Read Free Mentes Perigosas Ana Beatriz Barbosa Silva

Mentes Perigosas Ana Beatriz Barbosa Silva
The Diary of Jack the RipperBULLYING EM DEBATEMentes e manias: TOC: Transtorno obsessivo-compulsivoThe Pope's
JewsJanelas da menteThe Divine MatrixThe Map That Leads to YouThe Final DetailBullyingMentes que amam
demaisLethalSucceed and Grow Rich Through PersuasionThe Honest Truth About DishonestyWithout ConscienceHow to
Raise Your Own SalaryIn Search of Memory: The Emergence of a New Science of MindMentes perigosasWomen Who Love
Too MuchBullying: Mentes perigosas nas escolasThe Table ExperienceSolidão acompanhadaMentes AnsiosasVejaLibrary of
SoulsSilenceThe Hummingbird DaggerCOLEÇAO CONHEÇA SUA MENTEMentes depressivas - As três dimensões da doença
do séculoLooking Glass KillerThe Dreamseller: The CallingYou Can Work Your Own MiraclesHorizonte
VerticalSubliminalMindfulness-Based Cognitive Therapy for Anxious ChildrenF 31Silence (paperback)Psicopatas
homicidasMundo SingularOlweus Bullying Prevention ProgramMentes consumistas: do consumismo à compulsão por
compras

The Diary of Jack the Ripper
The New York Times bestselling author of Predictably Irrational and The Upside of Irrationality returns with thoughtprovoking work to challenge our preconceptions about dishonesty and urge us to take an honest look at ourselves. Does the
chance of getting caught affect how likely we are to cheat? How do companies pave the way for dishonesty? Does
collaboration make us more honest or less so? Does religion improve our honesty? Most of us think of ourselves as honest,
but, in fact, we all cheat. From Washington to Wall Street, the classroom to the workplace, unethical behavior is
everywhere. None of us is immune, whether it's the white lie to head off trouble or padding our expense reports. In The
(Honest) Truth About Dishonesty, award-winning, bestselling author Dan Ariely turns his unique insight and innovative
research to the question of dishonesty. Generally, we assume that cheating, like most other decisions, is based on a
rational cost-benefit analysis. But Ariely argues, and then demonstrates, that it's actually the irrational forces that we don't
take into account that often determine whether we behave ethically or not. For every Enron or political bribe, there are
countless puffed résumés, hidden commissions, and knockoff purses. In The (Honest) Truth About Dishonesty, Ariely shows
why some things are easier to lie about; how getting caught matters less than we think; and how business practices pave
the way for unethical behavior, both intentionally and unintentionally. Ariely explores how unethical behavior works in the
personal, professional, and political worlds, and how it affects all of us, even as we think of ourselves as having high moral
standards. But all is not lost. Ariely also identifies what keeps us honest, pointing the way for achieving higher ethics in our
everyday lives. With compelling personal and academic findings, The (Honest) Truth About Dishonesty will change the way
we see ourselves, our actions, and others.
Page 1/16

Read Free Mentes Perigosas Ana Beatriz Barbosa Silva
BULLYING EM DEBATE
Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Anxious Children offers a complete professional treatment program designed to
help children ages nine through twelve who struggle with anxiety. This twelve-session protocol can be used to treat anxious
children in group or individual therapy. The poems, stories, session summaries, and home practice activities on the
enclosed CD-ROM supplement child therapy sessions and parent meetings to illuminate mindful awareness concepts and
practices. In twelve simple sessions, children will learn new ways to relate to anxious thoughts and feelings and develop the
ability to respond to life events with greater awareness and confidence. Help children manage the symptoms of all types of
anxiety: •Panic disorder •Agoraphobia •Obsessive-compulsive disorder •Post-traumatic stress disorder •Generalized
anxiety disorder •Social phobia •Specific phobias •Separation anxiety disorder •School refusal

Mentes e manias: TOC: Transtorno obsessivo-compulsivo
After having overcome tremendous challenges to save a love that transcends the boundary between heaven and earth,
Nora and Patch must face an adversary with the power to destroy all that they have worked for.

The Pope's Jews
Silence. This book emerged from the desire to visually explore the subtle dualities of silence. Silence is dark, foggy and
eerie, but also melancholic, beautiful and inspiring. Dismissed as boring and sometimes considered intimidating, silence is,
in fact, essential for contemplation. With it we can explore life's deepest mysteries, dive into the ocean of our deepest
essence, and in doing so, stimulating the creative mind. A celebration of Silence.

