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O livro A busca de Tokoyo conta a história de uma jovem que possui pensamentos disfuncionais
devido a forma negativa que interiorizou seus problemas. Para que possamos ilustrar essa
história de maneira lúdica, utilizamos a rica mitologia japonesa, através da qual o leitor
experienciará as lendas e seus enigmáticos personagens. A história vai mostrar como Tokoyo
conseguiu superar sua frágil personalidade através dos 13 Momentos*. A cada capítulo o leitor
poderá identificar essa melhoria de Tokoyo e, ainda, se encantar com as aventuras dessa
jovem.*Na Psicologia, as fissuras na personalidade de uma pessoa podem ser tratada através
da Teoria Comportamental Cognitiva (TCC), uma psicoterapia que foca em eliminar
comportamentos que causam sofrimentos e malefícios à saúde mental do indivíduo.Com base
nessa teoria, durante 20 anos de experiência atendendo pacientes, as autoras Psicólogas
desenvolveram a técnica dos “13 Momentos”, um tratamento ancorado na TCC que auxilia
pacientes a ter mais controle sobre suas ações e, com isso, desenvolver novos
comportamentos, mais saudáveis e positivos.



A Busca de TokoyoMaria das Graças Ceresani& Glaucia Maria MeneghelliCopyright 2019 •
Todos os direitos reservados Sumário Apresentação: Os 13 MomentosPrólogoCapítulo 1 -
Conhecendo meu problemaCapítulo 2 - Em busca de mim mesmoCapítulo 3 - Em busca de
prazeres em pequenas coisasCapítulo 4 - Em busca de confiança em mim, em pessoas que me
amam e em meu grupoCapítulo 5 - Sonhos antigos, sonhos atuaisCapítulo 6 - Criar com o que
tenho, com os dons que possuoCapítulo 7 - Em busca de dias e noites saudáveisCapítulo 8 -
Emoções reestruturadas, reformuladas e reaisCapítulo 9 - Identificar meus tesouros e cuidar
delesCapítulo 10 - Conhecer minhas metas e viver dia após dia para esse objetivoCapítulo 11 -
Identificar meus estragos e consertá-losCapítulo 12 - Dialogar, ouvir, contemplar, perdoar,
realizar-se, perceberCapítulo 13 - Eu e meu próximoApresentação: Os 13 Momentos Você já
parou para pensar sobre o mistério da personalidade humana? A personalidade pode ser
entendida como o conjunto de características psicológicas de uma pessoa, ou seja, seus
padrões de “pensar”, “sentir” e “agir”. Mas por que cada indivíduo segue determinados padrões
e não outros? O processo de formação da personalidade depende de muitos fatores, em
especial de dados genéticos e da forma como cada um interioriza as informações que recebe
ao longo da vida.Nosso cérebro produz novos pensamentos a cada milionésimo de segundo,
em resposta aos fenômenos que nosso Eu vivencia. Esses pensamentos provocam diferentes
sentimentos, que podem ser positivos ou negativos. São exemplos de sentimentos negativos a
culpa, a raiva e a frustração. Já entre os positivos podemos citar a alegria, o interesse e o
desejo.Os sentimentos, por sua vez, dão origem a nossos comportamentos, que sempre se
iniciam a partir de uma necessidade interna ou desejo de satisfação. Por exemplo: satisfazer a
fome, a higiene, a libido etc. Alguns comportamentos são tão repetidos que acabam virando
rotina, como dirigir ou escovar os dentes. Entretanto, nosso cérebro almeja por uma excitação
maior, o chamado “prazer”. Quando as atividades viram corriqueiras, consequentemente, não
se tem mais a emoção, o prazer vivido inicialmente. Assim, nossa mente começa a ansiar por
viver novamente aquele momento “lindo”, a felicidade experimentada através de determinado
comportamento.Podemos dizer que estamos sempre vivendo o seguinte ciclo: falta interna -
anseio - prazer - recompensa (sendo a recompensa o sentimento positivo desencadeado pelo
