Resumo de As Ferramentas Intelectuais
dos Gênios: 40 Princípios que o tornarão
mais inteligente e o ensinarão a pensar
como um gênio
APRENDA - Os princípios que grandes gênios têm utilizado durante
séculosO que Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Charles Darwin e Albert
Einstein têm em comum?Parece uma pergunta capciosa, certo? Eles
eram gênios, é claro! Eles não só eram gênios, mas todos eles seguiram
princípios que os ajudaram ao longo de seu caminho para as suas
grandes descobertas. Eu estudei a vida dos gênios da história, e também
a minha própria para chegar aos princípios comuns que os gênios
utilizam. Existem regras e padrões para os tipos de coisas que os gênios
pensam e se concentram. É disso que esse livro se trata.COMECE
AGORA - Construa sua mente e sua força intelectualSe você não quiser
ler toneladas de biografias, e só quer saber como os gênios pensam e
como você pode se tornar um, este é o livro certo. Existem 40 princípios
aqui que você pode começar a usar imediatamente em sua vida. Estes
princípios irão ajudá-lo a se tornar mais inteligente e levá-lo a um grande
passo de pensar como um gênio. Temos que ter em mente que na
sociedade de hoje, há uma série de crenças prejudiciais sobre o que é
preciso para se tornar um gênio. Muitas pessoas acreditam que não é
possível se tornar um. Isso simplesmente não é verdade. A maioria de nós
não sabe por onde começar, e a maioria de nós não quer colocar os
esforços necessários para fazer uma descoberta genial. Fora isso, não
existe mais nada que nos impeça. Se você sabe por onde começar, e está
disposto a se empenhar no trabalho, a genialidade está ao seu
alcance.Assim que perceber os princípios exatos (os modos de pensar e
as ferramentas que precisamos para começar) o céu será o limite. O tema
geral deste livro é como precisamos parar de nos limitar. Precisamos estar

dispostos a liberar o nosso verdadeiro potencial. Nossa mente tem um
potencial muito maior do que sabemos. Use sua mente para levar o seu
pensamento para o próximo nível e alcance sua verdadeira
grandeza.BAIXE - As Ferramentas Intelectuais dos Gênios: 40 Princípios
que o tornarão mais inteligente e o ensinarão a pensar como um
gênioAqui estão alguns princípios que você irá aprender:- 2º Princípio
Aprenda de vários modos e métodos diferentes.- 11º Princípio Envolva-se
em experiências pessoais com o mundo ao seu redor.- 18º Princípio Saiba
a diferença entre erros e fracassos.- 27º Princípio Todos nós acolhemos
nossas próprias falsas maneiras de ver o mundo.- 37º Princípio Preste
atenção nos padrões globais, e nas anomalias que não se encaixam.Todos os 40 Princípios dentro do livro!Para aprender mais sobre como
pensar e ser mais esperto...Baixe "As Ferramentas Intelectuais dos
Gênios" e libere o seu potencial como tantos gênios antes que você
fizeram. Vá até o topo da página e clique no botão "Comprar".
Acesse aqui a versão completa desta leitura

