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A LINGUAGEM DA MENTE 
Para os místicos, os sonhos são 

mensagens divinas. Para a Ciência, são 
manifestações de nosso inconsciente. 
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SONHOS 

Depois de uma dia inteiro de atividades e muito corre-corre, 
nada mais gostoso do que deitar a cabeça no travesseiro, 
fechar os olhos e dormir. Essas horas de repouso são 
absolutamente necessárias para que nosso organismo 
reponha as energias gastas. 

Mas não é só. Quando mergulhamos no sono, começamos a 
viver um outro processo. É como se nossa mente nos levasse 
a um mundo misterioso, às vezes bom, às vezes 
desagradável, onde tudo pode acontecer: o mundo dos 
sonhos. 

Mas, afinal, o que são os sonhos? Por que eles acontecem? 
As explicações variam muito, de acordo com nossos 
costumes e modo de vida. Para os religiosos, as imagens que 
nos visitam quase todas as noites são mensagens divinas ou 
demoníacas. Já os estudiosos da paranormalidade encaram 
os sonhos como a manifestação de poderes mentais que não 
dominamos quando estamos acordados - coisas como 
premonição, telepatia, etc. 

Há também os estudos científicos. Os mais famosos foram 
apresentados pelos psicanalistas Sigmund Freud e Carl Jung. 
Freud conclui que os sonhos são uma espécie de válvula de 
escape usada para realizarmos nossos desejos proibidos. 
Jung foi ainda mais longe ao afirmar que os sonhos são 
também uma forma de expressão do inconsciente coletivo, 
que,segundo ele, é um oceano de formas, símbolos, 
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SEM DÚVIDA 

Apesar de tudo o que se conhece sobre os sonhos, 
eles continuam a ser um desafio para a maioria de 
nós. Algumas dúvidas, porém, já têm respostas 
científicas. Confira. 

1.  Todo mundo sonha? 

Sim. Experiências em laboratório revelaram 
que temos os sonhos mais vívidos durante um 
tipo de sono chamado REM (do inglês Rapid 
Eye Movements, ou Movimento Rápido 
dosOlhos), quando o cérebro está ativo, os 
olhos se movem de um lado para o outro 
debaixo das pálpebras e os grandes músculos 
do corpo estão relaxados. O sono REM ocorre 
a cada 90/100 minutos, 3 ou 4 vezes por noite, 
e aumenta de duração à medida em que a 
noite avança. O último período REM pode 
durar 45 minutos. Os sonhos menos vívidos 
ocorrem em outros períodos durante a noite. 

2.  Por que algumas pessoas têm dificuldades 
em relembrar seus sonhos? 
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Quase tudo o que acontece durante o sono - 
incluindo sonhos, os pensamentos que 
acontecem durante à noite e lembranças de 
quando se desperta rapidamente - é esquecido 
pela manhã. Existe algo relacionado com o 
fenômeno do sono, que dificulta lembrar o que 
ocorreu e muitos sonhos se perdem antes de 
serem anotados. Sono e sonhos também são 
afetados por uma grande variedade de drogas 
e medicamentos, incluindo o álcool. 

3.  Os sonhos são coloridos? 

A maioria é, embora quase ninguém o perceba. 
Aqueles que prestam mais atenção às cores 
enquanto estão acordados, provavelmente irão 
observar cores com mais freqüência em seus 
sonhos. 

4.  É normal ter pesadelos? 

Freqüentemente, os pesadelos são causados 
por estresse, experiências traumáticas, 
dificuldades emocionais, drogas ou 
medicamentos, ou doença. Estudos recentes 
sugerem que as pessoas que têm pesadelos 
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tendem a ser mais abertas, sensíveis, 
confiáveis e emotivas. 

5.  O que é sonho lúcido? 

É quando você sabe que está sonhando. O 
termo foi cunhado por Frederik van Eeden, que 
usou a palavra "lúcido" no sentido de clareza 
mental. 

6.  Em que estágio do sono acontem os 
sonhos lúcidos? 

Eles geralmente acontecem durante o sono 
REM. 

7.  Para que servem os sonhos lúcios? 

Para você saber de seu potencial para 
aventuras e realização de fantasias. Voar é o 
prazer preferido em um sonho lúcido, tanto 
quanto fazer sexo. Muitas pessoas têm dito 
que seu primeiro sonho lúcido foi a experiência 
mais maravilhosade suas vidas. O prazer do 
sonho lúcido, vem da sensação de total 
liberdadeporque não existem conseqüências 
físicas para seus atos. 
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impressões. A partir daí, Jung criou a teoria do arquétipo 
(imagens que todos temos em nossas mentes), da persona ( a 
parte conhecida de nossa personalidade) e da sombra (a 
parte desconhecida). 

Graças a Fred e Jung, a psicanálise passou a usar os sonhos 
como recurso terapêutico para ajudar a resolver nossos 
conflitos existenciais. 
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PARA LEMBRAR DE TUDO 

Agora que você já sabe alguma coisa sobre os 
sonhos, resta solucionar uma questão. Como lembrar-
se deles? Não é uma tarefa fácil, mas os seguintes 
exercícios podem ajudar bastante: 

1.  Comece tomando consciência de que você 
deseja lembrar-se dos sonhos quando acordar. 
Isso ativa o mecanismo da memória. 

2.  Faça dos sonhos um tema constante de 
conversa em casa e com os amigos. Isso 
também estimula a memorização. 

3.  Não bloqueie as manifestações do seu 
inconsciente. Diga a você mesmo que está 
receptivo para sonhar seja lá com o que for. 

4.  Identifique o problema que o está afligindo e 
mentalize-o. Isso pode ajudar a resolvê-lo, 
durante o sono. 
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5.  Mantenha sempre junto à cabeceira da cama 
lápis e papel para anotar seus sonhos. Se não 
gosta de escrever, use um gravador. 

6.  Ao acordar, movimente-se o menos possível. 
Fique do jeito que estava, enquanto dormia. 
Feche os olhos por uns dez minutos e tente 
reviver as imagens e símbolos de seus sonhos. 

7.  Quanfo for anotar os sonhos seja bem fiel a 
eles. No início, marque apenas os detalhes 
mais importantes. Com o tempo, eles serão 
enriquecidos. 

8.  A cada noite, releia o sonho anterior e volte a 
insistir na resposta ou no conselho que deseja 
receber de seu inconsciente. 
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PEQUENO DICIONÁRIO DOS SONHOS 

 

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V 

Abelha - Sonhar com abelhas é sinal de riqueza, 
prosperidade, lucros nos negócios, felicidade, 
progresso. Se é um negociante que sonha , significa 
lucros. Se é um lavrador ou fazendeiro, indica boa 
safra. Se é um militar, luta, ação bélica. Matar abelhas 
é vencer os inimigos. Fugir das abelhas é o mesmo 
que ser perseguido. Sonhar com abelha-rainha, se é 
mulher, sinal de gravidez. Se já está gravida será mãe 
de gêmeos. 

Abismo - Quando você evita a queda, é sinal de que 
vencerá dificuldades financeiras. Mas se cair, deve ter 
cuidado com seus negócios. 

Abraço - Na maioria das vezes, indica amizade, 
cooperação, ajuda mútua, paz. Abraçar um morto é 
sinal de vida longa. Ser abraçado pelo morto, perigo 
iminente ou morte. Abraçar um inimigo revela desejo 
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de reconciliação. 

