As 15 Leis do Crescimento: Viva-as e realize o seu potencial (Portuguese
Edition)

E Verdade que existem principios que sao
certeiros em ajudar uma pessoa a crescer de
verdade? John Maxwell diz que sim!
Trabalhando com desenvolvimento pessoal
ha mais de 50 anos, John Maxwell, pela
primeira vez, ensina tudo o que e preciso
para alcancar seu potencial. Ele aborda
pontos imprescindiveis para o crescimento
e aprimoramento de lideranca, e eles sao:A
Lei do Espelho: Voce deve ver valor em si
mesmo para agregar valor a si mesmoA Lei
do Autoconhecimento: Voce deve se
conhecer para crescerA Lei do Modelo: E
dificil melhorar quando voce nao tem
ninguem em quem se inspirarA Lei do
Elastico: O crescimento para quando se
perde a tensao entre o lugar onde voce esta
e onde poderia estarA Lei da Contribuicao:
Trabalhar no seu crescimento o capacita a
trabalha-lo na vida dos outrosEsse livro da
serie Leis de John Maxwell vai ajuda-lo a
tornar-se um eterno aprendiz cujo potencial
continua a aumentar e nunca se esgota.Um
produto CPAD.
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