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Yeah, reviewing a books a realidade sonhos e segredos de maria izabel tnia mara could amass your near connections listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, capability does not recommend that you have astonishing points.
Comprehending as capably as accord even more than additional will find the money for each success. next-door to, the publication as capably as insight of this a realidade sonhos e segredos de maria izabel tnia mara can be taken as with ease as picked to act.
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como a vossa vida poderá melhorar com isso. A sincronicidade é a linguagem universal da transformação - e os seus segredos revelam como poderão viver uma vida
rica em realização, sentido e encanto. Com este guia esclarecedor, aprenderão a ler os sinais à vossa volta e a tranformar o vosso mundo - uma sincronicidade de cada
vez!"
Ladrões de sonhos - A saga dos corvos - vol. 2-Maggie Stiefvater 2016-01-22 Ao lado de Blue, os garotos corvos — o privilegiado Gansey, o torturado Adam, o espectral
Noah e o sombrio e perigoso Ronan — continuam sua busca pelo lendário rei galês Glendower. Mas suas explorações enfrentam um duro contratempo conforme
segredos, sonhos e pesadelos começam a enfraquecer a linha ley — um canal invisível de energia que conecta lugares sagrados e que pode levá-los até o rei. Será por
isso que a floresta mística de Cabeswater sumiu inexplicavelmente? Quem é o misterioso Homem Cinzento e por que ele está procurando o Greywaren, uma relíquia
que permite tirar objetos de sonhos? E o que isso tem a ver com o indecifrável Ronan? Conforme Blue e os garotos corvos procuram respostas a essas e outras
questões, o perigo que os envolve se torna cada vez mais real, e será preciso apostar todas as fichas nessa aventura enigmática.
O segredo de Helena-Lucinda Riley 2018-04-09 "Uma história emocionante sobre relações familiares que atravessam gerações, os laços invisíveis que unem as pessoas
e a natureza complexa das famílias contemporâneas." – Lancashire Evening Post Quanta verdade o amor é capaz de suportar? Helena nunca esqueceu o verão que
passou na mágica Pandora, a casa de seu padrinho no Chipre, onde, cercada por oliveiras e pelo verde-esmeralda do Mediterrâneo, ela se apaixonou pela primeira vez,
aos 15 anos. Mais de duas décadas depois, tendo herdado a antiga propriedade, ela retorna a Pandora para mais um verão, dessa vez em companhia do marido e dos
filhos. No entanto, Helena sabe que voltar àquele lugar pode trazer à tona segredos que ela preferia esconder. Um desses segredos envolve Alex, seu filho mais velho,
fruto de uma relação anterior a seu casamento. Com uma inteligência acima da média, ele vive a difícil transição para a vida adulta e está determinado a descobrir a
identidade de seu verdadeiro pai. Enquanto o verão avança e pessoas do passado de Helena reaparecem, Pandora parece pronta a revelar os mistérios que ocultou por
tantos anos e que, uma vez descobertos, farão com que a vida de Helena, e de sua família, nunca mais seja a mesma.
O doador de sonhos para os paisO Segredo do Ídolo de Barro-Elisabeth Loibl 2014-03-28 Tio Henrique estava preocupado. Era difícil orientar-se debaixo da terra, sem bússola. Além disso, estava
brigando com sua consciência. Agira levianamente trazendo as crianças para essa aventura. Agora tinha a obrigação de tirar a sobrinha dali. Outro cruzamento! Direita
ou esquerda? Quando o Dr. Henrique resolveu levar seus jovens sobrinhos para conhecer os fascinantes caminhos da arqueologia, as descobertas começaram já na
cidade de Belém, no Mercado Ver-o-Peso e na visita ao Museu Emílio Goeldi. Mas é na Ilha de Marajó que eles vivem uma incrível aventura, quando Paulinho ganha de
presente um misterioso ídolo de barro. A história de tio Henrique e seus sobrinhos continua no livro "Aventura no Egito".
