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Faça o download ou leia online As 25 leis bíblicas do
sucesso Rubens Teixeira & William Douglas , A Bíblia é o
melhor manual sobre o sucesso já escrito até hoje. Ao
contrário do que se imagina, ela não trata apenas de religião,
mas também de valores fundamentais para se construir uma
base sólida para a vida profissional.
E foi nessa fonte de sabedoria milenar que William Douglas e
Rubens Teixeira garimparam as orientações para consolidar
as 25 leis que compõem esse livro.
São lições sobre a importância do esforço e da dedicação ao
trabalho, da incansável busca de conhecimento e evolução
pessoal, do respeito aos outros e, acima de tudo, de um forte
senso de honestidade.
Para comprovar a eficácia dessas leis, os autores mostram
que os princípios de sucesso de grandes empresários e
pensadores da administração, como Warren Buffett, Eike
Batista, Napoleon Hill e Jim Collins, são calcados em passagens das escrituras.
Também dão exemplos de pessoas que venceram na vida seguindo os preceitos bíblicos, as vezes
sem motivação religiosa ou até mesmo sem saber a origem dos ensinamentos pelos quais se
pautavam.
Não importa sua orientação espiritual nem se você é dono de empresa, gerente ou trabalhador, esse
livro pode transformar sua vida. Você aprenderá:
• Os antídotos contra os sete pecados capitais na busca do sucesso
• O que Salomão ensina no livro de Provérbios sobre êxito profissional
• Os erros da "teologia da prosperidade" e da "teologia da miséria" e a importância de uma
mentalidade que favoreça o desenvolvimento pessoal e profissional
• As dez virtudes recomendadas pela Bíblia e cobiçadas pelo mercado de trabalho
• Como ter uma relação harmoniosa com o dinheiro
• 150 citações bíblicas para alcançar a excelência, a credibilidade e o sucesso
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Faça o download ou leia online As 25 leis bíblicas do sucesso Rubens Teixeira & William
Douglas , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely
bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and
stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that
user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem,
writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify
this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because as
25 leis bíblicas do sucesso are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one
task. That is what online assistance is for.
If you realise your as 25 leis bíblicas do sucesso so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
as 25 leis bíblicas do sucesso are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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