Janelas da mente
The New York Times #1 best-selling series. The movie adaptation of Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children is now a
major motion picture from visionary director Tim Burton, starring Eva Green, Asa Butterfield, Ella Purnell, Samuel L. Jackson,
and Judi Dench. Like its predecessors, Library of Souls blends thrilling fantasy with never-before-published vintage
photography to create a one-of-a-kind reading experience. A boy with extraordinary powers. An army of deadly monsters.
An epic battle for the future of peculiardom. The adventure that began with Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children and
continued in Hollow City comes to a thrilling conclusion with Library of Souls. As the story opens, sixteen-year-old Jacob
discovers a powerful new ability, and soon he’s diving through history to rescue his peculiar companions from a heavily
guarded fortress. Accompanying Jacob on his journey are Emma Bloom, a girl with fire at her fingertips, and Addison
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MacHenry, a dog with a nose for sniffing out lost children. They’ll travel from modern-day London to the labyrinthine alleys
of Devil’s Acre, the most wretched slum in all of Victorian England. It’s a place where the fate of peculiar children
everywhere will be decided once and for all.

The Divine Matrix
Mentes depressivas - As três dimensões da doença do século é escrito pela Ana Beatriz Barbosa, autora dos best-sellers
Mentes Perigosas – o psicopata mora ao lado, Mentes consumistas: do consumismo à compulsão por compras, Bullying:
mentes perigosas nas escolas e Mentes Inquietas: TDAH: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Com mais de 2
milhões de livros vendidos, a aclamada escritora é referência nacional no tratamento dos transtornos mentais e realiza
palestras e consultorias em todo o país. Baseada em sua ampla experiência clínica em comportamento humano e
psiquiatria, além de estudos e pesquisas recentes, Ana Beatriz Barbosa desmistifica a doença considerada um problema de
saúde pública. Com linguagem envolvente e acessível a um público amplo, a autora aborda a depressão de maneira
inovadora por meio das dimensões que a estruturam, a física, a mental e a espiritual. Pesquisas comprovam que os índices
de pessoas acometidas por quadros de depressão clínica aumentam a cada ano. Contudo, a falta de informação sobre o
assunto impede o diagnóstico e impossibilita o tratamento adequado e eficaz contra o sofrimento crônico. Os capítulos de
Mentes depressivas abordam as diferentes faces da depressão, suas causas, sintomas e tipos, como a depressão
infantojuvenil, aquelas que acometem pessoas na terceira idade e a depressão feminina, que acontecem principalmente
durante o período pós-parto ou na menopausa. Na obra, Ana Beatriz ajuda a compreender a fundo o problema e apresenta
estratégias para a recuperação e os tratamentos existentes. Estudos científicos atuais revelam que 90% dos casos de
suicídio estão associados a transtornos mentais que, se fossem corretamente diagnosticados e adequadamente tratados,
evitariam um número significativo de perdas vitais. Por esse motivo, a autora dedica parte do livro para analisar o assunto,
que ainda é considerado um tema tabu e tratado com preconceito e ignorância.

The Map That Leads to You
This text is a bloodcurdling confession of an horrific killer that unfolds a terrible Victorian tale of jealousy, depravity and
love.

The Final Detail
From the author of Suitors and Sabotage comes a suspenseful and enthralling new Regency novel, perfect for readers who
like their Jane Austen classics with a side of mystery and murder. 1833. A near-fatal carriage accident has deposited an
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unconscious young woman on the doorstep of Hardwick Manor and into the care of young Lord James Ellerby. But when she
finally awakens, it is with no memory of who she is or where she came from. Beth, as she calls herself, has no identity; the
only clue to her circumstances is a recurring nightmare of a hummingbird, blood dripping from its steel beak. With the help
of James and his sister, Caroline, Beth tries to solve the mystery of her own identity and the appalling events that brought
her to their door. But nothing could prepare her for the escalating dangers that threaten her and the Ellerby clan. From the
hazardous cliffs of Dorset to the hostile streets of London, Beth will fight to reclaim her past, hunted by a secretive foe with
murderous intentions. Fans of Cindy Anstey's previous novels won't want to miss The Hummingbird Dagger, a dark and
twisty new offering that blends romance, danger and mystery. Praise for Duels & Deception: "Delightful It is Jane Austen
spiced with action, suspense, and humor." —VOYA, starred review "Jane Austen fans in need of a good new book, look no
further." —Entertainment Weekly

