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TREINAMENTO
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SONHOS
Algumas pessoas têm mais facilidade para sonhar do que
outras. De qualquer forma, é possível aprimorar os sonhos
e incentivar a aparição de cada vez mais símbolos seguindo
algumas dicas simples, que servirão mais ou menos para
cada pessoa, devido às suas peculiaridades.

Acorde com um primeiro despertador e volte a
dormir, acordando uma hora depois com um
segundo despertador. Neste intervalo, os sonhos
tendem a ser mais ricos, pois o estágio REM é
alcançado mais facilmente.

Use óleos essenciais ligados ao Ar e aos sonhos,
como por exemplo uma gota de óleo de Alecrim,
Eucalipto ou Artemísia passada na testa ou abaixo
do nariz. Isso irá aprimorar a lucidez e a clareza
dos sonhos.

Durma segurando um objeto pequeno, como uma
pedra, cristal ou bloquinho de madeira. Isso te
ajudará a ter maior clareza dentro do sonho, e até
mesmo perceber que está sonhando.

Anote seus sonhos assim que acordar, por mais
irrelevantes que possam parecer. O
direcionamento de atenção para os sonhos vai
fazer os próximos virem mais ricos em simbolismo.

ANOTANDO SONHOS
Apesar de sonhar bastante, algumas pessoas podem esquecer
seus sonhos, enquanto outras lembram muito facilmente deles.
Seguindo algumas técnicas simples de anotação de sonhos é
possível aprimorar as práticas Oníricas.

Anote os sonhos assim que acordar. Para isso, mantenha papel
e caneta ou um celular com aplicativo de escrita sempre por
perto ao dormir. Gravar um áudio também pode ser vantajoso,
mas a escrita nos força a buscar palavras e trazer para a
consciência alguns detalhes valiosos dos sonhos.

Anote os detalhes que lembrar e por meio deles chegue a
mais informações. Se sonhou com uma parede, tente lembrar
cor e textura da parede, o brilho e a opacidade que ela tinha,
se você encostou ou não nela. Se sonhou com um animal,
lembre o que o animal fez, qual foi seu sentimento ao vê-lo,
quais as características que possam ajudar a identificar a
espécie.
Anote todos os detalhes que lembrar, por mais simples que
sejam. Eles podem não fazer sentido a princípio, mas ser
importantes nos próximos sonhos, ajudando na interpretação
quando se olha o conjunto completo das anotações.
Siga uma técnica de anotação em camadas: primeiro anote
substantivos, depois adjetivos que os qualifiquem, depois
verbos relacionados a eles, em seguida passando pelo texto e
o completando com conectivos. Isso evita que se esqueça de
alguma parte enquanto se escreve muito detalhadamente
sobre outra.

INTERPRETANDO
SONHOS
A interpretação de sonhos é a parte mais complexa e mais
recompensadora do trabalho onírico. Enquanto alguns significados
são facilmente captados, outros só serão entendidos tempos
depois. Alguns aspectos, ainda, podem estar escondidos sob
camadas de simbolismos que vimos no nosso cotidiano e foram
trazidas para o sonho. Em linhas gerais, podem ser considerados os
seguintes aspectos, que podem variar de pessoa para pessoa:

❖Quando sonhar com pessoas desconhecidas, elas podem significar
pessoas conhecidas, dependendo da sua atuação no sonho.
❖Observe os cenários dos sonhos, eles podem indicar os sentimentos
e emoções associados à situação sonhada.
❖Quando sonhar com pessoas conhecidas, elas podem significar as
partes da sua psiquê que se conectam àquelas pessoas.
❖Sonhar com peças de roupas ou com a ausência delas pode
significar sua capacidade ou incapacidade de agir no mundo, seja no
campo do pensamento (chapéu), do trato social (blusa e calça), do
caminho que está seguindo (sapato), etc.
❖Sonhar com animais pode indicar a necessidade de certos aspectos.
Pesquise a medicina e o simbolismo daquele animal em diversas
culturas e mitologias.
❖Primeiramente, busque sempre situações pessoais, da sua jornada
individual, que remetam a cada elemento. Só então vá atrás de
significados coletivos em livros ou sites de interpretação de sonho.

