Resumo de Brancoala e Família. Não
Deixe que a Correia do Mundo Moderno
Atrapalhe o Relacionamento Familiar e
Aprenda a Trazer Harmonia, Equilíbrio,
União e Diversão Para Dentro de Casa
Valorize o que é mais importante na vida: a sua família. Sabemos que a
família é o bem mais precioso que temos e o que mais merece o nosso
carinho, cuidado e atenção.
Então, por que parece ser tão fácil deixá-la de lado em meio à rotina
corrida? a verdade é que o caos do dia a dia nos faz perder de vista as
verdadeiras prioridades.
Mas, calma: tem jeito de tornar incrível cada segundo com aqueles que
você ama – e não precisa desejar que o dia tenha 48 horas para talvez
dar conta de tudo.
Branco, criador do canal Brancoala, que cativa milhões de adultos e
crianças diariamente, conseguiu realizar o sonho de muitos: ter uma
carreira de sucesso e aproveitar o tempo em família com a melhor
qualidade possível.
Com este livro, ele tem a missão de ajudá-lo a trazer paz, harmonia,
equilíbrio e diversão para a sua rotina familiar. Junte-se ao Branco, à
Claudia, ao Marcos e à Laura e aprenda a transformar todos os momentos
diários nas melhores lembranças para toda a família, e também: Reconecte-se com seu propósito de vida e aprenda a alinhá-lo com seus
objetivos e sonhos; - Conheça a história da família Brancoala: como eles
começaram a vida em outro país do zero e como você pode fazer o
mesmo;- Veja se existe de fato a melhor hora para ter um filho e como os
pais de primeira viagem podem lidar com as próprias ansiedades e
dúvidas; - Identifique-se com as situações mais engraçadas e inusitadas
pelas quais todos os pais passam; - Ganhe um caderno de recompensas

com as melhores brincadeiras para fazer com seus filhos e dicas
financeiras para pais e mães.
Equilíbrio emocional, carinho, estabilidade, aprender a lidar com a
frustração, não se importar com críticas, saber receber um elogio,
perdoar. Tudo isso colabora de forma mais efetiva na educação da
criança e no crescimento dos pais.
Acesse aqui a versão completa deste livro

