chinesa,
antroposofia, etc.) ou tratamento (musicoterapia,
gemoterapia, massagens, meditação, acupuntura, ioga etc.).
O iniciado poderá tanto fazer aplicações como autoaplicações. Portanto, a prática do Reiki figura também como
excelente caminho para o autoconhecimento e a
transcendência, uma vez que facilita para o indivíduo ser ao
mesmo tempo divino e humano, equilibradamente. Neste
livro você terá contato com ensinamentos dos mestres em
Reiki para que possa desenvolver todas as potencialidades
fornecidas por esta técnica tibetana.
CURSO DE CROMOTERAPIA COM O SEGUINTE
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: HISTÓRICO INTRODUÇÃO
MÓDULO I - AS SETE CORES PRIMARIAS, A
CORRELAÇÃO COM OS SETE CHAKRAS, INDICAÇÕES E
CONTRA-INDICAÇÕES MÓDULO II - COMBINAÇÕES DE
TONS USADOS NO TRATAMENTO ATRAVÉS DAS CORES
MÓDULO III - A FUNÇÃO DAS CORES MÓDULO IV DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO MÓDULO V - APLICAÇÃO
CROMOTERAPIA MÓDULO VI - LIMPEZA DO CAMPO
ELETROMAGNÉTICO A CROMOTERAPIA NOS TEMPOS
ATUAIS BENEFÍCIOS DA CROMOTERAPIA
Num mundo dominado pela tecnologia e viciado em
velocidade, as pessoas têm verdadeiro pavor de admitir que
estão fazendo nada. Mesmo estando de férias, com
permissão social para a preguiça, se você perguntar para
uma pessoa o que ela está fazendo, pode ter certeza que a
resposta vai envolver algum projeto futuro, uma viagem, um
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compromisso e coisas do gênero, o que não pode ser
admitida nunca, em hipótese alguma, é a ociosidade pura e
simples. Isso virou pecado no mundo que venera o
empreendedorismo, o fazer compulsivo e frenético. Este livro
é um convite para você caminhar na direção contrária desse
mundo louco e apressado que está batendo cabeça
justamente porque perdeu o rumo e o sentido da vida. A
metodologia usada aqui é a das metáforas e lendas, que são
atalhos importantes no caminho do autoconhecimento e da
transformação pessoal. Elas apresentam soluções simples
para grandes questões existenciais. O segredo está em se
colocar no lugar dos personagens e promover a mudança
interior, que é o primeiro passo para a paz no mundo.
Este livro inspira-se nos Princípios do Reiki bem como nas
filosofias, também nipónicas, Kaizen e Wabi-Sabi. Tem o
suporte dos domínios científicos da linguística e da psicologia
para consubstanciar um novo estilo literário – meditaginação
– através do qual o leitor medita enquanto lê. Abundante em
reflexões, este livro de autoajuda inclui onze meditaginações
minuciosamente elaboradas para que qualquer pessoa
desfrute desta obra. São onze mapas orientadores para um
fluxo natural de bem-estar, que dão corpo a um livro
indispensável em tempos de mudanças cada vez mais
rápidas, onde a manutenção do equilíbrio interior é essencial
para superar as exigências do quotidiano.

Há quem diga que a morte é a única certeza que
temos na vida. Para os adeptos de religiões e
doutrinas espiritualistas , no entanto, há uma certeza
ainda mais significativa: o fato de que, depois da
morte do corpo físico, o espírito se liberta, tornandose consciente e verdadeiramente vivo. Mas, afinal,
como é essa tal de vida espiritual? Para onde
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vamos, o que fazemos, com o que nos
preocupamos quando chegamos ao lado de lá?
Segundo os espiritualistas e esotéricos, há várias
respostas possíveis. Após a morte, os caminhos de
cada um se abrem conforme diferentes
circunstâncias, desde a forma como morremos até a
maneira como agimos na Terra. Uma coisa é certa:
cada ser une-se a outros que possuem o mesmo
padrão vibratório de pensamento. Assim, todos têm
possibilidade de desenvolver-se ao lado de seus
semelhantes, como em uma escola, até que estejam
aptos a alcançar níveis superiores da
espiritualidade.
Texto contendo reflexões sobre os rumos do
movimento espírita.
