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MUITOS SIGNIFICADOS Desde que o homem pensa, estamos
em busca de valores absolutos, tais como o bem, o sagrado, o
justo e o belo. Nossa vida, afinal, depende de escolhas, e para
fazê-las precisamos de fundamentos que nos sirvam como
guias. É para falar sobre esses fundamentos e sobre aquilo
que nos faz livres para escolher entre os muitos caminhos que
a vida oferece que Clóvis de Barros Filho e Júlio Pompeu
fazem neste livro um diálogo sobre o valor. Com a linguagem
que já se tornou sua marca direta, apaixonada e inimiga do
bom-mocismo , eles trazem as raízes filosóficas desse conceito
para o nosso dia a dia e mostram a importância de entender o
que é o valor em um mundo onde predominam os homens
incapazes de transcender o próprio umbigo em uma palavra,
os canalhas. Como atribuir valor a uma obra de arte,
paisagem, conduta humana? O que nos faz dizer que uma
pessoa é mais bonita que outra, ou que uma ação é melhor
que outra, ou ainda que um funcionário é mais útil que outro?
Para viver e conviver, é preciso o tempo todo responder a
perguntas como essas, uma vez que não há nada que façamos sem supor quanto valem as coisas. E,
mais do que isso, é preciso entender que não existem referências aceitas por todos, e que por isso
estamos sempre escolhendo com base em interesses pessoais, o que nos leva constantemente ao
conflito. É para nos ajudar a viver com a consciência dos valores que nos guiam que este livro foi
escrito. Ou os compreendemos e assumimos as rédeas de nossa existência, agindo de acordo com
esses valores, ou então nos deixamos devorar por eles e vivemos uma vida cujas referências são
estranhas a nós mesmos. Clóvis de Barros Filho é professor livre-docente pela ECA- USP.
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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]

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]

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...

[PDF]

After
http://media.beebok.info/br-1093695334/after.html

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao
transformar os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de
amor sexy, a série After vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro
livro, Tessa,...

[PDF]

O poder da ação
http://media.beebok.info/br-1098942616/o-poder-da-acao.html

Acorde para os objetivos que quer conquistar. Já aconteceu a você de se olhar no espelho
e não gostar daqueles quilos a mais? De observar seu momento profissional somente com
frustração? De se sentir desconectado dos seus familiares, dos seus amigos? Se você...
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Os segredos da mente milionária
http://media.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]

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 —...

[PDF]

A tríade do tempo
http://media.beebok.info/br-1389352234/a-triade-do-tempo.html

Considerado o maior especialista em gestão do tempo no Brasil, Christian Barbosa
oferece uma solução definitiva para quem deseja uma vida mais equilibrada, voltada para
a realização dos seus sonhos. Com base em uma pesquisa realizada com mais de 42 mil
pessoas em...
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Aprendizados
http://media.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...
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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,...
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Como fazer amigos e influenciar pessoas
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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...
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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...
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Seja foda!
http://media.beebok.info/br-1343814022/seja-foda.html

Aposto que você quer, no final da sua vida, olhar para trás, bater no peito com o coração
cheio de felicidade, sem falsa modéstia, com plena convicção e serenidade, e dizer: minha
vida foi FODA. Mas calma, encontrar este livro é só o...

[PDF]

Comunicação não-violenta
http://media.beebok.info/br-1048241045/comunicacao-nao-violenta.html

Manual prático e didático que apresenta metodologia criada pelo autor, voltada para
aprimorar os relacionamentos interpessoais e diminuir a violência no mundo. Aplicável
em centenas de situações que exigem clareza na comunicação: em...
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Do mil ao milhão
http://media.beebok.info/br-1437535628/do-mil-ao-milhao.html

Em seu primeiro livro, Thiago Nigro, criador da plataforma O Primo Rico , ensina aos
leitores os três pilares para atingir a independência financeira: gastar bem, investir
melhor e ganhar mais. Por meio de dados e de sua própria experiência como investidor e
assessor, Nigro...
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