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O guia de que todos os sonhadores precisam.

Com este livro irá, passo a passo, aprender tudo sobre os símbolos que 
povoam os seus sonhos. Através de dicas e exemplos práticos, em 
apenas 21 dias aprenderá a decifrar todas as mensagens que a sua 
mente lhe transmite enquanto dorme. E ficará, então, apto a interpretar 
os mais enigmáticos sonhos e também os mais negros pesadelos.

Os sonhos podem desbloquear zonas profundas da nossa mente, revelar 
soluções que o nosso espírito desperto não consegue entender e 
fornecer orientação importante para o nosso futuro. Toda essa infor-
mação valiosa será mais eficaz se tiver à mão este guia, de leitura rápida 
e eficaz, com todos os símbolos e mensagens já descodificadas. 

Aprenda a resolver os dilemas do quotidiano
através dos seus sonhos, em 21 dias.
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do jornal The Planet Newspaper, uma 

importante publicação australiana 
que aborda assuntos relacionados com 

o meio-ambiente, a saúde e questões 
de desenvolvimento pessoal.

Especializado em coaching de sonhos, 
Leon Nacson é presença assídua em jornais, 
revistas e programas de rádio e de televisão,
e as suas palestras e workshops recebem 

participantes notáveis, como Deepak Chopra.
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e é um sonhador ávido.

«Um dos meus ditados preferidos é "Uma imagem 
vale mais do que mil palavras". Se aceitar esta 
afirmação, aceitou a razão por que sonhamos
em símbolos. 

Na linguagem dos sonhos há poucos símbolos 
verdadeiramente universais, pois cada símbolo 
tem um significado subjetivo. Para ilustrar esta 
ideia, usemos como exemplo um símbolo comum 
como a maçã.

Imagine que num sonho viu uma jovem donzela
a entregar-lhe uma maçã grande e sumarenta. 
Se for uma pessoa crente, o símbolo pode 
representar o fruto proibido, a tentação
— e a possibilidade de poder estar prestes a ser 
corrido de um local agradável. Para muitos outros, 
a maçã estaria relacionada com o desejo de 
receber de presente um iPhone, um iPad ou
talvez um Mac novinho em folha. 

Mas o simbolismo também podia ser sobre 
inspiração. Uma maçã caiu na cabeça 
de Sir Isaac Newton, e ele concluiu que o que 
sobe tem de descer. Ou pode dar-se o caso de a 
donzela que lhe entregou a maçã o estar a avisar 
de que anda com alguém duvidoso — "uma maçã 
podre estraga o cesto."

Por isso, pode haver uma grande diferença 
de significado entre um símbolo que vê quando 
está acordado e o mesmo símbolo que lhe 
aparece em sonhos. Além do mais, como
a linguagem dos sonhos se baseia apenas
no simbolismo, o significado associado ao
símbolo varia de pessoa para pessoa.»
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Para descodificar os seus sonhos, tem de se lembrar de-
les. É recomendável, por isso, que tenha à mão, junto à 

cama, algo onde os possa gravar — como o telemóvel, por 
exemplo —, para que possa registar os seus sonhos relatan-
do-os imediatamente após acordar (se o seu telemóvel não 
permite fazer gravações, procure na Internet se há alguma 
aplicação que possa descarregar para o passar a fazer). Mas 
se vai usar o telemóvel, lembre-se de o desligar — não há 
nada pior do que um telemóvel para interromper uma boa 
noite de sono. Talvez prefira anotar os seus sonhos num 
bloco de notas (o seu «Diário de Sonhos»), ou escrevê-los 
no computador. Seja qual for o método que usar, o impor-
tante é que registe os seus sonhos logo que acorde de ma-
nhã e que o descreva na primeira pessoa, da forma mais 
exata e pormenorizada possível, usando expressões como 
«Estou…», «Sinto…», «Oiço…» e «Desejo…» para o ajudar 
a viver o sonho no momento e a captar as emoções.