Janelas e segredos-Geraldo Lacerdo 2002
Tecnicas Fundamentais Do Psicodrama-Regina Fourneaut Monteiro 1998 Neste livro, um time de primeira linha de médicos e psicólogos com intimidade com as
técnicas psicodramáticas esclarecem e atualizam as propostas terapêuticas de J.L. Moreno, o criador do psicodrama. Aos "iniciados", oferece a descoberta de novas
possibilidades na área; aos "iniciantes", apresenta um mundo novo e encantador, de insuspeita criatividade.
Reflexos d'Alma-António Almas 2011-09-14 Prosa poetica, amor e paixao, seducao e emocao."
Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo-Benjamin Alire Sáenz 2014-04-30 Em um verão tedioso, os jovens Aristóteles e Dante são unidos pelo acaso e,
embora sejam completamente diferentes um do outro, iniciam uma amizade especial, do tipo que muda a vida das pessoas e dura para sempre. E é através dessa
amizade que Ari e Dante vão descobrir mais sobre si mesmos - e sobre o tipo de pessoa que querem ser. Dante sabe nadar. Ari não. Dante é articulado e confiante. Ari
tem dificuldade com as palavras e duvida de si mesmo. Dante é apaixonado por poesia e arte. Ari se perde em pensamentos sobre seu irmão mais velho, que está na
prisão. Um garoto como Dante, com um jeito tão único de ver o mundo, deveria ser a última pessoa capaz de romper as barreiras que Ari construiu em volta de si. Mas
quando os dois se conhecem, logo surge uma forte ligação. Eles compartilham livros, pensamentos, sonhos, risadas - e começam a redefinir seus próprios mundos.
Assim, descobrem que o amor e a amizade talvez sejam a chave para desvendar os segredos do Universo.
Segredos de uma noite de verão-Lisa Kleypas 2015-07-01 "Um romance excelente." – Publishers Weekly Apesar de sua beleza e de seus modos encantadores, Annabelle
Peyton nunca foi tirada para dançar nos eventos da sociedade londrina. Como qualquer moça de sua idade, ela mantém as esperanças de encontrar alguém, mas, sem
um dote para oferecer e vendo a família em situação difícil, amor é um luxo ao qual não pode se dar. Certa noite, em um dos bailes da temporada, conhece outras três
moças também cansadas de ver o tempo passar sem ninguém para dividir sua vida. Juntas, as quatro dão início a um plano: usar todo o seu charme e sua astúcia
feminina para encontrar um marido para cada, começando por Annabelle. No entanto, o admirador mais intrigante e persistente de Annabelle, o rico e poderoso Simon
Hunt, não parece ter interesse em levá-la ao altar – apenas a prazeres irresistíveis em seu quarto. A jovem está decidida a rejeitar essa proposta, só que é cada vez mais
difícil resistir à sedução do rapaz. As amigas se esforçam para encontrar um pretendente mais apropriado para ela. Mas a tarefa se complica depois que, numa noite de
verão, Annabelle se entrega aos beijos tentadores de Simon... e descobre que o amor é um jogo perigoso. No primeiro livro da série As Quatro Estações do Amor,
Annabelle sai em busca de um marido, mas encontra amizades verdadeiras e desejos intensos que ela jamais poderia imaginar.
IGNIUS - O Segredo da Transmutação-Emmanuel de Cériz
Os Segredos da Rapariga Tatuada-DAN BURSTEIN 2012-02-28 Através de comentários perspicazes e entrevistas reveladoras, entramos no mundo singular de LISBETH
SALANDER, MIKAEL BLOMKVIST e do próprio STIEG LARSSON, descobrindo as fascinantes experiências da vida do autor e os incidentes à volta da vida política
sueca, da violência sobre as mulheres e dos movimentos neonazis que estão no centro da obra de STIEG LARSSON. O que torna LISBETH SALANDER tão especial e
inesquecível? Porque é que pessoas dos mais variados quadrantes sociais e diferentes preferências consideram a TRILOGIA MILLENNIUM tão fascinante? Quais os
motivos de tanta especulação - e qual é, afinal, a verdade - sobre a trágica morte de STIEG LARSSON aos cinquenta anos, imediatamente antes da publicação da
trilogia, e a amarga batalha em volta da sua herança? Quais eram as ideias de LARSSON para o quarto livro? Terá deixado pistas para os restantes livros da série de
dez que pensara escrever?