Açúcar - Sonhar com açúcar é sempre indicação de 
prazer, alegria, fartura. 

Adultério - O sonho com adultério guarda relação com 
o desejo do sonhador de se apoderar de bens alheios. 
Se o adultério é com a mulher de algum vizinho ou de 
um amigo, você tem inveja deles ou deseja apossar-se 
de seus bens. 

Afogamento - Sinal de notícia desagradável. Se você 
for salvo, haverá mudanças em sua vida, para melhor. 

Agonia - Este sonho significa medo. Também é 
prenúncio de viagens, ou casamento, para solteiro, ou 
divórcio, para o casado. 

Água - Todos os sonhos com água estão relacionados 
com os acontecimentos de nossa vida. Água cristalina, 
pura, quer dizer bons presságios; água suja prenuncia 
acontecimentos desagradáveis. Água salgada significa 
dificuldades; água doce, vida fácil, conquistas 
amorosas; água do mar é enfermidade que se 
aproxima. Cair em água limpa, boa surpresa; em água 
suja, notícia desagradável. Se uma gestante sonha 
que recebeu um vaso de água, quer dizer que terá um 
filho homem. Se o marido sonha que tem sede, 
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cuidado com a esposa. 

Águia - A águia representa hierarquia, autoridade, 
poder. É presságio sobre a situação no trabalho. Se a 
águia é dócil, significa desejos realizados, promessas 
cumpridas, conquistas. Se está furiosa ou se o ataca, 
indica perigo no relacionamento com autoridades 
superiores em geral. Comer em sonho carne de águia 
indica poder. Ser carregado por uma águia em vôo 
horizontal quer dizer realização de ideais; em vôo 
vertical, até se perder de vista, é prenúncio de coisa 
desagradável. 

Agulha - Símbolo de união. Moça que sonha com 
agulha, encontrará logo um noivo certo; se é um 
rapaz, indica casamento próximo. Achar uma agulha 
significa solução de problema antigo, mudança de 
situação, melhoria no emprego, riqueza para a pessoa 
que sonha ou para aquela que lhe aparece no sonho. 

Aldeia - Sonhar com aldeia é sinal de abundância, de 
felicidade. Se há muito movimento na aldeia, a 
indicação é de que haverá triunfo certo. 

Alegria - Este sonho pressagia felicidade. Se no 
sonho a pessoa está alegre, então a indicação é de 
alívio de uma aflição antiga. 
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Alho - Símbolo da maldade humana. Comer alho 
cozido, no sonho, quer dizer arrependimento; se o alho 
está cru, é recuperação da saúde. 

Alimento - Sonhar com banquetes, festas de 
aniversário ou muita comida significa abundância. 
Fazer no transcurso do sonho a própria comida é 
melhoria no emprego; Sentar-se à mesa com 
autoridades ou gente importante é sucesso na vida 
social ou profissional. Se a comida é de cor branca, 
êxito; mas se prevalece o amarelo, é sinal de 
sofrimento. 

Ancião, ancestrais - Sonhar com pessoas idosas é 
sempre bom. Sugere ganhos, bens a receber ou dotes 
espirituais. Sonhar que está ficando velho é desejo de 
sabedoria. 

Anel - Como todas as figuras circulares ou redondas, 
é símbolo de continuidade, de totalidade, de 
perpetuação. É bom sonhar com anel de prata ou de 
aço. O primeiro indica poder, vitória. O anel de aço 
sugere conquista de um ideal, saúde. Sonhar que 
perdeu um anel é sinal de desgosto. 

Aranha - A aranha é símbolo das lutas constantes no 
mundo das ilusões, refletidas no ato contínuo de 
construir, reconstruir. É também símbolo de 
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agressividade e egoísmo. Se no sonho você destrói 
uma teia de aranha, é sinal de que vencerá obstáculos 
e mudará sua vida; ser mordido por uma aranha 
significa que você foi ferido em seu amor próprio. 

Arco - Símbolo de energia. Estender o arco é estar 
preparado para grandes realizações; ter a corda 
rompida é mau presságio - perda ou separação. 
Sonhar que luta com um arco, por uma causa justa, 
quer dizer vitória, honras ou glórias. 

Arco-Íris - Símbolo da paz e dos mistérios. Indica 
surpresa, especialmente se no sonho ele aparece em 
cores bem nítidas: o amarelo indica enfermidade 
próxima; o vermelho quer dizer contenda; o verde 
expressa segurança. 

Areia - Sonhar com pouca areia significa fortuna; com 
muita, falta de imaginação. 

Argola - Colocada em uma porta, sugere proteção; 
duas argolas é sinal de dívidas. Sonhar que arrancou 
a argola de uma porta significa separação. 

Armas - Sonhar com armas significa triunfo sobre as 
adversidades. Estar armado quer dizer posição de 
destaque: você será respeitado e será bem-sucedido 
em qualquer situação difícil. Ser desarmado, em luta, 
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significa perdas. 

Arrependimento - É sempre sinal de vitória na 
adversidade, a liberdade conquistada após longo 
esforço, saída de uma prisão ou de uma situação de 
dificuldade. Indica alegria, felicidade e bem-estar. 

Arroz - Sonhar com arroz significa luta pela 
sobrevivência, ganhar dinheiro com o esforço pessoal, 
o suor do rosto. Se o arroz está cozido, é sinal de 
dinheiro. 

Árvores - Sonhar com árvores frutíferas indica fartura 
e abundância; com árvore que tem perfume, sabedoria 
e generosidade, lealdade e bondade. As árvores sem 
aroma ou sem frutos indicam ignorância ou avareza, 
pobreza, perda de dinheiro. Sonhar com as raízes 
significa ponderação; com o tronco, fortaleza; com as 
flores, é o amor chegando; com as folhas, emoção; 
com os frutos, fartura. 

Asfixia - Sonhar que está sendo estrangulado é sinal 
de perda, de possibilidade de prisão por ato indigno. 
Pode também significar falsificação de documentos ou 
estelionato. 

Assembléia - A reunião de pessoas no sonho é sinal 
de progresso, êxito, fortuna. Se ela é tumultuada ou 
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evitada por meios violentos, os presságios são 
negativos - podem significar perdas, danos, tanto de 
ordem moral como material. 

Ataúde - Ver-se dentro de um ataúde quer dizer 
proteção, aumento de força e conquista de fortuna. O 
ataúde pode estar ligado também a acontecimentos da 
vida passada. Em certos casos, significa mudanças de 
opinião ou de conduta, emprego ou residência. 

Aurora - Sonhar com a aurora é sempre um bom 
presságio: o reencontro na vida, novos caminhos a 
trilhar. Significa também iluminação, sabedoria, a 
certeza de que o que está realizando é promissor. 

Ave - Sonhar com aves pode ter os mais variados 
significados: se a ave é branca, é de bom agouro e 
quer dizer boa notícia; aves negras, nos sonhos, 
indicam morte de parentes. 

Avestruz - Sonhar com avestruz é vida longa para 
quem sonha; ver um ovo de avestruz significa que 
arranjará emprego; plumas de avestruz indicam 
dinheiro. 
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A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V 

Baile - O sonho com baile tem duplo sentido - pode 
indicar infortúnio, se seu par é alguém desconhecido 
ou significar alegria, prazeres, prosperidade, se você 
está dançando em sua casa. Um baile de 
confraternização, é sinal de vitórias. 

