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Best-seller no Amazon Brasil #1 em Administração & Negócios#1 em
Saúde & Família#1 em Auto Ajuda#1 em Infanto-Juvenil Depoimentos
"Auto-ajuda sem papas na lingua para a mulecada jovem"Octavio Neto,
Narrador e apresentador do canal Esporte Interativo "Dizem que se
conselho fosse bom não seria de graça, seria vendido.Então deixo uma
pergunta no ar: Qual é o preço de um conselho?Bom, o preço é
incalculável, mas os valores destes conselhos levamos para a vida. É o
que acontece no livro Hackeando Tudo do escritor Raiam dos Santos.
Esse livro é tão valioso quanto um baú de tesouros, pois suas questões e
resoluções podem ser aplicadas em todas as áreas da vida, sem
exceção.A forma ímpar em que as dicas são colocadas somadas a um
inteligente jogo de palavras fazem com que seja quase um erro grave você
nunca ter lido ou não tê-lo em sua prateleira, pois em breve o livro estará
na “boca do povo” e será considerado um dos melhores do
gênero.Portanto, se eu fosse você, o adquiria logo. Conselho de amigo."
Gerson Saldanha, Palestrante e escritor de O Que Eu Trouxe Na
Bagagem "Todos nós temos algo para aprender com a geração Millenium.
Esse primeiro livro do Raiam é facil de ler e tem dicas que todas as
gerações podem aproveitar. Recomendo!"Patricia Lobaccaro, CEO da
BrazilFoundation SinopseCom exemplos concretos, aplicações reais e
linguagem bem informal e autêntica, o jovem escritor Raiam Santos
ensina a lidar com alguns dos grandes problemas enfrentados diariamente
pela geração Y. Raiam passou meses lendo biografias e estudando os
hábitos diários dos maiores nomes da literatura de auto-ajuda da
atualidade como Tim Ferriss, Anthony Robbins e SJ Scott e das pessoas
mais bem sucedidas da historia da humanidade como John D. Rockefeller,

Michael Jordan e Steve Jobs.Raiam conseguiu adaptar certas rotinas
diárias dessas personalidades para seu dia a dia e agora compartilha
suas experiências depois de ter aplicado tais hábitos em sua vida pessoal.
Ao longo do livro, o autor combate sua dependência de aparelhos
eletrônicos e de redes sociais como Facebook e Whatsapp, domina os
fantasmas da procrastinação, multiplica sua produtividade no trabalho,
remedia sua falta de perspectiva para o futuro, supera a depressão, e
mergulha fundo em assuntos obscuros para a juventude brasileira como
meditação , investimentos e livros.Para pessoas ambiciosas que querem
mudar radicalmente sua visão do mundo e maneira de viver, o Hackeando
Tudo é um bom ponto de partida. Sobre o autor Nascido e criado no
bairro da Vila da Penha no subúrbio do Rio de Janeiro, Raiam passou sua
adolescência como estudante de intercâmbio no estado da Califórnia.
Após haver se destacado como jogador de futebol americano e como um
dos melhores alunos da San Diego High School, Raiam recebeu uma
bolsa de estudos de mais de 200mil dólares para estudar na Universidade
da Pennsylvania, onde se formou com diplomas em Economia, Relações
Internacionais e Letras. Após a faculdade, Raiam trabalhou como analista
financeiro em um grande banco de investimento na bolsa de valores de
Nova York e foi apresentador de TV em canais esportivos como ESPN e
Esporte Interativo. Hoje em dia, Raiam é palestrante motivacional e
escritor dos best-sellers voltados para o público jovem Hackeando Tudo e
Ousadia.Para mais informações visite o blog MundoRaiam.
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