Power Pack 2 - Coaching Carreira e Vida: 12 livros com 50% OFF
e FRETE GRÁTIS
Este Power Pack foi idealizado com conteúdos relacionados aos temas: coaching, carreira, qualidade de
vida e todos os elementos e ferramentas necessárias para que você atinja o equilíbrio emocional que
será determinante para o alcance dos resultados almejados. Invista em você, a hora é agora!
•
•
•
•
•
•
•

Treine sua mente para alcançar sua melhor versão;
Potencialize suas habilidades;
Amplie a visão para os negócios;
Descubra métodos para engajar pessoas em prol de seus projetos;
Conheça poderosas ferramentas de coaching, PNL e treinamento comportamental voltadas à
mudança de resultados;
Assuma o controle do tempo aprendendo a gerenciá-lo de maneira eficaz;
Comunique-se e relacione-se de uma forma poderosa.

Este Kit é composto pelos seguintes livros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Coaching & Autorrealização
30 leis do olho de tigre
O problema é seu - A solução é nossa
Saúde emocional
Manual das múltiplas inteligências
Faça o tempo trabalhar para você
Coaching, missão e superação
Marketing aplicado aos relacionamentos
O segredo do sucesso pessoal - Lições de coaching, mentoring e PNL
Ser + em comunicação
A Arte da guerra
Empreendedor total

Saiba mais sobre os livros:
COACHING & AUTORREALIZAÇÃO
Alcançar a plenitude requer movimento, uma saída da zona de conforto rumo ao mundo diferente, às
vezes com desafios, mas necessários. Por não ser das tarefas a mais fácil, ir acompanhado ou com
auxílio torna-se mais prazeroso ou menos complicado. Inclusive, especialistas podem ajudá-lo nessa
caminhada. Alguns deles estão neste livro, trazem dicas, exercícios e a experiência da aplicação da PNL e
da neurossemântica para você se superar. Formato: 16X23cm Páginas: 344 Preço de capa: R$ 58,90

30 LEIS DO OLHO DE TIGRE
Conheça as leis para alcançar a plenitude profissional e pessoal por meio da mudança comportamental,
ampliando o seu conhecimento de quais são as armadilhas atitudinais que impedem o seu
desenvolvimento profissional e pessoal. O livro, inspirado no curso de mesmo nome, atua no
desenvolvimento comportamental e tem como base uma pesquisa realizada entre diversos autores
renomados (Napoleon Hill, Bob Hoffmann, Cláudio Naranjo, Celso Charuri, Dr. Luiz Machado, entre
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outros), além de agregar conceitos novos e cruciais para seu desenvolvimento, a partir da experiência
de mercado dos profissionais da Olho de Tigre. Essas 30 leis, se assimiladas e interiorizadas como
fundamento de vida, podem aperfeiçoar de maneira relevante o sistema de vida de qualquer
pessoa. Formato: 16X23cm Páginas: 232 Preço de capa: R$ 49,90

O PROBLEMA É SEU - A SOLUÇÃO É NOSSA
A partir das dicas e cases apresentados pelos autores, você será capaz de analisar problemas e elaborar
formas eficazes para tomar decisões mais acertadas. Nesse desafio, o plano de ação será seu guia rumo
a uma nova caminhada, que deverá ser concluída ao segui-lo passo a passo e com o auxílio das
ferramentas apresentadas. Aqui, o leitor entenderá a importância do planejamento, assim como do
autoconhecimento para gerar os resultados desejados. Formato: 14X21cm Páginas: 224 Preço de capa:
R$ 39,90

SAÚDE EMOCIONAL
O estado de espírito do ser humano e sua saúde estão diretamente ligados ao controle da própria
mente. Os bons pensamentos e emoções têm influência positiva sobre o corpo humano e ajudam a
prevenir doenças causadas pelo sofrimento psicológico. Cultivar hábitos saudáveis, para melhorar a
qualidade de vida, vai além da dieta balanceada e os exercícios físicos. Também engloba o autocontrole
psíquico, que pode ocorrer naturalmente pelo conhecimento do indivíduo ou por técnicas específicas.