ARQUÉTIPOS
JUNGUIANOS
Uma figura
trapaceira pode
indicar Trickster e a
necessidade de
observar traições.
Uma figura animalesca
atacando em um sonho
pode indicar a Sombra
e a necessidade de
compreender algum
aspecto seu que está
oculto.

Uma figura agitada
pode indicar Hare e
a necessidade de
movimentação,
rapidez.

Uma figura idosa e
sábia pode indicar o
Maná e a
necessidade de
buscar conselhos.

Uma figura
masculina em um
sonho pode indicar
o Ânimus e a
necessidade de
agir.

Uma figura forte
pode indicar o Red
Horn e a
necessidade de se
fortalecer ou lutar.

Uma figura
feminina em um
sonho pode indicar
a Ânima e a
necessidade de
refletir.

Uma figura gêmea
pode indicar os
Twins e a
necessidade de se
equilibrar.

SONHOS
DIRECIONADOS
Para obter sonhos direcionados,
observe os passos a seguir.

Escolha o
elemento com o
qual deseja
sonhar.

Durma com
cartas ou
papeizinhos com
o elemento
desejado
embaixo do
travesseiro.

Anote todos os
sonhos e
interprete-os. No
começo, ele pode
aparecer
indiretamente.

Estude todos os
aspectos daquele
elemento.

Repita o nome do
elemento antes
de dormir, como
se fosse um
mantra.

Com o tempo e a
prática, ele irá se
materializar de
forma explícita
nos sonhos.

Desenhe o
elemento ou algo
que remeta a ele,
na forma de um
sigilo.

Medite sobre o
elemento antes
de dormir,
mentalize que
está encontrando
com ele.

Nem todos os passos acima precisam ser realizados, e a
eficácia de cada um deles dependerá das especificidades do
funcionamento da mente de cada pessoa.

ENVIO DE SONHOS
Para enviar sonhos a uma pessoa,
siga os passos abaixo.

1. Preferencialmente, faça primeiro a prática de
direcionamento de sonhos para você mesmo
conseguir sonhar com o elemento.
2. Estabeleça um link com a pessoa desejada, usando
uma figura, um objeto ou um símbolo que tenha
ligação com a pessoa.
3. Se possível, peça para a pessoa ativar o símbolo
também, melhorando a qualidade da ligação entre
você e ela.
4. Mentalize que o elemento está indo até a pessoa, e se
possível coloque uma carta ou papel que represente o
elemento junto ao link estabelecido.
5. Confirme com a pessoa sobre o recebimento.
Inicialmente, ela pode receber situações relacionadas
ao elemento, e com o tempo e a prática ele irá se
materializar de forma explícita nos sonhos.

Indica-se que a pessoa esteja sempre a par da situação, assim irá
permitir a chegada dos sonhos e eles serão transmitidos com
mais facilidade. Não faça essa prática sem permissão explícita
do alvo ou sem utilizar o link espiritual, pois a informação pode
ser entendida como ruído ou ataque, e será combatida.

ONIROMANCIA
Para realizar uma divinação voltada a situações
específicas utilizando sonhos, siga os passos abaixo.

1. Primeiramente, estabeleça uma linguagem pela qual
receberá as informações. Podem ser animais, números,
lugares, deuses, anjos ou demônios, desde que seja
estabelecido que aquele tipo de elementos, e somente os
elementos daquele tipo, serão utilizados para a divinação.
Isso ajuda a filtrar os sonhos de Oniromancia dos sonhos
“comuns” que dizem respeito ao inconsciente.
2. Em seguida, aplique a prática de sonhos direcionados, mas
ao invés de direcionar o sonho à resposta desejada,
direcione o sonho à pergunta que será feita. Por exemplo,
antes de dormir mentalize alguém te falando sobre onde
está um objeto que você perdeu, mas quando chegar na
parte da localização em si deixe uma lacuna. Para saber
quem está atacando astralmente um amigo, mentalize uma
pessoa atacando o amigo em questão, mas deixe sua face
em branco.
3. Antes de dormir, simplesmente faça as perguntas para as
quais deseja respostas, de forma pausada e profunda, com
bastante concentração.

4. Anote todos os sonhos e interprete-os. Inicialmente,
podem aparecer situações relacionadas ao elemento, e
com o tempo e a prática ele irá se materializar de forma
explícita nos sonhos.
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