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Como aumentar a 
capacidade emocional 
para manter a casa em 

ordem

Tati Godoy



Não tem jeito 
mesmo, isso aqui 

está um lixo.

Ninguém me ajuda, 
estou sozinha (o).

Quer saber? Vou 
largar mão e todos 
vão viver na sujeira.

Muitas vezes não conseguimos manter a 
casa em ordem e não sabemos o motivo. 
Acredite, muitas vezes isso acontece por 
crenças enraizadas que acabam nos 
limitando.

As palavras que pronunciamos e 
soltamos ao vento se concretizam. 
Perceba que cada vez que você olha sua 
casa precisando de uma geral, a frase sai 
automaticamente, em alto e furioso tom:

Quero mudar
minha vida

com a
organização.

E agora?

04



Eu já cansei de dizer isso e escuto isso de 
cada cliente quando vou fazer uma visita 
técnica ou orçamento. É aí que está a 
chave do problema. Lembre-se: palavra 
dita não tem volta.

Por trás da bagunça existe alguém 
cansada e sem esperança. E é sobre isso 
que quero falar com você nesse e-book. 
Pode ser que você ache um saco, pode ser 
que ache que não funcione, pode ser que 
você ache que isso não vai resolver o seu 
problema... mas cuidado! 

Se isso passar pela sua cabeça e você 
achar tudo uma grande bobagem, pode 
ser que você esteja sendo vítima do 
monstro oculto chamado sabotagem. 
Afinal, se você pensa assim, então porque 
abriu o arquivo?

Algo te interessou e você 
deseja mudanças. 
Então, vem comigo! 
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Porque não consigo 
manter minha casa 

organizada?



Energia é tudo que precisamos 
para lidar com algo.

Energia é o combustível do seu 
tanque para fazer o que precisa.

Se não temos esse gás, a coisa não anda.

Se você é mulher e está lendo esse texto, uma 
coisa eu te digo: você não imagina o poder que 
você tem, de destruir ou de construir. Nem vou 
falar tudo lá do começo, lá na criação. A história 
de Adão e Eva, e depois o sim de Maria. Duas 
mulheres que usaram sua força mental. 

Se você é homem, olha só a Arca que Noé 
construiu, a organização que ele fez com suas 
próprias mãos, entre tantos outros exemplos que 
podemos citar de pessoas sem tecnologia e sem 
livros para consultar conseguiram fazer a 
diferença com algo chamado energia emocional.
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Nossa energia física é limitada – a gente 
cansa e se esgota. Ao realizarmos uma 
atividade física, como musculação ou 
corrida, por exemplo, depois de um 
determinado tempo, a energia acaba, 
mesmo se tomarmos cafeína e 
energético.

Já a energia emocional é mais profunda e 
complexa. Quando percebida, aumentada 
e impulsionada, é capaz de nos ajudar a 
realizarmos coisas que nem imaginamos, 
como atingirmos nossas metas ou até 
mesmo transformar nossos sonhos em 
realidade.
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Vamos no coração 
do problema, 
vamos na raiz, 
na causa que 
desencadeia a 
falta de disciplina 
quando o assunto 
é organização. 
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Se você está estagnada, não consegue 
desenvolver na organização da sua casa, 
tem o hábito de procrastinar (deixar para 
depois o que você pode fazer agora), você 
está com falta de energia emocional. 

Quando trabalhamos na mente algo que 
queremos, temos grandes chances de 
conseguir. 

Ir a lojas de produtos para organização, 
encher o carrinho, comprar um monte 
pelos sites da internet porque você viu 
um espaço organizado com aqueles itens 
e você sonha em ter aquele armário, 
aquela cozinha, aquele escritório... 
Esquece. 

As fotos que você vê são realidade 
somente se você fizer da manutenção 
parte da sua rotina. A imagem que você 
comprou da foto não durará nem um mês 
e tudo voltará a ser como antes. 



A Tal da Energia 
Emocional



Vamos falar da energia emocional na organização?
A falta dela é a grande responsável pela 

procrastinação, a grande vilã e a precursora de 
todos os outros hábitos responsáveis por deixar o 

nosso lar de perna para o ar.          

1º Pilar - Você mesmo!

Como está o seu estado emocional? Você 
sabia que o seu nível de habilidade e seu 
sucesso dependem de quão talentoso e 
capaz você é? Você sabe qual é o seu 
dom? Seu talento? Você sabia que 
medimos o nível de satisfação pela 
aptidão que temos para desenvolver um 
trabalho? 

