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1comece A viver de 
mAneirA diferente

isualize um dia no futuro: você acorda se sentindo renovado. Sobe 
na balança. Ela mostra que você emagreceu mais meio quilo! Você se 
sente ótimo. Veste roupas novas, porque as antigas agora estão grandes 

demais. Os amigos, a família e os colegas de trabalho percebem as mudanças 
físicas e psicológicas em você e o elogiam com frequência. Você se sente mara-
vilhoso – cheio de energia, e a sua saúde melhorou.

Mais tarde, naquele dia, você volta para casa de uma festa. É a mesma 
festa anual à qual você foi no ano passado, quando comeu tudo o que viu pela 
frente e voltou para casa superchateado, com um sentimento de derrota. Hoje 
foi diferente. Você mudou. E não é só porque emagreceu. Você aprendeu a fa-
zer dieta. Você está motivado, confiante e no controle. E sabe como continuar 
assim.

Por que o seu comportamento nessa festa foi diferente? Porque, dessa vez, 
você chegou à festa com um plano. Teve prazer com o que comeu e não sentiu 
culpa nem perdeu o controle da sua alimentação. Sempre que se sentiu tentado 
por algum alimento que não tinha planejado antecipadamente comer, você fi-
cou firme. Disse a si mesmo: Não, eu não planejei comer isso, e para mim é muito 
mais importante ser magro do que ter o prazer momentâneo de comer esse alimen-
to, e encerrou o assunto. Você não discutiu consigo mesmo. Não se debateu, 
não lutou. Não disse a si mesmo: Ah, por favor... essa é uma ocasião especial... 
É só um pedacinho; não tem problema. Você tomou uma decisão e se manteve 
firme, porque sabia que era capaz de fazer isso. Você também se divertiu muito 
e saiu da festa se sentindo feliz – feliz por suas roupas não estarem apertando, 
feliz porque a balança não subiria no dia seguinte, feliz por ter passado a festa 
conversando com as pessoas e se divertindo, em vez de estar obcecado por 
comida.

Você não apenas seguiu seu planejamento alimentar na festa, como tam-
bém o seguiu durante o dia inteiro. Se teve algum desejo intenso de comer 
alguma coisa, não prestou muita atenção nisso. Se sentiu fome e não era hora 
da refeição ou do lanche, simplesmente disse a si mesmo: Isso é só fome... Não é 
nada de mais... E eu vou esperar até a hora de comer. Em cada lanche e refeição, 
você sentiu prazer com cada porção que pôs na boca.

Você pode fazer com que esse cenário se torne realidade. Você irá aprender 
uma série de habilidades específicas que lhe permitirão seguir o planejamento 
alimentar extremamente nutritivo que eu ofereço neste livro – em qualquer 
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situação. Você assumirá o controle da sua alimentação em restaurantes, bufês 
e eventos especiais, e também quando estiver viajando, em férias, nos fins de 
semana e nos feriados. Você aprenderá como agir quando estiver estressado, 
cansado, doente, chateado, aborrecido ou sem ter o que fazer. E conseguirá con-
trolar não só a sua alimentação e o seu peso – agindo assim, controlará melhor 
a sua vida também.

É isso o que Pense magro por toda a vida faz por você – ela lhe dá a sua vida 
de volta, de muitas maneiras:

» Liberta da culpa, preocupação, vergonha e autoacusação.
» Liberta do medo da fome e do medo de perder o controle.
» Liberta das tentações irresistíveis e do comer por razões emocionais.
» Liberta de sentimentos de privação, injustiça e desânimo.
» Liberta da obsessão por suas escolhas alimentares, peso e aparência.