Banana - Sonhar que está comendo banana, ou 
simplesmente vê-la, é sinal de prosperidade nos 
negócios e de dinheiro. É símbolo também de desejo 
sexual. 

Bandeira - A bandeira é símbolo da autoridade. A cor 
da bandeira é importante na interpretação do sonho; 
se é branca, indica vida de solteiro; se é amarela, você 
alcançará fama intelectual; se vermelha, indica vitória 
depois de muitas lutas; se é verde, viagem próxima. 

Banho - O banho, no sonho, significa, para a mulher, 
desejos carnais não satisfeitos, adultério. 
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Barba - Sonhar com barba é sempre sinal de 
prosperidade, riqueza, bens materiais. Mas se a barba 
é grande demais, significa aflições e projetos não 
realizados. Barba bem escura indica riqueza, 
prosperidade. Barba amarela sugere enfermidade e 
aflições. 

Barro - Barro puro e virgem é sinal de perigo de vida, 
enfermidade. Barro preparado para a construção, 
argamassa, indica firmeza, conduta certa, segurança. 

Baú - É sinal de dinheiro para os pobres e de 
casamento para os solteiros. 

Beijo - O beijo é símbolo do triunfo sobre um inimigo. 
Beijar a pessoa amada é sinal de dinheiro chegando. 
Beijar uma criança indica amizades. Ser beijado por 
Deus indica que qualquer pedido será atendido. 

Bola - Sonhar com bola de jogo indica preocupações, 
disputas. Bola colorida, ou branca e limpa, indica 
vitórias. Se a bola é escura, suja ou furada, é sinal de 
perdas. 

Bolsa Bolsa vazia é mau presságio. Se contém 
dinheiro, significa sabedoria, conhecimento, riqueza 
moral. Se está aberta ou rasgada indica perda de 
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dinheiro. 

Brincos - Ver em sonho brincos nas orelhas da 
esposa, prenuncia fortuna. Se é você quem usa os 
brincos, é sinal de vida fácil e riqueza. 

18 de 66



SONHOS 

 

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V 

Cabelos - Ver uma cabeleira comprida pressagia vida 
longa; se fez tranças com os cabelos significa dívidas. 

Cabra - Sonhar com cabra é sinal de abuncância. 

Caçar - Se você consegue aprisionar a caça, é sinal 
de que vencerá seus inimigos ou terá seus desejos 
realizados; matar a caça indica que você poderá ser 
ferido ou magoado. Caçar feras ou animais selvagens 
de grande porte, significa progresso, vitórias. 

Cadernos - Revela preocupações em ordenar os 
negócios, que poderão ir bem ou mal, conforme o 
estado dos cadernos. 

Cálice - O cálice lembra o vaso sagrado que, na 
missa, é símbolo do sacrifício. Dessa forma, sonhar 
com cálice significa sofrimento e perdas. 
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Calvície - Sonhar com a calvície de alguém é sinal de 
dinheiro. 

Cama - Se é oleito nupcial, sinal de felicidade; se a 
cama é bem ornamentada, indica elevação social; se é 
pobre, sem colchão ou de palha, significa penúria ou 
pobreza. Cama de madeira é bom augúrio. 

Caminho - Seguir a passos ligeiros por um caminho 
aberto indica vitória sobre os adversários e conquista 
de alta posição na sociedade. Se o caminho é tortuoso 
ou difícil, é sinal de muitas dificuldades. 

Camisa - Camisa de mangas compridas denota 
abundância; de mangas curtas ou sem mangas 
significa modéstia, pobreza, mas valor moral. Sonhar 
com camisa manchada, ou suja, indica perda de 
prestígio, penúria material ou moral; camisa amarela 
sugere saúde ruim; camisa azul não é de bom augúrio. 

Cântaro - Sonhar com cântaro significa remorsos, 
arrependimento por haver cometido uma ação 
condenável. Se uma mulher grávida sonhar com 
cântaros, pode acreditar que terá filho homem. 

Cantiga - Dependendo do canto, pode significar 
harmonia, felicidade, alegria próxima ou bom negócio; 
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se o canto é desafinado ou desagradável, é sinal de 
infortúnio ou perda, que pode ser material ou de 
qualquer outro tipo. Se é você quem está cantando, 
indica sucesso. 

Caranguejo - Sonhar com caranguejo indica 
dificuldades com um amigo ou pessoas de seu 
relacionamento. Comer caranguejo traz bons 
presságios. 

Caridade - Sonhar que efetuou obra caridosa ou que 
praticou ato de caridade é sinal de remorso ou 
arrependimento. E também de alegrias que se 
aproximam. 

Carne - Sonho com carne cozida prediz fortuna; se 
está crua, sinal de sofrimento próximo . Se é mulher 
que sonha com carne, significa adultério. 

Carneiro - O carneiro é símbolo de poder e de 
autoridade. Ver um carneiro em sonho é sempre um 
bom augúrio. Comer-lhe a carne indica traição; ver 
carneiro branco é felicidade; preto, significa infortúnio 
ou problema à vista; ser atacado por um carneiro quer 
dizer ofensa; tosquiar carneiro é trabalho lucrativo; 
vender-lhe a lã é dinheiro na certa; montar um carneiro 
é sinal de elevação social. 
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Carro - Sonhar que está dirigindo um carro indica 
vitória após muito trabalho e esforço. Seo carro é 
seguido por gente, principalmente a pé, indica 
promoção, elevação profissional, vitória política. Se o 
carro enguiça na viagem quer dizer obstáculos, perda 
de cargo ou de prestígio social. 

Carta - É sonho que sugere movimento, viagens, 
notícias, mudanças. Carta fechada significa fidelidade; 
carta aberta é desejo revelado. 

Casa - Se a casa é bem arrumada, bonita, pintada, 
bem decorada e com móveis limpos, é sinal de boas 
notícias, progresso, felicidade, riqueza e bem-estar. Se 
a casa é grande e confortável, quer dizer grandeza de 
espírito, magnanimidade, generosidade. Entrar em 
sonho numa casa e dela sair livremente, indica, para o 
preso, a liberdade; para o enfermo, a cura; para o 
pobre, a fortuna; para o ansioso, a satisfação de seus 
desejos. 

Casamento -Significa felicidade. Se você é homem e 
sonha que casa com uma desconhecida, vêm por aí 
mudanças ou viagens. Se a mulher está bem vestida, 
o casamento será feliz. Se suja e enferma, cuidado 
com sua vida afetiva. Se você é mulher e sonha que 
está casando com um homem idoso, é sinal que terá 
proteção por toda a vida. 
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Cavalo -Se o cavalo é forte e musculoso, sugere 
vitória sobre os inimigos. Possuir muitos cavalos 
sugere força e riqueza. Sonhar que cavalga uma égua 
sem freio ou sela, indica perigo ou erro que cometerá 
brevemente. A corrida impetuosa de um cavalo é sinal 
de vitória. Ver um cavalo saltar obstáculos significa 
que vencerá uma contenda. Ser mordido ou pisado por 
um cavalo quer dizer perda de prestígio ou de cargo. 

