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“Tenha em mente que a paz não consiste em
encontrarmos o bem e evitarmos o mal, mas sim em
estarmos conscientes de que ambas as
possibilidades coexistem em nós e que elas são o
combustível para o nosso crescimento.” (Da obra)
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Sobre autor:

Julio Bevione é um prestigiado comunicador e um autor prolífico. Seus livros de temática
espiritual se tornaram campeões de venda e estão sendo traduzidos em diversas línguas.
Nasceu em Villa Santa Rosa, Córdoba, Argentina, em 1972, e desde 1997 está radicado nos
Estados Unidos, atualmente na cidade de Nova York. Ainda que nunca tenha havido um
episódio que marcasse seu crescimento pessoal, ele sempre teve o desejo de encontrar
respostas sobre o comportamento humano, a busca da felicidade e a paz interior. Bevione é
conhecido pelo seu contato direto com a audiência de suas conferências para o grande
público em cidades da América Latina, Canadá, Estados Unidos e Europa.

Público-alvo:

- Leitores de autoconhecimento e autodesenvolvimento;
- Leitores de espiritualidade contemporânea.



Argumentos de venda:

- A atualidade do conteúdo da obra. Nesse manual espiritual, o autor oferece um caminho
diferente para uma paz fundamental e duradoura, a aceitação consciente do que está
acontecendo atualmente. Através de uma conexão com o espírito interior, não se deixar
paralisar pelas emoções e construir uma autonomia pela gestão do ego e das frustações;
- O autor é bastante conhecido na América Latina e suas frases e pensamentos são citados
em vários sites e páginas de redes sociais aqui no Brasil;
- A Vozes vem lançando, com sucesso, novos autores de autoconhecimento e espiritualidade,
como: Joan Chittister, Henri Nouwen, Tomás Halík, José Antonio Pagola, Anselm Grün,
Zacharias Heyes, Jaime Tatay e outros.

Ações de marketing:

- Marcadores;
- Combo: Aceitação + Caderno de exercícios de aceitação;
- Envio de e-mail marketing para toda base de e-mails;
- Envio do release para toda imprensa;
- Divulgação nas redes sociais e para os grupos de WhatsApp;




