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INTRODUÇÃO
Olá, esse livro evidencia a viagem que fiz SAINDO de um processo de estagnação
profissional e diversos problemas nas áreas da saúde e financeiro, para uma
transformação e mudança interna que refletiu em minha alma e posteriormente em
meu físico.
Li muitos livros que falavam sobre a QUINTA LEI DO AMOR a qual abordo nesse
livro, a lei do DESEJO, livros como O Segredo (Byrne, 2009), A Chave (Vitale,
2008) e outros “Best Sellers”, nenhum deles aborda a AUTOSABOTAGEM, nenhum
destes livros aborda a RESSIGFINICAÇÃO DO PASSADO para poder se libertar e
nenhum destes livros diz que temos que exercer a SEXTA LEI DO AMOR,
SOLTAR, e entregar ao Universo para que nosso desejo venha até nós da melhor
maneira possível.
Mas quem eu sou?
Meu nome é Daniela Pires, sou analista de sistemas e professora de Tecnologia da
Informação. E vinha passando por desafios cíclicos financeiros e recentemente com
a saúde.
Devido à obesidade meu organismo gerou nódulos de gordura em meus órgãos
internos. Exames comprovaram que são benignos e foram ocasionados pela
obesidade,
portanto
se
perdesse
peso
eles
seriam
diluídos.
Eu estava conseguindo, aí no meio do processo descobri que estava grávida. A
pílula anticoncepcional que eu tomava perdeu o efeito, devido a outras medicações
que estava tomando no tratamento contra a obesidade e engravidei.
Eu estava com esse livro praticamente pronto, focado apenas em como eu estava
prosperando e perdendo peso, quando veio à notícia, GRÁVIDA, novamente.
Cheguei à sexta gravidez, sendo que tenho três filhos homens, infelizmente perdi
dois bebês antes da sétima semana, eu que já havia desistido de ter uma menina,
e não é que ela está chegando? É ela que eu exibo em minha barriga nessa linda
capa deste livro.
Entendi porque eu tinha esse nome para o livro. Eu tinha criado esse nome pela
minha transformação ocasionada pela PNL – Programação Neurolinguística – e pelo
conhecimento
em
Cromoterapia,
Reiki
e
Mesa
Radiônica.
Algumas dessas técnicas terapêuticas eu uso neste livro e te ensinarei a usar. Esse
livro chama-se o RENASCER DE UMA MULHER, pois eu estou renascendo,
através das mudanças de CRENÇAS internas e também ao NASCIMENTO DA
RAPHAELA, minha filha.

Ao comprar esse livro, você já ganha uma entrevista de Coaching que pode ser
acessada ao entrar no site informado nos anexos desse livro. E também ganha uma
sessão de Coaching com PNL1. Após o preenchimento do formulário, será gerada
uma senha de acesso para uso de até 30 dias após o sorteio, tratamento
totalmente designado para o problema que apontar na entrevista. Para que você
aplique em você mesmo algumas técnicas que não consegui passar no livro. Agora
se sentir que não resolveu sua adversidade, minha equipe de Coachings 2 ,
Terapeutas e eu, podemos te atender via Skype com valor promocional para que
você consiga resolver de vez aquilo que o aflige.
Porém afirmo, somente com a leitura desse livro, aplicação das técnicas, todas
disponíveis GRATUITAMENTE no meu canal do Youtube 3 , para autoaplicação e
também a sessão de Coaching gratuita, você já terá resultados que podem te
libertar de desafios que anos de terapia não resolveram e algumas técnicas
eficazes de PNL somadas com Cromoterapia resolvem de forma efetiva e
definitivamente.
Nesse livro o que mais abordo é como podemos ser felizes quando estamos UNOS
com a nossa presença divina com a presença do TODO, o CRIADOR.
Evitarei usar nomes religiosos, pois esse livro não é de cunho religioso. Porém não
posso ignorar que existe algo maior acima de todos nós que é responsável pela
nossa criação e criação do Universo, essa força criadora quando estamos UNOS a
essa ENERGIA MAIOR, tudo é possível de acontecer em nossas vidas.
Mas para tudo isso, primeiro nós temos de entender o QUE SOMOS e como NOS
CONECTAMOS com a melhor energia que existe no mundo que é a LUZ.
Nesse livro também irei abordar como manipular a luz através das cores como essa
luz emana para que você possa usá-la em seu benefício e curar sua alma. Estudo
realizado através dos princípios da CROMOTERAPIA.
Vamos juntos entrar nessa viagem que fará com que você se eleve e seja um ser
melhor, um SER feliz, um SER que pode realizar seus objetivos, pois o objetivo
dessa vida é apenas um, SER FELIZ “BE HAPPY”.