Pense magro por toda a vida é diferente de todos os outros livros de dieta 
que você já leu. Ele não só a orienta sobre o que comer e como comer, mas 
também o ajuda a mudar o que você pensa e sente sobre fazer dieta. Ele mostra 
como fazer as mudanças psicológicas necessárias para você se satisfazer com 
suas escolhas alimentares, com seu peso definitivo e com você mesmo. Outros 
programas de dieta se concentram exclusivamente na comida. Mas eles não 
lhe ensinam o que você precisa fazer para seguir o programa, dia após dia, seja 
qual for a situação. Este livro é o seu manual de instrução para se motivar para 
a vida.

Meu planejamento alimentar saudável lhe ensina a tirar o máximo provei-
to de alimentos nutritivos de baixa caloria – alimentos ricos em proteína, fibra 
e gorduras saudáveis – e alimentos que contêm pouco açúcar, amido refinado e 
gorduras nocivas. Esses alimentos o ajudarão a se sentir satisfeito comendo me-
nos calorias, de modo que você não terá de lutar com a fome esmagadora que 
pode ter sentido em outras dietas. O meu planejamento também ensina como 
incluir, todos os dias, as suas comidas prediletas.

Ao seguir esse programa, você vai emagrecer – e não apenas temporaria-
mente (para usar um biquíni no verão, para um encontro, para um casamento). 
Em vez disso, você vai emagrecer para o resto da vida. E não será maravilhoso, 
finalmente, realmente e verdadeiramente, se sentir no controle das suas esco-
lhas alimentares, hábitos de exercício e peso?

Com o Programa Pense Magro, você conseguirá superar os desafios co-
muns nas dietas. Muitas dietas ignoram ou não reconhecem suficientemente 
as dificuldades de fazer dieta. Elas afirmam que você não sentirá privação, 
fome ou desejos intensos. É claro que você já sabe que esse tipo de afirmação é 
falso. Embora o planejamento alimentar deste livro reduza ao mínimo a fome, 
a privação e a “fissura”, nenhuma dieta pode eliminá -los completamente. Mas 
você vai saber exatamente o que fazer quando experienciar essas sensações 
desconfortáveis. Vai superar esses problemas, aprender com eles e, na verda-
de, aproveitá -los para aumentar sua confiança, seu controle e sua força.
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Como o programa funciona
O Programa Pense Magro tem várias partes essenciais. Ele lhe fornece um pla-
no alimentar balanceado, saudável e gostoso. Mas antes de mudar o que você 
come, é preciso aprender habilidades importantes:

» Como se motivar todos os dias, tornar a dieta uma prioridade, acreditar em 
si mesmo e lidar com a fome e os desejos incontroláveis.

» Como manter consistentemente bons hábitos alimentares: comer sempre de-
vagar, sentado e apreciando cada porção. 

» Como planejar antecipadamente o que vai comer, monitorar sua alimenta-
ção e seguir o plano de três refeições e três lanches por dia.

Você aprenderá essas habilidades e também como mantê -las em prática, dia 
após dia – mesmo quando estiver cansado, estressado, ocupado ou desmotiva-
do. Você vai aprender a exercer o autocontrole.

Sobre o Programa Pense Magro...

Você aprenderá a comer de forma saudável. Vai criar um plano alimentar que 
poderá manter, sem problemas, pelo resto da vida. Os menus incluem aquelas 
comidas favoritas da família como bolo de carne, chili, pizza, massa, hambúrguer, 
sanduíches e muito mais. Alguns pratos não precisam ser cozidos, e muitos outros 
vão do refrigerador à mesa em 20 minutos ou menos. Eu também uso ingredien-
tes simples que podem ser encontrados em qualquer supermercado por um preço 
razoável. Essa é uma dieta que você, facilmente, vai achar gostosa e vai poder 
manter – e ela não é boa apenas para você, ela é boa para toda a sua família.