NOTA PRÉVIA



6

INTRODUÇÃO

Por que sonhamos? Na verdade, todas as formas de in-
vestigação, tanto científicas como intuitivas, ainda estão 

a tentar descobrir a razão. Tudo o que sei é que se sonhar 
não fosse uma experiência útil e vital, há muitos milhares 
de anos que teríamos deixado de o fazer. Quando descemos 
das árvores, libertámo -nos das nossas caudas e do nosso 
polegar extra. Quando precisámos de perseguir alimentos, 
desenvolvemos pernas mais compridas. Isto para dizer que 
através da adaptação, libertamo -nos de quaisquer órgãos, 
partes do corpo ou funções corporais para as quais já não te-
mos utilidade no dia a dia. Não teríamos feito o mesmo com 
os sonhos se eles já não cumprissem um propósito útil?

Tudo o que irá ler é a minha hipótese pessoal. Estes 
pensamentos e perceções têm sido criticados por milha-
res de pessoas que leram os meus livros, que me viram 
em eventos ao vivo ou nos órgãos de comunicação so-
cial. Tive a sorte de trabalhar com algumas das maiores 
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referências no campo do crescimento e fortalecimento 
pessoal. Tiveram uma influência enorme no meu traba-
lho e naquilo que apresento neste livro. Gosto de me inti-
tular «treinador de sonhos» porque não estou interessado 
em interpretar ou analisar às pessoas os seus sonhos.  
Ao invés, escrevo este livro para garantir que, ao fim de 
21 dias, o leitor tem todas as ferramentas de que necessita 
para descodificar os seus próprios sonhos.

Também omiti deliberadamente o enquadramento 
científico sobre o sono, a frequência com que sonhamos 
e a informação sobre sono de «movimento rápido dos 
olhos» (REM, no acrónimo inglês) e padrões cerebrais, 
pois os dados científicos estão constantemente a mudar 
— por exemplo, há nova investigação que sugere que mes-
mo fora da fase de sono REM estamos constantemente a 
sonhar, embora até recentemente fosse geralmente aceite 
que só sonhávamos durante o sono REM. O que acho par-
ticularmente interessante é que desta mais recente inves-
tigação podemos concluir que muitos dos nossos sonhos 
estão ali apenas como entretenimento — para nos man-
ter a dormir enquanto os nossos corpos recuperam e se 
recompõem. Afinal de contas, se estivesse a tomar conta 
de crianças e as quisesse manter ocupadas enquanto tra-
balhava noutra coisa, o mais provável é que pusesse um 
DVD ou ligasse a televisão para lhes captar a atenção. Por 
isso, e se muitos dos nossos sonhos forem apenas uma 
distração para nos manter sossegados, e a dormir pro-
fundamente, enquanto os nossos corpos rejuvenescem?  
É uma premissa interessante.
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Mas já basta de ciência, regressemos ao treino dos so-
nhos… Sou como qualquer outro treinador, seja na mú-
sica, no desporto ou na representação. Posso dar -lhe as 
competências básicas, mas cabe -lhe a si — o estudioso 
— tocar afinado, marcar o golo ou lembrar -se das falas em 
palco. Creio que o melhor dicionário de sonhos é aquele 
que o leitor compilará, por isso o que se segue é o meu 
«manual de treino» para sonhadores. O propósito desta 
informação é inspirá -lo a interpretar os seus sonhos mais 
facilmente e para sua satisfação. (Contudo, note que quem 
tiver sonhos penosos recorrentes, ou sonhos que estejam 
relacionados com questões médicas, não os deve tentar 
interpretar sozinho, mas sim consultar um especialista).

Bons sonhos, meus amigos…



A LINGUAGEM
DOS SONHOS
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DIA 1

Antes de começarmos a descodificar o significado dos 
nossos sonhos, temos primeiro de perceber a sua lin-

guagem, e esse é o nosso tema para hoje. A boa notícia 
é que será a linguagem mais fácil que já aprendeu pois 
o leitor é o criador, o editor e o revisor da linguagem dos 
seus sonhos.

