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Qual é o seu legado? - Marlon Reikdal 2022-12-07
No fundo, a questão vai muito além de um "sim" ou "não". O reconhecimento de que temos um legado, ou o
simples fato de começarmos a nos perguntar se temos um, traz com ele o começo de uma grande
transformação. Perguntar se você pode ter um legado é se abrir para novas possibilidades, considerando a
influência que temos no mundo. É, para muitas pessoas, o início da conscientização da dimensão coletiva.
(da obra)
Insights Para Um Mercado em Transição - Walter Longo

It is this "immoral" soul of ours that impels us to do battle with God--and out of this clash, Bonder predicts,
a new humanity will emerge. In the course of discussion, he examines a variety of intriguing issues
touching on religion, science, and culture, including the findings of evolutionary psychology; the relation of
body and soul; infidelity in marriage; the stereotype of Jew as traitor; sacrifice and redemption in Judaism
and Christianity; and the Messiah as archetypal transgressor.
Direito das Famílias - ADRIANA CALDAS DO REGO FREITAS DABUS MALUF 2022-05-05
Na atualidade a família está cada vez mais plural, podendo ser monoparental, unipessoal, homoafetiva,
formada nos estados intersexuais, eudemonista, unilinear, além da família formada pela união estável e
pelo casamento. O ponto comum entre todas é o amor, sendo o que as une é o afeto. Ness sentido, tendo
como base um cenário verdadeiro e plural, a autora enfrenta complexas questões como: o que é infidelidade
virtual e quais os seus efeitos jurídicos? Quais as medidas que podem ser tomadas em caso de alienação
parental? O que é poliamor e família plúrima? Como a doutrina e a jurisprudência cuidam da matéria? O
que é identidade de gênero e como está se apresenta na atualidade? Esta é uma obra indispensável para os
operadores do direito, psicólogos, sociólogos, antropólogos, médicos, estudantes universitários e demais
interessados nesse fascinante tema.
The Kabbalah of Time - Nilton Bonder 2009-11
The Kabbalah of Time is an interactive investigation of two fundamental mysteries: the Absolute (God) and
the Infinite (time-space). Everything that has form was shaped by the transitory nature of time. God, devoid
of form, as presented in the Biblical text, is a God that does not belong to time. Using mystical teachings
within Judaism to learn from the perspective of beyond time, Rabbi Nilton Bonder presents some intriguing
questions and mysterious answers that can contribute to a better intimacy with reality. Viewing Creation as
the Creation of time itself he proposes a countdown for the establishment of sequential time as we know it.
Day 1: The Everlasting produces the Now. Day 2: The Now produces existence. Day 3: Existence produces
death. Day 4: Death produces feelings. Day 5: Feelings produce intelligence. Day 6: Intelligence produces
the past. Day 7: The past produces the future. Why would a Creator by nature be hidden and invisible? Can
something exist without being inside time? Where did we come from and where do we go when we leave
time? What if time could be understood as a place, a place that has no direction?
Memoirs of a suicide - Yvonne do Amaral Pereira 2021-10-10
Under the guidance of the spirit Leon Denis, the spirit author Camilo Castelo Branco, using the pen name
Camilo Cândido Botelho, describes to the médium Yvonne A. Pereira, his dreadful experience after having
discarnated by committing suicide. The book entails invaluable instruction, demonstrating the greatness of
the Divine Mercy toward repentant suicides and providing them with the opportunity to understand the
universe and life in its fullest dimension. The beginnings of planet Earth, the evolution of the human being,
the immortality of the soul, Christian morality, and other relevant themes are presented for the
understanding that “… no attempt at moral growth will work if we remain imprisoned in self-ignorance.” A
complete reading of this work shows that there is a road of reconstruction for those who repent. There is
always hope because rehabilitation is possible.
Cruel - Bárbara Braga 2021-09-02
Dilemas morais. Modalidades dolorosas. Dores honestas. Desonestidades leais. Em uma narrativa leve e

Jornada Cabalista - José Arnaldo De Castro 2016-09-27
Uma obra que prima pelo ecumenismo e que é indicada para judeus, cristãos, budistas, taoistas,
muçulmanos, enfim, leitores de todos os credos e até mesmo para aqueles sem uma crença definida; este
livro destina-se ao ser humano a quem oferece uma jornada de surpresas e aventuras com a Cabalá. Esta é
uma obra com um começo, porém sem fim pois foi idealizada para leituras e releituras frequentes. O leitor
é convidado a escrever um outro livro segundo sua ótica e entendimento. Há ainda o desafio de reescrever
constantemente as suas anotações à medida em que as releituras acontecerem. Para isso o autor
disponibiliza espaço ao fim de cada capítulo e convida insistentemente para que o leitor escreva ali suas
impressões. A pretensão é criar um livro escrito a quatro mãos (as do autor e as do leitor) pois afinal está
será uma jornada que apesar de palmilhada por ambos não necessariamente os levará ao mesmo destino. A
linguagem é descomplicada e amistosa como aquela que convém durante um passeio descontraido e alegre.