Pense agora em algo que você ame fazer 
e faz bem feito, com talento e energia. 
Qual é a sensação quando você termina 
esse trabalho? Na sua realização, a 
aptidão para o trabalho bem feito produz 
uma força mental e quando você vê o 
resultado de algo que você mesmo 
produziu, isso aumenta a sua satisfação, 
a autoestima, a força, a alegria e até a fé.

Você sabia que para começar 
uma organização é preciso de 
algo fundamental? É preciso de 
sua energia e de sua força. 

A energia emocional é aquela em que 
carregamos as emoções: satisfação, 
sensação de dever cumprido, compaixão 
ou rancor profundo por alguém, 
ressentimento, frustração, carência, etc.

Todos esses sentimentos nos 
impulsionam ou nos incomodam. É 
normal todos nós termos de tudo um 
pouco. Isso depende da fase da vida e 
pode ajudar ou atrapalhar no 
desenvolvimento e no cotidiano.
Perceba que as emoções negativas 
contaminam nossa mente e os resultados 
são: murmuração, procrastinação e 
desânimo.         
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Dessa forma,  não conseguimos levar 
adiante uma organização que 
começamos, porque organizar exige força 
emocional, primeiro para desapegarmos 
daquilo que existe em excesso e depois 
para pensarmos e colocarmos critérios 
definitivos para achar um lugar para cada 
coisa. 

Tudo isso demanda desgaste emocional, 
e se não estamos bem, o processo 
simplesmente não flui.
Quer começar um processo de 
organização, comece por você. Simples 
não é, mais te garanto que a organização 
é autoconhecimento e você vai se 
surpreender com o tesouro que mora 
dentro de você. 

12



2º Pilar – Suas Crenças:

Crenças são opiniões adotadas com fé e 
convicção: ideias, guias ou ideais que 
obedecemos, seguimos e acreditamos. As 
crenças nos limitam e impedem de 
olharmos um horizonte de 
oportunidades. 

Em todas as áreas da nossa vida temos 
crenças. 

Aqui, vamos falar das crenças 
limitantes que são resultados de 
interpretações negativas das 
experiências que vivemos e podem 
estar te atrapalhando a levar uma 
vida mais organizada.

No momento em que nos identificamos 
com uma situação ou modelo, nossas 
decisões sofrem influências daquele 
padrão, impedindo a mudança de 
paradigmas.

Crenças são profecias autorrealizáveis. 
São princípios de conduta.

As crenças são nossos palpites frente à 
realidade e formam nossos modelos 
mentais. E o pior: temos investimentos 
em nossas crenças, como falar coisas do 
tipo “eu avisei”.
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Você cita alguma dessas frases limitantes?      

Quando contamos uma mentira para nós mesmos, essa mentira pode se 
tornar realidade. A mudança ao nosso redor acontece somente quando 

mudamos nosso Sistema de Crenças, dando oportunidade a nós mesmos 
de evoluirmos  em consciência e atitude. 

Agora, precisamos querer, isso é fundamental. 

Minha casa 

sempre foi assim

e não vai ser 

agora que vou 

conseguir.

Nunca aprendi a 
me organizar, não 
tenho esse dom.

Sou apegada. 
Não consigo me 

desprender de nada.

Eu não tenho 
tempo para 
me organizar. 

0rganização é 
T0C, coisa de 
gente doida.

Eu me 
acho na minha 

bagunça.
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“Se você pensa que pode 
ou se você pensa que não 
pode, de qualquer forma 

você está certo” 
Henry Ford. 

Crenças fortalecedoras:

- Minha casa pode ser diferente e vou 
começar por essa pequena gaveta. Aos 
poucos elas vai ficar como sempre 
sonhei.
- Eu posso aprender a me organizar. Deve 
ser simples adquirir esse dom. Sei tantas 
coisas que posso aprender mais uma. 
- Organização é qualidade de vida. Eu 
posso, eu devo e eu quero. Vou começar 
o quanto antes, pois quero aproveitar o 
meu tempo com coisas que valem a 
pena.
- Vou começar a me achar na minha 
organização. Vai ser mais um desafio que 
vou vencer.