Um dos meus ditados preferidos é «Uma imagem vale 
mais que mil palavras». Se aceitar esta afirmação, aceitou 
a razão por que sonhamos em símbolos. Quando esta-
mos acordados, os sonhos são universais, imediatamente 
reconhecíveis e facilmente comunicáveis. Qualquer pes-
soa no planeta sabe que se vir uma cruz, ou uma estrela 
de David, ou uma lua em quarto crescente no cimo de 
um edifício, que esse sinal denota um local de culto para 
cristãos, judeus ou muçulmanos, respetivamente. Se vir 
na rua um «M» amarelo em forma de arco, reconhece 
instantaneamente uma cadeia global de comida rápida  
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e sabe que pode ali comprar comida para levar. Se vir um 
puma grande, num cartaz, sabe logo que representa uma 
conhecida marca de roupa desportiva e sapatilhas. Podemos 
perceber a importância de um símbolo em segundos, en-
quanto demoramos muito mais tempo a compreender as 
palavras escritas que descrevem exatamente a mesma coisa.

Quando estamos acordados, temos a faculdade do pen-
samento racional. Quando dormimos, preferimos um 
tipo de linguagem artística, visual, para nos expressar-
mos, pois as imagens têm a capacidade única de satis-
fazer em simultâneo os nossos cinco sentidos. Quando 
estamos a sonhar, é mais económico usar uma imagem 
para descrever uma situação — tal como optar por ver um 
filme em vez de ler um livro.

Tal como qualquer outra linguagem, é preciso tempo  
e esforço para perceber e traduzir os símbolos nos nossos 
sonhos. E tal como a linguagem que falamos evoluiu ao 
longo dos tempos, o mesmo aconteceu com os significa-
dos dos símbolos na nossa linguagem dos sonhos. Por 
exemplo, se alguém nos anos 70 lhe enviasse «spam», se-
ria uma lata de carne enlatada pré -cozinhada; hoje em dia, 
receber «spam» está relacionado com tecnologia e signifi-
ca receber e -mails indesejados na nossa caixa de correio 
eletrónico. De igual modo, se há uns anos ouvisse um 
«tweet», seria de um amiguinho com asas que por ali an-
dasse; hoje, significa uma atualização pessoal numa rede 
social.

Na linguagem dos sonhos há poucos símbolos ver-
dadeiramente universais, pois cada símbolo tem um 
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significado subjetivo. Vejamos um símbolo comum como 
a maçã. Imagine que num sonho viu uma jovem donzela 
a entregar -lhe uma maçã grande e sumarenta. Se for uma 
pessoa religiosa, o símbolo pode representar o fruto proi-
bido, a tentação — e a possibilidade de poder estar prestes 
a ser corrido de um local agradável. Para muitos de nós,  
a maçã estaria relacionada com o desejo de que alguém 
nos dê um iPhone, um iPad ou talvez um Mac novinho 
em folha. Mas o simbolismo também podia ser sobre ins-
piração. Foi uma maçã que caiu na cabeça de Sir Isaac 
Newton, e o que sobe tem de descer. Ou pode dar -se  
o caso de a donzela que lhe entregou a maçã o estar  
a avisar de que anda com alguém duvidoso — «uma maçã 
podre estraga o cesto». Talvez alguém esteja «podre por 
dentro»… Por isso, pode haver uma grande diferença de 
significado entre um símbolo que vê quando está acorda-
do e o mesmo símbolo que lhe aparece em sonhos. Quan-
do estamos acordados, temos a sorte de poder usar as 
palavras para acompanhar o símbolo, e isso torna os sig-
nificados cristalinos. Mas como a linguagem dos sonhos 
se baseia apenas no simbolismo, o significado associado 
ao símbolo varia de pessoa para pessoa.