Cavar - O ato de cavar a terra, no sonho, é prenúncio 
de dinheiro. Se quem sonha fica dentro da cova, é 
sinal de prisão ou perda; se sai, é bom presságio: 
liberdade para o prisioneiro, lucros para o negociante. 

Cegueira - É sinal de tristeza ou prejuízo. 

Céu - Quando estiver claro, sinal de sorte; carregado, 
obstáculos à vista; cinzento, período de lutas e 
presença de amigos leiais. 

Chifres - Sonhar com chifres é de bom agúrio. Vê-los 
saindo de sua cabeça, indica sucesso em qualquer 
empreendimento. 

Cidade - Grandes chances de sucesso em seus 
projetos. Se a cidade estiver vazia, é sinal de 
problemas financeiros. 
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Cinzas - Sonhar com cinzas indica negócio ilícito. 

Cipreste - Significa vida longa ou que um projeto em 
andamento chegará a bom termo. 

Colar Para a mulher, o colar de pérolas é prenúncio 
de felicidade, alegria, luxo. Um colar pobre ou com 
poucas pérolas, fraco ou delgado, é sinal de pobreza e 
dificuldades; o colar de ferro indica marido grosseiro, 
bruto; de madeira, é sinal de que você será enganada. 
Para o homem, sugere união, harmonia familiar. 

Cobra Revela traição e sexualidade. Fique atento e 
busque equilíbrio em sua vida social. 

Colina - Símbolo de elevação social, profissional, 
indica grandeza interior e sabedoria. Estar sobre uma 
colina, atingir-lhe vitoriosamente o topo, significa 
vitória sobre os obstáculos. Sonhar que desce uma 
colina é perda de prestígio. 

Combate - O combate significa a luta interna entre o 
EU superior e a parte negativa da personalidade. 
Medite e procure descobrir o que está errado em seus 
atos, para tomar decisões acertadas. 

Comer - Se o alimento é de bom aspecto e sabor, 
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indica sucesso e êxito na vida; se ocorre o contrário, 
há perigo de mudanças, discórdias. Se você come no 
sonho, com a mão direita, tudo irá bem; se for com a 
esquerda, é sinal de problemas. Se a comida é doce, 
indica amor e fortuna; se é salgada, você será 
enganado brevemente. 

Comércio - Realizar em sonho o ato de vender ou 
comprar é sempre bom sinal. Você terá êxito nos 
negócios e projeção social. 

Confissão - Geralmente indica fortuna próxima, 
elevação, favores, dignidades. 

Convento - Sonhar que está entrando em um 
convento sugere sublimação, alívio, salvação, 
recuperação, perdão. É sempre sinal positivo de 
ganhos, tanto do ponto de vista material quanto 
espiritual. 

Copo - Um copo, no sonho, é simbolizado pela pessoa 
que você ama. Se está vazio, não aposte em seu novo 
amor; se contém bebida doce ou agradável, seu 
parceiro é fiel e lhe trará grandes alegrias; se o 
conteúdo é desagradável,você não é correspondido; 
se contém veneno, é sinal de traição. 

Corda - Segurar no sonho um cordão ou uma corda, 
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expressa perseverança e êxito em seus 
empreendimentos. Na psicologia freudiana tem 
significado fálico ou erótico. 

Coroa - Receber uma coroa ou diadema significa 
grandes dotes espirituais. Para o comerciante ou 
homem de negócios quer dizer êxito, progresso. 
Sonhar com coroa incrustada de pedras preciosas é 
sinal de fortuna. Se a coroa cai ou é retirada, 
representa perdas. 

Costurar - Sonhar com costuras ou costureira é 
indicação de lutas, obstáculos, trabalho penoso, mas 
de conquista após esforço persistente. 

Criança - Sonhar com crianças alegras, brincando, 
correndo, felizes, é sempre bom sinal e indicação de 
excelente estado de ânimo e de conquistas espirituais 
e materiais. Sonhar com meninos é sempre mais 
benéfico que sonhar com meninas. 

Cruz - É prenúncio de grande felicidade, depois de 
muita luta. Significa também vitória do prazer sobre a 
dor. 
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Dedo - Fundamentalmente, simbolizam o pai, a mãe, 
os filhos, os irmãos. Segundo tradição religiosa, os 
dedos representam as cinco orações básicas, a saber: 
mínimo, a oração da alvorada; o polegar, oração das 
nove horas; o médio, oração do meio-dia; o anular, a 
oração das 3 da tarde; o indicador, a oração do pôr-do-
sol. Quem sonha com um desses dedos cortado, 
machucado ou ferido, deve fazer, na hora 
correspondente, preces pedindo por seus parentes. 

Demônio - É o símbolo universal da vitória do Mal 
sobre o Bem, ou da luta contínua entre essas duas 
concepções do Universo em Evolução. Você deve 
precaver-se contra as artimanhas do destino que 
poderão estar ocultas na maldade de um falso amigo. 
Se você sonhar que luta com o demônio e o vence, é 
sinal de que terá muitas vitórias e jamais perderá uma 
contenda. 
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Dentes - Sonhar que está arrancando dentes significa 
que lhe estão sendo tiradas as possibilidades de luta. 
Dentes cariados sugerem doença; falhas nos dentes, 
prejuízo; dentes quebrados, acidente. Sonhar que 
escova os dentes é sinal de que os sofrimentos e 
inquietações por que passa serão vencidos e você terá 
sucesso em seus empreendimentos. 

Deserto - Sonhar que está perdido em um deserto é 
sinal de que você se encontra sozinho diante de uma 
empreitada e não deve confiar senão em si mesmo 
para sair-se bem. Ser socorrido no deserto é sinal de 
ajuda providencial que ocorrerá em momento cruciante 
de sua vida. 

Desfile - É sempre indicação de egoísmo, exaltação 
da personalidade. 

Despedida - Significa perda de algo precioso. 

Deus - Ver-se frente a frente com Deus, em sonho, 
tem a significação do encontro com a maior das 
fortunas. 

Diamante - Sonhar com pedras preciosas é sempre 
sinal de tesouros ou riquezas, tanto do ponto de vista 
material como espiritual ou intelectual. 
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Dinheiro - O dinheiro é energia que se emprega no 
sentido de elevar-se material, social ou 
espiritualmente. Receber dinheiro é sempre sinal de 
fortuna. 

Divórcio - Sonhar com divórcio significa, para o 
solteiro, perda de bens; para o casado, problemas que 
se resolverão depois de muia luta. 

Doces - Sonhar que come doces significa possuir 
ternamente a pessoa amada. 

Dormir - Sonhar que está dormindo indica ilusão, que 
você está procurando fugir de problema que o aflige. 
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Eclipse - A interpretação é de bom presságio para os 
eclipses do Sol, e de mau para os eclipses da Lua. 

Edifício - Construir um edifício é sinal de bons 
negócios ou ganhos materiais, êxito em 
empreendimentos. Quanto maior a construção, maior 
o sucesso alcançado. 

Embriaguez - A embriaguez tem sempre significação 
de frivolidade, vida tola, sem propósito. 

Enfermidade - As doenças, nos sonhos, significam 
falsidade, perigo, mentira, calúnia. Cuidado com 
pessoas de suas relações. Se é uma criança que está 
doente, é sinal de sofrimento para a família. 