Passo a passo desvendaremos os mistérios de uma tradição milenar porém tão atual quanto a última edição
do jornal de sua preferência. Neste livro o leitor descobrirá que a Cabalá é tão surpreendente quanto
fantástica.
13 Fatal Errors Managers Make and How You Can Avoid Them - W. Steven Brown 2015
With straightforward, insightful advice, renowned business trainer W. Steven Brown provides managers-from new to experienced--with essential leadership tools. This is the book that "ought to be in the top
drawer of every manager's desk"*. Are you guilty of... * Being a buddy, not a boss? * Never admitting that
you are accountable? * Managing different people in the same way? * Failing to set common business
goals? * Trying to control your people instead of influencing their thinking with enthusiasm? These are just
a few of the 13 fatal errors managers make. Errors that waste valuable time, money, and talent. This book
will show you how to recognize problems--and avoid them--before they happen. Author Steven Brown, a
nationally recognized professional trainer and consultant, provides the essential guide for effective
managers and shows you how to get the best from your workers, your company--and yourself.
Our Immoral Soul - Rabbi Nilton Bonder 2014-02-11
A treatise on when and why to heed your soul's transgressive instinct, with examples drawn from biblical
history and Hasidic lore. Rabbi Bonder turns a few conventional ideas on their heads as he identifies the
forces at play in individual, social, and spiritual transformation. Many people believe that obedience to the
established moral order leads to the well-being of society as well as the salvation of their souls. On the
contrary, says Bonder, the human spirit is nourished by the impulse to betray and transgress the ways of
the past. Even the Bible legitimizes our God-given urge to disobey in order to evolve, grow, and transcend.
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descomplicada, por meio da história de um casal peculiar - como todos são -, a autora mostra que o amor é
uma dança divina e cruel.
Blood, Bones and Body Bits - Nick Arnold 2014-01-02
Blood, Bones and Body Bits is a bone-chilling book of bodies to make kids squeal! Peek inside to discover all
the squishy secrets of your body including the nasty bits nobody wants to tell you! Find out what happens
when a boil bursts. See what lives in your eyelashes. Gulp at the workings of your disgusting digestion. And
discover why corpses need haircuts even after they're dead. This book of squishy, squelchy and amazing
things lets children get the inside story on their insides if they dare!
A alma imoral - Nilton Bonder 1998

transformar esse comportamento, para que essa escravidão termine, e o leitor possa melhorar muito a sua
qualidade de vida emocional.
Getting to Yes with Yourself - William Ury 2015-01-20
William Ury, coauthor of the international bestseller Getting to Yes, returns with another groundbreaking
book, this time asking: how can we expect to get to yes with others if we haven’t first gotten to yes with
ourselves? Renowned negotiation expert William Ury has taught tens of thousands of people from all walks
of life—managers, lawyers, factory workers, coal miners, schoolteachers, diplomats, and government
officials—how to become better negotiators. Over the years, Ury has discovered that the greatest obstacle
to successful agreements and satisfying relationships is not the other side, as difficult as they can be. The
biggest obstacle is actually our own selves—our natural tendency to react in ways that do not serve our true
interests. But this obstacle can also become our biggest opportunity, Ury argues. If we learn to understand
and influence ourselves first, we lay the groundwork for understanding and influencing others. In this
prequel to Getting to Yes, Ury offers a seven-step method to help you reach agreement with yourself first,
dramatically improving your ability to negotiate with others. Practical and effective, Getting to Yes with
Yourself helps readers reach good agreements with others, develop healthy relationships, make their
businesses more productive, and live far more satisfying lives.
Uma Janela Para O Infinito - Joel Cintra Borges 2018-07-11
A palavra crônica vem do grego khrónos, que quer dizer tempo. Assim, uma crônica, na verdadeira acepção
da palavra, deveria tratar de assuntos do momento: a situação política, o clima, acontecimentos felizes ou
infelizes que causam algum rebuliço... Mas, essa obra versa sobre tudo: pequenas biografias de gente
interessante, como Chiquinha Gonzaga e Zumbi dos Palmares; astronomia (porque é importante saber
onde, afinal, nós moramos!); pequenas histórias sobre amores e dores de personagens na maioria das vezes
reais, que desfilaram na passarela do tempo!
