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Você guarda coisas 
que não usa?

Feche seus olhos por um momento e pense 
em sua casa. Imagine-se caminhando por ela, 
contando todos os cestos de lixo que vê. Passe pela 
cozinha, pelos banheiros, pelos quartos, por todas 
as peças da casa. Quantos cestos de lixo 
você contou? Escreva o número aqui:

CAPÍTULO
UM
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Todos nós jogamos coisas fora, todos os dias.

Dê uma olhada no cesto de lixo que estiver mais 
próximo de você. Não é preciso tocar em nada. 
Somente olhe o que há lá dentro.

Desenhe as coisas que estão no cesto de lixo. �

Pense em duas  �

outras coisas 
que você tenha 
jogado fora 
recentemente 
e desenhe-as 
dentro do cesto.

Peça a quem  �

estiver lendo 
este livro com 
você que lhe 
fale de alguma 
coisa que tenha 
jogado fora 
hoje. Desenhe o 
objeto no cesto 
também.
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Em geral, não pensamos muito no lixo. Não 
temos aulas de “lixologia” e nunca lemos livros 
(exceto este aqui!) que falem sobre o assunto. Tudo 
o que fazemos é jogar fora o que precisa ser jogado 
fora. Isso acontece porque temos uma espécie de 
máquina seletiva em nosso cérebro.

Essa máquina seletiva é capaz de identificar 
a diferença entre o que é importante e deve ser 
guardado e o que é lixo. Nem sequer precisamos 
pensar para fazer isso. Nosso cérebro simplesmente 
diz “lixo!”, e jogamos a coisa fora.

De vez em quando, não sabemos com certeza se 
devemos ou não ficar com 
alguma coisa. Então, 
perguntamos a alguém 
ou guardamos o objeto 

por mais tempo para ver 
se de fato precisamos dele. 
De um modo geral, porém, 
sabemos o que vale a pena 
guardar, e guardamos, 
assim como sabemos 
o que não vale a pena 
guardar, e jogamos fora.
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Circule as coisas que você guardaria. �

Faça um “X” sobre as coisas que você jogaria  �

fora.

Coloque um ponto de interrogação nas coisas  �

que você não sabe se jogaria fora.

MALA
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Mas e se não soubéssemos separar o que deve 
ir fora daquilo que não deve ir fora? E se nosso 
cérebro não soubesse nos dizer o que deve ser 
guardado e o que não deve? E se pensássemos que 
tudo fosse igualmente importante, que tudo devesse 
ser guardado?

Aqui está o que aconteceria: Você teria cerca 
de 7.000 rolos vazios de papel higiênico; sua 
caixa de brinquedos estaria cheia de embalagens 
plásticas utilizadas para empacotar os brinquedos; 
as caixas vazias de cereais tomariam conta de 
todos os armários da cozinha e as embalagens de 
leite lotariam seu refrigerador; seu guarda-roupa 
estaria cheio de camisas que não lhe servem mais, 
de cadarços rebentados e velhos cortadores de 
unha; você guardaria os raminhos dos cachos de 
uva, os bastões secos de cola, muitos brinquedos 
quebrados e até 
lenços usados. 
É isso o que 
aconteceria 
se você não 
jogasse nada 
fora.
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Se seu cérebro não separasse ou selecionasse as 
coisas, sua casa seria uma bagunça. Os armários 
estariam transbordando e, se quisesse encontrar 
aquela lanterna que ganhou no ano passado, você 
teria de tirar uns 100 pacotes vazios do caminho 
e, depois, ainda testar umas 20 baterias até achar 
duas que funcionassem.
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Seria uma experiência frustrante, não? E você 
acabaria perdendo muito tempo... Mas seria 
exatamente isso o que aconteceria se seu cérebro não 
soubesse separar o que é importante do que não é.

