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Agradecimentos
Ao meu bem maior,
Deus,
a quem devo tudo o que sou...
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Dedicatória
Para duas mulheres igualmente importantes para mim,
minha mãe, Jovelina Ribeiro (in memorian), e minha
sogra, Maria, carinhosamente chamada de Tuca.
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Prefácio
Que tipo de mulher você é?
Como você se comporta nos mais variados cenários
que a vida lhe apresenta?
Você sabe lidar com as virtudes e defeitos inerentes
a você?
Passa pela sua cabeça: “O que elas têm que eu não
tenho?”.
É maravilhoso poder ver um homem que encontrou
uma mulher inteligente, pois a inteligência é uma dádiva
divina...
As pessoas, normalmente, já nascem com grande
capacidade intelectual, porém, a aplicação e o desenvolver dessa inteligência, requer uma fonte...
E qual fonte se está buscando essa inteligência e sua
aplicação?
Isso certamente vai ser essencial para se tornar em
sabedoria ou ‘loucura’ na vida de uma pessoa.
O que as mulheres inteligentes devem fazer?
Devem buscar, de Deus, conhecimento e força do
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Espírito Santo para aplicarem na sua vida diária... Então,
com estes grandes ensinamentos, se tornarão cada vez
mais atraentes, admiradas e cheias de amor...
Se assim fizerem, todos serão atraídos a ficar perto delas, porque são inteligentes, sábias e exalam o bom
perfume de Cristo.
Que vocês possam mergulhar nesses ensinamentos
e aplicá-los em suas vidas, para também ajudarem outras
pessoas.
Deus abençoe todas vocês!
Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas
supera. A beleza é enganosa, e a formosura é passageira; mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. (Pv
31:29-30)
Jorge Linhares
Pastor Presidente da Igreja Batista Getsêmani
em Belo Horizonte-MG
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O que elas têm que você não tem?
(O Manual da Mulher Inteligente)

Sinopse

A

maioria das mulheres já se fez esta pergunta, pelo
menos uma vez: - O que as “outras mulheres” têm
que eu não tenho?
São do tipo que, quando chegam num lugar ou
ambiente, provocam um frenesi geral, seja nos homens ou
nas mulheres, muito embora, por motivos extremamente
diferentes...
Nas mulheres, elas incitam certa inveja, insegurança
e críticas depreciativas...
Nos homens, elas despertam uma atração, um tipo
de encantamento, que muitos até parecem hipnotizados
ao vê-las...
“Elas” têm mesmo algo de especial, que incomoda
profundamente as demais, causando verdadeiros transtornos emocionais...
Mas o que exatamente elas têm que as outras pensam não ter?
É isso que se pretende evidenciar em cada página
deste livro...

O QUE ELAS TÊM - mais páginas com figuras - 14 x 21.indd 11

16/04/2015 16:04:59

Analisando várias mulheres no decorrer da história
e dos tempos, foi possível identificar pontos importantes
sobre “Elas”.
Mais interessante ainda, foi descobrir o conjunto
de elementos combinados entre si, que dá origem a esse
fenômeno: “Mulher Especial”, ou como diria no popular:
“Fatal”...
Esta obra revelará o quê, como e quando esses incríveis comportamentos, gestos e maneira de ser, utilizados
por “Elas”, trazem à tona o que todas as mulheres têm de
especial, ou seja, uma feminilidade inata, que as tornam
aquilo que são: Irresistíveis e sensivelmente delicadas...
Como “Elas” conseguiram manter e ser tão diferentes das outras mulheres ditas “normais”, mesmo nos dias
atuais, onde existem inúmeras maneiras de mudar a aparencia para melhor?
A resposta é simples: Ser encantadora é um dom natural das mulheres, e nada tem a ver com feitiços, bruxarias, correções em cirurgias pláticas ou coisa parecida...
É uma arte que pode ser aprendida e adaptada ao
jeito de ser de cada pessoa, neste caso em particular,
ajustado a cada mulher, e em qualquer lugar do mundo...
Esse é um dos fatores que as tornará mais agradáveis,
marcantes e, sem dúvida, muito mais interessantes e
atraentes...
Como o assunto diz respeito às “mulheres” em especial, será uma doce tarefa descobrir se, de fato, existem
essas diferenças, se são mesmo reais ou se é apenas um
mito...
Então se pergunta:
Existem mesmo essas distinções entre as mulheres?
12
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Quais são elas?
Em que pontos residem?
É de ordem física ou algo mais?
A obra sugere uma forma inteligente de superar
esses dilemas, sem que as mulheres, de forma geral, se
sintam inferiorizadas ou pressionadas a fazerem algo que
fuja à sua realidade.
E não se trata de regrinhas ou fórmulas mágicas...
De um jeito único e sutil, pouco a pouco serão
evidenciados, neste livro, “os segredos e mistérios” que
“elas” (as mulheres ditas fatais), inconscientes ou não,
guardaram a “sete chaves”, por todos esses anos, fazendo
as demais perderem noites e noites de sono, ou até mesmo
a autoestima e seu valor pessoal.
Ser uma mulher especial, “fatal”, a mais admirada,
amada, poderosa, ou algo parecido, deixou, finalmente,
de ser um “mistério” para tornar-se alvo de uma pesquisa
séria, que vai desvendar e revelar esse “segredinho”.
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