Tirando os sapatos - Nilton Bonder 2008

Yiddishe Kop - Rabbi Nilton Bonder 1999-06-29
The Jews are known for their intuitive genius in getting out of a pickle. With their long history of
persecution, they've developed a knack for escaping seemingly hopeless predicaments: when your back is
against the wall, you learn to think fast. Centuries of reasoning and interpreting the Holy Scriptures have
also contributed to the Jews' skill in solving the most puzzling problems. This astute way of thinking is
known in Yiddish as yiddishe kop, literally "Jewish head." Through Jewish humor, folklore, and tales of the
great rabbis, Rabbi Nilton Bonder presents the basic principles of this creative approach to thinking, which
sees beyond appearances to the hidden truth of any problem. Once these are mastered, they may in turn be
applied to many "impossible" situations that arise in business and in life. The book focuses on four levels of
solving a problem: 1. On the level of Information, we approach problems literally, in response to the obvious
and the concrete. 2. On the level of Understanding, we obtain concealed information through techniques
such as questioning, reframing, and emptying the mind. 3. On the level of Wisdom, we access the world of
intuition, where a "fool" can achieve the impossible by relying on feelings, premonitions, dreams, and
coincidences. 4. On the level of Reverence, we discover the hidden Reality behind appearances. This is the
realm of those who dare to take risks, make commitments, and learn from mistakes, who act out of their
living experience without relying solely on reason and conceptual thinking.
Brazil, the promised land - Bruno Feigelson 2020-05-30
Do you really know the story of the Jewish people? Do you know the most fascinating aspects of their
immigratory movements around the world? With great mastery, writer Bruno Feigelson recount the
creation of a nation that relied greatly on the contribution of the Jewish community – and the reasons of
why it will become a true paradise on earth.
G.K. Hall Bibliographic Guide to Latin American Studies - Benson Latin American Collection 2000

Miriams Hebammen - Konrad Yona Riggenmann 2018-10-26
Starkes Stück? Auf Basis akribischer Recherche präsentieren diese sieben Szenen keines Krippenspiels
eine realistische, biblisch belegbare und sich aufdrängende, aber zweitausend Jahre lang verdrängte Lesart
der Ankunft des Nazareners in dieser Welt: Sein Ende als Opfer römischer Soldaten entspricht in
berührender Psycho-Logik seinem Lebensanfang als Sohn der jungen Landarbeiterin, die Opfer römischer
Soldaten wurde. Fern von jeder Blasphemie, stattdessen mit viel Sympathie für beide Opfer zeigen diese
Szenen, dass (so der brasilianische Rabbiner Nilton Bonder) "nicht Gewalt und Männlichkeit, sondern ... die
Frau der Menschheit den Weg bahnt" und dass, in den Worten der katholischen US-Theologin Jane
Schaberg, die verdrängte Tradition der illegitimen Geburt uns "unmaskiert beschenkt mit reicheren
menschlichen Realitäten und deshalb mit tieferem theologischem Potential."
Fools, Frauds and Firebrands - Roger Scruton 2015-10-08
The thinkers who have been most influential on the attitudes of the New Left are examined in this study by
one of the leading critics of leftist orientations in modern Western civilization. Scruton begins with a
ruthless analysis of New Leftism and concludes with a critique of the key strands in its thinking. He
conducts a reappraisal of such major left-wing thinkers as: E. P. Thompson, Ronald Dworkin, R. D. Laing,
Jurgen Habermas, Gyorgy Lukacs, Jean-Paul Sartre, Jacques Derrida, Slavoj Zizek, Ralph Milliband and Eric
Hobsbawm. In addition to assessments of these thinkers' philosophical and political contributions, the book
contains a biographical and bibliographical section summarizing their careers and most important writings.
In Thinkers of the New Left Scruton asks, what does the Left look like today and as it has evolved since
1989? He charts the transfer of grievances from the working class to women, gays and immigrants, asks
what can we put in the place of radical egalitarianism, and what explains the continued dominance of
antinomian attitudes in the intellectual world? Can there be any foundation for resistance to the leftist
agenda without religious faith? Scruton's exploration of these important issues is written with skill,
perception and at all times with pellucid clarity. The result is a devastating critique of modern left-wing
thinking.
Love as a Way of Life - Gary Chapman 2009-07-21

Gestão Da Travessia - Juliana Bley 2022-08-31
Quando estamos a nos bater por causa das turbulências geradas por crises e mudanças que a vida traz, ter
à mão algum tipo de mapa, uma bússola, coletes salva-vidas e bons remos pode fazer enorme diferença,
principalmente quanto ao nível de sofrimento que estas transições podem gerar. Convidar o leitor a
aprender a gerenciar mudanças, pessoais e profissionais, com os olhos abertos, a mente flexível, um corpo
desperto e o coração quente é o que propõe este livro. Em “Gestão da Travessia”, a autora constrói um
diálogo lúcido e aconchegante com quem deseja aproveitar as crises de sua jornada, como verdadeiras
aberturas para o autoconhecimento. Com uma abordagem sistêmica e integral (mente-corpo-alma-contexto)
em Psicologia, Juliana Bley nos apoia a acolher o futuro com um olhar mais amplo para nós próprios e para
o que está acontecendo neste mundo em transição, além de nos convidar para sermos, cada um de nós, os
Barqueiros de nossa própria travessia.
