
Sono e Sonhos

Cristina  D. Borneo  - Janeiro 2023



Desdobramento x Desmembramento

https://julianainfurna.com/11-dicas-projecao-consciencia/

https://www.youtube.com/watch?v=zq9oRcnCHiQ



Livro dos Espíritos – Cap. 8  DA EMANCIPAÇÃO DA ALMA

400. O Espírito encarnado permanece de bom grado no 
seu envoltório corporal?

“É como se perguntasses se ao encarcerado agrada o 
cárcere. O Espírito encarnado aspira constantemente
à sua libertação, e tanto mais deseja ver-se livre do 
seu envoltório, quanto mais grosseiro é este.”

401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo?

“Não, o Espírito jamais está inativo. Durante o sono, 
afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não
precisando este então da sua presença, ele se lança
pelo espaço e entra em relação mais direta com os
outros Espíritos. ”

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

https://jimsop.blogspot.com/2017/12/sleeping-on-couch.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Livro dos Espíritos – Cap. 8  DA EMANCIPAÇÃO DA ALMA

402. Como podemos julgar da liberdade do Espírito durante o sono?
“Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o Espírito mais faculdades do que 
no estado de vigília.

viajam, 
estudam, 
instruem, 
trabalham

SINTONIA

contato com 
outros espíritos
encarnados ou
desencarnados

lembra do 
passado e 

visita o futuro



Livro dos Espíritos – Cap. 8  DA EMANCIPAÇÃO DA ALMA

403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos?
.... como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo tem dificuldade em conservar
as impressões que o Espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos
corporais.”

407. É necessário o sono completo para a emancipação do Espírito?
“Não; basta que os sentidos entrem em torpor para que o Espírito recobre a sua liberdade.

412. Pode a atividade do Espírito durante o repouso ou sono corporal fatigar o corpo?

“Pode, pois que o Espírito se acha preso ao corpo qual balão cativo ao poste. Assim como as 
sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do Espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-
lo.”



Livro dos  Médiuns Cap 25 Item 284

284. Evocações das pessoas
vivas

39.ª. Em que estado se acha o 
corpo da pessoa cujo Espírito é
evocado?

“Dorme, ou cochila; é quando o 
Espírito está livre.”

https://www.centropazeamor.com.br/desdobramento-espiritual-o-que-e/



Tipos de Sonhos Segundo o Espiritismo
1. Simples ou Fisiologicos ou Comuns: nossas

preocupações do dia a dia. Mais rudimentares e 
cerebrais. Disposições físicas ou psicológicas.

2. Reflexivos: lembranças de vidas passadas, são
fragmentadas porque são imagens arquivadas na
mente do espírito. Dependem da sintonia
mental. Podem ser para lembrarmos de 
compromissos assumidos ou espíritos que 
querem nos lembrar de experiências negativas
como cenas dolorosas, traumáticas. 

1. Espíritas ou Lúcidos:  distanciamento maior do 
espírito do corpo físico. Atividade real do espírito
como cursos, aprendizados, trabalho. São as 
vivências do nosso espírito. São mais nitidos, 
coloridos, com uma sequencia.

https://cultura.culturamix.com/espiritualidade/sonhos-recorrentes-o-que-isso-significa-
no-espiritismo



ESE Cap 28 Itens 38, 39 – Prece no Momento de Dormir

— Minha alma vai estar por
alguns instantes com os
outros Espíritos. Venham os
bons ajudar-me com seus
conselhos. Faze, meu anjo
guardião, que, ao despertar, 
eu conserve durável e salutar
impressão desse convívio.

https://jornaldobolsao.com.br/sonhar-com-ex-colega-de-trabalho-tem-algum-significado/



Sonhos e a Ps icologia

https://joanasantiago.com.br/a-importancia-dos-sonhos/

Freud  (1856- 1930)  x Jung  (1875-1961)



As Fases do Sono

https://physicalcare.com.br/apneia-do-sono-e-ronco/fases-do-sono/



Sonhos

José e o sonho do faraó Gênese Cap 41

August Kekulé - átomos de benzeno

“Em um sonho, vi uma mesa 
onde todos os elementos se 
encaixavam conforme
necessário. Despertando, 
imediatamente anotei em um 
pedaço de papel.”   

Mendeleiev

https://clubedaquimica.com/2022/07/21/o-sonho-e-as-descobertas-quimicas/?amp=1

Mateus 2:13-23



Higiene do Sono

1. Rotina de horário para dormir
2. Evite o consumo de alimentos

estimulantes nos períodos da tarde e 
da noite

3. Se você tem perturbações no sono, 
evite exercícios no período noturno

4. Restrinja o quarto e a cama para 
dormir

5. Crie uma rotina de relaxamento
6. Tenha prazer de estar em seu

quarto
7. Deixe as telas fora do quarto
8. Cultive hábitos que favoreçam o 

relaxamento
9. Prece, leituras
10. Pedir auxílio aos nossos mentores

durante o sono. 

https://br.mundopsicologos.com/artigos/conheca-8-habitos-da-higiene-do-sono



Conclusões
▪ Graças ao sono, o Espírito encarnado está sempre em relação com o 

mundo Espiritual. 

▪ O sono é a porta que se abre para que possamos ir ter com os
Espíritos no plano extrafísico, é o banho de sol para o presidiário , 
enquanto aguardamos a libertação total que nos restituirá ao meio
que nos é próprio. 

▪ Vivemos duas fases distintas da existência, uma no corpo físico
(quando despertos) outra no Plano Espiritual (quando em
repouso). 

▪ Como no período do sono somos assistidos pelos Espíritos
Protetores que nos auxiliam, nos instruem e alertam, acerca de 
nossas necessidades espirituais, ou somos envolvidos por entidades
ainda presas aos aspectos inferiores da vida, cabe nos preparar
conscientemente e pela oração, pedirmos a Deus e aos bons 
Espíritos a sua ajuda no período do sono físico.

https://tenor.com/search/sono-gifs



Obrigada !  Thank You!
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