Ler ou baixar Online Antifragile PDF, ePub, Mobi Nassim Nicholas Taleb Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, Antifragile is a standalone book in Nassim Nicholas Taleb’s...

Baixar Antifragile (PDF, ePub, Mobi) Nassim
Nicholas Taleb GRATIS
Antifragile is a standalone book in Nassim Nicholas
Taleb’s landmark Incerto series, an investigation of
opacity, luck, uncertainty, probability, human error,
risk, and decision-making in a world we don’t
understand. The other books in the series are Fooled by
Randomness, The Black Swan, Skin in the
Game, and The Bed of Procrustes.
Nassim Nicholas Taleb, the bestselling author of The Black
Swan and one of the foremost thinkers of our time, reveals
how to thrive in an uncertain world.
Just as human bones get stronger when subjected to stress
and tension, and rumors or riots intensify when someone tries
to repress them, many things in life benefit from stress,
disorder, volatility, and turmoil. What Taleb has identified and
calls “antifragile” is that category of things that not only gain
from chaos but need it in order to survive and flourish.
In The Black Swan, Taleb showed us that highly improbable
and unpredictable events underlie almost everything about our world. In Antifragile, Taleb stands
uncertainty on its head, making it desirable, even necessary, and proposes that things be built in an
antifragile manner. The antifragile is beyond the resilient or robust. The resilient resists shocks and
stays the same; the antifragile gets better and better.
Furthermore, the antifragile is immune to prediction errors and protected from adverse events. Why
is the city-state better than the nation-state, why is debt bad for you, and why is what we call
“efficient” not efficient at all? Why do government responses and social policies protect the strong
and hurt the weak? Why should you write your resignation letter before even starting on the job?
How did the sinking of the Titanic save lives? The book spans innovation by trial and error, life
decisions, politics, urban planning, war, personal finance, economic systems, and medicine. And
throughout, in addition to the street wisdom of Fat Tony of Brooklyn, the voices and recipes of
ancient wisdom, from Roman, Greek, Semitic, and medieval sources, are loud and clear.
Antifragile is a blueprint for living in a Black Swan world.
Erudite, witty, and iconoclastic, Taleb’s message is revolutionary: The antifragile, and only the
antifragile, will make it.
Praise for Antifragile
“Ambitious and thought-provoking . . . highly entertaining.”—The Economist
“A bold book explaining how and why we should embrace uncertainty, randomness, and error . . . It
PDF File: Antifragile

Ler ou baixar Online Antifragile PDF, ePub, Mobi Nassim Nicholas Taleb Livre livros especiais para atender o seu passatempo de
leitura. Baixe agora!, Antifragile is a standalone book in Nassim Nicholas Taleb’s...

may just change our lives.”—Newsweek
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

Um cavalheiro a bordo
http://media.beebok.info/br-1467020017/um-cavalheiro-a-bordo.html

Ela estava no lugar errado… Durante um passeio pela costa, a independente e
aventureira Poppy Bridgerton fica agradavelmente surpresa ao descobrir um esconderijo
de contrabandistas dentro de uma caverna. Mas seu deleite se transforma em desespero
quando dois piratas a sequestram e a levam a...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

O poder do hábito
http://media.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...
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Mais Esperto que o Diabo
http://media.beebok.info/br-1038252285/mais-esperto-que-o-diabo.html

Neste livro, inédito no Brasil, você vai descobrir, após 75 anos de segredo, por meio
dessa entrevista exclusiva que Napoleon Hill fez, quebrando o código secreto da mente
do Diabo: Quem é o Diabo? Onde ele habita? Quais suas principais armas mentais?
Quem...
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Como fazer amigos e influenciar pessoas
http://media.beebok.info/br-1102580483/como-fazer-amigos-e-influenciar-pessoas.html

Não é por acaso que, mais de setenta anos depois de sua primeira edição, depois de mais
de 50 milhões de exemplares vendidos, Como fazer amigos e influenciar pessoas segue
sendo um livro inovador, e uma das principais referências do mundo sobre...
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O milagre da manhã
http://media.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...
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Mindset
http://media.beebok.info/br-1254106060/mindset.html

Clássico da psicologia em versão revista e atualizada. Carol S. Dweck, professora de
psicologia na Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação,
desenvolveu, ao longo de décadas de pesquisa, um conceito fundamental: a atitude
mental...
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Do mil ao milhão
http://media.beebok.info/br-1437535628/do-mil-ao-milhao.html

Em seu primeiro livro, Thiago Nigro, criador da plataforma O Primo Rico , ensina aos
leitores os três pilares para atingir a independência financeira: gastar bem, investir
melhor e ganhar mais. Por meio de dados e de sua própria experiência como investidor e
assessor, Nigro...
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Os segredos da mente milionária
http://media.beebok.info/br-560987598/os-segredos-da-mente-milionaria.html

Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o
que T. Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que
cada um de nós alimenta desde a infância e que molda o nosso destino...
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500 dias sem você
http://media.beebok.info/br-1466236165/500-dias-sem-voce.html

Todo mundo tem alguém para quem não consegue dizer não. Aquela pessoa que, não
importa o tempo que passar, ainda dá uma pontada certeira no peito que te desnorteia.
Aquela pessoa que ao menor sinal de reaproximação já te deixa com a boca seca...

[PDF]

Para Todo o Sempre (A Pousada em Sunset Harbor—Livro 2)
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http://media.beebok.info/br-1316288740/para-todo-o-sempre-a-pousada-em-sunset-harbor-livr
o-2.html

“A capacidade de Sophie Love de encantar seus leitores é delicadamente trabalhada em
poderosas e inspiradoras frases e descrições... AGORA E PARA SEMPRE é o romance
perfeito para ler na praia, com uma diferença: seu entusiasmo e belas...
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Minha história
http://media.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. O livro
que já vendeu mais de 10 milhões de exemplares no mundo e está há mais de 16 semanas
na lista de mais vendidos da Veja . Com uma vida repleta de realizações...
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1984
http://media.beebok.info/br-1093684983/1984.html

Publicada originalmente em 1949, a distopia futurista 1984 é um dos romances mais
influentes do século XX, um inquestionável clássico moderno. Lançada poucos meses
antes da morte do autor, é uma obra magistral que ainda se impõe como uma poderosa...
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Pai Rico, Pai Pobre - Edição de 20 anos atualizada e ampliada
http://media.beebok.info/br-1435521720/pai-rico-pai-pobre-edicao-de-20-anos-atualizada-e-am
pliada.html

A escola prepara as crianças para o mundo real? Essa é a primeira pergunta com a qual o
leitor se depara neste livro. O recado é ousado e direto: boa formação e notas altas não
bastam para assegurar o sucesso de alguém. O mundo mudou; a maioria dos...
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The Seven Deadly Sins Capítulo 318
http://media.beebok.info/br-1472080118/the-seven-deadly-sins-capitulo-318.html

Escanor recupera a Sunshine e retorna à linha de frente pronto para o combate!
Enquanto isso, a situação da batalha contra Zeldris, o Rei dos Demônios, em Salisbury
também se desenrola, quebrando o breve momento de calmaria. Não perca o capítulo
318...
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