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Esta é uma tentativa de lançar algumas pálidas luzes sobre a face

escura dos sonhos. Várias de suas eminentes facetas foram focalizadas, lançando-se mão da multiplicidade de teses que emolduram o
processo onírico, que tem a sua gênese nos recessos da alma humana.
O sonho, nas páginas deste livro, é analisado científica e espiritualmente, escoimando-se a tradicional visão supersticiosa e divinatória que lhe costumam, primordialmente, atribuir.
Não há, aqui, pois, interpretações folclóricas e lúdicas do sonho; há, sim, um pugilo de concepções que, contraditórias ou não,
são frutos de especulações e experimentos notáveis.
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Prefácio

Motivo de discursos e teses oriundas das mais distintas e di-

versificadas correntes filosóficas, o entendimento dos mecanismos e significados dos sonhos apresenta-se, desde as mais
remotas culturas até as gerações atuais, como um dos maiores
desafios para o conhecimento e controle do próprio ser e do
mundo intangível.
Mesmo as sociedades mais primitivas, fossem elas pagãs
ou não, formularam teorias que tentaram explicar a cadência de
lembranças e imagens cultivadas durante o sono, as quais muitas vezes se referiam a acontecimentos futuros ou a diálogos com
entes já falecidos.
Entretanto, a tentativa de realizar leituras diretas ou basear-se unicamente em fundamentos desenvolvidos pelas doutrinas psicológicas vigentes que consideram os sonhos como
projeção do inconsciente ou dos desejos reprimidos, induz a interpretações vãs e errôneas dos mesmos, no momento em que
não é considerado um elemento preponderante: o Espírito!
A visão espírita do sono e dos sonhos
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É durante o sono que o Espírito, liberto dos condicionamentos
físicos impostos pelo corpo, e psicológicos, decorrentes do meio
social em que se encontra, passa a exercer suas faculdades de
modo integral no ambiente espiritual com o qual se afina. Ao
retomar o estado de vigília a “mente” compõe as vivências plenas experimentadas durante o sono, a partir de fragmentos de
imagens mentais, sejam elas reflexos das atividades do dia a dia
ou do campo espiritual.
Através de relatos dos sonhos e experiências ocorridas em
diferentes circunstâncias e épocas, protagonizados e/ou pesquisados por personalidades de credibilidade incontestável, A Visão
Espírita do Sono e dos Sonhos traz uma análise própria dos
fatos à luz do Espiritismo, confrontando-os com teorias e pressupostos diversos, cuja abordagem atesta a imortalidade da alma e
apresenta os sonhos como memória Espírito-psíquica, fruto do
intercâmbio do indivíduo com o plano espiritual no processo de
desprendimento da alma durante o sono.
Salvador, Bahia, setembro de 1994
Andréa Mota Marchesini
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