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Introdução 
 

 
 
Sonhos. Todos sonhamos. Ainda que muitas pessoas não se lembram 
deles, sonhamos, em média, de cinco a sete sonhos por noite. E tais 
sonhos dizem muito sobre você, sobre os seus sentimentos e sobre o 
momento atual que você vive. Dado isso, lembrar deles é forma de 
auto-conhecimento. 
 
Se você é dessas muitas pessoas que não consegue se lembrar dos 
sonhos, este guia foi feito por você. Aqui, vamos te instruir tudo o que 
você deve fazer para começar a lembrar de seus sonhos. Pronto?! 
 

 
 
 



Como Lembrar de Seus Sonhos 

 
 
Pensamos em fazer esse guia em capítulos. Mas talvez o melhor seja 
fazer uma lista de dicas. Você não precisa praticar todas elas para ter 
resultados. Mas a conjunção de algumas delas vai te ajudar 
profundamente. Vamos a elas: 

● Durma bem: parece muito óbvio, mas uma boa noite de sono 
facilita muito com que você lembre dos seus sonhos. Isso porque 
os sonhos costumam ser mais longos e profundos quando 
entramos no estado REM, que é mais facilmente atingido quando 
o sono dura mais tempo. É nesse período que ocorrem os sonhos 
lúcidos, onde você consegue vivenciar mais os eventos. A maior 
parte dos sonhos lúcidos ocorrem após seis horas de sono. Para 
você melhorar a sua qualidade do sono, você deve dormir em um 
ambiente livre de luzes e ruídos sonoros. Uma boa cama também 
ajuda. E a alimentação controlada também é fundamental, dado 
que bebidas cafeinadas e comidas pesadas podem atrapalhar a 
qualidade do seu sono; 

● Escreva um diário de sonhos: pode parecer irônico manter um 
diário dos sonhos se você tem dificuldade de se lembrar deles. 
Todavia, só o fato de ter um caderno ao lado da cama para anotar 
os seus sonhos influencia o seu subconsciente a passar a lembrar 
deles. O ideal é manter um caderno e uma caneta na sua 



cabeceira de cama e fazer o registro logo após acordar, antes de 
levantar. Registre todos os detalhes que você lembrar. Se você 
fizer logo após acordar, vai se lembrar muito melhor deles; 

● Suplemente: existem alguns suplementos que podem te ajudar a 
dormir melhor e até mesmo se lembrar de seus sonhos. Os 
suplementos que estimulam os sonhos lúcidos são chamados de 
oneirógenos e tem seu uso cultural por centenas de anos. Um 
exemplo é o Huperzine-A, um oneirógeno que pode melhorar 
muito a lucidez dos seus sonhos. Ele nada mais é do que uma 
substância extraída de um musgo chinês, que torna o seu sonho 
mais vívido - o que o faz lembrá-lo melhor, por consequência. 

● Técnica especial:  é possível lembrar melhor dos seus sonhos se 
você acordar várias vezes pela noite. Todavia, essa técnica não é 
recomendada para quem tem dificuldade de dormir. A lógica é que 
lembramos mais facilmente do nosso último sonho. E se nós 
acordarmos mais vezes, lembraremos de mais sonhos. 

● Leia sobre significados de sonhos: você pode acreditar ou não. 
Não importa. Ler sobre o que cada sonho significa vai fazer você 
ter uma vontade subconsciente maior de se lembrar de seus 
sonhos. E você também pode descobrir coisas profundas sobre o 
seu subconsciente lendo sobre o que cada sonho quer te dizer.  

● Mentalize a intenção: imaginar que você quer lembrar de seus 
sonhos é uma forma de fixar no seu subconsciente que você quer 
se lembrar. Funciona muito. Parece mágico.  

 
Como você pode ver, com alguns pequenos passos é possível 
aumentar, e muito, a quantidade de sonhos lembrados. Tenha a 
consciência de que não acontecerá de um dia para o outro. Mas tudo se 
conquista com um pouco de treino. 
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