Não me iluda!
Até onde são reais as promessas da autoajuda e da vida perfeitamente idealizada?
Gabriel Carneiro Costa

Em Não me iluda! Gabriel Carneiro Costa provoca reflexões, buscando questionar as fórmulas mágicas de felicidade e sucesso. Desconstrói o marketing da vida
e carreiras idealizadas, vendidas em equações de autoajuda que teriam o poder
de entregar relações perfeitas, fama, fortuna e felicidade. Demonstra que não
existem atalhos na vida, que tanto quanto as vitórias, as derrotas e frustrações
têm seu papel e importância no caminho de cada indivíduo, e só através da ação
é que se pode alcançar a realização pessoal.

“ O que torna este livro imprescindível é a ideia de refletir sobre

o contrário: sobre a não existência de atalhos. Pelo menos de atalhos
fáceis. Na leitura, enxerguei-me muitas vezes nas minhas angústias
profissionais, na ideia de provar aos outros, obter reconhecimento
e – principalmente – na ideia de valorizar mais o esforço do que a
conquista. Obviamente, me identifiquei muito com a desconstrução das
fórmulas mágicas da felicidade com técnicas que vão do tratamento de
choque ou da ironia fina (que dói mais) até aquele raciocínio que de tão
lógico te deixa encurralado para qualquer contra argumentação mental.
Tudo isso em um texto prazeroso e de uma leveza invejável.”
ARTHUR BENDER,
Estrategista de marcas, escritor e palestrante
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comportamento humano e palestrante internacional.
Formado em Comunicação Social – Relações Públicas,
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É um profissional inspiracional. Mais do que motivar, seu
estilo é questionador. Sua busca é entender o que move
(ou deixa de mover) as pessoas para serem mais felizes.
É autor do livro best-seller “O Encantador de Pessoas”,
que ilustra experiências reais de clientes na busca pela realização pessoal e felicidade autêntica que também foi lançado em Portugal, do livro “À sombra da Cerejeira”, uma
história de diálogos significativos a respeito do sentido da
vida e do livro “Ponto Ágape” que apresenta histórias de
transformação baseadas no conceito de amor maior.
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