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Sobre a série LIVROS RESUMIDOSPense como seria sua vida se você pudesse ler mais livros
em menos tempo?A série LIVROS RESUMIDOS extrai as melhores ideias dos best-sellers de
não ficção. Assim, você aumenta seus conhecimentos e expande seus horizontes para se
tornar uma pessoa mais assertiva e inteligente.Como são criados os resumos?•Nós lemos os
livros, grifamos e anotamos tudo, em busca das principais ideias;•Nossa equipe procura discutir
e sumarizar os conceitos mais importantes;•Fazemos uso de paráfrases para sua melhor
compreensão do texto;•Criamos um resumo sintetizado, otimizado e único, para você consumir
no menor tempo possível.O que você ganha com isso?•As melhores ideias dos melhores livros
de não ficção;•Adquire novas habilidades profissionais;•Aumenta sua bagagem de leitura,
lendo mais livros em menos tempos;•Fica atualizado com as últimas novidades da sua área de
atuação.Sobre o livro PENSE E ENRIQUEÇAO mais influente e aclamado livro sobre o sucesso
de todos os temposDiferente das demais versões de Pense e enriqueça existentes no mercado,
esta é uma edição restaurada que retoma a forma e o conteúdo do original escrito por Hill em
1937, porém revisada e atualizada.Durante 25 anos Napoleon Hill investigou a vida de grandes
milionários da história – como Thomas Edison, Andrew Carnegie, Henry Ford e Theodore
Roosevelt – para descobrir o que tinham em comum e o que os tornava tão bem-sucedidos.O
resultado é este manual indispensável no caminho do desenvolvimento pessoal e da liberdade
financeira.Ele apresenta os 13 passos fundamentais para obtenção de riqueza, os principais
medos que impedem o sucesso e a filosofia que inspirou a trajetória vencedora de milhões de
pessoas em todo o mundo.Uma obra atemporal que vai ajudar você a realizar qualquer objetivo,
afinal, como diz a célebre frase do autor: "Tudo que a mente for capaz de conceber e em que for
capaz de acreditar, ela pode conquistar."



SÉRIE LEITURA RESUMIDAResumo do LivroPENSE E ENRIQUEÇA(Napoleon Hill)Criado
porEditora Livros ResumidosSumárioTermo de Isenção de ResponsabilidadeSobre o livro
PENSE E ENRIQUEÇAO mais influente e aclamado livro sobre o sucesso de todos os
temposSobre a série LIVROS RESUMIDOSPense como seria sua vida se você pudesse ler
mais livros em menos tempo?Aprendizado #1Só conseguiremos realizar nossos objetivos na
vida se formos guiados por um forte desejoAprendizado #2A base de cada conquista é formada
pela definição de metas e por um planejamento detalhadoAprendizado #3Pessoas bem-
sucedidas têm uma fé inabalável em si mesmasAprendizado #4Através da “autossugestão”
podemos fazer com que nosso subconsciente influencie o nosso comportamentoAprendizado
#5Conhecimento é poder (não se prenda ao que aprendeu na escola!)Aprendizado
#6Imaginação: onde nossos sonhos podem se transformar em realidadeAprendizado
#7Conheça seus pontos fortes e pontos fracos para aumentar suas chances de ser bem-
sucedido no âmbito profissionalAprendizado #8Emoções e pensamentos positivos são
primordiais para o sucessoAprendizado #9Aqueles que são bem-sucedidos possuem
determinação e firmezaAprendizado #10Tem sucesso quem é persistenteAprendizado #11Seja
inteligente e cerque-se de pessoas inteligentes para alcançar grandes objetivosResumo
finalReferênciasTermo de Isenção de ResponsabilidadeAinda que tenham sido realizadas
todas as tentativas para verificar a informação fornecida nesta publicação, nem o autor nem a
editora se responsabilizam por erros, omissões ou interpretações contrárias ao assunto objeto
da presente obra.Este livro é para fins de entretenimento apenas. As opiniões expressadas são
apenas as opiniões do autor e não devem ser tomadas como instrução de um especialista. O
leitor é responsável pelas suas próprias ações.A adesão a todas as leis e regulamentos
nacionais e internacionais são da exclusiva responsabilidade do leitor. Nem o autor nem o
editor assumem a responsabilidade em nome do comprador ou leitor deste material.Sobre o
livro PENSE E ENRIQUEÇAO mais influente e aclamado livro sobre o sucesso de todos os
temposDiferente das demais versões de Pense e enriqueça existentes no mercado, esta é uma
edição restaurada que retoma a forma e o conteúdo do original escrito por Hill em 1937, porém
revisada e atualizada.Durante 25 anos Napoleon Hill investigou a vida de grandes milionários
da história – como Thomas Edison, Andrew Carnegie, Henry Ford e Theodore Roosevelt – para
descobrir o que tinham em comum e o que os tornava tão bem-sucedidos.O resultado é este
manual indispensável no caminho do desenvolvimento pessoal e da liberdade financeira.Ele
apresenta os 13 passos fundamentais para obtenção de riqueza, os principais medos que
impedem o sucesso e a filosofia que inspirou a trajetória vencedora de milhões de pessoas em
todo o mundo.Uma obra atemporal que vai ajudar você a realizar qualquer objetivo, afinal, como
diz a célebre frase do autor: "Tudo que a mente for capaz de conceber e em que for capaz de
acreditar, ela pode conquistar."Para adquirir o livro original:Sobre a série LIVROS RESUMIDOS

resumo do livro senhora, resumo do livro o pequeno príncipe, resumo do livro de ezequiel,
resumo do livro a moreninha, resumo do livro vidas secas, resumo do livro dom quixote, resumo



do livro os miseráveis, resumo do livro malala, resumo do memorial do convento, resumo do
livro iracema, resumo memorial do convento, resumo do diario de anne frank, resumo do
pantanal, resumo a força do querer, resumo triunfo do amor, resumo guerra do paraguai,
resumo do clone, resumo da cor do pecado, resumo guerra do vietnã, resumo das novelas do
sbt, resumo do filme tempos modernos



Cintia Medeiros, “Muito bom. Bem dinâmico e condensado vai direto aos principais pontos do
livro original gostei de ler e vou voltar leitura deste livro novamente pois ele pode ser usado
como guia para o sucesso que é o que as pessoas buscam”
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