Resumo de O Hábito da Escrita em 21
Dias: Como desenvolver foco e
determinação para ser um escritor bem
sucedido
Você já pensou em escrever um livro, mas vive adiando este sonho?Tenho
certeza que a ideia de ser um escritor publicado já passou pela sua
cabeça um dia. Mas por causa da falta de tempo, de motivação ou de
inspiração para escrever, você sempre acaba deixando para
depois.Algumas pessoas já conseguiram transformar este sonho em
realidade. Muitos, porém, acabam não levando a ideia adiante ou a
trancam na gaveta das “coisas muito difíceis de fazer”. Elas costumam
idealizar o ato de escrever. Ficam esperando o dia, a hora e o lugar
perfeitos. Isto não existe!O objetivo de "O Hábito da Escrita em 21 Dias Como Desenvolver Foco e Determinação Para Ser Um Escritor Bem
Sucedido" é te ajudar a incorporar o hábito da escrita em seu dia a dia e,
com isto, te ajudar a trazer ao mundo todos os livros que você
sonhar.Você vai descobrir...- Como um livro iluminou meu caminho- Como
desenvolver confiança em sua escrita- Por que escrever é um hábitoComo desenvolver o hábito da escrita em 21 dias- Como aumentar sua
produtividade como escritor- Como escrever um livro em seis passos- O
que fazer para testar seu livro antes de investir nele- O que fazer para não
se frustrar com seu livro"Eldes Saullo é uma fonte obrigatória para quem
deseja sucesso no mundo dos livros"Luiz Aviz"Ser escritor é um trabalho
árduo, mas com as dicas de Eldes Saullo o caminho pode ser mais
fácil"Bianca SousaSobre o AutorEldes Saullo escreve para quem escreve.
Seu objetivo é motivar e ensinar pessoas os caminhos da escrita, da
autopublicação e da autopromoção. Ele acredita que incentivar a escrita é
uma forma de incentivar a leitura. Seus livros mostram razões, estratégias,
dicas e passos para você planejar, escrever e lançar melhores livros e

ampliar sua credibilidade e visibilidade como autor. Escritores, blogueiros,
especialistas, empreendedores, produtores de conteúdo e redatores
encontrarão em seus livros informação de alta qualidade pelo preço de um
café. Eldes é um dos autores mais vendidos da Amazon Brasil.Role a
página até o topo e compre agora com 1-Clique.
Acesse aqui a versão completa desta leitura

