
 

 
 
 
 

Os 10 Livros que Realmente Impactaram a Minha Vida - por Geronimo Theml 
 
Fiquei muito tempo refletindo sobre os 10 livros que realmente impactaram minha vida 
em alguma medida. Como eu realmente acredito que estamos a um único insight do 
nosso próximo livro, é óbvio que tiveram vários outros livros que me deram coisas muito 
positivas, mas procurei pensar naqueles que foram mais significativos na minha 
trajetória para sair de dormir num colchonete até os 26 anos de idade, passar num 
concurso público de alto escalão e depois pedir exoneração (nome técnico para pedir 
demissão no emprego público) e viver totalmente pela minha paixão! 
 
Meu desafio para você é: escolha um desses livros e simplesmente leia, por que ver 
esta lista sem agir é o mesmo que se inscrever na academia e não frequentar, ou seja, 
não adianta de nada.  
 
O mundo não é dos que falam, o mundo é dos que agem! Então... vamooooooo 
 
Pai Rico Pai Pobre, de Robert T. Kiyosaki | Esse foi o primeiro livro que li sobre 
empreendedorismo e educação financeira e foi meu passaporte para entender que eu 
realmente queria empreender.  
 
O Poder Sem Limites, de Anthony Robbins | Leitura indispensável para qualquer 
pessoa que queira evoluir na vida e especialmente para quem é Coach e quer ajudar 
ainda mais seus clientes. Um livro que ensina como transformar suas crenças em 
fortalecedoras. 
 
O Poder do Hábito, de Charles Duhigg | Um Manual de como funciona o 
estabelecimento de um hábito dentro do cérebro humano. Ele é indispensável tanto para 
quem quer mudar um hábito como para quem ajuda outras pessoas mudando hábitos 
ruins e estabelecendo hábitos positivos. Todo mundo deveria ler! 
 
O Jogo Interior de Tênis, de Timothy Gallwey | A maior batalha que todos nós lutamos 
é aquela que acontece dentro da gente. Este é um livro que explora muito bem como 
entender e começar a vencer essa batalha interna. 
 
O Poder do Agora, de Eckhart Tolle | Com esse livro eu não só aprendi a diminuir a 
tormenta dos pensamentos que minha mente gerava em mim, como ainda aprimorei a 
ferramenta de Coaching de calar o Crítico Interno. Livro curtinho, para ler num final de 
semana, que vale muito.  
 
Transformando Suor em Ouro, de Bernardinho | Ele é um exemplo para mim e que 
prova que duas frases são realmente verdadeiras. O Sucesso Exige Mais e que Nada 
Resiste ao Trabalho. O livro é inspirador e faz ficar claro o quanto uma pessoa de 
sucesso realmente se dedica ao que faz. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
O Poder da Coragem, de Jober Chaves | Jober é um amigo pessoal e é impossível 
passar 30 minutos com ele e não aprender alguma coisa relevante. No livro posso 
garantir que você vai tirar vários aprendizados valiosos para sua vida pessoal e 
profissional. 

 
As Armas da Persuasão - Como Influenciar e Não Se Deixar Influenciar, de Robert 
B. Cialdini | Indo direto ao ponto, todos nós somos vendedores de alguma coisa. Sempre 
que vamos tentar convencer alguém de qualquer coisa, mesmo que seja qual filme 
assistir, estamos vendendo nem que seja uma ideia. Armas da Persuasão não é só um 
livro, ele é um estudo científico do que fazer para convencer pessoas. 
 
Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill | É uma obra prima de como as pessoas 
bem sucedidas agem. Eu acredito que o sucesso deixa pistas e Napoleon Hill conseguiu 
reunir várias dessas pistas nesse livro. 
 
Fora de Série - Outliers, de Malcolm Gladwell | Esse livro é especial para mim não só 
pelo que aprendi dentro dele, mas por ter ganhado de um grande amigo que é Victor 
Damasio. Sobre o conteúdo, ele mostra que as pessoas não são Fora de Série por 
acaso, muito pelo contrário, sempre existe estratégia e suor por trás de cada história.  
 

A lista acima é uma coletânea dos livros que ajudaram o Geronimo Theml na sua 
trajetória de vida. Ela não está necessariamente em ordem de importância e obviamente 
vai estar em constante mudança.  
 
Geronimo Theml largou seu emprego público para viver por sua paixão, montou uma 
empresa que dobrou fisicamente de tamanho e cresceu mais de 300% em faturamento 
no último ano. É o idealizador de dois programas treinamento online de grande sucesso: 
Academia da Produtividade, em que faz as pessoas produzirem o dobro do resultado, 
com menos esforço e mais felicidade; e Profissão Coach, onde ensina coaches a saírem 
do zero, ganharem confiança para atender, lotar sua agenda para viver de coaching. 
 
Sites e Redes Sociais 
 
www.produtividadea.com.br 
www.ferramentasdecoaching.com.br 
Youtube Geronimo Theml 
Youtube Coaching TV Brasil 
Página no Facebook: facebook.com/geronimotheml 
Twitter: @GeronimoTheml 
Periscope: @GeronimoTheml 
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