Perdi minha identidade - Marta Spomberg 2015-09-11
Quantas vezes você abre mão de seus desejos para agradar o outro ou os outros? Quantas vezes você
realiza coisas, que são da responsabilidade dos outros por acreditar que as pessoas precisam de você, ou
nada será resolvido? Quantas vezes por medo do que o outro iria pensar, você disse sim quando queria
dizer não? Essas são algumas características de pessoas que costumamos chamar em Psicologia de
salvadores. Comumente suas vidas são dedicadas a salvar os outros, em detrimento ao cuidado com suas
próprias vidas. Este livro pretende além de esclarecer esse tema, levar a reexão a importância e o como
a-alma-imoral-nilton-bonder
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Unlock the Power of Authentic Love God designed us to thrive in relationships, so it should come as no
surprise that the greatest success in life comes through the practice of authentic love. But what does a lovedriven life look like–not just in marriage, but in friendships, at work, in the church, and in business
relationships? In Love As a Way of Life, relationship expert Gary Chapman shows how genuine love can
direct your interactions with other people, leading to positive change in their lives and yours. You’ll learn
how the seven traits of love–kindness, patience, forgiveness, courtesy, humility, generosity, and
honesty–work together to transform your approach to everyday encounters with others. Through real-life
stories, self-assessments, and practical exercises, this groundbreaking book paves the way for you to live
out authentic love, leading to satisfying relationships and a higher level of success in every area of life. The
Five Love Languages saved your marriage. This book will transform your life. * * * * Includes questions for
personal reflection and group discussion.
Rough Song - Blanca Varela 2020-10-15
Poetry. Latinx Studies. Women's Studies. Translated by Carlos Lara. It's hard to believe that the books of
Blanca Varela (1926-2009), considered one of Peru's greatest poets, as well as the first woman to win the
Federico García Lorca International Poetry Prize, have not been translated into English until now.
Originally published in Spanish in 1978, this new publication of ROUGH SONG, heralds the long overdue
introduction of a major Latin American poet to English-language readers. Born into a family known for
advancing art in Latin America, Varela lived briefly in Paris in the late '40s and '50s where she quickly
became friends with Andre Breton, Jean-Paul Sartre, Henri Michaux, Simone de Beauvoir, Alberto
Giacometti, and in particular, Octavio Paz, who called Varela "the most secret, timid and natural of them
all." Returning to Lima in the '60s, she established herself as one of Peru's key literary intelligentsia. The
poems in ROUGH SONG, these "flowers for the ear," range wildly in form, from two lines to seven pages
long, and each presents a world of intense precision in language, fully conscious of reality and its
metaphysical limits--"yes / the dark matter / animated by your hand / it's me." Varela's deceptively simple
poems hold a mysteriously delicate weight far beyond their length. A formidable voice in Latin American
literature, Blanca Varela is destined to inspire awe and summon new readers for years to come. "These
haunting songs unfold with the mysterious precision of fractals, bending their interiors into pliant, living
forms. As I get to know Blanca Varela's work, in Carlos Lara's beautiful translation from the Spanish, my
ear becomes attuned to the smallest moving gradations, the spider that 'doesn't dare descend one / more
millimeter toward the ground,' a surrealism I associate with Alejandra Pizarnik, Henri Michaux, and I'm so
grateful to have come to it."--Alexis Almeida "What a surprise to find in the work of this mid-century
Peruvian poet a mind and style that so resonate with my own. Varela's poems are almost violent in their
suddenness, their brevity. Unsentimental and often bleak, they are always surprising. Discovering her
enlarges my picture of the world."--Rae Armantrout "In ROUGH SONG, Blanca Varela uses language to
create 'on the empty plate' and cuts reality open. Originally written in the '70s, this work remains both
unpredictable and surprising. In these pages she condenses and transmutes the world into text and texture
so that what emerges is legible and sharp. Here 'the word / slithering / will be your footprint.' Let us
follow."--Gabriela Jauregui
Vivir: Una aventura para el alma - Gil, Inés 2014-07-01
¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Dónde estoy? ¿Para qué estoy en este mundo?... Son las preguntas que se hace
todo aquél que quiere crecer. En realidad, este libro es un taller vivencial para encontrar las respuestas a
esas preguntas, subiendo los 22 peldaños de una ‘escalera evolutiva’, recorriendo desde el Capítulo 0 hasta
el XXI todos los conflictos del Alma en su camino hacia la Iluminación. Partiendo de nuestro estado de
‘cero’, abiertos a la creatividad, pasaremos por todos nuestros miedos y confusiones, limpiaremos,
liberaremos y transmutaremos todas nuestras emociones, conflictos y memorias, para llegar a encontrarnos
a nosotros mismos, como ‘Tesoro Divino’ que somos. Este Taller Vivencial es para ‘conocerse’, lograr la
‘conexión’ con nuestra Alma, ‘evolucionar’ y ‘recordar quienes somos y cuál es nuestro Propósito Divino y
Sagrado, por el cual estamos viviendo esta Vida’.Haremos el proceso de metamorfosis de la oruga en
‘mariposa’, de larva dormida vamos a pasar a ‘Ser’ y vamos a volar a dimensiones Superiores. Cuando uno
toma ‘el dominio y el poder sobre su vida’ y con plena ‘intención’ focaliza la ‘atención’ en sus objetivos
personales, deja de ser un bote a la deriva y se transforma en el ‘tren bala’, porque está redirigiendo su
a-alma-imoral-nilton-bonder

energía hacia el lado positivo de la Vida.