MANUAL DAS MÚLTIPLAS INTELIGÊNCIAS
Entre os diferentes temas abordados neste livro estão: a inteligência voltada para a criatividade e a
inovação, o coaching aplicado para potencializar as múltiplas inteligências, a inteligência espiritual, a
inteligência comercial, a inteligência subceptiva, a inteligência multifocal, a inteligência estratégica, a
inteligência cultural, a inteligência política, a inteligência intuitiva, a inteligência social, além dos
conceitos de inteligência tradicionais. Formato: 16X23cm Páginas: 210 Preço de capa: R$ 67,90

FAÇA O TEMPO TRABALHAR PARA VOCÊ
Muitas pessoas chegam ao final do dia exaustas. Não conseguem mensurar sequer uma atividade
significativa que tenham realizado. Ainda assim, almejam resultados incríveis. Sonham com uma vida de
extraordinária produtividade nos campos pessoal e profissional. Acredite, você pode aprender métodos
para gerenciar as atividades e fazer o tempo render, ao invés de se tornar refém dele. Na empresa,
pergunte para qualquer pessoa o que falta para ela se tornar melhor profissional, mais produtiva e
criativa. A resposta “tempo” se repetirá em altíssimos percentuais. Colaboradores não se transformam
em improdutivos por vontade própria, afinal ninguém gosta de ser avaliado como incapaz ou limitado. É
o tempo, ou a falta dele, que faz as pessoas trabalharem como se estivessem sempre prontas a apagar
um incêndio. A cultural correria desenfreada suga o desejo de planejar e inovar, transforma
profissionais em batedores de ponto e rotineiros entregadores de tarefa. Na vida pessoal, pergunte, por
exemplo, aos pais e mães que você conhece o que precisariam para ter uma relação mais harmônica ou
participar ativamente do cotidiano de seus filhos. Novamente a resposta “tempo” vai se destacar. Esta
obra revela segredos significativos para que você adquira no mínimo quatro horas por dia de tempo
livre que pode ser investido em educação, família e qualidade de vida. Em média, estamos dormindo
durante 1/3 de nossa existência. Faça o tempo trabalhar para você e receba a oportunidade de acordar
para os resultados extraordinários que o seu futuro tanto merece! Formato: 14X21cm Páginas: 184
Preço de capa: R$ 34,90

2

COACHING, MISSÃO E SUPERAÇÃO
Coaching, Missão e Superação é o livro ideal para quem busca o aprimoramento contínuo. Traz um
conteúdo que auxilia no desenvolvimento de competências. É perfeito tanto para coaches, terapeutas,
gestores, líderes de diversos empreendimentos e a quem deseja turbinar a carreira. Sua linguagem é
didática e o texto consegue envolver os leitores das mais diferentes formações. Destaca-se dos demais
títulos da área pela grande experiência do autor em psicoterapia e atuação como trainer em
Programação Neurolinguística, que contribuem efetivamente ao trabalho dos profissionais da área de
coaching, possibilitam a reciclagem e um verdadeiro upgrade na carreira do coach. Formato: 16X23cm
Páginas: 336 Preço de capa: R$ 48,90

MARKETING APLICADO AOS RELACIONAMENTOS
Este livro traz estratégias de marketing com diversas ferramentas para que você alcance o seu pleno
potencial e seja bem-sucedido em qualquer área. Aqui, grandes mestres ensinarão como aplicar a seu
favor o marketing pessoal, o endomarketing, o networking, o coaching e muito mais! Todo o conteúdo é
bem explicado e, o melhor, já foi colocado em prática no mercado e em relacionamentos que podem ser
a chave para que você alcance os seus objetivos. Viva plenamente e explore suas potencialidades nos
dois âmbitos da vida com mais conhecimento sobre uma das maiores eras já vividas pela humanidade, a
do relacionamento. Leia e saiba como relacionar-se melhor, veja como as mudanças são benéficas ao
seu crescimento como ser humano, aos negócios e ao trabalho. Formato: 16X23cm Páginas: 271 Preço
de capa: R$ 58,90