Bullying
Ao longo dos últimos quinze anos, no dia a dia de seu consultório, a médica psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva assistiu ao
significativo aumento do número de jovens adultos em busca de ajuda contra angústia, ansiedade, depressão. Boa parte
desses casos tem uma origem comum, nem sempre identificada num primeiro momento: a compulsão por compras e suas
consequências para a vida financeira e social das pessoas. Atenta a essa nova forma de adoecer – e à tendência de que se
alastre numa sociedade cada vez mais consumista –, Ana Beatriz lança sua mais recente obra, Mentes consumistas: do
consumismo à compulsão por compras. Publicado pelo selo Principium, o livro trata da perigosa tendência atual da busca
da felicidade pelo consumo.
Para surpresa da própria autora, a grande fonte de prazer dos compulsivos se encerra no ato da compra, e não
necessariamente na posse ou no usufruto dos bens adquiridos (os quais, com frequência, acabam deixados de lado,
enquanto a pessoa se concentra em novos alvos de desejo). A doença – que a ciência chama de oniomania – desencadeia
quadros bastante semelhantes aos da dependência química e tem características comuns com outras enfermidades
"modernas", como a bulimia, a anorexia, o TOC (transtorno obsessivo-compulsivo) e o TDAH (transtorno de déficit de
atenção com hiperatividade). Embora comprar não seja um ato ilegal, muitos oniomaníacos se sentem culpados e chegam
a esconder seus hábitos até mesmo das pessoas mais próximas.
A autora destaca uma singularidade dos compulsivos por compras: diferentemente de quem padece de outros transtornos
de comportamento, o consumista descontrolado sofre porque embaralha sua identidade com as marcas dos objetos que
compra. Em outras palavras, confunde o "ser" com o "ter". E ele também julga que sua felicidade depende da quantidade
de coisas que pode comprar para si e para os outros. Isso o conduz para uma escalada de consumo sem fim, na busca
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constante pelos efêmeros momentos de prazer proporcionados a cada aquisição.
Assim como em seus outros livros – como o best-seller Mentes perigosas: o psicopata mora ao lado, com mais de 600 mil
exemplares vendidos e cuja nova edição revista e ampliada é publicada agora pela Principium –, a autora recorre a casos
reais de sua experiência clínica para ilustrar o sofrimento e a dinâmica da mente do compulsivo por compras. Ela identifica
os estopins que podem desencadear a oniomania, lista os sinais e os sintomas da "ressaca" pós-compras e retrata os meios
diagnósticos para identificar a doença – inclusive com um útil check list para o leitor se avaliar.
Para além de explicar a oniomania, as formas de identificar o transtorno e os meios disponíveis para tratá-lo – inclusive com
um Top 10 de intervenções comportamentais, dicas eficientes para quem sofre da oniomania –, o livro traz oportunas
reflexões sobre a sociedade moderna e seus perversos mecanismos de estímulo ao consumo desenfreado. Ana Beatriz
observa que os valores de mercado deixaram o campo da economia e passaram a governar nossa própria vida, varrendo
para baixo do tapete princípios morais e éticos que são o que há de melhor na essência humana. Combater o consumismo
e a oniomania, nesse sentido, significa lutar pelo resgate desses princípios – os únicos que podem, sim, nos reconduzir ao
caminho da verdadeira felicidade.

Mentes que amam demais
Os psicopatas possuem várias faces, são seres incapazes de sentir qualquer emoção, ocultam com facilidade sua
verdadeira personalidade, são manipuladores, insensíveis aos sentimentos alheios, extremamente inteligentes e sedutores,
apreendem com o tempo a demonstrar reações para as vítimas, através de encenações, empregando-se mentiras, trapaças
e de suas habilidades de sedução, para alcançar um único objetivo, a sua satisfação pessoal. É por esta razão que os
operadores do direito enfrentam grandes dificuldades para resolver questões que envolvam psicopatas, principalmente,
psicopatas homicidas, pois são frutos de estudos ligados à Psiquiatria. O presente livro tem como foco esclarecer qual é a
sanção penal aplicada pelo Estado aos portadores de psicopatia, vislumbrando as seguintes possibilidades de punição no
ordenamento jurídico brasileiro: se considerados imputáveis recebem pena privativa de liberdade; se considerados semiimputáveis hipótese em que podem receber a aplicação da redução da pena prevista no artigo 26, parágrafo único, do
Código Penal, ou a aplicação da medida de segurança; ou ainda, se considerados inimputáveis recebem medida de
segurança.

Lethal
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Most people are both repelled and intrigued by the images of cold-blooded, conscienceless murderers that increasingly
populate our movies, television programs, and newspaper headlines. With their flagrant criminal violation of society's rules,
serial killers like Ted Bundy and John Wayne Gacy are among the most dramatic examples of the psychopath. Individuals
with this personality disorder are fully aware of the consequences of their actions and know the difference between right
and wrong, yet they are terrifyingly self-centered, remorseless, and unable to care about the feelings of others. Perhaps
most frightening, they often seem completely normal to unsuspecting targets--and they do not always ply their trade by
killing. Presenting a compelling portrait of these dangerous men and women based on 25 years of distinguished scientific
research, Dr. Robert D. Hare vividly describes a world of con artists, hustlers, rapists, and other predators who charm, lie,
and manipulate their way through life. Are psychopaths mad, or simply bad? How can they be recognized? And how can we
protect ourselves? This book provides solid information and surprising insights for anyone seeking to understand this
devastating condition.

