


O método do Dan-sha-ri vai muito além 
do significado de uma simples limpeza ou 
do ato de organizar. O eixo que o susten-
ta não está nas coisas, como acontece, por 
exemplo, com o conceito do desperdício ou do 
aproveitamento. Pelo contrário, obriga-nos a 
perguntar se determinada coisa é adequada 
para nós ou não. Ou seja, focamo-nos em 
nós e não nas coisas. É uma técnica de sele-
ção das coisas que coloca o eixo na relação 
que temos com as mesmas. O pensamento 
que a sustenta não é «tal coisa ainda pode 
ser usada» então «vou guardá-la», mas sim 
«eu utilizo-a» logo «é necessária».

O sujeito é sempre o «eu» e o eixo tem-
poral é sempre o «agora». Propõe que nos 
livremos das coisas desnecessárias no mo-
mento presente e que nos desfaçamos de 
tudo o que é desnecessário… Trata-se de 
uma operação que acontece no mundo do 
visível e que tem um efeito sobre o invi-
sível, proporcionando como resultado um 



profundo conhecimento sobre nós mesmos. 
E, ao atingi-lo, até o nosso coração se torna 
mais leve, ao ponto de nos podermos afir-
mar tal como somos.

O Dan-sha-ri é conhecermo-nos a nós 
mesmos através da ordem, através das 
coisas, graças a uma técnica que facili-
ta a vida depois de pormos em ordem o 
caos dos nossos corações. Dito por outras 
palavras: Ao organizarmos as tralhas da 
casa, organizamos também as tralhas do 
coração. É uma maneira de recuperarmos 
e mantermos o bom humor nas nossas 
vidas. Para o conseguirmos são necessá-
rios três atos: 1. Dan: fechar a passagem 
às coisas desnecessárias que tentam entrar 
na nossa vida. 2. Sha: deitar fora as tralhas 
que inundam as nossas casas. Como resulta-
do destes dois atos chega um terceiro: 3. Ri: 
um «eu» desapegado das coisas, que vive 
num espaço sem restrições, um ambiente 
descontraído.
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UM NOVO MÉTODO
PARA A ORGANIZAÇÃO:

DAN-SHA-RI



O MÉTODO DAN-SHA-RI ® 

Foi melhorando com o tempo 
graças a todas as pessoas
que participaram 
nos seminários. 
É um processo de 
evolução e melhoramento
contínuo. 
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Introdução
O QUE É O DAN-SHA-RI?

Em primeiro lugar, bem-vindo ao Dan-sha-ri! O meu 
nome é Hideko Yamashita e sou consultora de clutter. 

Consultora de clutter? Que espécie de trabalho é esse, per-
gunta você intrigado. E não deixa de ter razão, porque, na 
verdade, acho que sou a única consultora de clutter do mundo.

Clutter é uma palavra inglesa que pode ser traduzida por 
barafunda, confusão, desordem.

Como substantivo, refere-se a coisas dispersas e desneces-
sárias. Como verbo, ao ato de desarrumar, de certa forma, a 
encher a cabeça com informações desnecessárias.

O meu trabalho é ajudar, aconselhar as pessoas a elimi-
nar as coisas desnecessárias, desadequadas e incómodas, que 
chegam a transbordar de uma casa e a fazê-lo após um pro-
cesso de observação e análise, depois de questionarmos a 
relação que mantemos com elas. O resultado final é as nossas 
casas voltarem a estar organizadas e termos, no processo, 
dito adeus a tralhas que ocupavam um lugar desnecessário 
nas nossas vidas. É nisso que consiste o meu trabalho; é uma 
espécie de aconselhamento relacionado com as casas e, porque 
não?, também com o coração.

Vou falar agora um pouco sobre o Dan-sha-ri, o conceito 
que dá o título a este livro. Imagino que seja uma palavra 
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pouco ou nada familiar. Dan-sha-ri, Dan-sha-ri, Dan-sha-ri, 
Dan-sha-ri… Experimentemos repeti-la várias vezes em 
voz alta. Tem um som muito peculiar, produz um impacto 
forte, não acha? Se tivesse de definir o que é, de uma maneira 
simples, diria que:

O Dan-sha-ri é conhecermo-nos a nós mesmos 
através da ordem, através das coisas, graças
a uma técnica que facilita a vida depois de pormos 
em ordem o caos dos nossos corações.

