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"Despejo Mental" 

Bem vindos!!! O desafio de hoje é sobre libertar ESPAÇO. Tal como num roupeiro, a tua 
vida precisa de arrumação e de espaço. A nossa tralha interna impede-nos de ver o que já 
temos de valor, mas principalmente impede de entrar algo novo. 

Um jardineiro, antes de fazer um novo jardim, limpa sempre o terreno e arranca as ervas 
daninhas. Ele sabe que se as deixar lá, mais tarde ou mais cedo vão sabotar o novo jardim. 

O mesmo se passa no teu desenvolvimento pessoal. Velhas ideias, velhas experiências do 
passado, estão a intoxicar o teu presente e a tua Autoestima. Esvaziar e zerar, é das 
atitudes mais importantes da tua vida, seja a nível material, mental, físico, emocional ou 
espiritual. 

Autoestima, é a estima que tens por ti próprio, há algo mais importante do que isso? Se 
estiver presa ou cheia de ervas daninhas, como irás gostar de ti livremente? Lembra-te 
sempre desta frase: Se queres que gostem de ti, gosta de ti PRIMEIRO :) 

Está na hora de "destralhar". Temos que largar o velho, para abrir espaço para o novo. 

DESAFIO DIA #1: Despejo Mental 

1 - LIMPEZA: 
Vamos então começar! Vais fazer uma lista de tudo o que te vai na cabeça neste momento: 
o que te ´incomoda´, solta solta solta! Pensamentos, preocupações, "coisinhas" que te 
moem a cabeça, grrrr, coloca tudo no papel :) Não penses demasiado, solta livremente. 
Talvez pareçam coisas sem grande importância, mas que ganham importância só por 
estarem "ali" a ocupar espaço. Solta xô xô xô, até ficares com a sensação de cabeça vazia. 
Observa a tua experiência emocional. É como esvaziar uma garagem, e fazeres uma lista 
dos objetos que encontraste, uns para manter, outros para oferecer. Começa com coisas 
pequenas. Não há-de ser definitivo, mas o objetivo é mesmo começares, ok? 

2 - SELEÇÃO: 
A) Dessa lista escolhes os temas que dependem diretamente de ti, da tua 
responsabilidade. Ou seja, o que está dentro da tua esfera de influência e atuação: 
questões tuas, pessoais, que só têm que ver contigo, pensamentos, emoções, acções,  

DESAFIO AUTOESTIMA DETOX - DIA 1



ideias, projetos, medos, adiamentos, incómodos. Dica: mesmo em situações que envolvam
outras pessoas, por exemplo relacionamentos pessoais ou profissionais: Até aí podes fazer
a tua parte, seja aceitar a diferença do outro que neste momento não podes mudar, ou se
possível simplesmente retirares-te do local (seja local físico ou emocional). 

B) Agora da mesma lista escolhes os assuntos que estão FORA do teu controle. Isso
mesmo, tudo o que neste momento NÃO depende diretamente de ti, e está fora da tua
esfera de influência e de atuação. (As outras pessoas, circunstâncias, o trânsito, o clima, o
que o meu colega me disse, o patrão, o amigo, a vizinha, etc tu sabes). Isto é tão
importante, porque muitas vezes ficamos frustrados porque queremos mudar o que não
depende de nós, e ironicamente não mudamos aquilo que depende. Então esta seleção
vai começar a dar-te alguma clareza. 

3 - SEPARAÇÃO:  
Vais dividir em dois grupos: um com tudo o que depende de ti, e outro com tudo que NÃO
depende de ti. 

A) Na lista daquilo que "depende" de ti, vais selecionar 3 tópicos, colocar por ordem de
prioridade, tipo pódium (1, 2, 3) e escolhe UM que vais fazer Hoje! Aproveita o balanço!. 

B) Na lista que "não" depende de ti, vais selecionar 3 assuntos e vais eliminar um hoje!.
Adeus, foi-se. Tchau. Eu sei que tu sabes que eu sei do que estamos a falar. Nota: quantos
mais, MELHOR. Como estamos no início, estou a ser simpático. 

PRÓXIMOS PASSOS (Comenta em baixo):  
1 - Que três assuntos da tua vida "dependem" de ti, e PODES resolver?  
2 - Que três tópicos "não dependem de ti" e VAIS deitar fora? (Xô xô!) 
3 - Identifica um amigo nos comentários que possa beneficiar deste desafio :) 

Para saber mais, Clica aqui >> HUGOVANZELLER.COM/ACADEMIA 

Se quiseres receber Lembretes pelo Messenger sobre iniciativas de Desenvolvimento
Pessoal, clica Aqui >> https://m.me/HugoVanZellerOficial?ref=w1772755 

http://www.hugovanzeller.com/academia/


"Pontas Soltas"
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"Pontas Soltas" 

Hoje Dia 2, vais identificar os "pendentes" na tua vida. Poucas coisas nos tiram tanta 
energia, como aquilo que está ´incompleto´. Podemos não ter essa noção, mas o ser 
Humano precisa de fecho, encerramento, conclusão. Tudo o que está inacabado, é como 
uma torneira que pinga água, suga energia e causa dispersão. 