prazer).Se tirarmos algo desse ciclo, ele vai descompensar e, consequentemente, nosso Eu
começa a sentir essa falta, que se transforma em ansiedade (anseio pelo prazer perdido) e,
depois, pode até se transformar em angústia e depressão.Infelizmente, muitas vezes o que um
dia foi prazeroso vira rotina. Assim, a emoção positiva que havia ali se esfacela e o cérebro
começa a correr atrás de outro prazer através de comportamentos compulsivos, como compras
aleatórias, trabalho em excesso, uso e abuso de drogas e sexo... Psicologicamente, o Eu está
descompensado e o que devemos fazer é exercitar nosso cérebro para que ele possa encontrar
satisfação em viver novamente sem os comportamentos compulsivos.Na Psicologia, essa
fissura na personalidade pode ser tratada através da Teoria Comportamental Cognitiva (TCC),
uma psicoterapia que foca em eliminar comportamentos que causam sofrimentos e malefícios à
saúde mental do indivíduo.Com base nessa teoria, durante 20 anos de experiência atendendo



pacientes, desenvolvemos a técnica dos “13 Momentos”, um tratamento ancorado na TCC que
auxilia pacientes a ter mais controle sobre suas ações e, com isso, desenvolver novos
comportamentos, mais saudáveis e positivos. OS 13 MOMENTOS1º Momento: Conhecendo
meu problema2º Momento: Em busca de mim mesmo3º Momento: Em busca de prazeres em
pequenas coisas4º Momento: Em busca de confiança em mim, em pessoasque me amam e em
meu grupo
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satisfação em viver novamente sem os comportamentos compulsivos.Na Psicologia, essa
fissura na personalidade pode ser tratada através da Teoria Comportamental Cognitiva (TCC),
uma psicoterapia que foca em eliminar comportamentos que causam sofrimentos e malefícios à
saúde mental do indivíduo.Com base nessa teoria, durante 20 anos de experiência atendendo
pacientes, desenvolvemos a técnica dos “13 Momentos”, um tratamento ancorado na TCC que
auxilia pacientes a ter mais controle sobre suas ações e, com isso, desenvolver novos
comportamentos, mais saudáveis e positivos. OS 13 MOMENTOS1º Momento: Conhecendo
meu problema2º Momento: Em busca de mim mesmo3º Momento: Em busca de prazeres em
pequenas coisas4º Momento: Em busca de confiança em mim, em pessoasque me amam e em
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Momento: Conhecer minhas metas e viver dia após dia para esse objetivo11º Momento:
Identificar meus estragos e consertá-los12º Momento: Dialogar, ouvir, contemplar,
perdoar,realizar-se, perceber13º Momento: Eu e meu próximo ELEMENTOS CULTURAISOs
elementos culturais representam os principais aspectos de uma determinada cultura. Nossa
cultura tem forte influência da cultura japonesa que em 2018 completou 110 anos da imigração
em nosso país. Essa influência se caracteriza em nossa cultura através da culinária, vestimenta,
decoração, artes, artes marciais e esportes, escrita, religião, tecnologia, séries de tv e jogos. A
mitologia japonesa, apesar de ter sido eliminada das salas de aula japonesas, ainda está
fortemente gravada no subconsciente de seu povo, já que o clima, as condições geográficas e
o ambiente do Japão continuam os mesmos. Os pensamentos dos povos ainda a mantém viva,
sendo contada de geração em geração e introduzida na tecnologia através de jogos, filmes e
desenhos baseados nas lendas japonesas. OBJETIVO DO LIVROO livro A busca de Tokoyo
conta a história de uma jovem que possui pensamentos disfuncionais devido a forma negativa
que interiorizou seus problemas. Para que possamos ilustrar essa história de maneira lúdica,
utilizamos a rica mitologia japonesa, através da qual o leitor experienciará as lendas e seus