Este é o curso que apresenta o primeiro nível da
técnica REIKI. Sendo GRATUITO apenas aos que
desejam aprender. O Reiki é uma técnica natural de
tratamento energético que, possibilita ao seu
praticante tratar a si mesmo, a outras pessoas,
animais, plantas, equilibrar lugares e ambientes.
Esse benefício é realizado através da canalização
da energia positiva existente na natureza e oriunda
do Criador. É ministrado em níveis, com, pelo
menos, 21 dias de intervalo entre as sintonizações,
que são processos realizados pelo Mestre, que
permitem ao aluno a canalização dessa energia.
Como este é um curso, on-line, as sintonizações
serão realizadas à distância pelo seu mestre.
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A discussão sobre os efeitos que sociedade produz
nas atitudes do indivíduo é interminável. Muitos
acreditam que através do livre-arbítrio é possível
superar os fatores externos, sem deixá-los
influenciar na tomada de decisões. Já outros
acreditam que o meio social tem papel determinante
nas atitudes das pessoas, diminuindo sua
responsabilidade por seus atos. Um dos pensadores
que entram em evidência quando este tipo de
assunto é levantado é o norteamericano Burrhus
Frederic Skinner, autor e psicólogo que viveu de
1904 a 1990. O tema mais marcante de sua obra é o
behaviorismo radical, teoria bastante influente na
prática e pensamento da psicologia até os anos 50.
Com a publicação da obra “The Operational
Analysis of Psychological Terms”, no ano de 1945,
Skinner questiona o behaviorismo metodológico de
orientação positivista. De acordo com o psicólogo, o
behaviorismo radical seria uma filosofia da ciência.
Esta corrente teve como objetivo buscar a
compreensão de questões humanas como cultura,
liberdade e comportamento. O modelo utilizado para
a análise é o de seleção por consequências, sem a
utilização de variáveis que não sejam físicas. Assim,
os seguidores do behaviorismo radical acreditam
que para explicar os diferentes universos presentes
no comportamento dos seres humanos, há
necessidade de embasamento em evidências
refutáveis e não somente em especulações
Page 6/16

Read Online Curso Segredos Do Reiki Segredos
Do Reiki
abstratas.
A humanidade deste globo está vivenciando um
momento único em toda a sua história até aqui.
Jamais, em todos éons de sua existência, ela
vivenciou momento igual. Pois, trata-se de uma
Impulsão Cósmica que o globo terrestre irá receber
das Hierarquias Estelares para que o planeta
consiga, finalmente, ascender na Escala Evolutiva
dos Mundos. No entanto, para a efetivação dessa
Ascendência, torna-se necessário que o planeta
passe por profundas mudanças e transformações.
Esse processo já teve início. Mas, será no futuro
próximo que tal processo se intensificará,
ocasionando grandes e importantes acontecimentos
para a Terra e seus habitantes. Entretanto, após a
finalização de tal processo, o globo terrestre passará
a ter uma configuração totalmente diferente da atual;
já que ele terá alcançado um degrau a mais na
Escala Evolutiva.
Texto para o público infantil com conteúdo
evangelizador , trazendo lindas ilustrações.
Curso de Florais de Bach com o seguinte conteúdo
programático: - INTRODUÇÃO - OS REMÉDIOS
FLORAIS E SUAS INDICAÇÕES - EFEITOS BENEFÍCIOS - MÉTODO DE DOSAGEM ESCLARECIMENTOS GERAIS -QUADRO
SINÓPTICO DE SINTOMAS E AS RESPECTIVAS
INDICAÇÕES DOS REMÉDIOS FLORAIS BIBLIOGRAFIA Gostou desse livro? Conheça os
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outros títulos da Bookerang disponíveis agora
mesmo.
Os cuidados com a alimentação é um dos principais
focos de atenção da população mundial nos tempos
atuais. Com o crescente aumento da quantidade de
produtos e alimentos artificializados e,
consequentemente, nocivos à saúde, torna-se
imprescindível a escolha correta por uma
alimentação mais saudável e natural. Visto que, a
saúde do corpo e do sistema orgânico é baseada
naquilo que é ingerido. Com a mudança de hábitos
alimentares e no estilo de vida, adquire-se mais
equilíbrio, uma melhor qualidade de vida e, como
consequência, longevidade. Esta obra é um guia de
orientação no que se refere aos alimentos
adequados a serem ingeridos para a manutenção de
uma saúde integral e perfeita.
Mais de 100 técnicas de Reiki para as mais diversas
ocasiões.