Vou contar-te um segredo-Margarida Rebelo Pinto 2006
Alexandre, o grande: O segredo do oráculo-Valerio Manfredi 1998
O segredo da morta-António de Assis Júnior 2004
Nunca desista de seus sonhos-Augusto Cury 2015-07-28 "Precisamos perseguir nossos mais belos sonhos. Desistir é uma palavra que tem que ser eliminada do
dicionário de quem sonha e deseja conquistar. Não se esqueça de que você vai falhar 100% das vezes em que não tentar, vai perder 100% das vezes em que não
procurar, vai estacionar 100% das vezes em que não ousar caminhar." – Augusto Cury Com mais de 30 milhões de livros vendidos sobre temas como crescimento
pessoal, inteligência e qualidade de vida, o psiquiatra Augusto Cury debruça-se aqui sobre nossa capacidade de sonhar e quanto ela é fundamental na realização de
nossos projetos de vida. Os sonhos são como uma bússola, indicando os caminhos que seguiremos e as metas que queremos alcançar. São eles que nos impulsionam,
nos fortalecem e nos permitem crescer. Se os sonhos são pequenos, nossas possibilidades de sucesso também serão limitadas. Desistir dos sonhos é abrir mão da
felicidade, porque quem não persegue seus objetivos está condenado a fracassar 100% das vezes. Analisando a trajetória vitoriosa de grandes sonhadores, como Jesus
Cristo, Abraham Lincoln e Martin Luther King, Cury nos faz repensar nossa vida e nos inspira a não deixar nossos sonhos morrerem.
O peso de um segredo-Afonso Celso Calicchio 1977
O segredo da pirâmide-Adelmo Genro Filho 1987
O segredo de Leuzza-José Severino Neto 2005
Inominável segredo-António Augusto Menano 1993
Segredo não revelado-Alberto Coutinho 1973
QUANDO A ALMA FALA-JANICE FRANÇA Aqui exponho, em versos, um pouco de mim como mulher, pessoa, mãe, esposa, companheira, amante e tantas outras facetas
que adquirimos pela vida, principalmente depois dos trinta anos; conflitos vêm à tona assim como a necessidade de auto-conhecimento. Viajar para dentro de mim fez
surgir a maioria destes poemas. Que eles possam servir de reflexão a quem os leia.
Obras: O sargento-mor de Vilar.-O segredo do abade.-O balio de Leca.-A ultima dona de S. Nicolau.-Um motim ha cem anos.-O filho do Baldaia.-A caldeira de Pero
Botelho.-El rei dinheiro.-v.2.O genio do mal.-Verdades e ficcoes.-Honra ou loucura.-Poesias e contos-Arnaldo Gama 1973
O segredo da rua 18-Zélia Gattai 1990
O segredo de Miguel Zuzarte-Mário Ventura 1999
O Coronel tem um segredo-Delora Jan Wright 1993
Amantes nas estrelinhas-Tânia Du Bois Amantes nas Entrelinhas são crônicas sobre vários assuntos, no decorrer do dia a dia. A autora revela o que de fato desvela na
busca de novas leituras, escritores, dúvidas e emoções, na sintonia com as artes, no traçar palavras e elaborar hipóteses sobre seus signi��cados, dando vez e voz aos
escritores.