Dito por outras palavras:

Ao organizarmos as tralhas da casa, organizamos 
também as tralhas do coração. É uma maneira
de recuperarmos e mantermos o bom humor
nas nossas vidas.

Em resumo, trata-se de uma intervenção a partir do mundo 
do visível sobre o mundo do invisível através da ordem.

Para o conseguirmos são necessários três atos:

1. DAN: fechar a passagem às coisas desnecessárias que   
tentam entrar na nossa vida.

2. SHA: deitar fora as tralhas que inundam as nossas 
casas.

     Como resultado destes dois atos chega um terceiro:

3. RI: um «eu» desapegado das coisas, que vive num 
espaço sem restrições, um ambiente descontraído.
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O método do Dan-sha-ri vai muito além do significado 
de uma simples limpeza ou do ato de organizar. O eixo que 
o sustenta não está nas coisas, como acontece, por exemplo, 
com o conceito do desperdício ou do aproveitamento. Pelo 
contrário, obriga-nos a perguntar se determinada coisa é 
adequada para nós ou não. Ou seja, focamo-nos em nós e não 
nas coisas. É uma técnica de seleção das coisas que coloca o 
eixo na relação que temos com as mesmas. O pensamento 
que a sustenta não é «tal coisa ainda pode ser usada» então 
«vou guardá-la», mas sim «eu utilizo-a» logo «é necessária». 
O sujeito é sempre o «eu» e o eixo temporal é sempre o 
«agora». Propõe que nos livremos das coisas desnecessárias 
no momento presente e que nos desfaçamos de tudo o que 
é desnecessário… Trata-se de uma operação que acontece 
no mundo do visível e que tem um efeito sobre o invisível, 
proporcionando como resultado um profundo conhecimento 
sobre nós mesmos. E, ao atingi-lo, até o nosso coração se torna 
mais leve, ao ponto de nos podermos afirmar tal como somos.

Faço seminários de Dan-sha-ri há quase oito anos e 
não sei como resumir ou sintetizar as mudanças rápidas 
que ocorreram nas vidas dos seus muitos participantes. 
Dito de outra forma, dedicamo-nos a abandonar as coisas, 
mas, estranhamente, o Dan-sha-ri implica também uma 
mudança de atitude e, às vezes, até mesmo reviravoltas 
inesperadas na vida, como deixar um emprego ou trocar 
de trabalho, mudar de casa, casar, um divórcio ou um novo 
casamento. É como se ao levantarmos uma tampa que impe-
dia a saída de algo se libertasse uma força tremenda, blo-
queada dentro nós, da qual não fazíamos ideia. Isso dá-nos 
a oportunidade de retomarmos posições abandonadas, que 
tínhamos originalmente na vida, como se acendêssemos 
uma vela que nos faz brilhar ou como se premíssemos um 
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gatilho que dispara algo. É isso que torna o Dan-sha-ri 
especialmente interessante.

Cheguei ao Dan-sha-ri há quase vinte anos. A ocasião 
surgiu quando decidi passar uma noite num templo do 
monte Koya, um lugar sagrado para os japoneses, e, ao 
observar o espaço quotidiano onde vivem os ascetas, sim-
ples, limpo e onde só são permitidas e cuidadas as coisas 
essenciais, apercebi-me de que existia ali uma frescura com-
pletamente diferente da que nos é oferecida, por exemplo, 
pela aparente funcionalidade de um quarto de hotel.

