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Você acredita que vai ter o casamento 
dos seus sonhos? 

Você acredita que casamentos felizes são 
sorte e talvez aquela sua amiga que casou 
com um homem super legal tenha tido uma 
sorte que você não tem? 

Ou talvez você ache que tem o "dedo 
podre" e todos os últimos homens que se 
aproximaram de você não te interessaram 
muito?

O Guia Definitivo Que Está 

Levando as Mulheres ao 

Casamento

A verdade por trás do único motivo 

de mulheres lindas estarem 

solteiras
M A R I N A  F R A C A S S I

Ou eram caras legais mas o papo acabou 
esfriando depois de um tempo e você não 
sabe porquê?



Depois de terminar um namoro de mais de 6 anos, eu 
estava solteira de novo. Essa fase foi muito divertida e 
engraçada, mas com o passar dos meses, eu já estava 
interessada em entrar num relacionamento novamente. 

Só que isso não estava acontecendo. 

E eu não entendia. Por que outras mulheres 
começam a namorar e eu não?  

A história era assim: saía algumas vezes com o novo 
crush e tudo ia bem. No final ficava aquela expectativa 
se ele ia me ligar depois, dar notícias. Trocávamos 
algumas mensagens e saíamos de novo. #agoravai 

Até que, DO NADA, começava a esfriar. As mensagens 
ficavam mais espaçadas. Ele demorava mais para 
responder. Já não puxava mais tanto assunto. 

E eu ficava, mais uma vez: CONFUSA, certa de que 
o problema devia ser COMIGO. 

Por que céus? 

Por que todo mundo começava a namorar 
MENOS EU? 
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Por que dava certo para todas as outras 
mulheres MENOS PARA MIM? 

Com o tempo, eu comecei a ficar um pouco 
desesperada. Preciso confessar para vocês que eu 
comecei a achar de verdade que eu nunca mais ia 
namorar de novo - e que eu ia virar aquela senhorinha 
que tem mil gatos, nunca casou e anda de meia 
marrom. 

Por mais que eu quisesse muito começar a namorar, 
por mais que casar fosse um dos meus maiores sonhos, 
eu me sentia na dança das cadeiras: 

a música estava parando de tocar e eu estava 
ficando sem cadeira. 

Quando eu ouvia “Tem mais mulher que homem no 
mundo” no fundo da minha mente vinha a dúvida: 
será que essa mulher a mais sou eu? 
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Parte de mim estava desistindo de conhecer um 
homem que não fosse só um contatinho no whatsapp. 

Um homem que visse o melhor de mim quando eu 
mesma não conseguisse e que me amasse 
integralmente, do jeito que eu sou - não apenas 
quando sou fofa e divertida. 

Alguém com quem eu pudesse ser eu mesma, sem 
precisar medir palavras ou podar os meus 
sentimentos. 

E me sentir feliz, aceita e amada. Um homem que me 
amasse por quem eu sou hoje e que me inspirasse a ser 
melhor a cada dia. 

Que acreditasse em mim e nos meus sonhos e fosse um 
incentivador do meu sucesso e crescimento. 

Mas... eu continuava sem ninguém. 

Eu me senti encalhada, esquecida, sobrando na 
prateleira da promoção. "Ninguém me quer" era a 
frase que ficava ecoando na minha mente. 

Minhas amigas me perguntavam: 
“E aí amiga, e aquele cara que você estava saindo?” 
E eu mais uma vez respondia: “Ah.. acabou esfriando..” 

E por dentro me sentia a menor pessoa do mundo. 

POR QUÊ? POR QUÊ? POR QUE tinha esfriado? 
Será que o “balde de água fria” era eu mesma? 
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O que afastava de mim os caras que me 
interessavam? 

Então eu comecei a caprichar mais no look. #agoravai 

Festa no final de semana, roupa nova, escova no salão, 
creme importado no cabelo, make caprichada, perfume 
e… NADA! 

A festa acabava e eu voltava para casa com vontade 
de chorar. E eu ficava me perguntando: 

Mas o que está acontecendo com o mundo? 
Por que todo mundo namora MENOS EU? 
Será que tem algo de errado comigo? 
Será que eu NUNCA vou começar a namorar? 

Eu me senti sozinha, abandonada, frustrada e com 
vergonha. 

A vontade era pegar um megafone, ir para a janela da 
minha casa e falar: Alou! Homem da minha vida! 
Apareça! 

Mas, felizmente, eu não tinha um megafone então 
eu nunca fiz isso. 
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Isso me levou a uma conclusão: se outras pessoas 
começavam a namorar e eu não, o problema só 
pode ser comigo. 

E não estava adiantando mudar a minha aparência. 

Foi então que eu tive uma ideia! 

Se não é a minha imagem exterior, só pode ser o 
meu interior. 

E foi só quando eu comecei a olhar para dentro que 
eu percebi porque a minha vida amorosa estava do 
jeito que estava: 

Frustrante, inexistente e congelada abaixo de zero. 