Succeed and Grow Rich Through Persuasion
A obra de Ana Beatriz Barbosa Silva trata de distúrbios considerados pouco compreendidos ou estigmatizados pela
sociedade, mas que podem afligir milhares de pessoas. Em 'Conheça Sua Mente', três trabalhos da psiquiatra foram
reunidos. As consequências da violência física e/ou psicológica sofrida nas instituições de ensino podem ser desastrosas.
'Bullying - Mentes Perigosas nas Escolas' visa ajudar pais, professores e alunos a identificar e combater o problema e seus
efeitos. Segundo a autora, a psicopatia pode ser encontrada em todos os segmentos sociais. Sem levantar suspeitas sobre
sua verdadeira natureza, a crueldade e a frieza do psicopata podem ser muito difíceis de perceber e mais comuns do que
se imagina. 'Mentes Perigosas' procura desvendar esse universo desconhecido. Crianças agitadas, adultos impulsivos.
Canalizar energia para atividades produtivas pode transformar a vida dos hiperativos. 'Mentes Inquietas' tem como objetivo
desmistificar os comportamentos relacionados ao transtorno do deficit de atenção (TDA), apresentando suas principais
características e possibilidades de tratamento.

The Honest Truth About Dishonesty
Updated with a new foreword and revised text, a twentieth anniversary release of a top-selling reference counsels women
on how to end destructive cycles of co-dependence and misogyny, in a guide that shares case histories of women who have
ended or improved relationships with emotionally unavailable, addicted, or unfaithful partners. Reprint. 50,000 first printing.

Without Conscience
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Everything you desire is within your reach, if you learn to tap the miraculous power that lies within your own personality.
Success belongs to those lucky people who are blessed with successful personalities. With these outstanding human beings,
success is a daily miracle, a way of life, a habit. Businesspeople, preachers, doctors, soldiers, artists—people in every walk
of life—are learning to achieve their goals, to overcome all obstacles to their success, to live the life they want, through the
miraculous power of the successful personality. You can be one of these people. Napoleon Hill, world-famous author,
associate of great and successful people from Andrew Carnegie to Franklin D. Roosevelt, lifelong teacher of the open
secrets of success, can give you this knowledge and power.

How to Raise Your Own Salary
Em "Mentes Ansiosas – Medo e ansiedade" além dos limites, a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva - autora de "Mentes
Perigosas", "Mentes e Manias", "Bullying – Mentes Perigosas na Escola" e "Mentes Inquietas" - fala sobre os transtornos
causados pelo medo e a ansiedade. A diferença entre os dois sentimentos e como eles podem dominar a vida das pessoas
são algumas das questões pelo livro. "Até que ponto o medo é necessário para a nossa sobrevivência? Qual a dose de
medo saudável? Quando o medo vira uma doença?". A partir destes questionamentos sobre um sentimento comum a todos
os seres humanos, independente da idade ou da posição social, autora inicia o livro em busca de respostas, com base em
sua experiência clínica. "Mentes Ansiosas" oferece explicações claras sobre o que acontece quando a ansiedade e o medo
extrapolam os limites da normalidade e como é possível superar os distúrbios, além de trazer ferramentas para a
compreensão das origens da ansiedade e do medo e para o enfrentamento do que pode vir a ser o maior inimigo de muitos
indivíduos: as preocupações incessantes que teimam em assolar a mente humana.

In Search of Memory: The Emergence of a New Science of Mind
Between 1993 and 2000, a series of groundbreaking experiments revealed dramatic evidence of a web of energy that
connects everything in our lives and our world-the Divine Matrix. From the healing of our bodies, to the success of our
careers, relationships, and the peace between nations, this new evidence demonstrates that we each hold the power to
speak directly to the force that links all of creation. What would it mean to discover that the power to create joy, to heal
suffering, and bring peace to nations lives inside of you? How differently would you live if you knew how to use this power
each day of your life? Join Gregg Braden on this extraordinary journey bridging science, spirituality and miracles through
the language of The Divine Matrix.