A decisão de que o mundo precisa - Celso Grecco 2019-07-01
A decisão de que o mundo precisa traz uma visão sobre os problemas socioambientais que afligem nossa
sociedade apontando, no desenvolvimento de um sentimento de coletividade e cidadania, caminhos para
que as coisas não fiquem piores. Celso Grecco recorre às leis da Biologia para explicar que nossa sociedade
também é um organismo vivo. Ao abordar temas como a Epidemia da Solidão, fenômeno que tem sido
observado por diversas instituições mundialmente e o relatório do World Economic Forum divulgado em
2019, ele aponta o quanto estamos falhando nas respostas coletivas para os problemas mundiais.
Argumenta também que não é preciso ser super-herói ou milionário para se engajar em uma ONG ou
patrocinar uma causa, além de falar sobre a Inteligência Espiritual, que não se trata de religião, mas que
considera mais necessária do que a Inteligência Emocional para estes tempos. Por meio de exemplos e
casos concretos, o autor nos apresenta 7 maneiras de engajamento possíveis a qualquer um,
independentemente de condição social ou financeira. Explica também o conceito de lucro social, para
encorajar um investimento diferente, cujo retorno será a construção do futuro com o qual sonhamos.
SOBRE O AUTOR Atuando há vinte anos como consultor e palestrante em desenvolvimento socioambiental,
Celso Grecco é Fellow Ashoka, Senior Fellow Synergos e coautor do livro Financing the Future: Innovative
Funding Mechanisms at Work (Editora Terra Media, Berlim, 2007). Criador da primeira Bolsa de Valores
Sociais (BVS) do mundo em 2003 para a então Bovespa (hoje B3) no Brasil, adotada como estudo de caso e
recomendada para as demais Bolsas de Valores do mundo pela ONU. Em 2008, recebeu o prêmio Vision
Awards em Berlim entregue pelo ganhador do Prêmio Nobel da Paz, o Professor Muhammad Yunus, e, em
dezembro do mesmo ano, foi homenageado na ONU em Nova York. Citado no livro Empreendedores sociais:
o exemplo incomum das pessoas que estão transformando o mundo (Editora Campus, 2009) teve também o
perfil retratado nas revistas Newsweek (Estados Unidos) e Der Spiegel (Alemanha). Atuou como consultor
de branding para o Charity Bank, primeiro banco sem fins lucrativos do mundo, com sede na Inglaterra. Em
2015, foi um dos finalistas, na China, do prêmio do Prêmio Olga Alexeeva, outorgado pela Alliance
Magazine da Inglaterra, que reconhece pessoas com contribuições relevantes ao setor social de países em
desenvolvimento.
Qual o Caminho do Brasil? Instituições, Cultura e Política no Século XXI - Maria Alice Nunes Costa
2021-09-06
As dificuldades que estamos vivenciando no Brasil não são nenhuma novidade. Desde a colonização e a
formação do Estado brasileiro que convivemos com uma estrutura econômica basicamente de exportação
de matérias-primas aliada à subalternidade internacional e à colonialidade de um poder dirigido por elites
econômicas e políticas que retroalimentam as nossas desigualdades sociais estratosféricas por meio do
DNA de uma mentalidade escravocrata, autoritária, reacionária e conservadora. Como resultado, temos um
total desleixo com a coisa (res)pública (educação, saúde, ciência e demais equipamentos sociais) que são
gerenciados pelo patrimonialismo, fisiologismo, clientelismo e tantas outras gramáticas perversas que se
prolongam em nossa história. Dessa forma, este livro conclama a todos a questionar: qual o trilho preciso
para o Brasil, neste século XXI? O livro é divido em três partes, que se interconectam: "Estado e Economia";
"Democracia, Direito e Ideologia"; e "Cultura, Saberes e Inquietações". Os autores problematizam o cenário
que está posto e os dilemas a enfrentarmos, sob várias dimensões. Nesses trajetos, convidamos os leitores a
pensar o caminho necessário ao Brasil, pois, caso contrário, vem um gato e diz: "se você não sabe onde
quer ir, qualquer caminho serve" (CARROLL, Alice no País das Maravilhas, 1865).