A linguagem dos sonhos também muda constante-
mente consoante o que lhe acontece na sua vida real.  
O exemplo perfeito é o símbolo de um polícia. Se so-
nhou com um polícia no dia em que lhe passaram uma 
multa, talvez julgue que o sonho era sobre más decisões  
e finanças mais pobres. No entanto, se sonhou com o mes-
mo polícia depois de ter ido a pé para casa, atravessando 
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sozinho um parque deserto, à noite, é mais provável que 
interprete o sonho como sendo sobre segurança e prote-
ção: o mesmo polícia, duas interpretações diferentes con-
soante o que lhe aconteceu recentemente quando estava 
acordado. Independentemente daquilo que os dicionários 
de sonhos digam sobre uma imagem que viu em sonhos, 
aconselho vivamente o leitor a criar as suas próprias inter-
pretações. A imagem do sonho só é útil e significativa na 
altura em que lhe aparece.

Os sonhos têm a capacidade poderosa de resolver os di-
lemas do quotidiano que enfrentamos entre a nossa cons-
ciência e a necessidade de sobreviver e triunfar. Vejamos 
um exemplo simples. Digamos que certa manhã já está 
atrasado e tem de chegar a horas ao trabalho. O café já 
está a fazer, mas descobre que o pacote de leite está quase 
no fim. O que fazer? Decide usar o resto do leite e ir -se 
embora para o trabalho. Parte de si sente -se culpado por-
que agora alguém lá em casa terá de sair e ir comprar mais 
leite para poder beber um galão. Mas justifica a sua ação 
dizendo para consigo que a sua necessidade tem priorida-
de e, é claro, não pode chegar atrasado ao trabalho. Talvez 
esqueça este incidente durante o dia — aparentemente, 
não é nada de importante —, mas nessa noite os seus 
sonhos dão -lhe as suas próprias soluções para equilibrar  
a situação. Vê imagens nas quais está a ordenhar muitas 
vacas e rodeado por muitos baldes de leite. Toda a gente lá 
de casa está a carregar baldes de leite e começa a banhar-
-se nele. Esta imagem em sonhos ajuda -o a resolver a sua 
culpa salientando que o leite que gastou não era a última 
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gota no mundo. A presença do leite no sonho também  
o recorda para comprar mais leite da próxima vez que for 
às compras. E, por último, o sonho sugere que acorde um 
pouco mais cedo — o símbolo da vaca remete para o facto 
de se tratar de um animal que acorda cedo e tem de ser 
tratado logo de alvorada.

Quando se habituar a descodificar os seus sonhos, fi-
cará surpreendido com a forma como eles equilibram tão 
bem os acontecimentos do seu quotidiano acordado. Este-
ja atento, nos seus sonhos, para estes símbolos e experiên-
cias de equilíbrio, em especial quando fez algo irrefletido 
ou despropositado na sua vida quando estava acordado, 
pois os sonhos lembrar -lhe -ão de corrigir as coisas.



EMOÇÕES
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DIA 2

Hoje iremos explorar um tópico fundamental para a in-
terpretação dos sonhos — as nossas emoções. Por ve-

zes, na azáfama do dia a dia é difícil arranjar tempo para 
nos sentarmos e avaliarmos verdadeiramente as nossas 
emoções. Contudo, à noite temos a oportunidade para 
abrandar, para dormir e sonhar. E é em sonhos — e na 
mudança de ritmo das nossas mentes — que muitas ve-
zes acedemos a emoções que podem ter estado, em vão,  
a chamar a nossa atenção durante o dia.

Einstein disse: «A imaginação é mais importante do que 
o conhecimento». No caso dos sonhos, acredito mesmo 
que as emoções são certamente mais importantes do que  
o conhecimento que possamos adquirir com os nossos so-
nhos. Identificar as emoções que nos surgem em sonhos 
dá -nos uma oportunidade maravilhosa de nos ligarmos 
ao modo como nos sentimos e, assim, perceber melhor 
em que ponto estamos e o que está a acontecer nas nossas 
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vidas. Os nossos sonhos podem refletir tempos difíceis, 
mas também podem refletir alegria e felicidade.