Você vai comer e apreciar suas comidas e bebidas prediletas. Esse plano 
permite que você escolha – todos os dias,  se quiser – uma porção razoável de 
salgadinhos, batatas fritas, sobremesas, álcool ou qualquer outra comida ou be-
bida da sua preferência. Vou mostrar a porção que você poderá comer e mesmo 
assim emagrecer, e ensiná -lo a se limitar a essa porção. Muitos dos meus pacientes 
em dieta relatam que finalmente conseguem comer sem culpa nem medo esses 
alimentos anteriormente “proibidos” – e que cada porção tem um gosto muito me-
lhor porque eles sabem que vão se sentir satisfeitos, não terão dificuldade para se 
controlar e poderão comer mais no dia seguinte, se planejarem antecipadamente.

Você vai aprender a confiar na sua capacidade de seguir uma dieta sau‑
dável e um programa de exercícios. Muitas pessoas que fazem dieta se sentem 
oprimidas por tentar fazer mudanças demais de uma só vez. Em lugar disso, 
você vai dominar uma habilidade de dieta por vez. Vai aprender o que dizer a 
si mesmo para se obrigar a praticar as suas novas habilidades todos os dias. Vai 
provar para si mesmo, muitas e muitas vezes, que é capaz de fazer o que precisa 
fazer. Quando ficar mais difícil fazer a dieta, você não vai desistir. Vai seguir em 
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frente, porque terá aprendido as habilidades necessárias para enfrentar os mo-
mentos difíceis. Vai saber como permanecer no controle, independentemente 
do que acontecer. E mesmo que cometa algum deslize, vai se recuperar imedia-
tamente, pois saberá o que fazer e terá confiança na sua capacidade de exercer 
autocontrole para seguir em frente.

Você vai transformar deslizes e enganos em oportunidades. Quando al-
guém malsucedido em dietas come alguma coisa que não deveria, costuma di-
zer a si mesmo: Tá, agora eu estraguei tudo! Eu realmente pus tudo a perder... 
Bom, já que saí da dieta, hoje eu vou comer tudo o que quiser e recomeço amanhã. 
E então pode acabar comendo centenas ou milhares de calorias extras naquele 
dia – ou nos próximos dias – e engordar. Esse plano lhe dá um Cartão de Auto-
engano (página 100), uma folha de exercício que o ajudará a se comprometer 
de novo, imediatamente, sempre que cometer algum erro. A partir de agora, 
seus equívocos não se transformarão em um dia inteiro ou uma semana de su-
peralimentação, e você aprenderá a evitar esse tipo de erro no futuro. Quanto 
mais vezes você voltar aos trilhos imediatamente, mais provará a si mesmo que 
é capaz de agir assim – e ficará cada vez mais fácil retomar o caminho. Em vez 
de se sentir desmoralizado e desesperançoso, você terá mais força e confiança 
para seguir na dieta.

Você vai manter o emagrecimento. Eu sempre digo às pessoas que fazem 
dieta: “Não me surpreende que você sempre tenha voltado a engordar no pas-
sado. Você nunca aprendeu as habilidades necessárias para se manter magro”. 
Com esse plano, você aprenderá a se motivar todos os dias, a retomar o cami-
nho quando se desviar e a se recuperar rapidamente das recaídas.

O Programa Pense Magro inclui um plano de alimentação saudável. Você 
já sabe que certos alimentos – vegetais, frutas, grãos integrais, leguminosas, no-
zes, legumes – são escolhas muito mais saudáveis que outros, tais como doces, 
salgadinho e frituras. Mas o problema que persegue a maioria das pessoas que 
fazem dieta é: Como seguir escolhendo os alimentos da primeira categoria e 
limitar (mas não eliminar) os da segunda? Como se sentir bem com restrições 
autoimpostas?

É aqui que entra a terapia cognitiva (às vezes chamada de terapia cognitivo-
-comportamental). Essa é a forma de terapia pela fala mais pesquisada e eficaz no 
mundo. Você aprenderá uma série de estratégias psicológicas que lhe permitirão 
persistir no seu plano alimentar saudável, independentemente do que acontecer. 
Aprenderá a responder ao seu sabotador interno, aquela voz que diz:

Tudo bem [sair da minha dieta] porque... estou estressado... estou celebrando... 
estou cansado... estou muito ocupado... eu quero muito comer isso... todo o mundo 
está comendo isso... é grátis... é só um pedacinho.... eu mereço isso... é uma ocasião 
especial... não faz mal... eu compensarei mais tarde.