Há já algum tempo, tornou-se moda surgirem várias 
técnicas para guardar e organizar em revistas e na televi-
são. A vida não pode ser ordenada se não classificarmos e 
organizarmos até ao pormenor as coisas que nos ultrapas-
sam. Ao pensar nisso, apercebi-me de que a vida entendida 
assim é apenas um «adicionar». Queremos isto, quere-
mos aquilo, vamos ao centro das cidades e encontramos 
espaços atulhados de coisas, mas, tanto do ponto de vista 
físico como espiritual, não estaremos já sobrecarregados 
de coisas, de confusão?

Ter oportunidade de observar pessoalmente a vida 
no monte Koya ajudou-me a perceber a importância da 
mudança de uma vida baseada na soma para uma vida 
baseada na subtração. Vislumbrei a relação dessa mudança 
com três conceitos básicos que tinha aprendido nas aulas 
de ioga. Segundo a sua terminologia em japonês, são o 
danko, ou o fechar a passagem às coisas que entram, aos 
desejos, àquilo que acaba por se tornar um hábito desne-
cessário; o shagyo, ou o deitar fora as coisas desnecessárias, 
abandonar as posses, e o rigyo, ou o desprendimento em 
relação às coisas, não nos agarrarmos a elas.
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Os três conceitos implicam uma conceção filosófica da 
vida orientada para o corte com os desejos e para a criação 
de uma distância em relação aos apegos. Questionei-me 
sobre se seria possível aplicar esta filosofia à relação que 
estabelecemos com as coisas e materializá-la em ações e 
daí surgiu-me o termo Dan-sha-ri, um acrónimo reti-
rado dos ensinamentos de ioga. A vida é surpreendente! 
Agora dedico-me a fazer seminários sobre este método. 
Precisamente eu que antes era uma campeã da desordem…

A nossa vida diária é uma soma de tarefas rotineiras. 
Manter a casa limpa e fresca, como acontece nos lugares 
sagrados, não deveria ser, então, uma dessas rotinas?

Não se trata de fecharmos os olhos, nem de nos sentar-
mos a meditar, mas não podemos ignorar que lidar com 
as coisas equivale, de alguma forma, a enfrentarmo-nos 
a nós mesmos. Organizar a casa ou um quarto é organi-
zarmo-nos a nós mesmos. Não é o coração que altera as 
ações, mas sim as ações que oferecem ao nosso coração a 
possibilidade de mudar e, assim que o processo se inicia, 
o movimento continua. Por outras palavras, o Dan-sha-ri 
é o Budismo Zen em movimento.

Como é o processo? 
Neste livro compilei toda a informação que costumo 

desenvolver nos meus seminários e, ainda que faça refe-
rência a um processo, o simples facto de tomarmos cons-
ciência das questões mais gerais faz com que comecemos 
a compreender em que consiste e a partir daí inicia-se um 
movimento automático. Toda a gente tem, então, vontade 
de implementar o Dan-sha-ri, ainda que a palavra «orga-
nizar» implique uma certa obrigação e essa circunstância 
pudesse dar origem a uma vontade de escapar, mas tal não 
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acontece a muitas pessoas quando se trata do Dan-sha-ri. 
E é lógico que assim seja, pois trata-se de uma operação 
através da qual descobrimos coisas sobre nós mesmos que 
estavam até então enterradas.

O meu sincero desejo é que o maior número possível 
de pessoas conheça este método, que a sua vida se trans-
forme em algo de confortável, que este lhes proporcione 
resultados visíveis e que as coisas essenciais circulem por 
onde devem circular nesta sociedade a transbordar em que 
vivemos. Consegui-lo seria semelhante a ativar a circulação 
do metabolismo da vida. Mas não falemos de coisas abor-
recidas. Por estranho que pareça num primeiro momento, 
o Dan-sha-ri torna-se um hábito, permite conhecermo-nos 
a nós mesmos e, acima de tudo, acelera as mudanças em 
direção ao que é bom.

VAMOS, VOCÊ TAMBÉM CONSEGUE,
VAMOS FAZÊ-LO JUNTOS! 



CAPÍTULO 1

CONHECER 
É AMAR.

COMO FUNCIONA
O DAN-SHA-RI? 
QUANDO 
CONHECEMOS
O PROCESSO,
SURGE A VONTADE. 