Esse evitar de algo faz-nos perder oportunidades de vida, de crescimento e paz de espírito. 
É como um ciclo vicioso que fica aberto e pode durar anos ou até uma vida. Essa repetição 
torna-se num fardo, num peso, ou mesmo numa obsessão. 

DESAFIO DIA #2: "Pontas Soltas" 

1 - IDENTIFICA: 
Identifica as situações ´pendentes´ da tua vida, inacabadas, pontas soltas. Pode ser uma 
conversa, um pedido desculpas, um convite, uma declaração de amor, um projeto, uma 
viagem, inscrever-se no ginásio ou uma simples tarefa. Pode estar estar relacionado com 
um conflito, com um relacionamento, um compromisso, uma promessa - pode ser da área 
profissional, área da saúde, etc. Seja o que for, são os pesos que impedem o balão de ar 
quente de subir. 

2 - COLOCA POR ORDEM: 
Coloca as pontas soltas por ordem de prioridade. Começando pelas mais ´graves´ e 
incómodas, (tipo pedras no sapato mesmo, grrr), em direção às mais inofensivas. Mas não 
deixes nenhuma de fora. Novamente a ideia é soltar. 

3 - SEPARA: 
A) Dessa lista, escolhes os 3 que te sugam mais energia, e vais-lhes dar um "DESTINO". Vais 
completar esses assuntos incompletos. Não vai passar nem mais um dia. Vais fechar esta 
torneira, encerrar os assuntos, resolvê-los. Se sentires vontade de resolver mais do que 
três, ainda melhor. Se não conseguires os três, pelo menos UM. 
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B) Dessa mesma lista, escolhes pelo menos três que de momento não possas "resolver", e 
vais-te LIBERTAR deles. (Se não conseguires três, pelo menos UM). Vais conscientemente 
lançá-los para o universo. "Oh universo, leva tudo o que não me pertence, pois quero 
seguir em frente". Pode ser um perdão, um rancorzinho, uma discussãozinha, etc, tanto faz. 
Se necessário pede ajuda, mas VAIS-TE libertar desses assuntos. Xô xô. 

CONCLUSÃO (Comenta em baixo): 
1 - Que três assuntos "Pendentes" que podes resolver, fechar, dar fim? 
2 - Que três assuntos "Pendentes" NÃO podes resolver, e dos quais te queres libertar e 
lançar para o Universo? 
3 - Identifica um amigo nos comentários que possa beneficiar deste desafio :) 

Para saber mais, Clica aqui >> HUGOVANZELLER.COM/ACADEMIA 

Se quiseres receber Lembretes pelo Messenger sobre iniciativas de Desenvolvimento 
Pessoal, clica Aqui >> https://m.me/HugoVanZellerOficial?ref=w1772755 

http://www.hugovanzeller.com/academia/


"Ladrões de energia"
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"Ladrões de Energia": 

Hoje Dia 3 vais identificar os teus "Ladrões de Energia". 
Quais os parasitas da tua vida? os vampiros e sugadores de energia? Que situações tu 
permites que continuem a roubar a tua energia? 

DESAFIO DIA #3: "Ladrões de Energia" 

1 - IDENTIFICA: 
Identifica os teus ladrões de energia. 
> Nível físico (falta de descanso, má alimentação, ritmo acelerado, falta de atividade física, 
etc). 
> Nível emocional (pessoas, companhias, relacionamentos, conflitos, falta de aceitação de 
algum situação presente ou passada, etc). 
> Nível mental (decisões, medos, inseguranças, falta de foco, dispersão, distrações, 
projeções de futuro, ansiedades auto infligidas, pensamentos repetitivos/obssessivos por 
falta de ação, adiamentos, etc). 
> Nível espiritual (más energias, más companhias, falta de meditação ou oração, de calma, 
paz de espírito, etc etc). 
---> Os ladrões de energia podem ser circunstâncias externas claro, mas o maior vampiro 
de energia, podes ser tu mesmo ok? fica atento. 

2 - COLOCA POR ORDEM 
Numa lista coloca os ladrões de energia por ordem de prioridade. Começando pelos mais 
´graves´ e incómodos, em direção aos mais inofensivos. Não deixes nenhum de fora - é 
melhor exagerar do que minimizar, varrendo para debaixo do tapete, e mais à frente voltar 
para te roubar energia novamente. "Mata" esses vampiros já enquanto são pequenos! 
Lembra-te das ervas daninhas. 