Enterro - Para o homem, boas notícias. Se voce 
enterra alguém em sonho,está sendo traído. 
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Escada - Subir escada é sempre sinal de elevação. 
Cair da escada é indicação de perigo iminente. 

Escravo - O escravo representa as nossas aflições, 
penas e sofrimentos. Tudo que nos prende ou aflige 
no plano material, como dívidas, projetos não 
concluídos. Libertar um escravo de uma prisão é sinal 
de sucesso nos negócios. 

Escudo - Sonhar com um escudo é sinal de proteção. 

Espada - Sonhar com espada pode indicar a presença 
de autoridade em sua vida. Significa ainda o 
esplendor, a purificação, a vitória em todos os 
sentidos. Golpear várias vezes com uma espada sem 
conseguir o intento é sinal de que não atingirá seus 
propósitos; se o conseguir da primeira vez, terá vitória 
certa. Símbolo erótico, pode indicar também excitação 
sexual. 

Espelho - Se você é solteiro, é sinal que casará logo. 
Espelho de ouro significa magnanimidade e fortuna; 
espelho bom refletor é alegria; espelho "cego" traduz-
se por tristezas. Para o presidiário é liberdade à vista. 

Estrelas - Estrelas nos sonhos indicam que você terá 
ajuda de pessoas importantes. É sinal também de 
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sabedoria, riqueza, glória. Estrelas luminosas indicam 
esplendor. Ver-se coroado com um diadema de 
estrelas é excelente indicação de fortuna e bens 
materiais, elevação social, profissional ou espiritual. 
Ver estrelas durante o dia é sinal de mentira, perda da 
reputação. 

Exército - Uma parada militar, sempre que há 
harmonia no passo ou na marcha, anuncia boas 
novas. Sonhar com um exército vitorioso é excelente 
indicação de sucesso na vida profissional. Em 
contrapartida, sonhar com um exército em debandada 
ou com uma multidão ou turba em correria é mau 
presságio. 
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Faca - Se estiver afiada, é sinal de traição e luta; se 
estiver enferrujada, haverá desentendimentos 
familiares. 

Fama - Você pode estar buscando objetivos 
inatingíveis .Mas se viu alguém famoso, espere por 
uma ajuda inesperada. 

Ferreiro - É um simbolo de grande importância, e 
sonhar com um ferreiro em pleno trabalho, 
movimentando a forja, malhando o ferro, é indicação 
de que você tem força interior suficiente para 
concretizar seus objetivos. 

Fígado - Vê-lo, no sonho, robusto, vistoso, vivo, 
vermelho, é sinal de alegria, boa saúde, felicidade, 
realizações. Sentir, no sonho, dores ou cólicas de 
figado é sinal de perda de dinheiro. 

33 de 66



SONHOS 

Flor - Ver um jardim ou muitas flores é indicação de 
alegria e fortuna; flores caídas do galho sugerem 
aflições. Sonhar que recebe uma flor de alguém é sinal 
de casamento. 

Fogo - Sonhar que está se aquecendo numa lareira ou 
à beira de uma fogueira é sinal de fortuna. Fogo 
durante o dia indica perigo, falsidade. Fogo aceso 
durante a noite sugere domínio, vitória, fortuna. 
Apagar o fogo é sinal de mal agouro; soprar as cinzas 
é perigo iminente. Acender o fogo, pelo contrário, é 
sinal de que encontrará o que procura. 

Fonte - Se a fonte é abundante e dela corre muita 
água, você terá muita sorte. Se a fonte estiver seca, 
prepare-se para vencer toda a sorte de obstáculos. 

Formiga - Sonhar com formiga é sinal de dificuldades, 
aflições, trabalho sem futuro. 

Fruta - Tem o mesmo significado do ovo. Indica 
riqueza para o pobre e aumento de fortuna para o rico. 

Fuga Para o homem, traição nos negócios; para a 
mulher, romance, casamento. 

Fumaça - É de mau presságio. 
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Galinha - A galinha está intimamente relacionada com 
a idéia de proteção que a ave, com sua ninhada de 
pintos, sugere. Ver matar uma galinha é perder a 
esperança ou a oportunidade em um empreendimento. 

Gato - O gato branco ou de cor que não o preto é 
símbolo de coisa não muito agradável, pois está 
relacionado com a traição e a adulação. Ver um gato 
fugindo, escondido ou atacando alguém é sinal de 
perigo ou traição: seus segredos serão revelados. 

Gelo - Simboliza o ressurgimento de um novo homem. 
Indica também desejo sexual reprimido. Frigidez. 

Gigante - Ver um gigante em sonho pode significar o 
desejo de proteção ou salvação. Ou medo de perdas, 
covardia ante um inimigo ou adversário. 
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Granizo - É sempre sinal de aflição e sofrimento. 

Gruta - A gruta está relacionada com o mistério, com a 
sabedoria. É, portanto, símbolo de salvação para a 
alma, de iluminação para o espírito e refúgio para o 
corpo. Sonhar que encontra uma gruta é indicação de 
que resolverá seus problemas e aflições; entrar na 
gruta indica que receberá muitos bens. É também sinal 
de graça alcançada. 

Guarda - Policial, guarda de segurança rondando a 
sua casa, é sinal de segurança. O apito do guarda 
lembra perigo. Vê-lo, no sonho, apitando noite adentro 
é sinal de inquietação. 

Guerra - Presságio de adversidades em quase todos 
os setores de sua vida. 
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Herança - Significa ganhos inesperados de dinheiro. 

Herói - Se você é o herói, aguarde críticas impiedosas 
de alguém que preza muito. Se o herói é outra pessoa, 
proposta lucrativa à vista. 

Hora, Relógio - Indica luta árdua na busca de seus 
objetivos. 

Hospital - Você precisa de alguém para ajudá-lo a 
transpor obstáculos difíceis. 
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Igreja - Orar em uma igreja quer dizer arrependimento 
ou remorso, desejo de regeneração. Pode indicar 
casamento, para os solteiros, ou o encontro de um 
verdadeiro amor. 

Ilha - Por analogia, indica opressão, prisão, perda de 
integridade ou de independência. Examine os planos 
atuais e veja se não está se envolvendo 
perigosamente num negócio ou relação afetiva. 

Ímã - Indica atração e, por analogia, harmonia com a 
pessoa amada. 

Incêndio - Amor ardente, impetuoso, sufocante. 
Desejo sexual que se extravasa durante o sonho. 

Inferno Imagem mítica relacionada com a "queda" do 
espírito evolutivo, o inferno representa remorso ou 
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arrependimento por culpas ou faltas cometidas. 
Lembra instrumentos de tortura e opressão, o medo da 
vingança, da prisão. Sonhar com inferno ou que está 
no inferno não é bom presságio. 

Inseto - Problemas com pessoas de suas relações 
que não são muito sinceras. 

Intestinos - Por analogia, coisa oculta. Ver os 
intestinos de um animal, significa que terá os seus 
segredos revelados. Cuidado com as confidências. 

Inundação Quando intensa, período de trabalho duro; 
mais branda, indica o fim de suas preocupações. 
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Janela - A janela é a abertura para o mundo exterior. 
É a iluminação ou solução de um problemaou difícil. 
Para alguns psicólogos, representa a vagina. A janela 
aberta sugere atitude erótica da mulher em relação ao 
companheiro ou amante. 