Felizmente, nosso cérebro sabe como fazer essa 
seleção, e nossa casa não fica abarrotada de coisas 

inúteis. Nosso cérebro 
também sabe como 
impedir que ele próprio 

fique cheio de “coisas” 
inúteis, separando 
pensamentos úteis 
de pensamentos 
inúteis.

O cérebro classifica 
cada pensamento que 

chega à nossa cabeça e decide para onde deve 
enviá-lo.

Quando pensamos em comer ou beber alguma 
coisa, nosso cérebro diz à nossa mão que pegue 
o hambúrguer ou o copo que está sobre a mesa. 
Se aprendemos alguma coisa nova sobre lagartos, 
nosso cérebro coloca as informações em seu 
arquivo sobre répteis. Se pensamos em beliscar 
alguém que esteja nos incomodando, nosso 
cérebro logo joga esse pensamento diretamente no 
arquivo destinado ao lixo, porque tal pensamento 
é, de fato, lixo produzido por nossa cabeça.

SENTIMENTOS
REGRAS

PENSAMENTOSMESQUINHOS

FATOS
FOME

O CÉREBRO
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Assim, da mesma forma que no mundo real há 
coisas que classificamos como coisas que devemos 
guardar e coisas que precisamos jogar fora, nossos 
pensamentos também precisam ser classificados. 
Vale a pena guardar alguns pensamentos; outros, 
temos de jogar fora.

Circule os pensamentos que são interessantes,  �

importantes ou divertidos. Tais pensamentos 
são os que você deve ter.

Marque com um “X” os pensamentos que  �

deveríamos jogar no lixo.

VOU PUXAR

O CABELO DE

MINHA IRMÃ.

MELHOR COMEÇAR

A FAZER MINHA

TAREFA DE CASA.

SEMPRE SE DEVECOMEÇAR UMAFRASE COM LETRAMAIÚSCULA.

AGORA É AVEZ DO MEUAMIGO.
E SE A

MINHA CASA

CAIR ENQUANTO EU

ESTIVER DORMINDO?

VOU BRINCAR

DE PEGA-PEGA

NO RECREIO.

TOMARA QUE
A SOBREMESA
SEJA SORVETE.
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Às vezes, é fácil saber quais pensamentos 
guardar e quais pensamentos jogar fora. Mas, 
outras vezes, é difícil. Às vezes, os pensamentos 
que devemos descartar transformam algo bem 
pequenininho em algo muito grande e ruim. 
Às vezes, esses pensamentos dizem a você que 
alguma coisa ruim está para acontecer, quando, 
na verdade, você está em uma situação de perfeita 
segurança e tranquilidade. É que o cérebro às vezes 
classifica erroneamente os pensamentos.

Quando isso acontece, os pensamentos que 
devíamos descartar acabam sendo armazenados 
e utilizados. Esses pensamentos lhe dizem que 
você precisa fazer as coisas de uma determinada 
maneira para sentir-se bem e fazem com que você 
se sinta inseguro. Quando você percebe, eles já 
tomaram conta de sua vida.

CAIXA DE
DESCARTE

EN
TU

LH
OS

DESCARTE

LA
TA

S
VE

LH
AS
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Se isso aconteceu a você, se lhe é difícil 
sentir-se tranquilo ou seguro de si por causa 
de seus pensamentos, pode ser que a parte de 
seu cérebro que separa pensamentos bons de 
pensamentos ruins esteja com um probleminha, 
que faz com que mesmo os pensamentos 
que deveriam ser descartados acabem sendo 
armazenados, como se seu cérebro não estivesse 
enviando a mensagem “Ah, isso vai para o lixo!” 
como fazia antes.

Não pense que isso quer dizer que você esteja 
louco ou condenado a sofrer para sempre... 
Você apenas está com algo que chamamos de 
TOC e, felizmente, há coisas que pode fazer para 
que seu cérebro volte a separar os pensamentos 
corretamente. Mas, primeiro, você precisa saber um 
pouco mais sobre o TOC.
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