Helena de Tróia é
considerada a mulher mais
bela do mundo antigo.
Era cobiçada e
desejada por todos os
homens, e grandioso foi o
fascínio que provocou.
Até os Deuses
admiravam e invejavam sua
beleza.
Mesmo assim, entre
idas e vindas, amores e
desencontros,
terminou sua estória
só...
Porque será?

INTRODUÇÃO
Este livro tem por objetivo
refletir

de

uma

maneira

bem

humorada sobre a solteirice. É uma
opção ou simplesmente ainda não
conseguiu
relacionamento?

manter
Não

um
aconteceu

porque não é a hora certa ou porque
está indo nos lugares errados? Por
acaso já pensou se é você que está
fechado ao relacionamento, e que de
forma consciente ou inconsciente está
atrasando esse momento? São muitas
as perguntas e poucas as respostas, e
isso, porque ficamos buscando fora,
quando a resposta está dentro.
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Diga sinceramente, se por acaso
você já parou com tranqüilidade para
refletir sobre esse tema ou se fica
adiando e adiando. Seria acomodação
de ficar sozinho ou talvez porque ache
que relacionamento dá trabalho?
Criou

um

mundo

a

parte,

provavelmente e não consegue se
abrir ao novo?
Se

você

completamente

a

discordou
respeito

da

acomodação, já que é uma pessoa
atualizada,

batalhadora,

estudiosa,

que “corre atrás” dos seus sonhos e
ainda tem jogo de cintura para lidar
com toda pressão social, tem todo o
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direito. Então vamos interagir e
resolver.
Pode ser que a solução seja
ainda mais simples se pensar que
tentou manter relacionamentos em
determinado nível, sendo que você já
esteja em outro patamar, tentando
usar, por exemplo, o número de um
sapato que não cabe mais!
A carência pode nos levar a cair
em

armadilhas

que

certamente

poderíamos ter evitado se tivéssemos
tomado algumas decisões internas.
Há

várias

maneiras

encarar a solteirice.

de

se

A solteirice

assumida numa boa, onde não há o
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sentimento de falta, há os casos em
que a pessoa se revolta, pois quer com
muita vontade ter alguém com quem
compartilhar e isso não acontece, há
ainda os que põem a culpa no sexo
oposto,

tipo:

“nenhum

homem

(mulher) presta”, negam e se fecham
a essa necessidade, e ainda outras que
almejam um relacionamento saudável
e não se cansam de tentar. Onde você
se encaixa nisso tudo?
Vamos descobrir qual é a sua?
(Com certeza será mais um caminho
para o autoconhecimento).
Podemos

começar

questionando qual a visão que você
tem de um bom Relacionamento. Para
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mim, é complemento, parceria e
companheirismo, só que a maioria de
nós confunde isso com apegos e
tentam dominar o companheiro (a). O
resultado é que as relações não
duram, sendo minadas aos poucos e
diariamente.
Se ao menos aceitar-mos que
sozinhos não conseguimos e que às
vezes precisamos de ajuda para lidar
com isso, já é meio caminho andado. É
minha percepção.
Se ao menos uma pessoa
conseguir aceitar em se permitir tratar
desse tema com carinho, refletir e
buscar tentar melhorar, abrindo as
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portas para o amor, já considero um
sucesso.
Então vamos lá, boa leitura!
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APRESENTAÇÃO
Meu nome é Calina e tenho 35
anos, me considero uma mulher
bonita, sensual e atraente, inteligente
e batalhadora, companhia agradável,
atenciosa

e

SOLTEIRA!

Se

me

considero realmente tudo isso, porque
isso então?
Há

muito

tempo

venho

observando o comportamento das
pessoas e até o meu próprio e,
sinceramente, não consigo entender
porque ainda estou solteira.
Em muitos casos, vejo mulheres
nem tão interessantes e até “meio
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sem sal”, conquistar homens lindos e
maravilhosos. E não é só isso, a tal da
beleza, que na verdade é efêmera.
Muitas

vezes

mulheres

“ultra

ciumentas”, do tipo que sufocam,
mulheres

nada

agradáveis,

feias,

arrogantes, relaxadas, acomodadas e
CASADAS.
Comecei a observar mais ao
meu redor, as outras pessoas, homens
e mulheres e percebi que não apenas
eu, mas várias outras pessoas se
encontram

na

mesma

situação,

sozinhas, se perguntando o porquê de
tanta

solidão,

sem

encontrar

respostas para tantas perguntas e
dúvidas. O que nos faz olhar diferente
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para uma determinada pessoa e para
outras

nós

simplesmente

não

enxergamos?
Depois
consegui

estar

de
de

muito

tempo

bem

comigo

mesma, mas já adianto que tal
momento não foi nada fácil. Foi
resultado de um longo e doloroso
processo.
Precisei buscar quem eu era e o
que estava escondido ou ainda, o que
eu estava escondendo dentro de mim
e de mim. Conhecer meus limites, o
que gosto ou não, o que quero ou não,
o que sinto, o que almejo.
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