Jantar - Jantar sozinho indica egoísmo, dificuldades 
criadas por sua conduta. Jantar acompanhado 
significa problemas solucionados. 

Jardim - É símbolo místico e indica o desejo de 
realização espiritual. 

Jarra - Com tampa, é sinal de felicidade e 
prosperidade. Beber a água do jarro indica boa sorte. 

Jasmim - O jasmim é sempre sinal de alegria, 
felicidade, ventura. 
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Jaula - Símbolo de prisão, opressão, dificuldades e 
aflições. Cuidado: seu subconscienteo está alertando-
o para alguma cilada da vida. 

Jesus -  Sinal de força e consolo. Se você pôde se 
comunicar com Ele, terá paz e muita alegria na vida. 

Jogo - Jogo de xadrez indica meditação, solução 
iteligente de problemas; jogo de cartas sugere aflições; 
jogo de dominó, isolamento em relação à sociedade 
ou aos amigos. As pedras são as muralhas do seu 
isolamento. Se nelas aparecem os pontos que 
expressam o valor numérico que têm, representam os 
amigos querendo ajudá-lo. Se não aparecem, os 
amigos o abandoraram. 

Jóias - O sonho com jóias guarda relação com a 
felicidade e a conquista dos ideais, a fortuna, os 
prazeres. O joalheiro indica o místico, o sábio, o 
professor, aquele que nos transmite sabedoria ou 
soluciona nossos problemas. 

Júri - Se sonhar que é membro de um Júri, procure 
ver o que está errado em sua vida: é sinal de 
aborrecimentos. 
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Lago - Águas tranqüilas indicam alma venturosa e feliz 
com suas realizações; águas revoltas, aflições ou 
terrores em relação à vida e aos problemas que 
enfrenta. 

Lágrima - Sonhar com lágrimas indica perda de um 
filho. 

Lama - Andar na lama é sinal que as coisas não 
andam bem. 

Lápis - Por analogia, representa notícias por meio de 
carta, geralmente pela pessoa amada. 

Larvas - Indicam final triste ou desfecho desfavorável 
de negócios, sociedade ou amor. 

Lavar - Lavar-se em sonho é sempre bom agúrio: é 
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indicação de que se libertará de problemas, aflições, 
dívidas e remorsos. 

Leão - Caçar um leão e matá-lo significa vitória sobre 
as adversidades. Ser perseguido por um leão indica 
problemas dos quais dificilmente você irá se livrar. 

Leilão - Geralmente indica perigo, perdas. Cuidado 
com os seus pertences. 

Leite - Se você é homem e está sugando o leite dos 
seios de uma mulher é sinal de que terá muito 
dinheiro. Tomar leite de vaca, indica que seus 
problemas serão solucionados; tomar leite de ovelha 
ou cabraé sinal de alegrias e prazeres mundanos. 

Leme - Segurar o leme com confiança e levar o barco 
a porto seguro, é sinal de que atingirá os seus 
propósitos e fará bons negócios; perder o leme de 
uma nau indica infortúnio ou aflições. 

Lenha - Cortar lenha, é sinal de trabalho penoso, mas 
que dará bons frutos. 

Lira - A lira é um dos mais antigos símbolos 
herméticos. A Lira de Sete Cordas representa os Sete 
Planetas Sagrados e os sete graus da Iniciação. O 
sonho com lira é sempre de natureza mística. Sonhar 
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que toca lira é indicação do estado de sublime 
"embriaguez" espiritual. 

Lírio - Símbolo da castidade da pureza, imagem da 
criação universal. De natureza lunar, o lírio desperta o 
lado emocional. Pode significar o desejo ardente da 
iluminação ou mesmo um alto grau na escala evolutiva 
espiritual. 

Livros - Os livros são símbolos da sabedoria, do 
intelecto. Sonhar com compra de livros é sinal de que 
aumentará sua cultura; tê-los simplesmente em uma 
estante, sem os ler, é sinal de presunção, vaidade, 
futilidade. 

Lodo - Entrar no lodo, é sinal de aflições, dificuldades. 
Sair do lodo significa salvação, solução de seus 
problemas. 

Lua - A tradição astrológica diz que sonhar com a Lua 
em Áries prediz dignidades; em Touro, exaltação e 
fortuna; em Gêmeos, êxito nos negócios e no plano da 
inteligência; em Câncer, que haverá matrimônio; em 
Leão, grandes honrarias; em Virgem, oraganização; 
em Libra, o amor está a caminho; em Escorpião, você 
está traindo o seu amor; em Sagitário, você vai viajar; 
em Capricórnio, você vai construir sua casa; em 
Aquário, sua mente está brilhante, mas cuidado com 

44 de 66



SONHOS 

os negócios; a lua no signo de Peixes prediz altos 
cargos e bons negócios. Ver a Lua Nova indica atitude 
mística e oculta. 

Luto - Vestir luto por alguém indica aflições, 
sofrimentos, desgostos. Cuidado: algo está errado em 
sua vida. 

Luvas - Sonhar com luvas de pelica limpas, lustrosas, 
bonitas, indica sucesso, êxito social. Você vai ganhar 
um presente. Significa também frivolidades, futilidades. 
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Mala - Por analogia, é indicação de viagem. 

Manteiga - Símbolo de fertilidade. Indica abundância, 
lucros. No aspecto místico, sonhar com manteiga 
significa peregrinação aos lugares santos. Desejo de 
iniciação. 

Manto - A interpretação está relacionada com o 
estado do manto; se rico, bonito, vistoso, brilhante, é 
sinal de venturas, riquezas e conquistas materiais; se 
o manto é pobre, rasgado, roto ou velho significa o 
contrário. 

Mar - Significa lucro e fortuna. Tomar banho de mar 
significa aflições; ver o mar distante é sinal de desejos 
realizados. 

Maçã - Símbolo dos desejos terrestres, está ligado ao 
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"pecado". Daí, sonhar com maçãs pode significar tanto 
a grande conquista de grandes ideais, quanto remorso 
ou arrependimento por culpa cometida. 

Machado - Símbolo da fortaleza, da força. Sonhar que 
cortou madeira com um machadoé sinal de vitória 
sobre os inimigos ou sobre a adversidade. 

Madeira - Símbolo da transformação, da magia, do 
desejo, alquímico de elevação. Cortar madeira é 
vencer obstáculos espirituais; queimar a madeira é 
elevar-se através da "morte" e da ressurreição aos 
mundos superiores. 

Mãe - Ver a Mãe em sonho é indicação de que 
conseguirá atingir seus objetivos. Mas sonhar 
constantemente com a Mãe é sinal de insegurança. 
Você precisa confiar mais em si mesmo. 

Mel - Materialmente, interpreta-se o sonho com mel 
como lucros ou ganhos pelo esforço persistente e 
trabalhoso. 

Mendigo - Se um rico sonha com mendigo ficará 
pobre; mas se é um pobre, ficará rico. 

Mesa - A mesa é sinal de abundância, prosperidade. 
Mesa posta quer dizer fortuna ou conquista. 
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Missa - Assistir a uma missa indica recompensa. 

Moça - Ver uma mulher formosa nos sonhos é sinal de 
que terá um ano próspero e feliz. 