Mudar as crenças limitantes para 
crenças fortalecedoras é simples. Basta 
querer. Se eu quero e se é ecológico, eu 
posso e eu consigo.
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3º Pilar – Qualidade do 
Relacionamento:

Conseguimos comunicar quando 
respeitamos e compreendemos a forma 
como uma pessoa vê o mundo. 

Se eu decidir mudar de vida, não tenho 
o direito de exigir isso das pessoas que 
convivem comigo. Isso é cruel, egoísta e 
covarde. 

Sabe aquela analogia que diz que 
quando corremos atrás de uma 
borboleta ela vai voar até sumir 
de nossa visão, mas se a 
cativarmos e dermos liberdade, 
ela virá e se sentará no nosso 
ombro?

Como estamos falando de um lar 
organizado, quando se tem filhos 
crianças e adolescentes, nosso papel é 
convencer sem impor, persuadir da 
forma mais carinhosa e amável possível, 
sem cobrança e somente com 
compaixão. 

Nem mesmo nossos filhos são obrigados 
a pensar como nós pensamos. 
Eles tem sua singularidade e integridade 
e precisamos respeitá-los, desde que não 
ultrapasse os limites da casa. 
Quando damos nosso exemplo, cativando 
a borboleta, quando menos esperamos 
vemos os frutos.

Semeie com perseverança que a colheita 
vem. O diálogo no relacionamento 
familiar é a chave para a conquista de 
confiança e respeito. 



Um resultado é aquilo 
que você quer e uma 
tarefa é aquilo que você 
faz para conseguir. 
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4º Pilar -  Os Resultados

Você sabe exatamente aquilo que quer? 
Você sabia que para quem não sabe onde 
ir qualquer caminho serve? Portanto, 
estabeleça o seu querer. Quer mais 
tempo para quê? Quando descobrimos o 
que queremos fica bem mais fácil correr 
atrás dos nossos sonhos. Quer se 
organizar? Para quê? Quer mais tempo? 
Quer achar suas coisas com mais 
facilidade, quer ter mais confiança em si, 
quer fazer academia, mas seu tempo está 
todo bagunçado? Quer uma casa mais 
aconchegante? É isso? Então foque 
naquilo que você quer e não naquilo que 
você tem que fazer. 

Quando ficamos presos no que deve ser 
feito, temos grande capacidade de 
ficarmos parados, porque pode faltar 
energia e a procrastinação voltar com 
tudo. 

Tudo está em nossa mente. Pense nos 
benefícios e não na tarefa. Fazendo isso 
fica mais fácil começar. 

Pense no resultado, visualize-o, sinta a 
cena, sinto o ambiente e verá como a 
energia flui. Ao determinamos um 
resultado, nos tornamos conscientes da 
diferença entre o que temos e o que 
desejamos.

Essa diferença é o problema, então 
vamos em direção da solução. Quando 
não sabemos o que queremos, há muitas 
pessoas que terão enorme prazer em nos 
colocar para trabalhar para alcançar os 
resultados delas.



Isso que cria nossa força 
é o que faz de nós pessoas 
emocionalmente fortes. 
É a vitória sobre os 
desafios que a gente 
mesmo nos impõem. 

Veja se você tem conseguido, perceba, 
veja o retorno, e tente novamente. 
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5º Pilar -  O Feedback

É o retorno. Como saber se você está 
conseguindo aquilo que quer? Uma vez 
sabedor daquilo que deseja, terá que 
prestar atenção no que está 
conseguindo. Observe os frutos e se não 
forem satisfatórios, mude a estratégia, 
faça algo novo e diferente.

Você sabia que são as tentativas de 
acertos que nos fazem cada dia mais 
sábios? Se não deu certo assim, tente de 
novo, de uma maneira diferente, mas 
continue tentando até conseguir.
Isso se chama persistência e é o 
principal valor de um atleta. 



Às vezes, as 
ideias das 
pessoas podem 
ser melhores, e 
porque não?

A flexibilidade de nossas ações estão 
intimamente relacionadas com a nossa 
alma.
Pense que nada tem o poder sobre você, 
além daquilo que você mesma permite, 
por meio dos seus pensamentos 
conscientes. 

Aumente a flexibilidade dos seus 
pensamentos, dando liberdade para sua 
mente. Pensamentos limitantes servem 
apenas para impedir seu crescimento. Não 
enlouqueça procurando perfeição, pois 
alguns defeito também são importantes e 
nada precisa ser nosso jeito.
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6º Pilar - A Flexibilidade

Ser flexível é formar estratégias para 
alcançar aquilo que queremos. Quanto 
mais opções você tiver, maior é o seu 
estado emocional, o estilo de 
comunicação e de perspectiva e 
melhores serão seus resultados. 