Assim, o que é uma emoção propriamente dita? Muitos 
de nós têm uma noção intuitiva do que é uma emoção, 
mas tentemos uma definição verdadeira. O dicionário de-
fine emoção como «uma reação mental consciente, vivida 
subjetivamente como sentimento forte, geralmente dire-
cionada para um objeto específico…» As sensações, por 
seu lado — apesar de por vezes ambas as palavras serem 
usadas alternadamente — descrevem comummente a ex-
periência sensorial da emoção: sentir ‑se triste, zangado, 
alegre, receoso, e por diante. Dito de forma simples, uma 
emoção é um estado do sentimento, e o sentimento é ex-
periência sensorial da emoção. Ufa!

Estou fascinado com a abordagem da classificação das 
emoções apresentada pelo teórico Robert Plutchik em 
1980, ainda que ela possa ser considerada simplista. Ele 
sugeriu que há oito emoções primárias: alegria, aceitação, 
surpresa, medo, mágoa, nojo, expetativa e ira; e que todas 
as outras emoções são uma combinação destas.

Não surpreende, pois, que muitas vezes nos sintamos con-
fusos quando estamos emotivos, razão pela qual é importan-
te que nos perguntemos «O que estou a sentir, exatamente?», 
quando acordamos de um sonho. Para o ajudar, a seguir há 
oito caras que representam as oito emoções primárias que 
formam a base da identificação das sensações que temos 
quando estamos a sonhar. (Já em 1884 as expressões faciais 
foram usadas para identificar as emoções, quando William 
James as identificou como alterações comportamentais.) 
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Quando identificamos um sentimento, ficamos cien-
tes daquilo que traz determinada emoção — alegria, paz, 
admiração, etc. — às nossas vidas. E identificar uma emo-
ção particularmente difícil pode ajudar -nos a descobrir 
o que fazer para a «resolver», se é que há algo a fazer. 
Muitas vezes, a melhor forma de resolver uma emoção é 
pura e simplesmente deixá -la estar, ou aceitar a sua pre-
sença. Mas muitas vezes também é útil definir a emoção 
e perceber o que ela realmente quer dizer. Por exemplo, 
se se está a sentir ciumento, é útil saber que o ciúme é a 
intolerância de uma rivalidade ou uma vantagem perce-
cionadas. Podemos explorar o sentimento no contexto do 
sonho perguntando -nos o que o pode ter desencadeado. 
Ao lidarmos com a emoção desta forma, muitas vezes po-
demos descobrir a razão por trás da emoção.

Ajuda bastante lembrarmo -nos de que cada emoção 
negativa tem o potencial para ser positiva. Uma emoção 
é apenas energia. Tal como um íman, com um polo po-
sitivo e outro negativo, todos nós temos uma mistura de 
emoções positivas e negativas. Não ajuizamos cada polo 
do íman como bom ou mau; de igual modo, é contrapro-
ducente ajuizar uma emoção como boa ou má.

Para o ajudar a lidar melhor com as emoções que vêm 
com os sonhos, recomendo -lhe que todas as manhãs se 
sente e pense nelas por uns minutos, antes de se levantar. 

Alegria Aceitação Esperança Mágoa Rejeição Surpresa MedoIra
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Muitas vezes não temos bem a certeza de como classificar 
ou definir um sentimento ou uma emoção. Para o ajudar, 
sugiro que se familiarize com a lista de emoções mais ha-
bituais, apresentada a seguir, ordenada alfabeticamente. 
Às vezes não conseguimos identificar uma emoção por-
que ela é uma mistura de duas ou mais sensações. Por 
exemplo, se se vir a não ficar com o trabalho que esperava, 
pode sentir raiva, desapontamento e, ao mesmo tempo, 
alívio. A emoção que sente é uma mistura de todas as suas 
sensações. Use a lista da mesma forma que abordaria um 
buffet: não sabe bem o que comer e por isso vai ver o que 
há; depois faz a sua escolha e decide o que pôr no prato. 
Ao explorar as diferentes combinações de sensações que 
compõem as emoções da lista ficará com um melhor en-
tendimento das suas próprias emoções.