Moeda - Sugere desejo de recompensa. Se no sonho 
a moeda é de ouro ou de grande valor, a indicação é 
de lucro, prosperidade; se de pouco valor, de cobre ou 
de prata, é sinal de dificuldades financeiras. 

Moinho - Ver em sonho um moinho trabalhando, 
moendo muitos grãos, é sempre sinal de abundância e 
prosperidade. 

Monge - Ver um monge nos sonhos expressa o desejo 
de "entrar dentro de si mesmo" para maior 
compreensão espiritual. Um monge mal vestido é sinal 
de hipocrisia, mentira ou mistificação. 

Monstro - Ver monstros nos sonhos pode significar 
um estado de consciência dúbio. Cuidado: você 
precisa fazer um exame de consciência para melhor 
situar-se em relação a suas emoções. 

Montanha - A montanha é símbolo da dignidade, da 
majestade, da opulência, tanto para o homem como 
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para a mulher. Ver ou subir montanha é sinal de 
progresso espiritual ou material; descer da montanha é 
sinal de perda do prestígio. 

Moscas - Revelam o estado de agitação nervosa de 
quem sonha com elas. Procure dominar os nervos e 
vencer a timidez. 

Muletas - As muletas indicam longevidade. 

Muro - Em psicanálise, é o símbolo de proteção 
materna. A interpretação do sonho depende da solidez 
do muro. Se ele for alto, de pedra, bem construído, 
indica segurança e proteção, lucros, fortuna e 
prosperidade. Um muro destruído é ruína, desgraça, 
aflições ou sofrimentos. Saltar um muro, se interpreta 
como traição; cair do muro indica perda da autoridade. 
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Nadar - Nadar com desenvoltura significa adquirir 
fortuna e conhecimento para atingir grandes vitórias 
materiais. Afundar na água é indicação de perda. 

Namorado - Está relacionado com o desejo íntimo de 
satisfação afetiva ou sensual. Ver-se em companhia 
do namorado é indicação de satisfação e alegrias 
sentimentais; brigar com o namorado é sinal de 
aflições ou hipocrisia. 

Nariz - Ver grandes narinas significa triunfo, vitória 
sobre a adversidade ou adversários. Odores 
agradáveis sentidos nos sonhos são sempre prenúncio 
de tranqüilidade. 

Nascimento - O nascimento é interpretado como de 
mau agouro. 
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Naufrágio - Sonhar com naufrágio é prenúncio de 
problemas em sua vida material ou espiritual. Faça um 
exame de consciência, analise-se sistematicamente, 
veja o que está errrado com você. Se for preciso, adie 
os seus compromissos. 

Navalha - Por analogia, significa as más línguas que 
falam mal de você. 

Navio - É sempre um símbolo de salvação. Entrar em 
um navio significa felicidade; viajar é sinal de que 
enfrentará perigos mas se sairá bem. Desembarcar 
em porto seguro é a solução final de seus dilemas. 

Negócios - Sonhar com negócios expressa as nossas 
aflições durante a vigília. Resolvê-los a contento indica 
que terá lucros e propostas vantajosas. 

Neve - Sonhar com neve é sempre uma sugestão de 
paz, harmonia, abundância. 

Noite - Sonhar com a noite é um mau presságio. Pode 
indicar estado de desânimo. Cuidado: recupere suas 
energias, lute com mais entusiasmo para conquistar os 
seus ideais. 

Nuvens - Viajar sobre nuvens, é bom sinal; ver cair 
nuvens do céu indica fortuna. 
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Oásis - Por analogia, sonhar com oásis significa 
descanso, repouso, fim dos sofrimentos e penas. 

Obelisco -Símbolo do raio solar. O sonho com 
obelisco sugere espírito penetrante, argúcia mental. 
Também tem, em função da forma, significado fálico. 

Obesidade - Sonhar com pessoas gordas ou que está 
muito gordo é sinal de aumento de fortuna. 

Óculos - Símbolo que pode indicar ilusão. Quem 
sonha com óculos pode estar fora do rumo certo. 
Reexamine suas atitudes e negócios. 

Oficina - É o lugar de trabalho onde se concretizam os 
ideais, os projetos. Indica trabalho recompensado. 

Olhos - Símbolo solar e da inteligência, do espírito 
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pesquisador. É através dos olhos que entra a luz solar 
que clareia a inteligência e alimenta o Espírito. Sonhar 
que tem muitos olhos é bom presságio; olhos grandes, 
abertos e luminosos são sempre de bom agúrio. 
Indicam desenvolvimento, aumento de fortuna, fé 
religiosa, cultura, iluminação. 

Ouro - A palavra ouro vem do latim "aurum" e 
corresponde ao hebreu "aôr", que quer dizer Luz. O 
ouro, pode significar altas posições, conquistas 
materiais. 

Ovelha - Indica mulher dócil e terna. Ordenhar uma 
ovelha ou comer-lhe a carne é sinal de prosperidade. 
Perseguir uma ovelha,sem alcançá-la, é indício de que 
você está tentando conquistar a mulher errada. 

Ovo - Símbolo universal da vida eterna e da 
imortalidade. É também indicação da potência, da 
fertilidade e da geração. Alquimicamente, o ovo 
representa os mistérios contidos nos recônditos da 
alma humana. Ver muitos ovos é interpretado como 
fortuna à vista. 
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Padeiro - Indica prosperidade, riqueza, abundância. 

Padiola - Sinal de preguiça, falta de ânimo. Pode 
significar acidente. 

Palha - De trigo, indica grande fortuna. Muita palha é 
sinal de dinheiro ganho com muito esforço. 

Palmeira - Sonhar que cortou uma, sugere perigo; ver 
uma palmeira seca, sem folhas, ou palmas, significa 
prejuízos. Um montedelas é sinal de fortuna; uma 
palmeira vigorosa, grande, vistosa, carregada de 
palmas, indica abundância. 

Papagaio - Por analogia, indica um tratante, 
conversador, aquele boa-fala que nos procura para 
passar um "conto". Cuidado! 
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Papel - É sinal de notícias, negócios, contratos que 
serão assinados. Sonhar com papel em branco 
significa projetos que serão concretizados. 

Pára-quedas - Indica solução de problemas. 

Pára-raios - Indica acontecimento inesperado, 
pensamento repentino, idéia feliz. Impulso que o 
arrancará da ociosidade. 

Parteira, parto - Notícias importantes, soluções ideais 
de seus problemas, vitória, libertação, viagem. 
Revelações. Êxito no parto, é indicação de sucesso, 
mas se o parto for mal-sucedido, é sinal de perigo. 

Pavão - Está sempre relacionado com a mentira, o 
orgulho ou a vaidade. Indica também preocupação 
com problemas e o encontro de soluções ideais. 
Mudanças favoráveis. 

Perder-se - Perder-se, em sonho, e reencontrar o 
caminho ou o objetivo, é sinal do fim de uma grande 
angústia. Perder dinheiro indica desvio moral. 

Perfume - Símbolo de reminiscências e lembranças 
do passado. Sonhar com uma atmosfera carregada de 
bons perfumes é indicação de mente ansiosa, 
saturada de lembranças e nostalgias. 
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Pérolas - Se comprar uma pérola, significa que seus 
melhores anseios serão conquistados. Ver muitas 
pérolas é sinal de fortuna, abundância, sucesso na 
vida. 