Mentes perigosas
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This revelatory account of how the Vatican saved thousands of Jews during WWII shows why history must exonerate
"Hitler's Pope" Accused of being "silent" during the Holocaust, Pope Pius XII and the Vatican of World War II are now
exonerated in Gordon Thomas's newest investigative work, The Pope's Jews. Thomas's careful research into new, first-hand
accounts reveal an underground network of priests, nuns and citizens that risked their lives daily to protect Roman Jews.
Investigating assassination plots, conspiracies, and secret conversions, Thomas unveils faked documentation, quarantines,
and more extraordinary actions taken by Catholics and the Vatican. The Pope's Jews finally answers the great moral
question of the War: Why did Pope Pius XII refuse to condemn the genocide of Europe's Jews?

Women Who Love Too Much
ESSE NOVO LIVRO DIFERENTE DOS ANTERIORES NÃO TEM NADA DE ROMANTISMO E NEM FICCIONISMO, ELE TRATA DA
MAIS DURA E DEVASSA REALIDADE( INFELIZMENTE ). F 31 É UM ARTIGO CIENTIFICO ELABORADO POR MIM E QUE FALA
SOBRE PSICOPATIA, COMO SE PROTEGER, COMO IDENTIFICAR E ATENTAR-SE A ESSE MAL.

Bullying: Mentes perigosas nas escolas
EDIÇÃO COMEMORATIVA DE 10º ANIVERSÁRIO COM DOIS CAPÍTULOS INÉDITOS Eles podem ter várias faces. Disfarçados de
pessoas de bem, autora de mentes ansiosas ocultam o que realmente são: seres calculistas, manipuladores e insensíveis
aos sentimentos alheios. Estão ao nosso lado no trabalho, na escola, na vizinhança e no círculo familiar e, a qualquer
momento, podem gerar destruição em nossa vida. Eles são os psicopatas, uma ameaça real e silenciosa para toda a
sociedade. Psicopatas não sentem culpa nem compaixão. Não se arrependem. Não nutrem nenhum senso de empatia ou
responsabilidade em relação aos outros. Esvaziados de emoção, são capazes de passar por cima de tudo e de todos para
satisfazer seus objetivos. Em Mentes perigosas, dra. Ana Beatriz Barbosa Silva revela esse sombrio transtorno de
personalidade que atinge cerca de 4% da população mundial e mostra ao leitor como se prevenir contra as perversidades
de uma mente psicopata. Sucesso editorial absoluto, esta edição de aniversário inclui dois capítulos novos. Um sobre
psicopatas no ambiente em que deveríamos nos sentir mais seguros — a família — em que a autora relata conhecidos e
estarrecedores casos de psicopatia. E outro sobre a conhecida relação entre psicopatia e poder, que trata de grandes
tiranos da história que usaram o poder político para dar vasão aos seus impulsos mais perversos.

The Table Experience
“Romantic and unforgettable.” —Nicholas Sparks Two strangers take the road less traveled Heather Mulgrew’s world is
already mapped out: she is going to travel abroad with her friends after college, come back to a great career in September,
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and head into a life where not much is left to chance. But that was before an encounter on an overnight train introduces her
to Jack, a passionate adventurer who changes the course of her journey and her life. Throwing Heather's careful itinerary to
the wind, they follow Jack's grandfather's journal through post-World War II era Europe: Vienna, Budapest, Turkey—exotic
places that serve only to heighten their feelings. As September looms, Jack urges Heather to stay with him, to keep
traveling, to give in to the romance of their experience; Heather convinces him to return to the United States. Jack has a
secret that could change everything. And Heather’s world is about to be shaken to the core. J.P. Monniger's The Map That
Leads to You is a breathtaking novel about love, loss, and the best-laid plans that are meant to be broken.

Solidão acompanhada
An examination of the ways in which the unconscious mind shapes everyday life traces recent scientific advances to reveal
the pivotal role of the subliminal mind in influencing experiences and relationships. By the author of The Drunkard's Walk.
100,000 first printing.

Mentes Ansiosas
Useful to teachers and other classroom support staff, this work helps learn how to implement Olweus Bullying Prevention
Program in your classroom with practical tools, tips, and strategies, meeting outlines, and scripts. The DVD includes
scenarios of bullying to help students recognize and respond to bullying behavior.

Veja
Wherever he goes, the dreamseller enchants, stirs up trouble and inspires his listeners to search for the most important
thing: the heart of the human soul. Every person he meets is someone who has abandoned their dreams and is struggling
through life: a professor who has stopped pursuing his passions, an alcoholic who has no family, the elderly who have lost
their zest for life. Through his questioning and wisdom, the dreamseller helps them to look into their silent hearts and get to
the root of their unhappiness. The Dreamseller: The Calling is moving, entertaining and ultimately inspiring. This book will
make you laugh and cry, but above all, it will make you reflect on the purpose of your life, value others and become
empowered to believe in your dreams.