3 - SEPARA: 
Aqui vais aplicar um dos princípios mais poderosos do desenvolvimento pessoal: Aceitar o 
que não podes mudar, e MUDA o que não podes aceitar. 



A) (Aceita o que não podes mudar). 
Dessa lista, vais selecionar 3 situações (vampiros) que de momento não mudar/despachar- 
seja por razões profissionais, familiares, ou outras, vais listar formas saudáveis de lidar com 
o assunto, ou seja, construtivamente para ti, com poder de encaixe. 

Não vale a pena continuares num espaço de auto flagelo, quando de momento não o 
podes alterar, certo? ps: aceitar não é concordar, mas sim pacificar. 

B) (Muda o que não podes aceitar). 
Por outro lado (e agora o MAIS importante), vais listar acções e soluções imediatas para 
todos os vampiros te estão a sugar energia, e que tu PODES "despachar" agora. Tens 
MUITO mais poder de limpeza do que pensas: usa a tua imaginação, criatividade, 
assertividade, e acima de tudo, lembra-te que estás a fazer isto por ti e pela tua Autoestima 
e Felicidade. Se não gostares de ti AGORA, os teus vampiros de estimação vão pressentir 
isso, e vão continuar a sugar-te, ok? Os abutres têm bom olfacto! Este é o momento de te 
colocares em primeiro lugar! 

CONCLUSÃO (Comenta em baixo): 
1 - Que três vampiros neste momento não podes "despachar", e de que forma saudável 
vais lidar com isso? (Aceita o que não podes mudar). 

2 - Que três vampiros PODES "DESPACHAR" AGORA, e respetivas formas saudáveis de o 
fazer? (Muda o que já não podes aceitar). 

3 - Identifica um amigo nos comentários que possa beneficiar deste desafio :) 

Para saber mais, Clica aqui >> HUGOVANZELLER.COM/ACADEMIA 

Se quiseres receber Lembretes pelo Messenger sobre iniciativas de Desenvolvimento 
Pessoal, clica Aqui >> https://m.me/HugoVanZellerOficial?ref=w1772755 
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"Poder das Palavras" 
Hoje dia 4 vamos falar (falar?) de um dos temas mais importantes do desenvolvimento 
pessoal: Linguagem e Comunicação. 

As nossas palavras são um reflexo dos nossos pensamentos e das nossas crenças (o que 
tomamos como verdades absolutas). Se essas crenças forem destrutivas ou limitadoras, 
vão-se refletir na nossa linguagem e terão um impacto tremendo na nossa vida. 

Quanto mais falo mais acredito, e quanto mais acredito mais falo. 

"Eu não mereço", "Eu não consigo", "Eu não valho o suficiente", "e se eu falhar", "mas", são 
apenas alguns exemplos típicos. 

Para onde vai o teu foco, vai a tua energia (e para onde vai a tua energia...vai a tua vida), 
então vamos fazer um detox à tua linguagem: 

DESAFIO DIA #4: "O Poder das Palavras" 

1 - IDENTIFICA: 
Reflete e observa o tipo de linguagem que mais usas no dia-a-dia. É entusiasmante? 
esperançosa? positiva? inspiradora? Ou está mais derrotista, céptica, conformista, 
negativa? Pensa em situações diárias e nos efeitos que causam em ti e nos outros. 

Faz uma lista com as tuas expressões mais castradoras e limitadoras. Podem ser 
afirmações: "Não é fácil, não consigo, é difícil, o "problema" é..sou mesmo estúpido, "Já sei 
que não vai resultar, "é impossível, "faço tudo errado, "mais ou menos, "vou tentar, "eu sei 
mas"..., etc etc.. OU perguntas: "Porquê eu? e se não der certo? quem é culpado? o que irão 
pensar? "Porque me acontece sempre a mim? "Quem sou eu para fazer isto? etc etc. São 
só exemplos, explora os teus. 

2 - ESCOLHE AS MAIS "GRAVES": 
Depois de soltares as tuas expressões, escolhe as que consideras as mais limitadoras, as 
mais comuns, as mais paralisantes. As que repetes mais vezes por dia, e que não te trazem 
qualquer solução; só agravam a situação (tu sabes quais são, bora lá...). E faz um Top 5 (se 
tiveres mais, acrescenta, pode ser um Top 10) 

"O Poder das Palavras"
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3 - SUBSTITUI AS LIMITADORAS POR POSSIBILITADORAS: 
Na tua lista Top, em frente a cada exemplo, vais escrever exatamente o seu oposto 
construtivo. Aquilo que tu sentes que é uma evolução na tua linguagem. Podem ser 
palavras ou expressões. Lembra-te: Consciência é Cura. 