1

Programação Neurolinguística
Terapeutas que usam um conjunto de técnicas geralmente com base a PNL para cura rápida
do ser, em apenas 10 sessões é possível resolver DESAFIOS que anos de terapia tradicional
não conseguem êxito.
3
https://www.youtube.com/channel/UCQjiFLWoeNYbsTbq4oGQ5cw
2

Um abraço apertado e vamos começar nossa viagem até a sua luz interior que irá
fazer você ser muito feliz.
Na próxima página tem uma carta que escrevi para mim mesma de 2018 para
2017 e será realidade, pois já plantei os frutos HOJE, algumas coisas já
aconteceram, outras ainda não, mas como acredito na LUZ e se já PENSEI e
SOLTEI irá acontecer.
Gratidão a Deus, gratidão aos amigos e parceiros e gratidão a você que lê esse
livro agora. Muito amor.
Daniela Pires
01 de julho de 2017

CAPÍTULO 1 – O que é prosperidade? O que é
ser próspero?
As pessoas associam prosperidade à realização FINANCEIRA e nesse livro falo
muito de prosperidade, mas prosperidade não é ter dinheiro apenas,
PROSPERIDADE É UM ESTADO DE ESPIRITO causado pelo nosso emocional
quando o mesmo está em plena harmonia e acaba gerando estabilidade e sucesso
em três áreas importantes da nossa vida, são elas:
FINANCEIRO: Conseguir provir o seu sustento com o seu trabalho.
SAÚDE: Estar com o corpo em pleno funcionamento sem doenças que permitam
que você realize seu trabalho material, atividades físicas, intelectuais, tenha lazer e
possa viver um grande amor com quem desejar.
RELACIONAMENTO: Ter alguém para compartilhar sua vida e caminhar ao seu
lado.
Se o EMOCIONAL estiver afetado geralmente essas três áreas não são plenas e se
não estão em harmonia o sujeito tende a ir para DEPRESSÃO que pode resultar em
doenças e findar em sua morte.
Portanto ser próspero antes de tudo é estar com o estado de espírito elevado, é ter
o emocional equilibrado que te trará paz nessas três áreas, com isso você estará
com estado de PROSPERIDADE atraindo para você paz e harmonia em tudo.
Existe uma maneira de estar com o EMOCIONAL equilibrado, mesmo tendo
DESAFIOS, ter a plena confiança que são apenas DESAFIOS a serem vencidos e
não PROBLEMAS.
E para ter esse emocional equilibrado mesmo vivendo muitos DESAFIOS, só existe
uma maneira, é UNIR-SE a energia mais sublime que existe que chamo de o TODO,
ou como todos chamam DEUS, o CRIADOR DE TUDO.
Jesus dizia, BUSCAI PRIMEIRO O REINO DOS CÉUS E TUDO LHES SERÁ
ACRESCENTADO.
Esse livro tem o principal objetivo te de elevar até essa energia te tornando UNA a
ela e com isso você sendo PRÓSPERO, pois prosperidade antes de tudo é ter PAZ e
conseguir receber IDEIAS que o TODO possa te passar para vencer os obstáculos
que estão afetando essas áreas de sua vida.
Confie, pois TUDO É POSSÍVEL PARA AQUELE QUE CRÊ.

Vamos agora entender o porquê existem os PROBLEMAS, que eu prefiro chamar de
DESAFIOS ou ADVERSIDADES, pois são desafios a serem superados e vencidos te
tornando uma pessoa FORTE!
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