7 Livros Extraordinários para Você
Alcançar Riqueza e Sucesso

APRESENTAÇÃO

Eu sou Lucivanio Araújo, jornalista e empreendedor, e
sempre curti a literatura de autoajuda e
desenvolvimento pessoal e nos últimos anos com o
crescimento das pesquisas neurocientíﬁcas tenho me
dedicado a estudar os fatores que levam as pessoas a
terem sucesso e se tornarem pessoas extraordinárias
nas suas proﬁssões e na vida pessoal.
A seguir vou compartilhar os sete livros que li e que
pode ajudar você a trilhar o caminho do sucesso e criar
um novo mindset de sucesso.

DESCUBRA SEUS PONTOS FORTES

Um livro sensacional e imprescindível para
quem quer descobrir seus talentos e aptidões e
aprimorá-los. Investindo 25 anos e muitos milhões
de dólares, o Gallup, preparou este teste como
objetivo de classiﬁcar o potencial humano em 34
áreas de atuação e produzir resultados mensuráveis
que vão fazer você se conhecer melhor e
desenvolver suas habilidades.

O PODER DO HÁBITO

Quer entender como se forma um hábito? O livro O
Poder do Hábito mostra como os hábitos certos
foram cruciais para o sucesso de esportistas,
executivos e ﬁguras importantes como Martin
Luthet King Jr. Transformar hábitos pode gerar
bilhões e signiﬁcar a diferença entre fracasso e
sucesso, vida e morte.

QUEM PENSA ENRIQUECE

Um clássico do autor Napoleon Hill. Por mais de vinte
anos Napoleon Hill pesquisou porque alguns homens
conseguiram ﬁcar ricos e, a partir dessa busca, ele
descobriu a fórmula. E a fórmula é o que você vai
encontrar neste livro revelador. O livro é um dos
maiores bestsellers com mais de 30 milhões de
exemplares vendidos.

O PODER DA AÇÃO

Este livro do coach Paulo Vieira nos leva por um
caminho de realização e apresenta um método
responsável por impactar milhares de pessoas e pode
ser a chave para o que você tanto procura. Aprenda a
tomar as decisões certas. Reprograme sua mente.
Desenvolva novas capacidades. Aumente suas
competências ﬁnanceiras e proﬁssionais.

O PODER DA ENERGIA

Se você está procurando alguma motivação para sua
vida, ou sente que do jeito que está não pode mais
continuar, leia este livro. O Poder da Energia de
Brendon Burchard é um guia inspirador para a única
coisa que todos nós queremos: mais vida em nossas
vidas. Com ele você vai aprender a ativar os dez
impulsos que nos fazem mais humanos. Uma leitura
imprescindível nos dias atuais.

MENTES MILIONÁRIAS

O livro traz uma abordagem neurocientíﬁca acerca de
como usar o seu cérebro para ajudá-lo a conseguir a
riqueza que tanto almeja. Baseado nas mais recentes
descobertas da neurociência, biologia e psicologia
que ensina como ganhar dinheiro aproveitando as
habilidades incríveis que sua massa cinzenta possui.

A ÚNICA COISA

O livro aborda como focar em coisas mais
interessantes e descartar o que não é tão relevante.
Como acabar com a desordem na sua rotina? Como
manter-se ﬁrme em direção a sua meta? Como tornarse um mestre no que realmente importa para você?
Esses são temas centrais abordados neste livro
inspirador.

Obviamente existem outros livros extraordinários
acerca desses temas mas com estes sete livros você
pode iniciar um novo caminho rumo ao sucesso e a
riqueza. Um grande abraço e convido você a curtir o
meu blog:
http://mentalidadedesucesso.com/