SEGREDOS DO TEMPO-VALDINEI DE FREITAS Em sua busca por compreensão acerca da natureza de estranhos e recorrentes sonhos que vêm perturbando suas
noites, Vânia recebe o maior de todos os presentes: a verdade oculta pelo tempo. A sua verdade! Duas histórias. Um século a separá-las; a imortalidade da alma a
entrelaçá-las. Quando a morte não é o fim e, depois dela, o que nos espera é a realidade, aprendemos que nunca estamos sozinhos e que o passado reescreve nossas
vidas e se faz presente em nosso futuro. "Segredos do Tempo" é um romance inspirado em acontecimentos reais que percorrem uma ínfima fração da longa jornada do
Espírito imortal da jovem Vânia. Vida, morte, saudade, dúvidas, amor, ódio, vingança e recomeços são alguns elementos presentes nesta obra e que são analisados sob
a ótica da Doutrina Espírita, mais precisamente sob o ângulo da Lei de Causa e Efeito. O leitor certamente encontrará, na história das personagens, fragmentos de
histórias cotidianas, instigando-o a tentar desvendar tortuosos caminhos de nossas vidas, retirando, assim, a venda que nos impede de conhecer os segredos ocultos no
tempo.
Os sonhos da menina desencantada-Maria Helena Bramão 1958

A REALIDADE, OS SONHOS E SEGREDOS DE MARIA IZAB-TÂNIA MARA DE MATOGROSSO Com os mesmos ideais de Maria Izabel, Tânia Mara de Matogrosso viajou
em seu livro pelos caminhos do antigo Matogrosso e na inspiração dos sonhos da menina mulher, Maria Izabel, relatou através do amos pelo seu príncipe sertanejo e,
com extrema competência, mostrou o terror de guerra do Paraguai. Uma mistura de amor, ódio, suor e lágrimas, fizeram dessa edição uma obra de permanente
consulta para quem quer conhecer o que nossos queridos amigos hermanos paraguaios, na época, fizeram de atrocidades e de barbáries o que definitivamente não
combina com os mesmo dos dias de hoje.
Maria Izabel A Realidade Sonhos E Segredos-Tânia Mara 2015-04-22 APRESENTAÇÃO Com os mesmos ideais de Maria Izabel, Tânia Mara viajou em seu livro pelos
caminhos do antigo Mato Grosso e na inspiração dos sonhos da menina mulher Maria Izabel. Relatou o amor pelo seu príncipe sertanejo e, com extrema competência,
mostrou o terror da guerra do Paraguai. Uma mistura de amor, ódio, suor e lágrimas fizeram dessa edição uma obra de permanente consulta para quem quer conhecer
um pouco da nossa história, bem como conhecer o que nossos queridos amigos hermanos paraguaios, na época, fizeram de atrocidades e de babáreis, o que
definitivamente não combina com o que conhecemos deles nos dias de hoje. As invasões das fazendas e das vilas eram precedidas e finalizadas com extrema dose de
crueldade, com assassinatos frios de homens, estupros e sem piedade, decretavam morte às crianças. Não satisfeitos, levaram os brasileiros para o Paraguai e os
transformavam em escravos, tudo em nome de uma vontade imposta e conduzida pelo líder Solano Lopez com o objetivo e ambição de ampliarem seus domínios
territoriais. Para fazer o resgate desses brasileiros e impedir o avanço dos paraguaios, o Império através da Província de Mato Grosso, saindo de Cuiabá, determina a
marcha para a recuperação do solo dos brasileiros. A partir dessa data, começa a história linda de Maria Izabel que, junto com seus pais, irmãos e tios passaram a
sofrer a violência da guerra com a chegada dos primeiros paraguaios à Fazenda Stª Maria. Tânia Mara também, a partir dessa fase, em sua narrativa, começa o
exercício maravilhoso da história da guerra, dos sonhos e do amor de Maria Izabel, dela é esta linda frase para o seu príncipe sertanejo “Minha alma te abraça, te
saúda e te venera. És para mim meu eterno amor”. E, também, com este abraço em homenagem a nossa cultura, Tânia Mara reverencia nossos heróis militares, civis e,
em especial, os nossos bravos índios, negros, mulheres e crianças, numa mistura gostosa de guerra, ódio, violência, amor e paz. César Quintas Guimarães
Uma vida à sua medida: O segredo para tornar realidade os seus sonhos com a Lei da Atração-Mafalda Lempicka 2018-09-07 O segredo para ver todos os seus sonhos
realidade encontra-se dentro destas páginas. Há muito tempo que se pregunta como atrair mais dinheiro? Existem facetas da sua vida que gostaria mudar para poder
ter uma felicidade mais plena? Está cansado de sentir que não tem nenhum controlo sobre as suas circunstâncias? Gostava de ter pensamentos mais positivos? Está
farto de sentir-se mal? O poder da mente é simplesmente maravilhoso. Os pensamentos são uma verdadeira fonte de criação que, até agora, a humanidade não soube
usar. Tudo o que tem e tudo aquilo que até agora não conseguiu ter, depende de como usa a sua capacidade criativa. Esta se encontra no seu interior, está aí para si!