Se você conhece sua situação 
atual – onde você está
Conhece sua situação desejada – 
onde você quer estar
Planeje sua estratégia  - como 
chegar de um ponto ao outro

Para isso, utilize os recursos que possui 
ou crie novos. Isso se chama 
flexibilidade. Muitas vezes elas estão 
presas as crenças. O olhar ao todo é o 
que nos levará a ter mais opções.
Medo, raiva, sensação de desânimo, 
sensação de incapacidade ou frustação... 
isso tudo nos impede de sermos mais 
flexíveis. Se queremos organização na 
vida, esses sentimentos podem 
atrapalhar muito.
Nossa alma nos revela e nos impulsiona. 
É ela que dá o toque do dia.
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Geralmente pessoas inflexíveis pensam assim:

1. Devo ser amado e aceito por todo mundo

2. Eu tenho que ser perfeito o tempo todo

3. As pessoas devem fazer do meu jeito

4. Discórdia e conflitos devem ser evitados a todo custo

5. As pessoas precisam da minha proteção a todo custo

6. As crises são destrutivas e não tiramos nada de bom delas

7. As pessoas, inclusive eu, não mudam nunca

8. Eu não devo ter problemas. Caso eu tenha, 
isso indica que eu sou incompetente

9. Em algum lugar deve existir a vida perfeita, o emprego perfeito, 
o parceiro perfeito. Tudo o que eu preciso fazer é procurar.

10. Eu não posso ser feliz, a não ser que o outro me faça feliz.

E qual a relação disso com uma casa 
ou um ambiente organizado?



A organização, para se manter, precisa de 
manutenção, e para isso são necessárias 
pessoas. 

Quando estamos focados naquilo que 
está errado e naquilo que está faltando, 
quando aceitamos os desafios, fazemos a 
vida ficar diferente. 

Quando nos superamos, quando vemos 
nossa desordem, temos a tendência de 
culpar, seja a falta de tempo, as pessoas, 
a vida e tudo mais que aparecer pela 
frente.
Mas quando olhamos a vida sem 
julgamentos e tornamos esses 
pensamentos flexíveis, surgem novas 
oportunidades, porque nós somos aquilo 
que pensamos. As nossas palavras e a 
nossa comunicação possuem níveis 
neurológicos.

Veja e analise superficialmente qual 
aspecto merece mais atenção em sua 
vida e começa a ministrar no seu coração 
onde mais você precisa de mudança. 
Uma frase dita assim, conforme o 
exemplo abaixo, é uma condenação, uma 
prisão perpétua sem chances de ver o sol.
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“Eu não posso fazer isso 
aqui”

Veja o poder dessa frase. Dizendo isso 
você pode estar sendo gravemente 
condenado a não fazer mesmo, uma 
condenação do seu pensamento e da 
suas palavras.



O que você quer? Onde 
está a sua energia? Onde 
estão as suas emoções?   
Uma vida organizada é 
possível sim, mas isso 
não é um fim e sim um 
modo de vida que exige 
manutenção e cuidado.

Uma vez sabedor de que nível está te 
prendendo, você saberá o recurso que 
precisa.

Só depende de você. Uma gaveta por 
dia, uma prateleira por dia. Lembre-se: a 
chave está dentro de você. Fazendo más 
escolhas é que conseguimos acertar nas 
boas escolhas. 

Eu – identidade
Não posso – crença limitante
Fazer – capacidade
Isso – comportamento
Aqui – ambiente

Será mesmo que você não pode fazer 
isso? Troque por:

Eu posso fazer isso aqui, sou capaz, 
tenho vontade, tenho capacidade, tenho 
inteligência, tenho recursos.
Pronto! O universo vai fazer questão de 
contribuir para que você faça 
exatamente o que planeja.

Um resultado não são tarefas. Não 
realize tarefas até que defina um 
resultado.
A mudança é uma jornada de um estado 
presente insatisfatório em direção a um 
estado desejado: o seu resultado.
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Eu te garanto: a organização ajuda a mostrar 
quem realmente somos e permite que sobre o dom 

precioso de Deus chamado tempo. 

Ela faz a vida ficar mais leve e nos faz chegar a uma 
conclusão: 

    

O Essencial 
é Simples