Library of Souls
We're a society on the go. It seems we have more ways than ever to communicate with each other. And yet, despite the
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technology of texting, instant messages, cell phones, and video conferencing, our relationships often suffer from lack of
quality communication. The answer is not better usage of technology, but rather in using a timely treasurethe table!

Silence
Um dos primeiros livros a tratar da violência e intimidação nas escolas retorna às livrarias em edição revista e ampliada A
questão do bullying recebe cada vez mais espaço na sociedade brasileira e a Dra. Ana Beatriz Barbosa Silva é uma das
pioneiras em abordar o tema de forma simples e objetiva com pais e educadores. Bullying – mentes perigosas nas escolas
está de volta às livrarias com uma edição revista e ampliada que ajudará os adultos a compreender melhor as diversas
facetas da intimidação, suas consequências e o momento de procurar ajuda profissional. O impacto do bullying sobre as
crianças e adolescentes tem chamado a atenção de professores, psicólogos e também do poder público. Recentemente foi
sancionada a Lei Nº 13.185, conhecida como Lei Anti bullying, que determina a criação do Programa de Combate à
Intimidação Sistemática em todo o território nacional. A lei, que entra em vigor em fevereiro de 2016, determina que as
escolas devem promover atividades para prevenir a prática do bullying e preparar os docentes para lidar com agressores e
vítimas no dia a dia. Em Bullying – mentes perigosas nas escolas a Dra. Ana Beatriz traz diversos exemplos que ajudam a
identificar se crianças e adolescentes são alvo de bullying. A nova edição inclui informações recentes sobre cyberbullying,
que tem se tornado mais comum com o crescimento das redes sociais, o uso de smartphones e a popularização de práticas
como sexting e o envio de nudes. A internet pode criar a sensação de impunidade devido a impressão de que é possível ser
anônimo na rede. No entanto, as iniciativas de cyberbullying podem ser rastreadas e já existem leis para punir aqueles que
usam a internet como forma de intimidar, constranger e humilhar outras pessoas. A autora destaca a importância da
atenção dos pais ao comportamento dos filhos, pois a exposição dos jovens à intimidação constante provoca
consequências. As vítimas de bullying tendem a se mostrar inseguras e tristes e, com o tempo, podem manifestar quadros
mais graves como ansiedade, depressão ou crises de pânico. A atitude agressiva, falta de respeito pelos pais e professores
também podem ser um indicativo de que o adolescente está passando dos limites e intimidando seus colegas. O diálogo
entre os pais e a escola é fundamental para evitar que o bullying chegue a consequências extremas. Bullying – mentes
perigosas nas escolas é uma leitura fundamental em um momento em que o tema passará a ser debatido com mais afinco
em escolas de todo o país. Educadores e pais terão que se comprometer cada vez mais com a prevenção e o combate ao
bullying no ambiente escolar. A Dra. Ana Beatriz Barbosa Silva une sua experiência como psiquiatra e como autora para
tratar de uma questão delicada que influencia a autoestima, o desenvolvimento e o desempenho de milhares de jovens.

The Hummingbird Dagger
In this sixth novel in the award-winning Myron Bolitar series, Harlan Coben delivers a riveting powerhouse thriller—a
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twisting mystery of betrayal, family secrets, and murder. Myron Bolitar’s colleague at MB SportsReps, Esperanza, has been
arrested for the murder of a client, a fallen baseball star attempting a comeback. Myron is determined to prove Esperanza’s
innocence—even if she won’t speak to him on the advice of her lawyer, who warns Myron to keep away from both the case
and his client. But Myron is already too close, too involved, and has too much at stake. And the closer Myron gets to the
truth, the more the evidence points to the only viable suspect besides Esperanza: Myron himself.

COLEÇAO CONHEÇA SUA MENTE
In this remarkable book, Napoleon Hill, whose world bestseller, Think and Grow Rich, has shown millions of people the way
to success, reveals the most potent and practical part of his famous formula: the art of persuasion.

Mentes depressivas - As três dimensões da doença do século
O tema acerca do bullying ainda é pouco conhecido à grande maioria da população, e as produções acadêmicas e técnicas
sobre o assunto são muito pequenas. Além do mais, as escolas, por sua vez, demonstram pouca preparação para enfrentar
de forma preventiva e efetiva esse tipo de situação muito comum no ambiente escolar, bem como fora dele também.
Frente a tal situação é preciso conscientizar pais e professores sobre a importância do combate ao bullying. E, para lidar
com o problema, é preciso primeiro entendê-lo. Somente dessa forma é possível despertar para a criação e implementação
de políticas antibullying, com medidas de prevenção e combate ao fenômeno. No entendimento dessa problemática,
sobretudo no ambiente escolar, esta obra propõe uma discussão sobre esse fenômeno social. Os autores buscam
esclarecer, de forma clara e didática, o que é realmente o bullying, seus tipos, personagens, causas, consequências e
estratégias, para que ações contra esse tipo de violência possam ser empreendidas.