Você já teve esses pensamentos? Esses “pensamentos sabotadores” são co-
muns em todas as pessoas que fazem dieta e lutam para emagrecer ou manter 
o emagrecimento. A terapia cognitiva lhe ensina a responder a esses pensa-
mentos de maneira convincente. Se você pensar: Eu compensarei mais tarde... 
vai lembrar a si mesmo: Alguma vez esse “compensarei mais tarde” funcionou no 
passado? Quando foi que essa ideia me ajudou a emagrecer e me manter magro? 
Ou se pensar: Eu quero muito comer isso – parece tão bom, vai conseguir dizer 
a si mesmo, firmemente: Isso é só um desejo de comer... eu nem sequer estou com 
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fome... Assim que eu dirigir a minha atenção para alguma outra coisa, não vou 
mais querer isso... Eu não vou comer isso... E ficarei tão contente, em alguns mi-
nutos, por não ter comido.

E você vai encerrar o assunto.
A terapia cognitiva, criada por meu pai, Aaron T. Beck, M.D., na década de 

1960, tem ajudado as pessoas a superarem transtornos alimentares, adicções, 
depressão, ansiedade e muitos outros problemas psicológicos. Há mais de 20 
anos, comecei a adaptar os princípios da terapia cognitiva para ajudar as pes-
soas a atingirem um emagrecimento permanente. Eu perdi cerca de 7 quilos ao 
longo do caminho e me mantive nesse peso desde então. Meus pacientes e eu 
não temos medo de engordar novamente, porque agora sabemos que temos a 
fórmula do sucesso. Sabemos exatamente o que fazer.

Muitas pessoas que fazem dieta me dizem que não conseguem emagrecer 
porque têm um metabolismo lento, que comem relativamente pouco, mas mes-
mo assim não emagrecem. Na verdade, é muito raro elas terem um problema 
médico que impede a perda de peso. O que elas têm é um problema na forma 
de pensar. Por exemplo, elas acreditam que deveriam restringir rigorosamente 
a sua alimentação para emagrecer rapidamente (sem perceber que seu corpo 
vai se rebelar e, em consequência, elas acabarão comendo exageradamente). 
E pensam que as calorias não contam quando elas comem em pé, cozinhan-
do, tirando a mesa ou quando ninguém está olhando. Elas acham legítimo se 
desviar do seu planejamento alimentar (e imaginam que, de alguma maneira, 
não engordarão) desde que tenham uma “boa” razão: Eu vou sair para jantar... 
É um feriado... Meu dia foi tão estressante, eu preciso me soltar um pouco. Elas 
acham que é “ruim” e “anormal” sentir fome. Acreditam que é necessário comer 
bastante ou carregar comida com elas para evitar sentir fome. Pensam que, se 
cometerem algum erro, deveriam desistir e esperar até o dia seguinte para reco-
meçar – e comer tudo o que quiserem até lá.

Quando pessoas que fazem dieta vêm me procurar, vejo que elas, invaria-
velmente, tem hábitos alimentares pouco saudáveis. Às vezes comem rápido 
demais, sem prestarem atenção ao que estão comendo, e não sentem prazer 
com cada porção. Às vezes comem moderadamente diante dos outros e depois 
comem sem controle quando estão sozinhas. Em geral, elas comem sempre que 
sentem vontade de comer, mesmo que não estejam realmente com fome. Por 
exemplo, comem quando estão aborrecidas, chateadas, celebrando ou querem 
adiar alguma coisa; quando alguém lhes oferece algo para comer; quando sen-
tem o cheiro de alguma comida deliciosa; quando veem uma propaganda de 
comida; quando estão cozinhando; e quando tiram a mesa e arrumam a cozinha 
depois da refeição. Quando “trapaceiam”, tendem a devorar o alimento rapida-
mente, tentando não perceber quanto estão comendo para evitar sentir culpa.