enigmáticos personagens. A história vai mostrar como Tokoyo conseguiu superar sua frágil
personalidade através dos 13 Momentos. A cada capítulo o leitor poderá identificar essa
melhoria de Tokoyo e, ainda, se encantar com as aventuras dessa
jovem. AGRADECIMENTOSAgradecemos à Deus que nos proporcionou o caminho para a
técnica dos 13 Momentos, aos nossos pacientes e familiares.Agradecemos também ao amigo
e parceiro Tiago Pedroso, que sempre nos motivou e incentivou para que essa obra pudesse
ser lida por todos e alcançar os jovens que, assim como Tokoyo, encontrem dificuldades ao
longo de suas vidas. Nosso intuito é que eles possam se identificar com a personagem e,
através de autoconhecimento e motivação, adquirir mais resistência às frustrações e encontrar



caminhos para viver melhor. AUTORASMaria das Graças Ceresani é formada em Direito pela
universidade Brás Cubas e em Psicologia na UNI ABC. Especialista em Psicologia do trânsito,
doenças psicossomáticas e distúrbios psicológicos.Glaucia Maria Meneghelli é formada em
Psicologia pela Universidade Metodista, especialista em Psicologia do trânsito, doenças
psicológicas e neuropsicológicas.Ambas trabalham juntas há mais de 10 anos, em busca
constante para oferecer mais qualidade de vida do ser humano através de uma saúde mental
equilibrada. CO-AUTORACarine Savietto é jornalista, formada pela faculdade Cásper Líbero.
Atua como estrategista de conteúdo e gestora de projetos digitais na agência
Orbsey.com. ILUSTRADORVinicius Galhardo é ilustrador, designer e quadrinista. Já trabalhou
no mercado editorial de mangás, foi um dos selecionados no Brazil Mangá Awards 2018,
ficando em 2º lugar. Atua como ilustrador e quadrinista freelancer desde 2013. AJUDANTE EM
CORESVinicius Caetano é ilustrador, formado em animação. Trabalha desde 2012 com design
e com ilustrações desde 2018.Prólogo As cerejeiras em flor coloriam e perfumavam a província
japonesa de Shima. A brisa fresca e salgada, vinda do mar, tocava suavemente os galhos das
árvores, fazendo as pétalas dançarem ao sabor do vento. Esquilos e raposas corriam aqui e ali,
comemorando a novidade: já não havia mais nem sinal da neve que há pouco cobria toda a
paisagem. Enfim, a primavera havia chegado e o sol convidava a todos para a sua festa!Alheia
à essa explosão de vida, no entanto, havia uma jovem que chorava dia e noite no escuro de seu
pequeno quarto, encolhida sobre um tatame. Seu nome era Tokoyo e ela era conhecida no
vilarejo em que morava por uma característica física incomum: seus olhos eram rosados, da cor
das flores de cereja que cobriam os campos lá fora. Agora, no auge de seus 18 anos, a moça
dos olhos rosados mal conseguia mantê-los abertos, e não via o menor sentido em estar
viva.Para ela, de nada valiam cerejeiras, esquilos e raposas, pois ela havia perdido a pessoa
que mais amava: seu pai. “O mundo é injusto”, ela pensava, enquanto remoía a tragédia de sua
vida.“Tudo culpa do Imperador! Como alguém que é um verdadeiro Deus sobre a Terra pode ter
mandado prender e exilar um súdito tão leal como se ele fosse um bandido traidor?”.Enquanto
gritava de dor e desespero, a garota só conseguia pensar em fazer a justiça que tanto queria
com as suas próprias mãos, se vingando do Imperador. Mas quem disse que ela tinha forças
para sair de onde estava? Tristeza e raiva se misturavam em seu delicado coração e, mesmo
desejando profundamente reverter essa situação, ela se via insegura, confusa, abatida... sem
fazer a menor ideia de por onde começar.Capítulo 1 - Conhecendo meu problema  
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