Looking Glass Killer
Em edição revista, atualizada e ampliada, a autora best-seller Ana Beatriz Barbosa Silva fala do transtorno de personalidade
borderline de jeito acessível e humano. O Transtorno de Personalidade Borderline acomete cerca de 2% da população
mundial e se apresenta como um dos maiores desafios terapêuticos para a psiquiatria e para a psicologia. Em Mentes que
amam demais – o jeito borderline de ser, a Drª Ana Beatriz Barbosa Silva, autora best-seller com mais de 2 milhões de
livros vendidos, examina o comportamento de pessoas de todos os gêneros e classes que apresentam esse tipo de
funcionamento mental e suas disfuncionalidades. A autora nos conduz por um caminho de entendimento e compreensão,
diagnóstico e possibilidades terapêuticas. Em linguagem acessível, a médica e escritora torna possível o reconhecimento
desse transtorno e busca auxiliar aqueles que vivem, literalmente, no limite das emoções. Expressões como “ele/ela é de
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lua”, “nunca se sabe como irá reagir” ou “conviver com ele/ela é viver pisando em ovos” dão o tom exato do desafio que é
a busca pelo equilíbrio emocional dessas pessoas. Ser borderline ou viver com alguém com essas características pode ser
difícil e às vezes exaustivo. Ao contrário da personalidade psicopática, o borderline tem excesso de emoções e é muito
pouco racional. Segundo dados da Associação Americana de Psiquiatria (APA) e da Organização Mundial de Saúde (OMS),
dez em cada cem pacientes ambulatoriais que buscam tratamento psicológico e psiquiátrico para algum sintoma
disfuncional possuem Transtorno de Personalidade Borderline. Em seu novo livro, a Drª. Ana Beatriz Barbosa Silva
apresenta as principais características e disfuncionalidades do transtorno borderline e propõe novas alternativas para que
essas pessoas lidem melhor com suas relações afetivas. Além disso, mostra, por meio de exemplos claros e verídicos, o que
esse tipo de funcionamento mental pode causar à vida de uma pessoa, com repercussões na sua vida pessoal e
profissional.

The Dreamseller: The Calling
When her four year old daughter informs her a sick man is in their yard, Honor Gillette rushes out to help him. But that
"sick" man turns out to be Lee Coburn, the man accused of murdering seven people the night before. Dangerous,
desperate, and armed, he promises Honor that she and her daughter won't be hurt as long as she does everything he asks.
She has no choice but to accept him at his word. But Honor soon discovers that even those close to her can't be trusted.
Coburn claims that her beloved late husband possessed something extremely valuable that places Honor and her daughter
in grave danger. Coburn is there to retrieve it -- at any cost. From FBI offices in Washington, D.C., to a rundown shrimp boat
in coastal Louisiana, Coburn and Honor run for their lives from the very people sworn to protect them, and unravel a web of
corruption and depravity that threatens not only them, but the fabric of our society

You Can Work Your Own Miracles
Em seu segundo mergulho na ficção, a psiquiatra e escritora Ana Beatriz Barbosa Silva brinda o leitor com doze contos a
respeito dos comportamentos humanos disfuncionais. Este novo livro é fruto de uma parceria com o também escritor e
publicitário Eduardo Mello Guimarães. Baseados em casos que Ana Beatriz dissecou ao longo de sua carreira, as histórias
tratam de temas polêmicos sem meias-verdades e tabus como compulsão, ninfomania e depressão, porém sem perder a
leveza e o bom humor, em um texto ágil e dinâmico. Em meio ao caos do universo urbano e através de uma narrativa
inquietante, os autores constroem histórias repletas de drama, humor e emoção que irão fazer com que o leitor se
pergunte: onde está o muro que separa a ficção da realidade?

Horizonte Vertical
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“A stunning book.”—Oliver Sacks Memory binds our mental life together. We are who we are in large part because of what
we learn and remember. But how does the brain create memories? Nobel Prize winner Eric R. Kandel intertwines the
intellectual history of the powerful new science of the mind—a combination of cognitive psychology, neuroscience, and
molecular biology—with his own personal quest to understand memory. A deft mixture of memoir and history, modern
biology and behavior, In Search of Memory brings readers from Kandel's childhood in Nazi-occupied Vienna to the forefront
of one of the great scientific endeavors of the twentieth century: the search for the biological basis of memory.

