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Combinando pesquisa de ponta e descobertas práticas,
Daniel Goleman mostra por que a base do sucesso em
todas as áreas da vida é sua capacidade de ter foco.
Você está prestando atenção? Ou já se distraiu checando seus
e-mails, mensagens, Facebook, Twitter? Resistiu ao impulso
de deixar sua mente divagar?
Se tiver resistido, muito bem: normalmente uma pessoa fica
distraída por mais de 40% do tempo quando lê um texto. Mas
quais são os benefícios de ficar focado por um longo período?
Uma palavra: sucesso.
Segundo Daniel Goleman, autor do best-seller Inteligência
emocional, a atenção funciona de forma muito parecida com
um músculo: se não o utilizamos, fica atrofiado; se o
exercitamos, se desenvolve e se fortalece. Numa era de
distrações intermináveis, Goleman argumenta que precisamos
aprender a aprimorar nosso foco se quisermos prosperar no
mundo complexo em que vivemos.
Aqueles que alcançam rendimento máximo (seja nos estudos,
nos negócios, nos esportes ou nas artes) são precisamente os que prestam atenção no que é mais
importante para seu desempenho. Foco é uma ferramenta essencial, é o que diferencia um
especialista de um amador, um profissional de sucesso do funcionário mediano.
Foco traz um olhar inovador sobre o segredo para o alto desempenho e mostra como a atenção tem
um papel fundamental para o sucesso.

título

: Foco

Autor

: Daniel Goleman

Categoria

: Negócios e finanças pessoais

Publicado

: 03/12/2013

Editora

: Objetiva

Vendedor

: Bookwire Brazil Distribuicao de Livros Digitais LTDA.

Páginas impressas

: 296 páginas

Size

: 2.32MB

Foco Baixar (PDF or ePub) Daniel Goleman GRATIS

PDF File: Foco

Ler ou baixar Online Foco PDF, ePub, Mobi Gratis Daniel Goleman Livre livros especiais para atender o seu passatempo de leitura.
Baixe agora!, Combinando pesquisa de ponta e descobertas práticas, Daniel Goleman mostra...

Foco Baixar (PDF or ePub) Daniel Goleman
GRATIS
Foco Baixar (PDF or ePub) Daniel Goleman GRATIS
FOCO PDF - Are you looking for eBook Foco PDF? You will be glad to know that right now Foco PDF
is available on our online library. With our online resources, you can find Foco or just about any type
of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Foco
PDF may not make exciting reading, but Foco is packed with valuable instructions, information and
warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Foco PDF and many other
ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

O poder da autorresponsabilidade
http://new.beebok.info/br-1330971124/o-poder-da-autorresponsabilidade.html

Muitas pessoas têm consciência de que precisam assumir as rédeas da própria vida,
porém não sabem como fazer isso na prática. Este livro traz ao leitor o conceito de
autorresponsabilidade. Trata-se de um manual que apresenta a metodologia das 6 leis...

[PDF]

Mindset
http://new.beebok.info/br-1254106060/mindset.html

Clássico da psicologia em versão revista e atualizada. Carol S. Dweck, professora de
psicologia na Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação,
desenvolveu, ao longo de décadas de pesquisa, um conceito fundamental: a atitude
mental...

[PDF]

Minha história
http://new.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...
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Aprendizados
http://new.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...

[PDF]

Ponto de inflexão
http://new.beebok.info/br-1450204802/ponto-de-inflexao.html

Um livro que vai te ajudar a fazer seu próprio caminho. &#34;Vou dispensar o
aprofundamento nas equações que geram um Ponto de Inflexão, mas vou apenas me
apropriar deste conceito para descrever momentos de nossa vida em que nossas decisões
vão...

[PDF]

Poder sem limites
http://new.beebok.info/br-1292036667/poder-sem-limites.html

O grande sucesso de Tony Robbins em nova edição. "A estrada do sucesso está sempre
em construção": é o que afirma o autor em Poder sem limites, um dos grandes sucessos
de venda do escritor, empresário e pai do método coaching. Neste...

[PDF]

Como Steve Jobs virou Steve Jobs
http://new.beebok.info/br-1019592095/como-steve-jobs-virou-steve-jobs.html

De jovem arrogante e sem limites a um dos líderes mais eficientes e emblemáticos de
nosso tempo. Como Steve Jobs virou Steve Jobs lança luz sobre uma das maiores
realizações do cofundador e CEO da Apple: reinventar-se como o gestor que não só...

[PDF]

O fascinante império de Steve Jobs
http://new.beebok.info/br-647926039/o-fascinante-imperio-de-steve-jobs.html

A biografia definitiva sobre o CEO. No livro, o jornalista americano narra a trajetória
desde a infância de Steve Jobs e Stephen Wozniak, como saíram do colégio e fundaram a
Apple, em 1976, e como a empresa saltou de um hobby de garagem para a lista da
Fortune 500. Moritz...
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World Cruising Routes

PDF File: Foco

Ler ou baixar Online Foco PDF, ePub, Mobi Gratis Daniel Goleman Livre livros especiais para atender o seu passatempo de leitura.
Baixe agora!, Combinando pesquisa de ponta e descobertas práticas, Daniel Goleman mostra...

http://new.beebok.info/br-1435418480/world-cruising-routes.html

LLong established as the bible for long-distance cruisers and a bestseller for more than
25 years, World Cruising Routes is the indispensable planning guide to nearly 1,000
sailing routes covering all the oceans of the world from the tropical South Seas to the
high latitudes of the Arctic and...
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After – Depois da verdade
http://new.beebok.info/br-1093745306/after-depois-da-verdade.html

Segundo livro da série After, o novo fenômeno editorial, que já bateu a marca de um
bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad. Tessa tenta esquecer Hardin, o
jovem caótico e revoltado que partiu seu coração em vários pedaços....
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Este não é mais um livro de dieta
http://new.beebok.info/br-1446718759/este-nao-e-mais-um-livro-de-dieta.html

&#34;Emagreça de vez sem passar fome, comer menos, se exercitar ou pular de dieta em
dieta. Quantas vezes você já sacrificou seu bem-estar e se frustrou depois de passar
semanas comendo alimentos dos quais não gosta, passando fome, contando calorias, se
exercitando...
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Filosofia para corajosos
http://new.beebok.info/br-1391887848/filosofia-para-corajosos.html

O objetivo deste livro é ajudar o leitor a pensar com a sua própria cabeça. Para tal, o
filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé, autor de vários best-sellers, se apoia na história da
filosofia para apresentar argumentos para quem quer discutir todo e...
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After
http://new.beebok.info/br-1093695334/after.html

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao
transformar os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de
amor sexy, a série After vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro
livro, Tessa,...
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