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Lauro Trevisan: um dos pioneiros na
ciência do Poder da Mente
Autor de 82 livros, o best-seller “O Poder Infinito de Sua Mente 1,” vendeu mais de um
milhão de exemplares no Brasil, além de ser traduzido para outros países.

O escritor e
conferencista
Lauro Trevisan
é reconhecido no
Brasil e exterior
por sua trajetória
dedicada ao
desenvolvimento
do potencial
humano.

L

AURO TREVISAN é um célebre escritor, conferencista,
poeta, contista, teatrólogo, romancista, pensador,
com 82 livros já publicados.
É formado em Filosofia com pós-graduação, Psicologia,
Teologia, História, Psicanálise Humanista, Jornalismo.
Reconhecido internacionalmente como um dos mais
destacados escritores e conferencistas da ciência do
Poder da Mente.
De estilo versátil, possui obras em vários gêneros literários:
poder da mente, motivação, psicologia, economia,
espiritualidade, romances, ficção, parábolas, teatro,
contos, humorismo, poesia, infantis e juvenis.
Seu principal best-seller é: “O PODER INFINITO DA SUA MENTE
1”, obra que chegou ao marco de um milhão e cem mil
exemplares vendidos no Brasil, com edições em vários
países. Participa como colaborador e colunista convidado
com crônicas e artigos em diversos jornais e revistas do
mundo.
Ministra cursos e palestras no Brasil e exterior, tendo

realizado mais de 500 Jornadas para cerca de 500 mil
pessoas.
Em 1975, participou de um dos primeiros cursos sobre
controle mental, o Silva Mind Control, que lhe despertou o
interesse pela capacidade do poder da mente humana.
A partir de então, participou ativamente de cursos e
congressos nacionais e internacionais de parapsicologia,
psicologia e controle mental. Durante vários anos, dedicouse ao atendimento pessoal em gabinete particular.
Percebendo os resultados produzidos por seus métodos,
deu início ao ciclo de palestras que o tornou notório em
diversas capitais brasileiras e em vários países da América
do Sul, América do Norte e da Europa. Desta forma,
popularizou os benefícios do pensamento positivo.
Lauro Trevisan é sacerdote católico. Iniciou o curso de
Teologia em Polêsine e, posteriormente, no Colégio
Máximo Palotino, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
Atualmente, apresenta programa semanal na emissora
Rede Vida.
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