


Augusto Cury é psiquiatra, cientista, 
pesquisador e escritor. Publicado em 
mais de 70 países, é considerado o autor 
brasileiro mais lido da década. Dez leis 
para ser feliz já vendeu mais de 1 milhão 
de exemplares.

Entre seus sucessos estão O maior líder 
da história, O homem mais inteligente da 
história, O homem mais feliz da história, 
Armadilhas da mente, O futuro da 
humanidade, A ditadura da beleza e a 
revolução das mulheres, O código da 
inteligência, O vendedor de sonhos, 
Ansiedade, Pais brilhantes, professores 
fascinantes e Nunca desista de seus sonhos.

Entre em contato com o autor:
contato@augustocury.com.br
escoladainteligencia.com.br

Ser feliz não é ter uma 
vida perfeita, mas 
reconhecer que vale 
a pena viver, apesar 
de todos os desafios, 
perdas e frustrações.

Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas 
e se tornar autor da própria história.

Este livro, do psiquiatra e escritor Augusto 
Cury, traz uma grande lição para todos nós, 
além de ferramentas essenciais para quem 
quer encontrar esperança na dor, força no 
medo e amor nos desencontros.

Ser feliz é uma conquista e não obra do acaso...

O psiquiatra mais  
lido da atualidade 

30 milhões de 
livros vendidos

Ferramentas para se 
apaixonar pela vida

“Este livro é fruto de mais de 20 anos 
de pesquisa nas áreas da psicologia, da 
educação e da psiquiatria.

É gratificante saber que ele já ajudou 
tanta gente a encontrar seu rumo e a 
corrigir o curso de sua vida.

As dez leis que 
apresento aqui oferecem 
ferramentas valiosas para 
você explorar seu próprio 
ser... mas a decisão 
de usá-las é sua.

Embarque nesta grande aventura e 
descubra as maravilhosas oportunidades 
que a vida nos dá. Não perca esta chance. 
Boa viagem!”

– Augusto Cury
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