E hoje eu vou te contar o que me IMPEDIU por anos de 
começar a namorar e como isso pode estar te 
atrapalhando também. 

Depois que eu realmente aprendi isso e coloquei em 
prática, eu comecei a namorar o homem dos meus 
sonhos em poucos meses. 

Preparada para mudar de vida? Vamos nessa! 

Eu descobri que tudo o que temos na nossa 
vida é um resultado. 
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Quando você olha para a sua vida amorosa, você quer 
resultados diferentes dos que teve nos últimos meses? 

Os resultados que temos na vida são como os frutos 
de uma árvore. 

Digamos que você esteja colhendo tangerinas há anos. 
Aí hoje você olha para as tangerina e decide que está 
cansada de tangerina. 

Você quer outros frutos na sua vida, ou seja: 
outros resultados. 

Então você tem uma ideia! #agoravai 

Você tira todas as tangerinas do pé. Tangerinas nunca 
mais! Você está animada! E aí você vai e grampeia 
outras frutas na árvore. Você grampeia abacaxi, 
manga, caqui, uva, melão, melancia. 

E por algum tempo, é isso que você tem de resultado na 
sua vida. Exatamente o que você queria. Abacaxis, 
mangas, caquis, uvas, melão, melancia. E tudo parece 
bem. 

Certo?

Mas passam alguns meses e o que acontece? 
TANGERINAS! 

Brotando de todos os galhos da sua árvore.  

Por quê? 
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Porque para mudar os frutos, você precisa mudar 
as raízes! 

E as raízes da sua árvore são os seus pensamentos. 

Pela primeira vez eu percebi que a minha forma de 
pensar estava sabotando os resultados dos meus 
relacionamentos amorosos. 

Os pensamentos que eu tinha sobre homens, 
casamento, relacionamentos e sobre mim mesma 
estavam me dando frutos que eu não queria. 

Eu estava atraindo homens que não queria nada sério 
comigo, que depois de sair algumas vezes sumiam. 

Foi neste momento que eu entendi que eu só poderia 
mudar os meus resultados se eu mudasse os meus 
pensamentos. 

Essa foi A CHAVE da virada para mim. 

Mudando os meus pensamentos eu posso mudar a 
minha realidade. 
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Veja a história da Malu: 

A Malu cresceu numa família onde ela sempre ouvia dos 
pais: “todo rico trai”, ou “rico é tudo ladrão minha filha”. 

“Aquele seu tio que tem casa com piscina e viaja para 
fora todo ano rouba pra caramba. Não se iluda. Rico é 
tudo ladrão.” 

E a Malu cresce ouvindo isso desde que tinha 2 aninhos 
de idade e pedia uma boneca para a mãe e ela falava: 
não somos ricos minha filha. 

E o pai completava quando via alguém com mais 
dinheiro que ele “rico é tudo ladrão”. 

A Malu hoje tem 30 anos. A honestidade é um dos 
maiores valores da Malu. 

Se ela é honesta e no fundo acredita que para ser rica 
ela precisa roubar, é possível ela prosperar?

Ou ela vai de alguma forma sempre escolher as opções
que vão dar menos retorno financeiro para ela?  

A verdade é que provavelmente a Malu não vai 
enriquecer. 

Por mais que ela queira ser próspera, está 
registrado nela que ricos roubam.. 
E ela não quer roubar. 
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Você acredita que homem só quer saber de sexo? 

Que homem é tudo galinha? 

Que homem só pensa com a cabeça de baixo?

Você pode estar afastando os homens interessantes de 
você sem perceber. E atraindo os homens que no fundo 
você sabe que não vai dar em namoro. 

Afinal, se você acredita que homem é tudo galinha, 
quem quer namorar um galinha? 

Se você acredita que homem só pensa em sexo, quem 
quer ser tratada como um objeto? 

Ninguém! Então instintivamente você escolhe sair com 
os homens que não vão dar em namoro porque assim 
você não corre o risco de namorar um galinha que só 
pensa em sexo. 

Faz sentido para você? 

Se você quiser saber mais sobre COMO descobrir os 
pensamentos que podem estar te bloqueando e COMO 
fazer para mudá-los fique atenta nas dicas que eu 
mando no email que você vai receber nos próximos 
dias. 

Está na hora de começar a mudar a sua história 
simplesmente mudando a sua forma de pensar! 
Nos vemos por lá! Vams nessa!
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Oi! Eu sou a Marina.  
 

Escrevi esse livro para te poupar dos anos de angústia e 
ansiedade que eu vivi. Com as informações que você 
encontra aqui, você já pode começar a mudar a sua 

vida, como eu mudei a minha. 
 

A minha missão é curar a sociedade através de 
casamentos mais felizes e eu acredito que a melhor 
forma de fazer isso é colaborar com uma forma mais 

esclarecida de você decidir com quem você quer casar. 
 

Você pode entrar em contato comigo peço email: 
 

info@marinafracassi.com.br 
 

E me seguir nas redes sociais: 
marinafracassi.com.br 

Facebook: marinafracassioficial 
Instagram: marina.fracassi
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