Lidar com as suas emoções ajudá -lo -á a clarificar os 
seus sonhos, para que possa concentrar os seus pensa-
mentos e começar o dia com descobertas que lhe tragam 
aperfeiçoamento pessoal.

lista de emoções

Aceitação Apatia Choro

Agitação Autocomiseração Ciúme

Alegria Avareza Clareza

Altruísmo Bênção Compaixão

Ambição Calma Compostura

Ansiedade Caridade Confiança

(continua)
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Confidência Fraqueza Ligação

Confusão Frigidez Luxúria

Consideração Genuinidade Maldição 

Contentamento Gratidão Medo

Culpa Gula Melancolia

Cumprimento Ignorância Moderação

Demérito Impaciência Modéstia

Depressão Indefinição Negativismo

Desapontamento Injustiça Negligência

Descontração Inocência Obsessão

Desprendimento Insatisfação Otimismo

Dor Insensibilidade Paciência

Egoísmo Inspiração Paixão

Elogio Intuição Paranoia

Empoderamento Invencibilidade Pecado

Excitação Ira Perdão

Falta Irracionalidade Pessimismo

Felicidade Irritação Piedade

Fidelidade Jovialidade Prazer

Flexibilidade Julgamento Preguiça

Força Letargia Preocupação

Fracasso Liberação Proteção

(continua)

(continuação)
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Racionalidade Solidão Tranquilização

Respeito Sorte Tristeza

Ressentimento Sucesso Vaidade

Secretismo Suspeição Vigilância

Sentimentos 
positivos

Tédio Vitimização

Serenidade Tensão Vulnerabilidade

(continuação)
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mação valiosa será mais eficaz se tiver à mão este guia, de leitura rápida 
e eficaz, com todos os símbolos e mensagens já descodificadas. 

Aprenda a resolver os dilemas do quotidiano
através dos seus sonhos, em 21 dias.

APRENDA O SIGNIFICADO DE:
Cores e números • Emoções • Animais • Objetos 

Cenários • A morte • Expressões populares
Os quatro elementos • Família • Comida • Dinheiro 

Leon Nacson
é um dos pioneiros do movimento de autoajuda 

na Austrália e, durante 50 anos, foi o editor
do jornal The Planet Newspaper, uma 

importante publicação australiana 
que aborda assuntos relacionados com 

o meio-ambiente, a saúde e questões 
de desenvolvimento pessoal.

Especializado em coaching de sonhos, 
Leon Nacson é presença assídua em jornais, 
revistas e programas de rádio e de televisão,
e as suas palestras e workshops recebem 

participantes notáveis, como Deepak Chopra.
Vive atualmente em Sydney, com a mulher, 

e é um sonhador ávido.

«Um dos meus ditados preferidos é "Uma imagem 
vale mais do que mil palavras". Se aceitar esta 
afirmação, aceitou a razão por que sonhamos
em símbolos. 

Na linguagem dos sonhos há poucos símbolos 
verdadeiramente universais, pois cada símbolo 
tem um significado subjetivo. Para ilustrar esta 
ideia, usemos como exemplo um símbolo comum 
como a maçã.

Imagine que num sonho viu uma jovem donzela
a entregar-lhe uma maçã grande e sumarenta. 
Se for uma pessoa crente, o símbolo pode 
representar o fruto proibido, a tentação
— e a possibilidade de poder estar prestes a ser 
corrido de um local agradável. Para muitos outros, 
a maçã estaria relacionada com o desejo de 
receber de presente um iPhone, um iPad ou
talvez um Mac novinho em folha. 

Mas o simbolismo também podia ser sobre 
inspiração. Uma maçã caiu na cabeça 
de Sir Isaac Newton, e ele concluiu que o que 
sobe tem de descer. Ou pode dar-se o caso de a 
donzela que lhe entregou a maçã o estar a avisar 
de que anda com alguém duvidoso — "uma maçã 
podre estraga o cesto."

Por isso, pode haver uma grande diferença 
de significado entre um símbolo que vê quando 
está acordado e o mesmo símbolo que lhe 
aparece em sonhos. Além do mais, como
a linguagem dos sonhos se baseia apenas
no simbolismo, o significado associado ao
símbolo varia de pessoa para pessoa.»
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