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JAY SHE T T Y PENSE COMO UM MONGE

asso a passo como construir seu poder, mudando
agem para a autoestima. Ele vai libertar você do
cial e ajudá-lo a ser o arquiteto da própria vida.”
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PENSE COMO
UM MONGE
CULTIVE A PA Z E O PROPÓSITO A C ADA DIA ,

“Mesclando sabedoria milenar
e praticidades do mundo
atual, Pense como um monge
é um guia essencial para
percorrer um caminho
equilibrado rumo ao sucesso.”
— RAY DALIO, autor de Princípios

SUPERE A NEG ATIVIDADE E CURE A ANSIEDADE
“Abra sua mente, eleve seu coração, redefina o sucesso e conecte-se com seu
propósito mais profundo.” — ARIANNA
HUFFINGTON

“Deixe que Jay Shetty leve você numa
jornada transformadora. Ele vai guiá-lo
com afeto e clareza por um caminho de
felicidade e propósito, oferecendo uma
sabedoria que pode ser colocada em prática agora mesmo. Você vai querer compartilhá-la com todos aqueles que ama.”
— ROBERT WALDINGER, diretor do Har-

vard Study of Adult Development

“Jay Shetty tem um superpoder: ele faz
com que a sabedoria milenar seja relevante e acessível. Seu livro é profundo,
comovente e prático. Acreditamos que
ele ajudará muitas pessoas a criar hábitos que vão guiá-las em direção à vida
que verdadeiramente desejam.” — WILL
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