Texto para o público infantil com conteúdo evangelizador
e belas ilustrações.
O Segredo do ReikiMeditaginações inspiradas nos
Princípios do Reiki, na Kaizen e na Wabi-Sabi, para
ampliar a experiência de bem-estar na Terra.Selfpublishing
Cada vez mais se fala sobre qualidade de vida. É uma
concepção que envolve parâmetros das áreas de saúde,
arquitetura, urbanismo, lazer, gastronomia, esportes,
educação, meio ambiente, segurança pública e privada,
entretenimento, novas tecnologias e tudo o que se
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relacione com o ser humano, sua cultura e seu meio. Os
conceitos e concepções referentes à qualidade de vida
são bastante diversos. É uma visão bastante específica
do tema, apesar de fugir dos aspectos mais práticos do
problema. Por outro lado, na década de 1990, o filósofo
alemão Hans-Magnus Enzensberger, considerava que o
luxo do futuro, um dos patamares mais elevados da
qualidade de vida do ponto de vista do consumo
capitalista, será menos supérfluo do que estritamente
necessário. Os novos luxos, segundo ele, seriam:
tempo, atenção, espaço, sossego, meio ambiente e
segurança. Pode ser um paradoxo, mas em um mundo
fragmentado e contraditório, envolvido em crises
econômicas, políticas e sociais cíclicas, os paradoxos
são comuns. Mesmo as atividades ligadas ao prazer e
às delícias da vida são comprometidas pelos limites e
carências dos seres humanos. Fica a a questão: como
se explica que a melhoria contínua das condições de
vida material não ocasione de modo algum a redução do
mal estar na civilização? Eis o paradoxo maior: as
satisfações vividas são mais numerosas do que nunca, a
alegria de viver fica estagnada ou até recua; a felicidade
parece continuar inacessível enquanto temos, ao menos
aparentemente, mais oportunidades de lhe colher os
frutos. Esse estado não nos aproxima nem do inferno
nem do paraíso; define simplesmente o momento da
felicidade paradoxal. Para diversos profissionais e
estudantes, essa temática relaciona-se diretamente com
seu campo de atuação ou pesquisa. Compreender as
novas estruturas sociais e políticas, econômicas e
culturais, que influenciam a qualidade de vida das
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pessoas é fundamental em um planeta cada vez mais
conectado, seja no campo virtual ou nas complexas
realidades cotidianas. Este livro é uma plataforma inicial
que envolve algumas possibilidades e se insere no
universo interdisciplinar que marca muitas de nossas
novas universidades e campos de atuação profissional.
a leitura do texto trará novas idéias e alternativas sobre
essa questão humana.
Frustrated that you can't achieve your dreams? Learn to
recognize- and deal with- the psychological and
unconscious limitations that are holding you back.
Os cuidados com a alimentação é um dos principais
focos de atenção da população mundial nos tempos
atuais. Com o crescente aumento da quantidade de
produtos e alimentos artificializados e,
consequentemente, nocivos à saúde, torna-se
imprescindível a escolha correta por uma alimentação
mais saudável e natural. Visto que, a saúde do corpo e
do sistema orgânico é baseada naquilo que é ingerido.
Com a mudança de hábitos alimentares e no estilo de
vida, adquire-se mais equilíbrio, uma melhor qualidade
de vida e, como consequência, longevidade. Esta obra é
um guia de orientação no que se refere aos alimentos
adequados a serem ingeridos para garantir uma saúde
integral e perfeita.