Ser aprender transformar - Margarita Morales 2017-08-04
The Kabbalah of Envy - Nilton Bonder 1997
Draws on the Talmud, Hasidic tales, and Jewish mystical lore to offer insights into the effects of negative
emotions and learning how to transform them
Tornando-se Dancarino - Michel Robim 2004
O sagrado - Nilton Bonder 2012-08-16
Em tempos de busca pelo "segredo", o rabino Nilton Bonder oferece ao leitor uma percepção sobre aquilo
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que deve, ou deveria, ser o motivo da procura pelos homens: o sagrado. Autor do bestseller A alma imoral,
que virou monólogo de sucesso nos palcos cariocas com a adaptação e atuação premiada de Clarice Niskier,
Bonder reflete, em O sagrado, sobre a crença, popularizada pelos livros de autoajuda, de que o homem
possui a chave para desvendar o mistério da vida e alcançar a plenitude, aqui e agora. No livro, o autor
mostra por que o sagrado é antídoto para o consumismo desenfreado e o individualismo que imperam na
atualidade. A ideia de escrever a obra surgiu do espanto do autor diante do sucesso de livros que oferecem
um segredo capaz de mudar a vida das pessoas. Em nome da autorrealização, o homem se coloca no centro
de um universo no qual ele é um sujeito especial, que merece consumir indiscriminadamente e acumular
dádivas por suas conquistas. Para os que creem na soberania do indivíduo, Bonder adverte: o homem é
frágil e vulnerável. O verdadeiro segredo, camuflado pelos livros de autoajuda, é ter consciência dessas
limitações; é questionar o desejo como fonte absoluta de bem-estar, ao invés de simplesmente tentar
preenchê-lo. Em seu livro, ele mostra que o verdadeiro segredo é o "oculto do oculto", ou o sagrado,
justamente aquilo que a obviedade não permite enxergar e que não pode ser adquirido como um simples
produto, disponível numa prateleira de supermercado. Ao contrário, para alcançá-lo, o homem precisa se
libertar do que ele chama de 'tirania do ego', do culto ao indivíduo, abrindo espaço para o outro – a família,
os amigos, a comunidade – em suas vidas. Distante do racionalismo que quer entender e do esoterismo que
quer evocar, o sagrado acolhe a incerteza, fortalecendo as escolhas, abarca o vazio, permitindo a sabedoria,
resgata a nobreza que há no simples e potencializa a verdadeira riqueza.
Noocídio - Leonardo Lourenço 2019-12-10
Salvar um casamento em apuros, recuperar-se de um estupro, emagrecer 100 quilos, superar o trauma de
um aborto, deixar a boemia: poderiam essas incríveis jornadas pessoais se concretizar pela transformação
da mente? Em Noocídio, um precioso instrumento de inspiração para o desenvolvimento pessoal, o
neurocirurgião Leonardo Lourenço mostra como mudanças de pensamento podem aperfeiçoar vidas reais
de pessoas comuns.Você vai aprender a usar a moderna ciência do cérebro na prática a seu favor e
descobrir como essas pessoas fizeram para ir da tragédia à evolução, da obesidade à serenidade, da morte
à vida, da libertinagem à liberdade e do conflito ao amor. Leonardo Lourenço atua como médico
neurocirurgião em São Paulo. Graduou-se em Medicina e especializou-se em Neurocirurgia no Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). É membro-titular da Sociedade
Brasileira de Neurocirurgia, da Sociedade Brasileira de Coluna e da Sociedade Brasileira para Estudo da
Dor.
