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A Tela Mental é uma ferramenta interativa onde se pode projetar imagens de todos os tipos.         
Aliás, é utilizado para projetar e desenvolver nossa capacidade de visualização e de imaginação. 
Ao desenvolvermos essas habilidades, materializando-a numa tela mental que projetamos na 
imaginação, permitir-nos-á mentalmente que possamos corrigir qualquer coisa que precisa de ser 
corrigida, curada, recuperada… enfim, manifestada. 

Projetamos na nossa tela mental aquilo que não funciona bem, para assim fazermos as mudanças 
que queremos. A imaginação tem a função de alterar ou modificar o que precisamos de ver 
manifestado na realidade. 

Usamos então, a Tela Mental para transferir informações do que é ao que queremos, é onde 
podemos realmente fazer ajustes. Tudo o que existe é o produto ou o resultado do mundo 
subjetivo ou a dimensão espiritual. Por conseguinte, primeiro temos que pensar para que depois 
se torne realidade no mundo físico. Pensamentos cheios de crença, desejo e expetativas 
antecipam a manifestação física. Estes pensamentos podem ser realizados tangivelmente, usando 
a tela mental. Deste modo, ajudamos no processo para que seja mais fácil e eficiente acontecer 
de facto aquilo que queremos e desejamos. 

O uso de imagens mentais é o caminho mais infalível para comunicar o que se quer obter. A 
melhor ferramenta para desenvolver a visualização e imaginação é sem dúvida a Chave da 
Memória. 

 

Exercício da aplicação da Tela mental: 

Fecha os olhos e os posiciona um pouco acima do horizonte num ângulo de 20 graus, 
aproximadamente (para que os teus olhos, mesmo que fechados, estejam a olhar para cima – a 
fim de atingires melhor o estado alpha e potenciares a visualização mental em manifestação). 
Sente que a tua tela está fora e longe de teu corpo. Lembra-te que para um melhorar uso da tua 
tela mental deves projetar imagens ou desenhos mentais na tela, te concentrares em algo e 
projetá-lo, até mesmo ilustrando como uma cor. 

O melhor momento para realizares esse exercício é antes de adormeceres, já relaxada no 
conforto da tua cama ou logo pela manhã, antes mesmo de te levantares da cama. 
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Depois segue as seguintes instruções abaixo: 

Cena 1 : Presente 

 Visualiza e sente a dor do problema que quer resolver na tua tela mental que se encontra 
à tua frente (sente as emoções, sensações que daí advêm); 

 Observa qualquer mudança a partir do começo do processo; 
 Exagera a sensação de dor, pois o sofrimento agregado a esta dor traz a motivação certa 

para a mudança. Podes adicionar cores às emoções que geram essa dor.  
 Depois empurra suavemente esta imagem/cena para a tua direita e passa à segunda cena, 

colocando agora na tua tela mental. 

 

Cena 2: Ação 

 Vê o futuro! Parte para a ação real ou simbólica se formando na tua tela mental, para 
resolver esse mesmo problema; 

 Dá os primeiros passos, pois isso mostra ao Universo o teu empenhamento em resolver o 
problema; 

 Não precisas de saber exatamente o que fazer, para teres solucionado esse problema em 
questão, apenas toma uma atitude; 

 Depois move esta imagem - cena 2 para a tua direita e passa à terceira cena, substituindo 
a cena por outra. 

 

Cena 3: Desfecho da solução no futuro 

 Cria nova imagem na tua tela mental, vinda da esquerda para a tua frente e vê o 
resultado final. Sente a alegria e visualiza na tua tela mental a situação/problema 
completamente resolvido; 

 Acrescenta na tua tela mental da resolução do problema duas ou mais pessoas que 
também em conjunto contigo beneficiam desta solução.  

 Agora, ao contar até cinco, estarás desperta (voltando ao estado beta), e sentindo-te 
melhor do que antes de iniciares esse exercício. Podes ter a certeza que, com este 
exercício realizado, colocaste forças para trabalhares a teu favor e gerares o 
acontecimento/ a resolução do problema que almejas. 

 

Exemplo prático da resolução de um problema: 

Problema: “dor de costas e suas consequências, que te privam de desfrutar os momentos de 
brincadeira com o teu filho” 

Com os olhos fechados visualiza na tua tela mental as cenas seguintes face ao problema: 



 

 

Cena 1: vê e sente a dor de costas. Intensifica a dor que sentes quando estás impedida de brincar 
com o teu filho e carrega-lo às cavalitas (por exemplo). Retira depois essa tela mental para a tua 
esquerda. 

Cena 2: visualiza a ires ao fisioterapeuta para realizar 
saúde, além de estares a adap
atitude prática com a intenção de resolver esse problema.

 

Cena 3: vê e sente as tuas costas totalmente curadas, visualizando 
teu filho. Coloca detalhes nessa visualização, por exemplo 
a carregar teu filho às costas. Sente e desfruta a alegria desse momento
feliz.  

 

(adaptado de SILVA, José; MIELE, P
nova alegria de viver a milhões de pessoas. Rio de jan
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ê e sente a dor de costas. Intensifica a dor que sentes quando estás impedida de brincar 
às cavalitas (por exemplo). Retira depois essa tela mental para a tua 

ao fisioterapeuta para realizar massagens, cuidando de ti mesma e da tua 
adaptar uma melhor postura corporal, ou seja, visuali

atitude prática com a intenção de resolver esse problema. 

tuas costas totalmente curadas, visualizando que te permit
teu filho. Coloca detalhes nessa visualização, por exemplo uma brincadeira vossa e
a carregar teu filho às costas. Sente e desfruta a alegria desse momento e vê como teu filho está 

Philip. O Método Silva de Controle Mental: o sistema que está proporcionando uma 
es de pessoas. Rio de janeirol: Record. 9ª Edição, 1980, pp.36-41)  

ê e sente a dor de costas. Intensifica a dor que sentes quando estás impedida de brincar 
às cavalitas (por exemplo). Retira depois essa tela mental para a tua 

, cuidando de ti mesma e da tua 
uma melhor postura corporal, ou seja, visualizando a tomar uma 

que te permitem brincar com o 
uma brincadeira vossa em que tu estás 

e vê como teu filho está 

. O Método Silva de Controle Mental: o sistema que está proporcionando uma 
 

 