O que realmente acontece é que todos os pacientes com os quais trabalhei 
comiam mais – e em alguns casos muito mais – do que inicialmente percebiam. 
Eles simplesmente não tinham plena consciência da extensão de sua alimenta-
ção exagerada. Depois que aprenderam como mudar a maneira de pensar sobre 
a alimentação, eles foram capazes de passar a comer mais devagar, a perceber 
de fato tudo o que estavam comendo, a apreciar a comida sem culpa e – final-
mente – a persistir em uma dieta. Em vez de ter dias bons e dias ruins em termos 
alimentares, eles aprenderam a comer de forma consistente todos os dias.

As pesquisas demonstram que a terapia cognitiva funciona para transtor-
nos alimentares – e para emagrecer. Em um estudo sueco com 54 mulheres, as 
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que seguiram um programa de emagrecimento de terapia cognitiva de apenas 
10 sessões emagreceram uma média de quase 9 quilos, comparada a uma média 
de apenas 800 gramas no grupo que recebeu aconselhamento sobre exercícios 
e outros comportamentos para perder peso, mas não aprendeu as técnicas fun-
damentais da terapia cognitiva. Um ano e meio depois do final do programa, as 
participantes do grupo de terapia cognitiva mantiveram a perda de peso (uma 
média de mais de 6 quilos), enquanto o grupo que não recebera a terapia cogni-
tiva engordara, estando mais pesados do que antes do início do estudo.

Um estudo anterior dos mesmos pesquisadores da Suécia, com uma amos-
tra de 105 homens e mulheres, determinou que os sujeitos que haviam parti-
cipado de um grupo de terapia cognitiva emagreceram uma média de quase 9 
quilos ao longo de 10 semanas e continuaram a emagrecer mesmo depois do 
encerramento das sessões de terapia, perdendo, em média, quase 11 quilos em 
18 meses. Os sujeitos que não participaram do grupo de terapia cognitiva engor-
daram, em média, 2 quilos e meio durante o mesmo período de tempo.

Você vai mudar a sua maneira de pensar
Quando tiver terminado o Programa Pense Magro, você perceberá como seu 
“novo” eu está diferente do “antigo” eu.

Seu antigo eu pensava: Estou com fome. Tenho de comer.
Seu novo eu pensa: Estou com fome. Mas eu vou jantar daqui a uma hora. Vou esperar.

Seu antigo eu pensava: Estou chateado. Preciso comer.
Seu novo eu pensa: Estou chateado. Se eu comer, vou me sentir ainda pior. Eu vou me 
acalmar usando as novas técnicas que aprendi.

Seu antigo eu pensava: Não tem importância eu comer essa comida não planejada, 
porque é só um pedacinho.
Seu novo eu pensa: Tem importância. Se eu comer isso, estarei fortalecendo meu hábito 
de desistência.

Seu antigo eu pensava: Ai, talvez eu perca o controle e coma demais na festa.
Seu novo eu pensa: Eu sei exatamente o que fazer se me sentir tentado a comer.

Seu antigo eu pensava: Eu tenho de comer esse alimento não planejado que a minha 
anfitriã está me oferecendo.
Seu novo eu pensa: Eu direi, gentilmente: “Não, obrigada”, porque tenho o direito de 
me manter firme no que quero, mesmo que a minha anfitriã fique momentaneamente 
desapontada.

Seu antigo eu pensava: Eu vou comer no caminho.
Seu novo eu pensa: NÃO TENHO ESCOLHA. Tenho de reservar um tempo para comprar 
comida, prepará ‑la e comer devagar, apreciando cada porção.

Seu antigo eu pensava: Há alimentos “bons” e alimentos “ruins”. Eu jamais devo comer 
um alimento ruim.
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Seu novo eu pensa: Eu posso comer uma comida favorita, em uma porção razoável, uma 
vez por dia.