A alma imoral - Nilton Bonder 2022-11-18
Edição comemorativa de 25 anos. Em sua obra mais conhecida, o rabino Nilton Bonder lança mão de uma
série de parábolas judaicas para destrinchar dois impulsos naturais humanos: o da perpetuação e o da
ruptura. Através de uma exposição brilhante e reveladora, o autor nos faz perceber que, ao contrário do
que geralmente pensamos, tradição e transgressão, continuidade e mutação, assim como religião e biologia,
não estão em campos opostos. O mais fantástico, conclui o rabino, é que, embora sejam paradoxais, estas
ideias estão sempre interligadas. O livro parte de um pressuposto: vivemos em um mundo que redescobre o
corpo e, portanto, necessita de uma nova linguagem para descrever a natureza humana. Baseado em textos
sagrados, Bonder nos remete a um paraíso onde os únicos mandamentos eram "multiplicar-se" e lidar com
a questão da "transgressão". A consciência humana foi formada, conclui o rabino, desta descoberta
fantástica de que nossa tarefa não é apenas procriar, mas, nas condições certas e na medida certa,
transcender a nós mesmos. Vital para a continuidade da espécie, a traição – como a de Adão e Eva e tantas
outras – é que gera o conceito de alma. A alma é o elemento do próprio corpo que está comprometida com
alternativas fora deste corpo. Enquanto o corpo forja a moral para garantir sua preservação através da
procriação, a alma engendra transgressões. Esta alma que questiona a moral, assumindo-se muitas vezes
imoral, é apresentada através de incontáveis transgressões em textos e conceitos antigos. Este é um livro
de profundo impacto na reflexão sobre o certo e o errado, a obediência e a desobediência, as fidelidades e
as traições. Um convite para conhecer as profundas conexões entre o traidor e o traído, entre a
marginalidade e a santidade, entre a alma e o corpo.
Expertise em aprender - Fernando Jucá 2016-08-17
A língua francesa começou, no século XIV, a usar o vocábulo expert (do particípio passado do verbo latino
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experiri) como sinônimo de profissional perito, capaz, hábil. O que talvez alguns não saibam e, nesse livro,
Fernando Jucá não nos deixa sem saber e ainda aponta caminhos concretos, é que experiri, de fato,
significa fazer experiência, vivenciar situações, provar circunstâncias; significa, portanto, escapar de
abstrações e conhecimentos banais. Essa condição é que, reafirma ele, faz a completa diferença entre os
profissionais de destaque positivo e admirável e o restante. Expertise em aprender é construir ocasiões e
lançar mão de trilhas que cheguem até mudanças de atitudes e de conduta, em vez de apenas repousar no
domínio de dados e informações voláteis. Transformar em prática! Esse é o mote central do autor, e ele nos
ajuda a percorrer meios e entremeios de um "modelo de ação" explicado com detalhes e que culmina em
demonstração de aplicabilidade em diversas conjunturas do cotidiano organizacional. - Papirus Editora
Dance com Seus Medos - Alvarenga, Paulo 2020-05-20
Depois do best-seller “Atitude que te move”, o empresário, coach e mentor Paulo Alvarenga, mais
conhecido como P.A., lança seu segundo livro, “Dance com seus medos”. Aqui, o autor aborda casos reais
de pessoas que participaram de seus treinamentos e mostra na prática que é possível identificar e lidar com
os medos que impedem as pessoas de ser felizes e de realizar seu pleno potencial. Com base em tudo o que
aprendeu sobre inteligência emocional, psicologia positiva, reprogramação mental, neurociência e
HeartMath, P.A. ajuda o leitor a criar como se fosse um diário da própria vida, no qual é possível registrar
emoções e comportamentos, tanto negativos quanto positivos. Que tal construir sua nova história de vida?
The Kabbalah of Money - Nilton Bonder 2001-03-01
Draws on Jewish ethical teachings and mystical lore to examine competition, partnerships, contracts, loans
and interest, and the laws of fair exchange.
Afinal, o que você realmente quer para sua vida? - Joel Câmara 2021-02-04
É um livro inquietante, mas também reconfortante. Inquietante porque convida cada um a apropriar-se da
sua história, assumir sua vida, deixando em segundo plano as "infindáveis expectativas externas", que
geralmente fazem de nós fantoches no dia a dia. É um livro que nos "sacode", que nos convida a encarar a
realidade, a tomar as rédeas, a AGIR aqui e agora. Mas, ao mesmo tempo é reconfortante porque traz um
passo a passo sobre como fazer e deixa muito claro que somos capazes de fazer, de identificar os fantasmas
que nos seguram, de enfrentar e eliminar cada um deles, liberando este caminho que nos pertence desde
sempre. Então, por mais que nos apresente algumas "tarefas desafiantes" durante o percurso, nos
presenteia com um resultado prazeroso: é um guia prático que nos traz a possibilidade de sermos quem
queremos e quem escolhemos ser, com tarefas específicas, bem definidas e detalhadas, uma verdadeira
bússola para o leitor que está em busca de seu propósito. Gilvanise Gulicz Vial é psicóloga, proprietária do
Portal Vocacional e atua com orientação de vida pessoal e profissional, há mais de 25 anos –
www.portalvocacional.com.br.
Segundas intenções - Nilton Bonder 2011-11-17
O maior dos nossos dilemas, segundo Nilton Bonder, é escolher entre viver a vida ou habitar o imaginário.
