
 
 

 
 
 
 
 

                                                    

 
     Sinopse 1 

Embarque numa viagem transformadora com Lucia Giovannini, que com 
leituras e esforço mudou a sua vida e hoje é considerada em Itália uma 
nova Louise Hay. O seu trabalho incorpora, numa sinergia particular, 
técnicas de psicologia tradicional, práticas motivacionais e rituais 
antigos e é internacionalmente conhecida pela sua clareza, sinceridade 
e um formidável trabalho inspiracional.  
Se procura uma solução concreta para mudar a sua vida este livro mostra-
lhe o caminho para alcançar os seus desejos e dá-lhe os instrumentos para 
escolher, finalmente, a vida que realmente quer viver. 
 

       Sinopse 2 

Eis um livro de grande sucesso internacional, tanto na Europa como em 
alguns países asiáticos (graças à edição em inglês e e-book), pois, como 
diz a autora, «A vida é sua e pode mudá-la», e nesta obra ensina como 
fazê-lo.  

 As respostas que aqui encontra vão mudar a sua vida.                                                                                                       
Porque a vida é sua e pode mudá-la! 

  
 

 

LUCIA GIOVANNINI é a autora de vários bestsellers que já ajudaram milhares de pessoas. Lançou vários CDs e DVDs 
de formação. Doutorada em Psicologia e Aconselhamento, é formadora de Programação Neurolinguística e 
Neurossemântica e formadora de formadores do método Louise Hay em Itália, na Suíça italiana e na Tailândia. Os 
meios de comunicação em Itália consideram-na «uma nova Louise Hay». Organiza há cerca de 20 anos cursos e 
conferências individuais e para empresas em toda a Europa e na Ásia. 
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