Seu antigo eu pensava: Eu acabei de trapacear na dieta. Estraguei tudo. Hoje vou con‑
tinuar comendo tudo o que quiser e recomeço amanhã.
Seu novo eu pensa: Tudo bem, cometi um erro. Não tem tanta importância. Eu vou 
recomeçar nesse exato minuto e assim não vou engordar.

Seu antigo eu pensava: É difícil demais. Eu vou desistir.
Seu novo eu pensa: Parece difícil nesse momento, mas esse sentimento é temporário. 
Eu vou me distrair com alguma coisa e, daqui a alguns minutos, ficarei muito contente por 
ter persistido.

Seu antigo eu pensava: Eu sou uma pessoa muito fraca em relação à comida e à dieta.
Seu novo eu pensa: Eu sei que se continuar praticando essas habilidades, conseguirei me 
controlar. Estou aprendendo a ser forte.

Como você vai conseguir essa transformação? Eu lhe ensinarei!

Prepare ‑se para fortalecer seu músculo de resistência 
Para emagrecer permanentemente, você precisa das técnicas da terapia cog-
nitiva para desenvolver um poderoso “músculo de resistência”, um músculo 
psicológico que vai utilizar sempre que ficar firme e persistir no programa. Esse 
músculo lhe dará a capacidade de fazer o que precisa fazer para emagrecer 
definitivamente.

Sempre que você diz não para um alimento não planejado, fortalece seu 
músculo de resistência, e isso aumenta a probabilidade de você resistir da pró-
xima vez... e em uma outra vez... e em uma outra vez. Quando não está com 
vontade de praticar uma habilidade, mas mesmo assim a pratica, você fortalece 
seu músculo de resistência, e isso faz com que fique mais fácil praticar essas 
habilidades no futuro.

Por outro lado, sempre que come alguma coisa que não tinha planejado 
comer, você enfraquece seu músculo de resistência e fortalece seu músculo de 
“desistência”. Quando diz sim para um alimento não planejado, mesmo que 
coma apenas uns farelinhos, aumenta a probabilidade de desistir na próxima 
vez... e na outra... e na outra. É por isso que todo pedacinho de comida não 
planejada tem importância. Não são apenas as calorias: é o hábito. Toda vez que 
você deixa de praticar uma habilidade, fortalece seu músculo de desistência e 
diminui a probabilidade de usar consistentemente essa habilidade no futuro. 
Então, cada vez tem importância.

Quanto mais você fortalecer seu músculo de resistência e enfraquecer o 
de desistência, mais fácil ficará fazer a dieta. Alguém lhe oferece um pedaço 
de chocolate e você diz, espontaneamente: “Não, obrigada”, porque está pen-
sando: Eu prefiro ser magro. No restaurante, você sente vontade de pegar uma 
segunda fatia de pão da cesta, mas rejeita a ideia automaticamente: Não, eu 
não planejei comer isso. Se está tentado a pegar o pedaço de cookie que sobrou 
na bandeja da cozinha do escritório, você pensa: Não, não vou comer isso... Vou 
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me lembrar de ontem, quando recusei o bolo de café e me senti super bem por ter 
feito isso. Eu fiz isso ontem, por isso sei que consigo fazer de novo agora. Você 
não luta. Não é doloroso recusar comida porque você já provou para si mesmo, 
muitas vezes, que é capaz de fazer isso. E você não só confia na sua capacidade 
de recusar comida, como também sabe que se sente muito melhor quando age 
assim – forte, confiante e no controle. A vida fica muito mais fácil quando o seu 
músculo de resistência está forte.

