Resumo de Eu Vou Te Enriquecer
Psicologia da riqueza. Especialista em hipnose e autor de best-sellers de
autoajuda que já venderam mais de 3 milhões de cópias em todo o
mundo. Paul McKenna criou uma obra inovadora inspirada em técnicas de
psicologia e programação neurolinguística que ajudarão o leitor a alcançar
o tão sonhado sucesso financeiro.
Eu vou te enriquecer ensina a economizar e a utilizar melhor o dinheiro
através de um programa mental de enriquecimento. Um guia fácil e
conciso que levará as pessoas a atingir o mesmo nível de criatividade e
confiança dos grandes milionários tornando-as verdadeiramente ricas.
Após anos de pesquisas. Paul McKenna desenredou o funcionamento da
mente dos milionários e percebeu que essas pessoas agiam e pensavam
de forma diferente. A partir disso. o escritor combinou técnicas
psicológicas e estratégias financeiras e elaborou um manual que ensina a
enriquecer.
"Ganhar dinheiro é uma habilidade. mas enriquecer é uma arte. Este livro
aborda a capacidade de ganhar dinheiro e a arte de enriquecer. Portanto.
se tudo que você conseguir aplicando esse sistema for ganhar mais
dinheiro.
nosso trabalho só terá sido feito pela metade. Você precisa ser mais feliz
e se sentir realmente rico na vida. " Segundo o autor. nenhum livro pode
fazer você ficar rico sem sua própria ajuda: enriquecer é um trabalho
interno.
Eu vou te enriquecer aborda temas como o medo de perder dinheiro. a
falta de autoconfiança para acumular bens e o consumo excessivo. Além
disso. McKenna vai orientar e encorajar o leitor a iniciar o próprio
empreendimento e a desenvolver ideias para agregar valor aos seus
produtos e serviços.
O livro oferece uma abordagem original sobre nossa relação com o
dinheiro. ao mesmo tempo em que propõe exercícios para aumentar o

saldo da conta bancária. O guia inclui um CD de programação mental que
reforça as ideias do livro.
Através dessa obra. Paul McKenna mostra que enriquecer é mais fácil do
que se imagina.
Acesse aqui a versão completa deste livro