Deve saber que não estamos à mercê das circunstâncias, a sorte não é algo que se reparta aleatoriamente, pode aceder a ela e colocá-la no seu caminho. Com este livro
aprenderá a trabalhar conscientemente com a Lei da Atração, tomará de uma vez por todas as rédeas da sua vida e será o que sempre sonhou Ser. Aprenda a usar o
poder do agora, o poder da intenção, manifeste a realidade que deseja. Somos como um grande íman que atrai até nós tudo o que temos e o que carecemos isso é o que
dita a Lei da Atração. Já é hora de que decidamos o que queremos e o que não queremos atrair. Está preparado para encontrar a felicidade?
10 Segredos para Alcançar os Seus Sonhos-Mónica Esgueva 2017-03-01 Todo o crescimento requer tolerar um grau de desconforto. Para podermos tomar decisões
acertadas, temos de aceitar os nossos comportamentos inconscientes e os nossos pensamentos automáticos. Frequentemente, isto é doloroso, mas tem enormes
recompensas na nossa vida! Com um cruzamento sugestivo entre o coaching e filosofia oriental, e através de uma linguagem clara e acessível, este livro vai revelar-nos
as chaves para nos compreendermos melhor, atingirmos o equilíbrio pessoal e vivermos com maior plenitude. Através de casos reais, especialmente selecionados pela
autora, vamos perceber as armadilhas em que caímos muitas vezes, só porque tentamos evitar os desconfortos. Com a sua larga experiência como coach, Mónica
Esgueva propõe-nos caminhos para superar o sofrimento e sarar feridas do passado, para conseguirmos ver e preparar-nos para um futuro mais luminoso e mais feliz.
● Com um cruzamento sugestivo entre o coaching e a filosofia oriental, e através de uma linguagem clara e acessível, este livro vai revelar-nos as chaves para nos
compreendermos melhor, atingirmos o equilíbrio pessoal e vivermos com maior plenitude. ● O livro apresenta a mais valia de ter casos reais, especialmente
seleccionados pela autora, para ajudar a perceber as armadilhas em que caímos muitas vezes, só porque tentamos evitar os desconfortos. ● Esgueva é uma autora
muito credível e com uma vastíssima experiência como coach. Propõe ao seu público caminhos para superar o sofrimento e sarar feridas do passado, para este
conseguir ver e preparar-se para um futuro mais luminoso e feliz.
Segredos Perfeitos-P. Barbosa 2015-11-19 Se calhar morremos todos pelo caminho da vida, devagarinho e sem darmos conta. Somos simultaneamente o assassino e a
vítima do ato diário que nos transforma. E no meio de tão grande promiscuidade, remetemos a pobre vítima para as memórias do passado e abraçamos o assassino que
assume o presente. *** Por vezes chego ao fim de um parágrafo e tenho nojo de mim mesmo; das ideias e das palavras que acabo de escrever, como se o ato implícito
de negação, no nojo que faço de mim mesmo, fosse uma náusea que não sabe se deve negar as palavras que acabaram de ser escritas ou apenas a existência que se
atreveu escrevê-las; mas será certamente das palavras, pois não pensei nelas; passaram diretamente de algum ponto obscuro do universo para a ponta dos meus dedos.
