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Literatura
A FORÇA
O estudo e a prática da Cabala trazem respostas para as maiores questões da existência. Afinal, estaríamos aqui somente para perpetuar a espécie? Se assim fosse, por que,
então, seríamos os únicos, entre todos os animais, a perguntar: “Quem somos nós? Por
que nascemos e morremos? Qual o significado da vida?” Em A Força, livro escrito por
Ian Mecler, você encontrará essas respostas. Aprenderá ainda, por meio de um guia prático de conexão com os anjos, a obter a força necessária para que possa partir em busca
do que é realmente significativo em sua existência. Editora Record, com 176 páginas.

DECIDA VOCÊ COMO E QUANTO VIVER
Ideias e informações preciosas, reforçadas por uma cultura enciclopédica, que não se limita à geriatria, mas abrange arte, literatura, filosofia, e transmitidas de forma agradável e acessível. Sem
querer fazer trocadilho ou rima, o doutor Renato é um comunicador
nato, o que, num livro deste tipo, é pré-condição fundamental. Um
grande lançamento, portanto. Pelo qual os idosos em particular e os
brasileiros em geral devem agradecer a esse notável geriatra que é
Renato Maia Guimarães. Editora Saúde&Letras, com 247 páginas.

O FOGO INTERIOR
Na década de 1960, época em que a juventude proclamava paz e
amor, o recém-formado antropólogo Carlos Castaneda viu na cultura indígena mexicana uma excelente oportunidade de realizar sua
pesquisa. Com o propósito de estudar o uso de plantas medicinais,
ele entrevistou um homem que acabou transformando sua visão do
mundo. Dom Juan Matus, um índio yaqui, demonstrou a Castaneda
que a realidade conhecida pela maioria das pessoas nada mais é que uma forma de expressão, que
pode ser alterada simplesmente pela mudança da maneira como pensamos essa realidade. Dom Juan
o introduziu à antiga ciência da feitiçaria. Editora Nova Era, com 334 páginas.

AS RELIGIÕES QUE O MUNDO ESQUECEU
Junto à capacidade de produzir e transmitir cultura, a experiência religiosa é a marca mais distinta
da humanidade. E isso desde os primórdios. Registros de dezenas de milhares de anos já retratavam
a fé em deuses e cultos. Esta obra, escrita por vários autores e por Pedro Paulo Funari (org.), dedica-se a algumas das mais interessantes e marcantes religiões que deixaram de existir ou quase desapareceram. São pequenas pérolas, escritas por especialistas, que convidam o leitor a viagens mais profundas pelos domínios de deuses tão diversos como Na, Ra, Zeus, Thor e Huitzilopochtli. Editora
Contexto, com 207 páginas.

MEMÓRIAS DO SUBMUNDO
Este livro conta a história de Rodger Klingler, um alemão apaixonado pelo Brasil que visita o Rio de
Janeiro e se hospeda em Copacabana. Sua história não passaria de um clichê não fosse seu exagerado
fascínio pela realidade da prostituição e do tráfico com que ele se depara na Cidade Maravilhosa. Klingler,
que sequer experimentara drogas em seu país, encanta-se com a realidade que o cerca no mais famoso
bairro brasileiro e logo se torna usuário de cocaína. O resto só lendo para saber. Editora BestSeller, com
382 páginas.

DR. CABELO
Este livro apresenta as mais recentes e importantes informações sobre o
avanço da ciência na área da tricologia (disciplina médica focada na recuperação capilar), do diagnóstico ao tratamento não invasivo das doenças do
couro cabeludo e dos cabelos. Redigido de forma direta, com clareza, seu
objetivo é desmistificar os antigos paradigmas que cercam tudo o que se relaciona com os cabelos, além de atualizar conceitos. Dr. Luciano Barsanti, o
autor, dá a receita de saúde integral, não só para os cabelos, mas também para
a excelência de qualidade de vida sem prazo de validade. Editora Elevação,
com 183 páginas.

SAI BABA – A EXPERIÊNCIA SUPREMA
Phyllis Krystal revela sua experiência com um dos guias espirituais mais
respeitados da atualidade. Considerado por seus fiéis a encarnação de
Deus na Terra, Sai Baba é hoje reverenciado por milhões de devotos ao
redor do globo. Nesse impressionante relato sobre seus inúmeros encontros com Baba, Phyllis Krystal mostra o lado amoroso do mestre de muitas facetas: guru, curandeiro, psicólogo, educador, conselheiro, diplomata
e, acima de tudo, líder mundial. Editora Nova Era, com 378 páginas.

A LUZ DA DEUSA
Esta obra apresenta visões profundas, além de uma intensa exegese e
uma experiência raramente encontrada nas obras do gênero. Permite
que você se perca no imaginário, ao mesmo tempo em que o ajuda a
encontrar a si mesmo. Escrito por Rae Beth, trata-se de um acréscimo
valioso à estante de qualquer estudioso sério dos mistérios. O objetivo do
escritor é contribuir para a retomada e a reafirmação de todas as percepções espirituais individuais do feminino profundo, de modo que outras
pessoas possam valorizar as peculiaridades de suas vivências espirituais
profundas. Editora Nova Era, com 232 págians.

AMORES EM ALGUÉM
Neste livro, Fábio Cassiano demonstra seus sentimentos por meio de suas poesias. Sentimentos
que vão de paixões ao amor pela família e amigos. Vários adjetivos de Fábio estão presentes nesse
livro, como a sinceridade, a sensibilidade e o principal, a paixão pela vida. As poesias de Fábio
são para aqueles que sonham com um mundo melhor, conseguem ter bom humor apesar dos
momentos difíceis, acreditam no amor e buscam a paz. Faro Editorial, com 112 páginas, ao
preço de R$19,90.
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