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Um livro motivador da aclamada e premiada criadora e
produtora executiva de grandes sucessos televisivos. "Você
nunca diz 'sim' para nada." Foram essas seis palavras, ditas
pela irmã de Shonda durante uma ceia de Ação de Graças,
que levaram a autora a repensar a maneira como estava
levando sua vida. Apesar da timidez e da introversão, Shonda
decidiu encarar o desafio de passar um ano dizendo "sim"
para as oportunidades que surgiam. Os "sins" iam desde
cuidar melhor de sua saúde até aceitar convites para
participar de talk shows e discursos em público. Além disso,
Shonda deu um difícil passo: dizer sim ao amor próprio e ao
seu empoderamento. Em O ano em que disse sim, Shonda
Rhimes relata, com muito bom humor, os detalhes sobre sua
vida pessoal, profissional e sobre como mergulhar de cabeça
no "Ano do Sim" transformou ambas.
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.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 milagre da manhã
http://media.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...

[PDF]

O poder do hábito
http://media.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 marido de faz de conta
http://media.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,...

[PDF]

Me Poupe!
http://media.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...
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Como fazer amigos e influenciar pessoas
http://media.beebok.info/br-1102580483/como-fazer-amigos-e-influenciar-pessoas.html

Não é por acaso que, mais de setenta anos depois de sua primeira edição, depois de mais
de 50 milhões de exemplares vendidos, Como fazer amigos e influenciar pessoas segue
sendo um livro inovador, e uma das principais referências do mundo sobre...

[PDF]

A menina da montanha
http://media.beebok.info/br-1427786090/a-menina-da-montanha.html

Tara Westover tinha 17 anos quando pisou pela primeira vez em uma sala de aula.
Nascida nas montanhas de Idaho, Estados Unidos, era a caçula de sete irmãos. Guiados
pelo fanatismo do pai, todos estavam sempre se preparando para o fim do mundo,
estocando conservas e dormindo com uma...
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A mágica da arrumação
http://media.beebok.info/br-986814410/a-magica-da-arrumacao.html

Prepare-se para conhecer o&#xa0;método de arrumação que vem conquistando milhões
de adeptos pelo mundo afora. A&#xa0;japonesa Marie Kondo, consultora e especialista
no assunto, vai ajudar&#xa0;você&#xa0;a organizar sua casa e sua&#xa0;vida...
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10% mais feliz
http://media.beebok.info/br-1007681175/10-mais-feliz.html

Dan Harris era um jornalista promissor, que construía com garra sua carreira de
apresentador na rede de televisão americana ABC News. Mas a obsessão pelo trabalho, a
autocrítica exagerada e a extrema competitividade o levaram a um ponto sem volta: o dia
em que teve um...
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Minha história
http://media.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 —...

Jejum Intermitente: Tudo o que precisa de saber para perder peso e
ter uma vida
[PDF]
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http://media.beebok.info/br-1347711605/jejum-intermitente-tudo-o-que-precisa-de-saber-paraperder-peso-e-ter-uma-vida.html

Se existisse um plano alimentar que possibilitasse queimar mais gordura, aumentar a
massa magra e aproveitar os benefícios de uma vida mais saudável, mais longa e mais
produtiva, você gostaria de saber mais sobre ele? Então é o livro que você estava...
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O conto da aia
http://media.beebok.info/br-1293554466/o-conto-da-aia.html

O romance distópico O conto da aia, de Margaret Atwood, se passa num futuro muito
próximo e tem como cenário uma república onde não existem mais jornais, revistas, livros
nem filmes. As universidades foram extintas. Também já não há...
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A coragem de não agradar
http://media.beebok.info/br-1339630031/a-coragem-de-nao-agradar.html

Na periferia de uma cidade milenar vivia um filósofo que ensinava&#xa0;que o mundo
era simples e que a felicidade estava ao&#xa0;alcance de todos. Certo dia, um jovem
insatisfeito com a vida&#xa0;foi&#xa0;desafiá-lo a provar sua tese. Com mais de 3
milhões de...

Dieta Cetogênica: Receitas Da Dieta Keto - Queime A Gordura Do
Corpo E Perca Peso Rápido!
[PDF]

http://media.beebok.info/br-1279621975/dieta-cetogenica-receitas-da-dieta-keto-queime-a-gor
dura-do-corpo-e-perca-peso-rapido.html

Descrição do livro: Você gostaria de mudar a sua vida? Você quer se tornar uma pessoa
mais saudável, aproveitando uma nova vida e melhor? Então, meu amigo, você veio para
o lugar certo! Está quase para descobrir uma dieta maravilhosa e muito...
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O Evangelho segundo o Espiritismo
http://media.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,...
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