Problema = Desafio 
Dificuldade = Oportunidade 
Não consigo = eu consigo o que eu quiser, tenho em mim todo o amor do mundo, e todos 
os recursos necessários para conseguir o que eu quiser (podes ser criativo e usar 
expressões poderosas) 

CONCLUSÃO (Comenta em baixo): 
1 - Escreve exemplos teus, de expressões castradoras, negativas e limitadoras. 
2 - À frente de cada expressão limitadora, escreve uma potenciadora 
3 - Identifica um amigo nos comentários que possa beneficiar deste desafio :) 

Para saber mais, Clica aqui >> HUGOVANZELLER.COM/ACADEMIA 

Se quiseres receber Lembretes pelo Messenger sobre iniciativas de Desenvolvimento 
Pessoal, clica Aqui >> https://m.me/HugoVanZellerOficial?ref=w1772755 
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"Autoestima em Acção" 

Até agora temos vindo a fazer um Detox da tua autoestima, ou seja, reconhecimento das 
tuas sabotagens. É importante, mas só "reconhecer" não chega. 

Esta limpeza e esvaziamento, serve para criar um terreno fértil, para semear, plantar e 
colher novos frutos. E este desafio é apenas o início. Nós queremos é renovação. 

Em resumo: Depois de desconstruir, é hora de construir, por isso é que o desafio de hoje se 
chama: "Autoestima em Acção" 

DESAFIO DIA #5: "Autoestima em Acção" 

1 - PASSADO: 
Olha para trás e lembra-te de todos os momentos em que sentiste a tua Autoestima em alta 
na tua vida, e anota-os: 

O que estavas a fazer, com quem estavas, o que estavas a sentir, etc. Talvez tenhas tido 
filhos, talvez tenha sido o teu casamento, entrado para a faculdade, encontrado um novo 
emprego, mudado de casa, ajudado alguém, uma frase, um abraço, uma música, etc seja o 
que for, tu sabes que há situações que recordaram do Amor que tens por ti próprio, e 
como consequência o Amor que tens pelos outros. Objetivo: ancorar situações que te 
proporcionaram autoestima, para aumentares a tua consciência, seja para o passado, 
presente ou futuro. 

2 - PRESENTE: 
Agora vais identificar situações do teu presente, que te trazem Autoestima, e anota-as. 

A tua perserverança, o teu trabalho, a tua família, a tua saúde, estares vivo/a, teres um tecto 
para viver, etc. Pode parecer "óbvio", mas o propósito é exatamente explorar a tua gratidão 
e consciência para situações que não estejas a valorizar neste momento, pois tomamos a 
vida como "garantida". Se estiveres atento, vais-te RE-descobrir pequenos milagres. 
Quando me queixo do que não tenho, não valorizo o tanto que já tenho. Pergunta: Pelo 
que estás grato/a? Nota: A gratidão é o maior bálsamo da Autoestima. Sabias que é 
impossível sentires gratidão e insatisfação simultaneamente? faz bem a tua escolha. 

"Autoestima em Acção"
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3 - FUTURO: 
Vais anotar exemplos de acções simples que te tragam Autoestima de hoje em diante: 

- Mudar de visual, ir ao ginásio, receber uma massagem, fazer uma viagem, teres mais 
calma para os outros, ir jantar fora com o teu marido, mulher, fazer voluntariado, dares um 
abraço a um estranho, dar mais atenção ao teu filho, cozinhares um jantar surpresa, 
melhorar a alimentação, etc, etc, etc. Tudo que tu sabes que vai contribuir diretamente 
para a tua autoestima. 
Dica 1: pede a alguém que te escreva o que vê em ti, características, qualidades. 
Dica 2: a MELHOR forma de aumentares a tua autoestima, é começares a FAZER ALGUMA 
COISA por ela. 

CONCLUSÃO (Comenta aqui ou no Grupo): 
1 - Comenta em baixo 3 exemplos do teu passado em que viveste Autoestima saudável 

2 - Comenta em baixo 3 exemplos de situações do teu presente, que já te trazem ou 
possam trazer Autoestima 

3 - Comenta em baixo 3 exemplos do que podes fazer de hoje em diante, e que te vai 
proporcionar uma Autoestima saudável e sustentável. 

4 - Identifica um amigo nos comentários que possa beneficiar deste desafio :) 

Para saber mais, Clica aqui >> HUGOVANZELLER.COM/ACADEMIA 

Se quiseres receber Lembretes pelo Messenger sobre iniciativas de Desenvolvimento 
Pessoal, clica Aqui >> https://m.me/HugoVanZellerOficial?ref=w1772755 

http://www.hugovanzeller.com/academia/