O SEGREDO DO SUCESSO PESSOAL - LIÇÕES DE COACHING, MENTORING & PNL
Diferentes pontos de vista podem levar a um mesmo denominador. Assim como existem inúmeras
histórias de vida e objetivos, quando se trata de alcançar o sucesso, há vários caminhos. Imagine que
neste livro você tem acesso a muitos deles e pode aumentar as chances de conquistá-lo
antecipadamente. A ciência é a base para os métodos que estão aqui e a prática confirma sua aplicação.
Se deseja mudar para melhor, dar uma guinada na vida, ter mais tempo para si, melhorar seus
relacionamentos, entre outras questões, grandes especialistas do coaching, mentoring e da
Programação Neurolinguística poderão ajudá-lo. Formato: 16X23cm Páginas: 390 Preço de capa: R$
58,90

SER + EM COMUNICAÇÃO
Da construção da imagem ao posicionamento corporativo, a comunicação tem papel fundamental no
relacionamento entre as pessoas no dia a dia e nas grandes decisões do mundo dos negócios. É ela a
responsável pela interação por meio da linguagem, pela qual atribuímos e transmitimos um verdadeiro
significado para a necessidade de compartilhar informações. Os seres humanos, ao longo de sua
existência, criaram diferentes formas de comunicar-se, desde os primórdios com os desenhos e
símbolos nas cavernas, dos sinais feitos pela mímica até o balbuciar do que seriam as primeiras palavras
dentro da comunicação verbal. Essas maneiras de expressar-se se transformaram acompanhando as
mudanças no seio da sociedade e trazem inúmeras situações em grupo como a transferência de
conhecimento, a transmissão de sensações e o aprendizado. Entretanto, um dos grandes desafios da
comunicação atual, por conta desse caráter multifacetado, é encontrar caminhos e formas para a sua
correta utilização. Por isso, o livro Ser + em Comunicação traz lições de grandes profissionais atuantes
na área que poderão colaborar muito para o seu trabalho, assim como à compreensão da
área. Formato: 16X23cm Páginas: 212 Preço de capa: R$ 58,90
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A ARTE DA GUERRA
É possível aprender a tirar proveito dos ensinamentos que a guerra traz para a humanidade. As
evoluções tecnológicas, em grande parte, surgiram nela e da necessidade em ter vantagens em relação
ao inimigo. Sun-Tzu, ao comandar o exército chinês, demonstrou a capacidade para liderar com arte, o
que os inimigos não esperavam. Esta obra é baseada nos conceitos e estratégias de Sun-Tzu adequados
para os tempos modernos de forma com que você consiga aplicar estes conceitos milenares para definir
suas metas pessoais e profissionais, traçar estratégias e sair vitorioso das batalhas. Formato: 16X23cm
Páginas: 354 Preço de capa: R$ 58,90

EMPREENDEDOR TOTAL
O empreendedorismo transforma vidas em cenários de incertezas. Leva a mudanças profundas até no
mercado, com o empregado, agora, dono do próprio empreendimento ou de perfil mais proativo dentro
das empresas. Assumir as rédeas de seus sonhos e objetivos, num primeiro momento, pode parecer
desafiante e até assustador, mas confirmar-se na melhor opção aos que buscam mais autonomia.
Independentemente da situação, o empreendedor encabeça ideias e precisa de suporte para colocar em
prática seus planos. O apoio costuma vir de um bom planejamento, pois nem todos costumam
te alguém ao lado. Com ele, cada passo é descrito e elaborado antes mesmo de os
desafios aparecerem. Formato: 16X23cm Páginas: 322 Preço de capa: R$ 58,90
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