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 به جسم وازگشت ب روند و تمرینات خروج از جسم،  شنوخواب رنوآموزان نگرانی هاي  کی از دلی

بسیاري می پرسند آیا امکان گم شدن در جهان هاي بیرون آمدن از آن حالت مرموز است.  چگونگی

بین نخواهد می توان سناریویی را تصور کرد که طی آن خودآگاهیِ فرد رویا آیا د دارد؟ویا وجور

 نماید؟  رهامعمول یا حتی براي همیشه  از اندازه برگردد و جسم را بیش
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در  هی یا پیکر رویایی شماخودآگا لودر حالت معم است: امکان ندارد که "خیر"سر راست،  جواب

 یا راه برگشت را گم کند: بماند خواب جهان هاي 

را به سوي جسمتان متمایل می سازد.  "شما"در تجربه هاي موسوم به خروج از بدن، همواره نیرویی 

این نیرو آنقدر پایدار و توانمند است که به محض اینکه به جسم خود فکر کنید، به سمت آن کشیده 

 می بینید یا به شتاب بیدار می شوید.  شده و خود را در جلوي جسم خوابیده

مین ه. ه سر می برندبدر تجربه خروج از بدن، جسم و ذهن در تعادلی کامل و البته بسیار شکننده 

داي دالیل بیرونی مانند شنیدن ص. این می تواند به ی شودمیدار یابین بواین تعادل به هم بریزد، رکه 

یا به دالیل درونی مانند هراس بیش از حد در زمان رویا  ؛جسم خوابیده  غیر منتظره یا تکان خوردن

. در هریک از این موارد تعادلی که الزمه ي ماندن در وضعیت خروج از روي دهدو یا قصد بازگشت، 

          می گردد). ریزد و رویابین بیدار می شود (به حالت عادي برجسم است به هم می 

ه عدم بازگشت بماندن و بنابراین امکان گم شدن در جهان هاي رویا، ندانستن راه برگشت، یا امکان 

. چرا می گوییم در حالت عادي؟ چون پیش فرض د نداردوجو مشابهیا موارد  در حالت عادي جسم

د رسالت ویژه وذهن و روان سالمی برخوردار است و براي خ ین جمالت ازما این است که مخاطب ا

ي هاي یا بیمار )زوفرنیاسکی( روان گسیختگی اي قائل نیست. براي نمونه افرادي که دچار بیماري

ند. چون به علت خواب روشن درگیر شو مشابه هستند اکیدا نباید با مقوله ي خروج از جسم و

، ممکن است فکر کنند و عدم تعادل از رویا روزمره شناخت واقعیت انی در ونات وسواس بیش از حد،

  که در جهان هاي رویا گم شده اند!
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سوال گم شدن در رویا مواجه می ریشه هاي این پرسش چیست و چرا کارآموزان خواب روشن با  اما

تجربه ي آنچه که در شوند؟ علت این است که بسیاري تصور می کنند دنیاي خواب آگاهانه یا 

تصور بسیاري از این عزیزان روزمره است. واقعیت  انندمبا آن روبرو می شویم خروج از جسم 

ممکن است آدرس جایی را پیدا نکنیم یا به عنوان مسافر دنیاي روزمره همان طور که در  اینست که

 این رخداد ممکن است در رویاي آگاهانه هم پیش بیاید.  در شهر و مکان تازه گم شویم، 

 سافرت به همان معنی همیشگیرا بکار می گیریم، منظور م رویا مسافر رویا، یا سفر اصطالحاتوقتی 

یزهایی چهمه با  و تصویري نیویارویی درواین استعاره فقط بیانگر رنیست.  هاي معمولدو با بازخور

گاهی در خواب می توان . جهان هاي رویا همین جا هستند. آنها نداریم بیداري توجهی بهست که در 

   تجربه کرد.  آنها را 
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