Tenho de as reler para as entender, e quando o faço fico com medo de desaparecer; de pensar que sou nada ou pior que isso. Mas se não sou culpado por elas, pelas
palavras que escrevo, e se estas surgiram por simples oportunidade material, então alguma razão hão de ter.
Segredos De Um Imperfeito Modo De Amar-Alessandro Luiz Gonzaga 2009-12-25 O livro baseia-se no dia-a-dia de Alessandro sob o ponto de vista de seus diários que
começaram a ser escritos em 1995 e findaram-se em Dezembro de 2000. A temática é a transformação e a mudança de um jovem tímido na busca de sua verdadeira
identidade, a qual, ele já conhece, mas à princípio reluta em aceitar. Encontram-se aqui suas impressões do mundo, das pessoas, dos comportamentos humanos; e a
difícil luta dos que, como ele, não nasceram para fazer parte dos grupos majoritários no que diz respeito à sexualidade. Esse livro é mais que uma autobiografia, é mais
que um desabafo. É uma tentativa de não enlouquecer.
Segredo Da Sombra, O-Debbie Ford Este livro mostra como redescobrir a verdadeira essencia, que se esconde nas sombras das dramaticas historias de vida. A autora
propoe a compreensao de que, escondidas nas sombras da historia, estao a grandeza e a dadiva exclusiva. 'O Segredo da Sombra' mostra que as historias que se conta
sobre a propria vida nao definem quem realmente a pessoa e. Na verdade, elas impedem que se alcance o objetivo e potencial. Quando se vive nessas historias, fica-se
presos a dialogos interiores barulhentos, habitos autodestrutivos e comportamentos abusivos. Mas, assim que sao entendidos e trabalhados, os traumas e deficiencias,
a dor e insatisfacao levam para as profundezas do intimo e devolvem a essencia divina.
O segredo de Luísa-Fernando Dolabela 2012-02-15 Com mais de 170 mil exemplares vendidos, O segredo de Luísa se tornou referência quando o assunto é
empreendedorismo. Adotado por universidades e MBA's em todo o Brasil, o que faz este livro ser tão especial é o fato de tratar do assunto através de uma saborosa
história com trama, conflitos, reviravoltas e personagens a quem nos apegamos e para quem torcemos. Usando como fio condutor a trajetória de Luísa, uma jovem
mineira entusiasmada com a idéia de abrir uma empresa para vender a deliciosa goiabada que sua tia produz, Fernando Dolabela ensina passo a passo tudo o que é
preciso saber para ir do sonho ao mercado. Com uma estrutura completamente inovadora, o livro oferece a alternativa de se concentrar na história ou se aprofundar
nas informações específicas sobre marketing, plano de negócios, finanças, administração e organização empresarial. Esses ensinamentos são apresentados à medida
que a história evolui, acompanhando o ritmo com que Luísa vai aprendendo. Assim é possível descobrir aos poucos as etapas necessárias à criação de uma empresa,
desde sua idealização até à garantia de sua sobrevivência. Além de apresentar um estudo completo da empresa de Luísa – que serve de modelo para qualquer
empreendimento –, o livro inclui testes para ajudar o leitor a conhecer seu perfil e descobrir o potencial de seu futuro negócio. Dessa forma interativa e dinâmica,
Dolabela mostra como cada um pode desenvolver seus próprios talentos para obter sucesso como empresário – mesmo que não tenha nenhuma prática comercial nem
recursos para investir –, contanto que possua uma enorme vontade de realizar seus sonhos. "A atividade empresarial é apenas uma das infindáveis formas de
empreender. A minha visão de empreendedorismo é abrangente, contempla toda e qualquer atividade humana e, portanto, inclui empreendedores na pesquisa, no
governo, no terceiro setor, nas artes, em qualquer lugar. O empreendedor é definido pela forma de ser, e não pela maneira de fazer." - Fernando Dolabela
Os Sete Segredos Da Sorte-Henry Osal 2014-12-12 Sete passos simples que irão nos levar para mais perto de nossos sonhos. Um guia maravilhoso para uma vida feliz.