Focado durante 11 horas diárias no trabalho, o homem
moderno vive sob um rolo compressor chamado
produtividade. Para alcançá-la, há um quadro de
funcionários enxuto nas empresas, horas extras
dispensadas e muito estresse. O resultado disso é visto
na prática, quando esta exigência faz, cada vez mais, as
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pessoas adoecerem. Assim, pouco a pouco, o
profissional descobre que nem sempre um bom salário
compensa o sacrifício da sua qualidade de vida, da sua
saúde e a negligência com a sua família. Sintonizadas
na necessária mudança de pensamento que ocorre
neste milênio, algumas empresas começam a humanizar
o quadro de empregados por entender que pessoas
mais saudáveis e felizes geram funcionários mais
focados, criativos e produtivos. Esta é a aposta da
matéria principal desta edição: a Ioga Laboral. Uma
ferramenta utilizada no próprio trabalho, que promete
trazer para o mundo corporativo saúde, sociabilidade,
autoestima, calma e disposição para você aprender a
lidar com o desgaste diário. De olho no bem-estar,
selecionamos ásanas voltados para a Vitalidade,
essenciais para aumentar a energia e a disposição, além
da ioga em dupla, ideal para instigar o apoio e a
cumplicidade a dois. E como o corpo e a mente nunca
podem estar dissociados, conheça e incorpore à sua
vida as danças circulares, que conduzem ao silêncio
interior e a um encontro com a essência divina de cada
ser. Também não deixe de se deliciar, nas próximas
páginas, com a arquitetura e as guloseimas indianas do
restaurante Chakras, visitado pela nossa repórter Cibele
Freire, que provou, aprovou e dá a receita especial do
chef Nilson de Castro: Ragout de Peru Grelhado ao
toque asiático. Para manter este saudável clima de
relaxamento, dê uma passada no Unique Spa Garden e
fique bem consigo mesmo por meio das sábias palavras
do professor Hermógenes.
O que é que acontece quando o príncipe encantado não
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chega? As princesas reúnem-se para apoio mútuo e
análise da situação. Do Clube fazem parte Bárbara,
Barbie para os amigos, presidente e loira encapotada,
Nance, irmã da Barbie e perita em crocodilos, Ana Sofia,
vocalista do grupo Hades Querer e Não Hades Poder, e
Vanessa, professora de matemática e pós-gótica. O
Clube conta ainda com um simpatizante, o Conde Joca,
que cede a casa para as reuniões, faz esparguete à
bolonhesa e traz a experiência do «outro lado». Pelo
meio, entram o Destino, a Dor e a Desgraça, a Máquina
do Tempo, um cisne com coroa, os irmãos Cavaco e o
Tarzan, um grandioso baile num palácio a sério, alguns
amores dramáticos e muitas histórias de família.
A numerologia é uma poderosa ferramenta de
autoconhecimento e revela vários aspectos de nosso
ser. Como por exemplo, os caminhos que devem ser
trilhados em setores de nossas vidas, o que deve ser
trabalhado na atual existência, o nosso potencial latente,
entre outros. Neste livro você terá acesso a esses e
outros aspectos de sua vida para que você tenha pleno
conhecimento de si mesmo, e adquira assim, uma vida
melhor e mais satisfatória.
Com o objetivo de elevar o patamar técnico profissional,
o CRT - Conselho de Auto Regulamentação da Terapia
Holística idealizou o Holística, seu Congresso Anual,
estabelecendo requisitos padrões ABNT para
dissertações, como base para propositura de palestras.
O Holística iniciou em 1997, com a adesão dos maiores
expoentes de cada área técnica da Terapia Holística. Já
nos anos 2000, o foco foi em criar oportunidades para
novos palestrantes e temas inéditos. Atualmente,
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constata-se um equilíbrio entre os já consagrados e a
nova geração, propiciando aos congressistas um vasto
leque de conhecimentos. Os Anais já tiveram versões
impressas, em livros com edições esgotadas,
acumulando anos seguidos de palestras. Esta nova
publicação, em formato para internet, se propõe a
resgatar os conteúdos anteriores, mesclando com os
mais recentes, universalizando o alcance de materiais
técnicos, de qualidade tal a possibilitar registros ISSN,
DOI, possibilitando a inclusão nos currículos Lattes e
Orcid. Assim, a edição digital “Holística - Anais Do
Congresso” assume o papel de mostrar ao mundo que a
Terapia Holística tem seu lugar merecido junto aos
periódicos científicos, como toda Profissão que exige
técnica, metodologia e ética. Henrique Vieira Filho MTB
0080467/SP Jornalista Responsável
Este nível 2 está a disposição daqueles que já
receberam a sintonização do nível 1 do Reiki e sentem a
necessidade de estabelecer um contato mais profundo
com a energia conhecida. É um passo decisivo para o
crescimento espiritual individual. A atuação da energia
passará a ocorrer primeiramente nos corpos emocional
e mental, enquanto a ação no primeiro módulo focava
principalmente o corpo físico. Adentramos numa nova
dimensão de tratamento que vai permitir tratar a si
mesmo ou a outras pessoas, transformando antigas
condutas negativas em novos comportamentos
construtivos.
Texto para o público infantil, baseado em uma história
real, com conteúdo evangelizador, trazendo lindas
ilustrações.