Peixes - Ver peixes em águas tranquilas, 
transparentes, é sinal de fortuna, bem-estar. Pescar 
peixes, significa triunfo sobre a adversidade ou sobre 
inimigos; comprar peixes indica casamento. Pescar 
peixes em águas turvas é de mau agouro. 

Penas - Sonhar com penas e sinal de satisfação após 
momentos de aflição. 

Peneira - Indica seleção. Sonhar com peneira sugere 
desejo ou necessidade de separar algo que não deve 
continuar. 

Pombos - Sonhar com um pombal cheio, 
movimentado, é sinal de progresso; pombal vazio, é 
mau presságio. Ouvir pombos arrulhando indica 
ansiedade, angústia. 

Ponte - Atravessar uma ponte é sinal de que 
conquistará os seus ideais e vencerá a adversidade. 
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Porta - Sonhar com portas abertas significa novas 
oportunidades; com portas fechadas, problemas, 
dificuldades. 

Praia - O sonho com praia de areia branca, limpa, com 
águas tranqüilas, indica sempre progresso, e bem 
estar. Com praia suja e de águas revoltas sugere 
transtornos e perigos. 

Prato - Ver um prato é presença de coisas agradáveis; 
quebrado, é indicação de perigo. 

Prisão Sonhar com prisão ou que se encontra preso, 
tem relação com os problemas que o sufocam e 
afligem. Examine-os. 

Procissão Se acompanha uma procissão, é prenúncio 
de felicidade. 

Pulseira Mentira, engano, traição, é o que sugere o 
sonho com pulseira. Alguém o está envolvendo 
sorrateiramente. 

Punhal Expressa desejo perverso reprimido. Se está 
oculto na bainha, indica traição ou pensamentos 
ocultos e mal intencionados. Por analogia, indica, 
igualmente, intriga, luta. 
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Quarto - Símbolo de natrureza sexual, a interpretação 
desse tipo de sonho está em função dos móveis que o 
quarto contiver. Bem mobiliado e bem iluminado, 
indica venturas no amor e fortuna; mal iluminado e 
sem mobília, dificuldades no relacionamento. 

Queda - Sinal de perigo (ver Cair). 

Queimadura - Problemas à vista. 
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Rã - Sonhar com rã indica fertilidade, fecundidade. 
Haverá mudanças em sua vida. Indica também 
falsidade: seus segredos serão revelados. 

Raio - Símbolo da potência criadora. É indicação de 
perigo para o setor material. Algo está errado com 
você. Verifique o que é. 

Rato - Símbolo da enfermidade e da morte. É sinal de 
mau agouro sonhar com rato. 

Rede de pescar - Símbolo de riqueza, bens materiais, 
progresso, abundância. Cheia de peixes, é símbolo de 
prosperidade; vazia, indica dificuldade. 

Relógio - O sonho com relógio revela preocupação 
com o tempo perdido em trabalho desnecessário ou 
inútil. 
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Rosário - Sonhar com rosário revela vida rotineira, 
certa, reta, bons costumes. Vida mística. 

Rosas - Símbolo absoluto da perfeição, da mulher 
amada, da concretização do ideal sublime, da 
purificação, do encontro maior com o ser interior que 
habita dentro de cada um de nós. É de bom presságio. 
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Sino - Ouvir tocar o sino é sinal de alegria, festas, 
acontecimentos muito importantes. 

Sol - Sonhar com o sol brilhante da manhã é sinal de 
fortuna, elevação, magnitude; com o sol oculto entre o 
nevoeiro do ocaso é sinal de declínio. 

Sabão - Por sua analogia com o ato de limpeza, o 
sonho com sabão significa dívida ou falta perdoada, 
alívio das penas. 

Sal - Símbolo da força vital, da energia e do 
dinamismo. Sempre um sonho de bom agouro, que 
indica ganhos, prosperidade e abundância. 

Sala - Símbolo dos órgãos genitais femininos. Sonhar 
com sala indica desejo erótico. Uma sala bem 
mobiliada, confortável, é sinal de satisfação de seus 
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desejos; mal arrumada, indica frustrações e decepções 
amorosas. 

Sangue - O sangue está relacionado com abundância, 
riqueza e prosperidade. 

Sapatos - Se novos e bem cuidados, é sinal de 
sucesso, êxito, viagens bem-sucedidas; se rotos ou 
sujos, indicam dificuldades. 
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Taça - Se o sonho é com taça contendo água ou 
vazia, é sinal de vida fútil, sem significado; com vinho, 
alegria, felicidade; taça de cristal brilhante é sinal de 
fortuna. 

Tambor - Sinal de notícia inquietante. 

Tapete - Bonito e confortável, indica satisfação 
interior. 

Tartaruga - Símbolo da construção, da longevidade. 
Significa que você pode confiar nos seus amigos. 
Realize sem pressa, mas com perseverança, os seus 
anseios e ideais. 

Teatro - Participar de uma peça como comediante é 
sinal de sucesso na vida social ou profissional; sair do 
teatro indica perda do prestígio. 
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Telefone - Se toca e não é atendido, indica notícia 
desagradável ou aborrecimento. 

Telha, telhado - Estar no telhado ou colocando telhas, 
é sinal de proteção, aumento de prestígio. Se o 
telhado está rachado, há algo de errado em seus 
negócios. 

Tempestade - Sugere confusão em sua vida material. 
Procure programar-se. 

Tesoura - Pode significar construção ou destruição. 
Se você sonhou com alguém cortando alguma coisa, 
procure descobrir quem é - ele pode querer prejudicá-
lo. 

Tinta - Sonhar com tinta é notícia ou carta à vista. 

Torre - Símbolo da proteção, da defesa e, ao mesmo 
tempo, da Busca do Infinito. Ver em sonho uma torre 
erguida é sinal de segurança; em ruínas, é indicação 
de perigo. 

Trança - Por analogia, indica intrigas, fofocas, 
traições. 

Túmulo - Símbolo do Inconsciente. Sinal de perigos. 
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Vaca - Símbolo da fertilidade e da abundância. Sonhar 
com vacas é sempre bom augúrio para todos os 
setores da vida. 

Vassoura - O sonho com vassoura tem diferentes 
significados; varia conforme as condições da pessoa 
que sonha. Se é rica, indica diminuição da fortuna; se 
é pobre, aumento dos bens. Em qualquer caso, pode 
significar desejo de reforma interior. 

Veneno - Cuidado, alguém está tramando contra você. 

Vespa - Ser atacado por uma vespa quer dizer que 
você poderá ser assaltado por um indivíduo perigoso. 
Indica lutas, ataques, pelejas. Discussão, intriga que 
deve ser evitada. 

Voar - Sonhar que voa horizontalmente sobre uma 
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floresta ou sobre um vale é sempre boa indicação. 
Significa mudança de um estado para outro: se você 
está bem, tenha cuidado; se vai mal, poderá melhorar. 
O sonho com vôo sugere ânsias de viajar. Sugere 
também alegria, boas notícias, acontecimentos 
inesperados. 

Vulcão - Sonhar com vulcão é sinal de perigo. Ver a 
erupção é lembrete para que se programe melhor - 
tudo está errado com você. 
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