Quando encontro pessoas que se sentem com sorte, as pessoas a quem a fortuna sorriu em algumas ou várias ocasiões, eles geralmente concordam em uma coisa: a
sorte ou a fortuna não vieram por acaso. A sorte exige perseverança, entusiasmo e trabalho duro para se reconciliar conosco, ou seja, é preciso colocar esforçar-se para
atraí-la para nossas vidas. Podemos identificar a SORTE como um golpe que nos chega uma vez na vida e perdemos todo o nosso tempo esperando por esta colisão,
uma abordagem que na maioria dos casos é ineficaz. Nós tendemos a pensar em nossa ESTRELA DESAFORTUNADA quando nós, atordoados, vemos as notícias sobre
pessoas felizes, que ganharam na loteria; encontraram petróleo embaixo de suas fazendas ou tiveram uma criança superdotada que os tornaram milionários. Estes são
casos excepcionais. No entanto, nós não agradecemos à nossa ESTRELA DA SORTE quando vemos ou lemos notícias trágicas. Parece apenas que isto não pode
acontecer conosco. E a probabilidade de que, por acaso, algo realmente bom nos aconteça é a mesma de que algo muito ruim nos aconteça: MUITO RARA. Então,
vamos começar a pensar na sorte como algo que podemos controlar, como um caminho que podemos escolher, para alcançar um objetivo. Isto exige atenção a uma
série de regras, que tenho chamado de SEGREDOS, embora na realidade estejam apenas carregados de senso comum. Vamos trilhar juntos este caminho.
SEGREDO DA ATRAÇAO, O - 101 DICAS PARA ATRAIR SEU-LANE LACERDA O livro O Segredo da Atração ? 101 Dicas para atrair seu amor na Internet guia a leitora
pelo mundo virtual, mostrando com clareza em suas dicas as vantagens e os riscos que essa viagem oferece.De maneira divertida e direta, a autora desvenda o segredo
para que a leitora não caia em armadilhas e obtenha sucesso em seus relacionamentos no mundo virtual.O livro traz ainda estatísticas que mostram o crescimento do
número de cadastrados em sites de relacionamento em todo o mundo.O que aumenta significativamente as possibilidades para quem quer encontrar o amor.
O Segredo dos Imortais Passado-Alexandra Torres 2013-05-10 E se existisse um elixir da imortalidade oculto durante séculos? E se ainda nos restasse um passado por
descobrir? Quando Alma Parker desperta de um coma de sete anos, não imagina que os próximos acontecimentos a irão levar ao passado. Alma tinha onze anos quando
sofreu um acidente de viação onde os seus pais perderam a vida. Surpreendentemente sai ilesa do mesmo acidente e é salva por um misterioso desconhecido que
acidentalmente presencia o trágico sucesso. Do dia do acidente, apenas recorda a silhueta de um vulto negro rodeando-a nos seus braços até que fecha os olhos e entra
num coma profundo, para despertar sete anos depois. No dia em que chega a casa, depois de uma estância no hospital, Alma descobre que vai ter como vizinho um
rapaz indescritivelmente atraente, misterioso e com um estranho brilho nos olhos. Em breve, estabelecem uma amizade que inevitavelmente dará lugar ao amor. Um
amor que com o tempo, alguns perigos e segredos revelados Alma perceberá ser talvez impossível.
Os 7 Segredos da Sincronicidade-TRISH; MACGREGOR MACGREGOR 2012-02-27 "Em ""Os 7 Segredos da Sincronicidade"" verão que não existem coincidências - e
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