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Existem livros de mil páginas em que apenas dez são
relevantes, existem aqueles que tem cinquenta e todas o
são, tem aqueles de trezentas e nenhuma é, e outros, com
muitas páginas, apenas uma ou duas prestam e você ainda
tem que procurar...
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Prefácio

Porque desde os tempos primordiais a prostituição
jamais foi mencionada ou compreendida como um real
problema que carece de atenção? Será que este problema
sempre foi complexo e árduo demais para ser estudado em
sua profundidade?
Mulheres que se tornam desafiadoras da noite,
morrem ou passam uma existência na esperança de um dia
se verem livres, tentando entender porque é tão difícil
escapar. Aqui trago a resposta para o fim deste ciclo, uma
resposta que todas aguardam no mais profundo do seu ser.
Por agora, o importante é resolver essa primeira
questão e se alguma de vocês não veem isso como um
problema, lhes convido a ler este livro até o fim, para que
saibam que estão completamente enganadas e que é um erro
se prostituir, um erro que agora pode ser corrigido. Antes de
fechar este livro por medo de encararem os fatos, sugiro que
entendam que 99% das mulheres que entram neste lugar
sofrem o trajeto todo.
Então, se vocês estão na noite e temem o impacto que
este conhecimento pode trazer, vão para casa e voltem
quando sentirem-se prontas. Se vocês pensam ou estão sendo
induzidas a entrar, se acabaram de começar, se estão na
metade do caminho ou quase no fim, leiam esse livro e se
identificarão com ele, pois todas enfrentam o mesmo desafio.
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Esse conhecimento é totalmente dedicado a vocês, um
presente para vocês! Se não tem certeza que vão sair da
prostituição, o conhecimento contido aqui pode responder o
porquê disso. A chance de sair definitivamente é real e o
coração de vocês finalmente será compreendido pelo mundo,
pois é um mistério até para si mesmas.
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Introdução

Finalmente um ciclo se fecha, outro se abre e isso não
é motivo de comemoração. Afinal, ciclos são ruins. Indo
diretamente na finalidade do livro, a resposta para sair da
prostituição parece muito complexa, mas o segredo é
bastante simples. Aqui trago um conhecimento dedicado às
mulheres e todos que se encontram aprisionados na
prostituição. Não é uma autobiografia, muito menos um livro
que tem por finalidade abordar temas clichês, é mais
profundo que isso. A resposta que nunca foi respondida, está
aqui: porque é tão difícil sair da prostituição?
Não apreciando enrolação, irei dar um breve resumo
do que vão encontrar neste livro. Existem energias no mundo
que exercem uma grande influência sobre a humanidade e
principalmente na prostituição, energias essas que por muito
tempo se disfarçaram como aspectos naturais de nossa
personalidade, e dentre elas, quatro são mundanas. Existe
uma que sua face mais “popular” é a do fracasso, todas as
desafiadoras o conhecem por este rosto. Porém, o fracasso
nunca mostrou seu verdadeiro semblante, pois temia que, se
soubessem a verdade, poderia ser facilmente vencido.
Outra energia, que se esconde nas sombras, sua face é
a mais agonizante entre todas e sua morada é no coração,
pois é de lá que flui sua loucura. Porém, a dor certamente vem
da face mais antiga que conhecemos, o julgamento, que
devora cada sonho que floresce. E por fim, temos a energia
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que se tornou conhecida pela arrogância, pois nesse mundo
em que habitamos, é tão inferior como seus atos e sua forma
reflete suas limitações. Um dos segredos das quatro pestes é
que são conscientes e habitam em um mundo.
O plano desses inimigos era esconder-se em aspectos
vistos como naturais na condição humana, para que nunca
ninguém chegasse à conclusão que o julgamento, a
arrogância, o fracasso e a loucura tem consciência, são
abundantes e vieram para trazer doenças e desgraças.
Há milhares deles: dentro de cada um, fora e nos
lugares que visitamos ou habitamos. Cada um tem três níveis
de atuação: superficial, intermediário e profundo. E o que
isso tem a ver com a prostituição e a humanidade? Muito!
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Comento

Praticamente todas as mulheres entram de qualquer
jeito na prostituição, tentam sair de qualquer forma e não há
nenhuma preparação do corpo para lidar com os impactos
que são gerados numa tentativa de fuga. Desse modo, não
adquirem o conhecimento necessário para se manterem em
pé depois que saem e por causa disso, o mundo as derrubam.
Retornam para a prostituição da mesma forma que
entraram, com uma mão na frente e outra atrás. Só que dessa
vez nada volta a ser como era no início. Algumas conseguem
sair, mas retornam nas próximas reencarnações, o que de
fato mostra que nunca saíram.
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