Você vai fortalecer seu músculo de resistência exatamente como fortalece-
ria qualquer músculo do corpo – utilizando -o repetidamente. Se quiser fortale-
cer seus bíceps, vai malhar e levantar peso, começando com pesos relativamen-
te leves e progredindo para outros mais pesados, até os músculos de seus braços 
ficarem mais fortes. É a mesma coisa com seu músculo de resistência: no Está-
gio 1, você vai começar “de leve”, fortalecendo sua resistência enquanto ainda 
está comendo o que costuma comer. No Estágio 2, vai aumentar sua resistência 
conforme faz a transição para o Planejamento Alimentar Inicial Pense Magro e 
come no ambiente controlado de sua casa. No Estágio 3, vai fortalecê -lo ainda 
mais aumentando o desafio, aprendendo a resistir à tentação em situações mais 
difíceis, tais como restaurantes e ocasiões sociais. No Estágio 4, terá fortalecido 
seu músculo de resistência o suficiente para adotar o Planejamento Alimen-
tar Definitivo Pense Magro, mais flexível. No Estágio 5, aprenderá a continuar 
usando seu músculo de resistência pelo resto da vida.

O papel do pensamento
Algumas pessoas que fazem dieta acreditam, erroneamente, que não são capa-
zes de fortalecer seu músculo de resistência porque acham que comem “auto-
maticamente”. Elas dizem que não sabem como terminaram a caixa de biscoitos 
ou o saco de balinhas sortidas. Mas comer nunca é automático. A digestão é 
automática. O bater do seu coração é automático. Comer não é.

Antes de comer, nós sempre temos algum pensamento, mesmo que não es-
tejamos plenamente conscientes dele. O pensamento pode ser simples, como Eu 
vou comer isso. O Programa Pense Magro lhe ensina a reconhecer esse tipo de pen-
samento, especialmente os pensamentos sabotadores que o incentivam a comer o 
que não havia planejado. Eles geralmente começam assim:

Ah, tudo bem se eu comer [essa comida não planejada] porque...

Não tem importância eu comer [essa comida que não planejei comer] porque...

Você, provavelmente, já teve muitos pensamentos sabotadores no passado. 
Uma vez que não sabia como reconhecê -los ou responder a eles, esses pensa-
mentos acabavam fazendo com que se desviasse da dieta ou a abandonasse por 
completo. O Programa Pense Magro o ensina a responder a esses pensamentos, 
de modo a continuar firme e exercitar seu músculo de resistência. Se você não 
aprender a retrucar seus pensamentos sabotadores, vai desistir, comer e enfra-
quecer seu músculo de resistência.

Você vai aprender a lidar com esses pensamentos fazendo Cartões de Res-
posta, que são cartões com lembretes importantes para ler todos os dias. Você 



Pense magro por toda a vida         23

vai repetir as ideias de seus Cartões de Resposta muitas e muitas vezes, para se 
preparar para situações desafiadoras. Por exemplo, em algum momento você 
terá algum pensamento como Eu não me importo... Sei que não deveria comer 
esse brownie, mas vou comer. Então, você vai pegar um Cartão de Resposta, que 
tem lido todos os dias, que diz:

Com o tempo, as mensagens de seus Cartões de Resposta ficarão arraiga-
das. Você criará novos caminhos mentais, de modo que, quando tiver pensa-
mentos sabotadores, responderá a eles automaticamente, sem pensar muito a 
respeito. Depois que chegar a esse ponto, persistir na dieta fica extraordinaria-
mente mais fácil. É nesse momento que você vai respirar aliviado. Saberá que 
a fórmula também funciona para você. Nesse momento, perceberá que vale a 
pena fazer a dieta – e como! É esse o momento em que você começa a recuperar 
a sua vida.

Modificando o seu pensamento,  
você mudará o seu comportamento para sempre.  
Modificando o seu comportamento, emagrecerá.

É verdade que eu não me importo nesse exato 
momento.
Mas se eu comer esse alimento que não planejei,
daqui a pouco vou me importar muito.
Sei que vou me sentir muito mal se ceder, 
mas me sentirei maravilhoso se resistir.
Eu preciso ir fazer alguma outra coisa!