Na primeira opção, encontramos gozos e limitações. Já na segunda, podemos criar nossos mundos
interiores. É ali, no imaginário, que conjeturamos, elaboramos e fraturamos nossos gestos entre primeiras e
segundas intenções. Se os fenômenos físico-químicos que regem o universo se dão na lógica da ação e
reação, os fenômenos humanos mais sofisticados do ponto de vista evolutivo são pautados pela lógica das
intenções. A intenção denota a existência de um sujeito dotado de livre-arbítrio agindo de acordo com suas
escolhas. No entanto, muitas ações carregam intenções dúbias ou dissimuladas, ocultando um sujeito que
tenta manipular a realidade de acordo com suas expectativas imaginárias. Depois de A alma imoral, Nilton
Bonder passeia pelos ricos pomares da tradição judaica midráshica, onde encontra, surpreendentemente,
raízes que atravessam a moderna psicanálise. Driblando as respostas fáceis, Segundas intenções pretende
ser um mapa para o encontro, sem culpas e subterfúgios, das legítimas primeiras intenções.
Heaven's Criminal Code - Nilton Bonder 2010-11-10
One of the most disturbing ideas known to our human imaginations is that of the Final Judgment, the
accounting we are called to give at the end of our lives. Born in the depths of our consciousness, this notion
of a final judgment is a consequence of our perception that we have priorities and goals in our lives. It is a
measurement of just how successful or unsuccessful we have been in the venture of life. This book suggests
a possible set of ethics for the individual vis--vis his or her own selfethics that reflect the obligations life
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controle da nossa mente, vida e saúde. Descubra que você é o maestro, que a cura está em suas mãos e que
você pode assumir a regência da sinfonia da sua vida! Nesse livro você vai: • Conhecer sobre o seu corpo
físico e energético; • Identificar as possíveis causas relacionadas à origem das suas doenças e dos seus
conflitos emocionais; • Colaborar com os profissionais de saúde que lhe atendem e conhecer algumas
alternativas de tratamento para discernir qual o melhor para si; • Descobrir como a espiritualidade, a Física
Quântica e as Constelações Familiares podem ser utilizadas a seu favor quando o assunto é cura; • Assumir
a responsabilidade pela sua saúde; E muito mais!
Xpiritual - Rabbi Nilton Bonder 2010-10-08
Xpiritual is a book on a pagan controversy of our days. Disguised as the craze for spiritual secrets what we
see today is the revival of an age-old polemic: living with the hidden versus the need to seize what is
hidden. Surreptitious as the glance of Lots wife, the search for secrets is the denial of the hidden and the
emotional territory of the subliminal and privilege. Equating sacred and [the search for] secrets as
antonyms, Rabbi Bonder exposes forms of fetishism and idolatry in the mind-set of consumerism and
individualism. This neo-spirituality is portrayed as pornographic in essence given it is based on the abuse of
image and self-absortion. Paganism is the attitude of affirming self-value by means of anthropocentric
strategies that always rely either on rationalism or the esoteric. The former is manifest by indulging in selfjustification and self-validation and the latter on subliminal ego messages infiltrated in the realm of the
sacred. Xpiritual is the presentation of simple and age-old wisdom with a renewed inspiration for the
spiritual quest of our time.

imposes on the living. Written in the form of a Criminal Code, this book both in structure and terminology
mimic legal documents. The prime goal is to call attention to the deep psychic fusion between what we
believe to be divine expectationsthat is, those of the Creatorand the expectations of our consciousness. The
key postulate of the Biblical text is really this: that Creator and creature communicate with each other
through consciousness. More than that perhaps: that Creator and creature blend and merge within
consciousness. This Constitution and Criminal Code will thus have to account for projections of both God's
desires and the desires of our consciousness. They are structured in the principles laid out in the Ten
Commandments and in the punishments of the Ten Plagues, both found in the book of Exodus. The
Creator's expectations and punishments correspond to similar expectations and punishments within our
consciousness. Employing collective and personal symbolism and the reading of Carl Jung of the
Commandments, the book steer away from the morality usually applied when judging, instead allowing the
souls yearnings and aspirations to guide this evaluation of the quality and propriety of life.
Responsabilidade curativa - Rebeca Virgínia 2021-08-31
O DESAFIO É DESPERTAR AS HABILIDADES EXTRAORDINÁRIAS DE AUTOCURA E AUTOGESTÃO QUE
ESTÃO DENTRO DE CADA UM DE NÓS! Em Responsabilidade Curativa, Rebeca Virgínia relata sua jornada
de estudos e descobertas após receber um diagnóstico que mudaria sua percepção de vida. Não só isso, ela
compartilha todo o conhecimento que reuniu ao não aceitar o diagnóstico difícil como uma verdade
absoluta, ensinando, de maneira didática e prática, conceitos da Física Quântica, Epigenética, Constelações
Familiares, neuroplasticidade e espiritualidade que nos permitem ampliar o autoconhecimento e assumir o
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