Subliminal
Com uma vasta experiência clínica, a dra. Ana Beatriz Barbosa Silva, autora de Mentes Perigosas e Mentes Depressivas,
apresenta de forma clara e precisa as diferentes formas de manifestação do TOC e de outras disfuncionalidades do
espectro TOC. A autora analisa ainda as possíveis causas e as diferentes formas de tratamento desse transtorno que tanto
desafia a medicina.

Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Anxious Children
F 31
This new edition of How to Raise Your Own Salary is filled with foolproof techniques for acquiring the knowledge and skills
for increasing your share of life's riches. The detailed dialog between Andrew Carnegie and Napoleon Hill will mesmerize
you with its message. Simultaneously, this classic work will stimulate your subconscious mind to put into immediate
operation your desire for individual achievement. This book will teach you how to: -Win riches, power, and prestige.
-Discover how to set your own goal in life and achieve it. -Make life pay you for your personal efforts. -Uncover Andrew
Carnegie's entire secret of success. -Retrace step by step the principles of achievement that lifted Carnegie to a position of
great affluence and wealth. -Achieve the right mental attitude that places you on the next rung in your ladder to success.
-Manifest success in your day-to-day life.

Silence (paperback)
Em 'Bullying - Mentes perigosas nas escolas', a dra. Ana Beatriz faz uma análise sobre um dos tipos de violência que
precisa ser combatido. O livro faz uma investigação do problema, apresentando informações aos pais, professores, alunos e
profissionais de diversas áreas para identificar esse tipo de violência e suas consequências, como também o que se pode
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fazer para combatê-la.

Psicopatas homicidas
Autora best-seller, Ana Beatriz Barbosa Silva, estreia na ficção. Horizonte vertical é uma grande viagem pelo universo
metafísico dos xamãs e dos portais interdimensionais, onde personagens inesquecíveis desvendarão o que existe por trás
de alguns dos grandes mistérios que há séculos povoam o imaginário da humanidade. Fruto de dois anos de pesquisas,
Horizonte vertical marca a estreia na ficção da consagrada psiquiatra e autora dos best-sellers Mentes e manias, Mentes
depressivas, Mentes perigosas, Mentes consumistas, Bullying e Mentes Inquietas, em parceria com sua colega de faculdade
e também escritora Andrea Duarte.

Mundo Singular
Uma obra divertida sobre a loucura de ser uma mulher jovem nos dias de hoje Solidão acompanhada marca mais uma
incursão da consagrada psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva na ficção, desta vez em parceria com a estreante Lauren
Palma. Eleonora, a protagonista, está solteira, mora num quarto e sala bancado por seus pais e não tem muita ideia do que
fazer com a tela em branco que parece ser sua vida. Seu mundo é extremamente conectado, embora ela tenha uma
crescente noção de que cada pessoa é, mais do que nunca, uma ilha. Enquanto tenta arrumar um amor, uma vocação, um
grupo de amigos, o sucesso nas redes sociais e algum sentido para sua existência, Eleonora diverte o leitor com as
confusões do seu dia a dia e suas observações ácidas e sagazes sobre o mundo que a cerca. Impossível não se identificar.

Olweus Bullying Prevention Program
Isoladas num mundo particular de difícil acesso, com hábitos restritos, ritualizados e repetitivos, as crianças que
desenvolvem autismo são corriqueiramente vistas como estranhas e alheias a tudo e a todos. O que poucos sabem é que
estes indivíduos são dotados de talentos e habilidades singulares. Diante do diagnóstico de autismo, o mais importante
para os pais, professores e profissionais de saúde é criar mecanismos para ensinar a essas pessoas os prazeres contidos
nos momentos de convivência com a criança, buscando amenizar para elas o caráter invasivo e intimidador que o contato
social adquire. Primeiro livro da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa escrito em parceria com especialistas da sua equipe, com
experiência em crianças e adolescentes, “Mundo singular” é um guia voltado para o público leigo, com foco no
funcionamento mental da criança com autismo. Da mesma autora de “Mentes perigosas”, “Mentes inquietas”, “Mentes
ansiosas” e “Bullying - Mentes perigosas na escola”.
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Mentes consumistas: do consumismo à compulsão por compras
A psychopathic killer is on the loose. Detectives Lucia and Mike fi nd themselves in a bind. They must decipher the criminals
outpouring of riddles, puzzles, paradoxes, and words fused with words. It reminds them of a Lewis Carroll novel. In fact,
Alices looking glass often comes to mind. It is as if the psychopath existed in an illogical, irrational and inconsistent world of
his own making. This killer is obviously brilliant. He knows forensics and the media inside out. Who is he? How can Lucia and
Mike come to terms with his idiosyncrasies and bring him to justice?
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