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Na Antiguidade, as letras recebiam um valor numérico
correspondente. Isso originou o significado existente e
decifrado em cada nome. A Numerologia foi
desenvolvida pelo matemático grego Pitágoras, que
relacionava cada número a um princípio universal,
proporcionando uma melhor compreensão do
comportamento humano e do auto-conhecimento.
Descobrindo o significado do seu número pessoal
(formado pela soma dos números equivalentes as letras
que formam o seu nome), torna-se mais fácil realçar
seus aspectos positivos e trabalhar para corrigir e/ou
amenizar os aspectos negativos da sua personalidade.
A Numerologia é o estudo do significado dos números e
da influência deles no caráter e no destino das pessoas,
podendo ajudar você a se conhecer melhor.Conhecendo
suas potencialidades, dons e talentos, você terá muito
mais facilidade para encontrar equilíbrio e harmonia,
contribuindo para o seu sucesso e a sua realização em
todas as áreas da sua vida.
Os Remédios Florais de Bach são essências de flores
com vibrações que atuam diretamente sobre as
emoções. As 38 flores com propriedades curativas foram
encontradas pelo médico inglês Dr. Edward Bach, nos
anos 1930. Buscamos remédios na natureza desde
tempos imemoriais, quando antigos hindus, árabes,
egípcios, gregos e romanos encontravam nas ervas,
vales e montanhas o poder da cura de suas doenças.
Em sintonia com o universo, Bach pesquisou nas flores
dos campos ingleses, propriedades curativas para
emoções. O ponto de partida da pesquisa era a ligação
entre doença, fruto de um conflito do que a alma veio
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realizar e o que a personalidade escolhe fazer, e a cura.
Esta obra aborda a importância dos remédios florais
para o restabelecimento do equilíbrio mental, emocional
e psíquico.
Com uma visão ampla de harmonização entre você, a
natureza e o Universo, agregado as leis de atração e
física quântica, você será iniciado no Reiki Xamânico.
Assim, você vai externar cada vez mais o seu ser divino,
realizando mudanças maravilhosas e fantásticas, tanto
na sua vida pessoal quanto nas outras pessoas,
inclusive na vida dos seus familiares e entes queridos.
Texto destinado ao público infantil com conteúdo
evangelizador e belas ilustrações.
Texto para o público infantil , com conteúdo evangelizador e
belas ilustrações.
Existem diversas religiões e doutrinas espalhadas pelo
mundo. Assim como também há várias filosofias de vida e
correntes filosóficas. Em relação às religiões, se fizermos um
estudo comparativo, iremos constatar que há mais
semelhanças do que propriamente diferenças entre elas. No
que se refere às correntes filosóficas, o mesmo não ocorre;
pois, elas se apresentam com várias diferenças entre si.
Entretanto, intrinsecamente, ambas têm propósitos distintos e
complementares. Enquanto o propósito das religiões é a
evolução espiritual do homem, o propósito das correntes
filosóficas é a elevação da sua consciência. Em síntese,
apesar das diferenças existentes, os sistemas religiosos e
filosóficos visam a melhoria e o crescimento do ser humano
de um modo geral. Nesta obra, o leitor terá acesso a um
breve histórico de cada sistema (religioso e filosófico) e
chegará às suas próprias conclusões a respeito de cada um
deles.
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O Budismo é uma filosofia de vida baseada nos
ensinamentos deixados por Siddartha Gautama, o Buda
histórico, que viveu aproximadamente entre 563 e 483 a.C.
no Nepal. Essa filosofia é difundida no mundo todo e
encarada por alguns como religião, embora o Buda não seja
considerado um Deus, e seus ensinamentos nada tenham de
místico. O objetivo do Budismo é fazer com que cada um
liberte-se do sofrimento e encontre a felicidade. No Budismo,
não há nenhum deus, nenhuma liturgia, nenhum livro
sagrado. Por isso, o Budismo original é um estilo de vida nãosectário, que pode ser seguido por qualquer um, mesmo que
seja praticante de uma religião. O principal ensinamento do
Budismo está concentrado no que é comumente chamado de
As Quatro Nobres Verdades, sendo que a última delas
desdobra-se no Nobre Caminho Óctuplo, uma prática de oito
passos para conduzir as pessoas à felicidade.
Texto para o público infantil, com conteúdo evangelizador,
trazendo lindas ilustrações.
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