Resumo de Os 12 Hábitos das Pessoas
Altamente Produtivas: Aprenda a
Produzir Mais, sem Stress e em Menos
Tempo
APRENDA:: Os 12 Hábitos das Pessoas Que Produzem Mais
Resultados com Menos TrabalhoÉ incrível a quantidade de realizações
que algumas pessoas conseguem conquistar em um curto espaço de
tempo mas você já pensou em se tornar uma delas? Pois neste livro você
aprenderá que os segredos dos grandes realizadores estão em seus
hábitos diários. E a boa notícia é que cultivando os mesmos hábitos das
pessoas altamente produtivas, você também terá uma alta produtividade e
realizará muito mais em menos tempo.Imagine como será sua vida
quando você se tornar uma pessoa altamente produtiva...Você terá mais
tempo livre para fazer as coisas que sempre deixou para trás pela falta de
tempo, não terá mais aquela pressão desagradável de quem está sempre
atrasado com suas obrigações e finalmente sentirá a sensação de estar
tranquilo, com a consciência de que trabalhou de forma inteligente e
produtiva.AGORA MESMO:: Aprenda a Trabalhar Menos Enquanto Produz
Mais e Torne-se Uma Pessoa Mais Completa e FelizNo livro Os 12
Hábitos das Pessoas Altamente Produtivas você aprenderá
hábitos simples mas que farão uma grande diferença em sua vida. É
importante deixar claro que buscar a produtividade não significa trabalhar
mais horas. A experiência do autor mostra que ser uma pessoa altamente
produtiva significa justamente o contrário:Ser produtivo significa ter mais
resultados com menos trabalho!Ser uma pessoa altamente
produtiva significa ter maiores resultados e ao mesmo tempo ter mais
tempo livre.FAÇA O DOWNLOAD:: Os 12 Hábitos das Pessoas Altamente
Produtivas: Aprenda a Produzir Mais em Menos TempoAtravés deste livro
você irá aprender:Como evitar que fatores externos sabotem sua

produtividade;O inimigo interior da produtividade e como ter a mentalidade
que o elimina;O poder dos miniprojetos e quando você deve utilizar esta
estratégia;Como fazer, de maneira ética, com que outras pessoas façam o
seu trabalho e ainda o agradeçam pela oportunidade;Porque às vezes
você deve dizer não até para os amigos e qual a forma de fazer isto sem
parecer deselegante ou rude;Um método radical para se motivar a
infalivelmente fazer o que tem de ser feito no menor prazo possível;Como
evitar que o estresse sabote sua produtividade diária;Como sentir
satisfação e motivar-se para ser cada vez mais produtivo; E muito
mais...GOSTARIA DE SABER MAIS?Adquira o livro Os 12 Hábitos das
Pessoas Altamente Produtivas e aumente seus resultados a partir de
hoje.Vá para o início da página e Clique no Botão Comprar.
Acesse aqui a versão completa desta leitura

