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Todos querem ter poder. Mas poucos sabem o que fazer para
alcançá-lo. Como conseguir aquela promoção tão esperada? O
que fazer para conquistar a admiração dos colegas e
neutralizar quem vive tentando derrubá-lo? Como ser o
queridinho do chefe? Em As 48 leis do poder, o leitor aprende
a manipular pessoas e situações para alcançar seus objetivos.
E descobre por que alguns conseguem ser tão bem-sucedidos,
enquanto outros estão sempre sendo passados para trás.
Querer ser melhor do que o chefe, por exemplo, é um erro
fatal. "Faça com que as pessoas acima de você se sintam
confortavelmente superiores(...) Faça com que seus mestres
pareçam mais brilhantes do que são na realidade e você
alcançará o ápice do poder", diz Robert Greene no capítulo "Não ofusque o brilho do mestre". Além
de oferecer o "caminho das pedras", ele cita casos de sucesso e de fracasso revelados à luz de suas
regras.
Para ilustrar o que diz, Greene recorre a fábulas e a episódios reais da História, e usa e abusa de
citações. O leitor se embrenha pela cartilha através de estrategistas como Clausewitz e Sun-Tsu,
estadistas como Bismarck, sedutores como Casanova, filósofos como Nietzsche, escritores como
Balzac e, claro, diplomatas como Maquiavel. Os textos abarcam um período de mais de três mil anos
e foram pinçados em civilizações tão diferentes quanto a antiga China e a Itália renascentista.
E, para quem acredita que participar de jogos de poder é uma atividade condenável, ele faz um
alerta: Não adianta querer ficar de fora. O mundo é como um imenso e dissimulado cassino e todos
nós fazemos parte dele. Quanto mais rápido você descobrir as regras do jogo, maiores serão as suas
chances de sucesso. "Se o jogo do poder é inevitável, vale mais ser um artista do que negar ou agir
desastradamente", diz Greene.
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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 48 leis do poder are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your as 48 leis do poder 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 48 leis do poder 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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