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CONTEÚDO EXCLUSIVO PARA E-BOOK: UM TEXTO INÉDITO DO AUTOR SOBRE A ESPERA DE UM NOVO
BEBÊu003cbr/u003e
u003cbr/u003e
u0026#34;Com este livro você será não só uma mãe ou pai melhor, mas uma pessoa sensibilizada para a
preciosidade da vida.u0026#34;u003cbr/u003e
Fred Mattos - Psicólogo e palestranteu003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Num mundo em que as pessoas dizem que pais não podem dar muito colo, que não podem dar amor demais, mais um
monte de outros u0026#34;nãosu0026#34;, Thiago Queiroz seguiu por um outro caminho. Ao receber a notícia da
gravidez da esposa, passou a viver com os filhos uma história bem diferente da que teve com seu próprio pai, mais
afetiva e participativa. E assim ele também criou uma das mais importantes redes sobre paternidade ativa na
internet, oferecendo apoio e acolhimento a outros pais que buscam uma forma de se relacionar melhor com seus
filhos. Este livro conta como o amor pelos filhos e a disciplina positiva mudaram a história de um homem. E de como
ela pode mudar a sua também, se você abrir os braços para seus filhos.u003cbr/u003e
u003cbr/u003e
Todas as vezes que você abraça seu filho, você se cura um pouco.u003cbr/u003e
Todas as vezes que você abraça seu filho, você é abraçado de volta.u003cbr/u003e
Não perca nunca essa oportunidade que a vida lhe dá.u003cbr/u003e
Abrace seu filho agora. u003cbr/u003e
É o melhor que você pode fazer.u003cbr/u003e
Por ele e por você.
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