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اشباح خواب روشن باشنده هایی هستند که رویابین در رویای آگاهانه با آنها برخورد می کند. این 

ا به اشباح یا باشنده ها همگی دارای جسم یا پیکر هستند. چنان که رویابین می تواند آنها را ببیند ی

  .منامی می( تن دارای) َتندار را آنها رو این از  آنها دست بزند.

تندارها ممکن است همیشه به شکل انسان نباشند اما ویژگی بنیادی آنها اینست که گویا دارای 

 خودآگاهی هستند و می توانند با رویابین پیوند برقرار کرده با او حرف بزنند یا به پرسش های او

ی ولی جواب دهند. چنین باشنده ای شاید به شکل انسان، جانور، گیاه، یا حتی پیکری بی معن

 .کرانمند باشد
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بختک  که فشار سینه ناشی از فلج خواب است فرق می کند. کسانی که بختک تندار با سیاهی یا

را تجربه می کنند، به نظرشان می رسد که پیکری بر سینه آنها نشسته و گلویشان را  اختیاری

فشار می دهد. این پندار ناشی از فلج خواب است و با اندکی کوشش می توان بر آن چیره شد. 

پیش می آید  تجربه خروج از بدن یا تجربه خواب روشن ر پدیده ای جدا از بختک است و درتندا

 .ن است هر شکلی داشته باشدو چنان که گفته شد، باشنده ای خودآگاه است که ممک

با تندار می توان پیوند برقرار کرد و با او وارد گفتگویی دو جانبه شد. هر چند چنین گفتگویی 

شاید با یک گفتگوی عادی همسان نباشد. تن صدای تندار بر خالف آنچه که رویابین انتظار دارد، 

تن او ممکن است بسیار تند و ممکن است به شکل فریاد یا جیغ یا نجوا باشد و شتاب سخن گف

 .غیرقابل فهم یا خیلی شمرده و خسته کننده باشد به طوری که حواس رویابین را پرت کند

پژوهشگران خواب روشن بر این باورند که تندارها ویژگی های پنهان ضمیر ناخودآگاه خواب 

این باورند که برخی بیننده و بازتاب دهنده ی گوشه ای از شخصیت درونی او هستند. رازوران بر 

از تندارها ریشه در ضمیر ناخودآگاه نداشته و موجودیتی کامال جداسر دارند. هر دو طرف بر این 

  .باورند که تندارها دارای خودآگاهی هستند و می توان با آنها پیوند برقرار کرد

 

http://khaab.info/%d8%a8%d8%ae%d8%aa%da%a9-%d9%88-%d9%81%d9%84%d8%ac-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8/
http://khaab.info/%d8%a8%d8%ae%d8%aa%da%a9-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/
http://khaab.info/%d8%a8%d8%ae%d8%aa%da%a9-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/
http://khaab.info/%d8%a8%d8%ae%d8%aa%da%a9-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/
http://khaab.info/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d9%88%d8%b4%d9%86/


 
 

www.khaab.info                             telegram.me/khaaberoshan 

 

درک آن هستید،  تندارها باور نمی کنند که در رویای شما هستند. آنها معتقدند جهانی که در حال

در این باره  خواب روشن نه در خواب بلکه بی چون و چرا واقعی ست. اگر با یکی از تندارهای

 هیچ به و کنید می تجربه را شما بقبوالند دارید واقعیتی دیگر  گفتگو کنید، او کوشش می کند به

 .داند نمی رویایی یا غیرواقعی را خود زندگی وجه

که جواب های آنها  رد اینستدودلی پیشه کما چیزی که موجب می شود در واقعی بودن تندارها ا

ویابین در هر چقدر که ر است. یا کودکانه نادرست ای بسابه پرسش های شما بسیار ابتدایی و 

و بهتر بتواند رویای خود را کنترل کرده و خودآگاهی خود را  داشته  خواب روشن مهارت بیشتر

کند؛ تندارهای رویا هم به همان نسبت زیرک تر، باهوش تر و دقیق تر می شوند. در این ژرف 

 است. حالت جواب های آنها هم فرزانه تر و هدفمندتر 

 تندارهای تازنده )مهاجم(

ناوابسته  باشنده یشد، تندارها دارای خودآگاهی هستند و مانند یک که گفته  چنان

از آنها  دامنه گسترده ایرسد که  به نظر میند. یا عمل کن بیندیشندمی توانند 

 با صحنه های اکشن  یا درگیر کردن او دن رویابینو از ترسان خواستار هیجان هستند
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از این رو همواره در خواب روشن با موقعیت هایی روبرو هستیم که لذت می برند. 

 می شناسیم. بیمناکقعیت های مودر زندگی عادی به عنوان 

 باید پیام دوستی و همیاری برایدر رویای خودآگاهانه از چنین وضعیتی دوری برای  

 . تندارها فرستاد

 بدنهادیاز  همچنینو  داشته پیوندتازنده ی رویابین هایی که نمی خواهند با تن دارها

  ها را نادیده می گیرند.، آنآنها در امان باشند

پذیرش یا وادار کردن او به  تازندهیدن تندار بوراه دیگر مبارزه رو در رو و در هم ک

رویابین به پایان می  سودبه  در بیشتر مواردچنین مبارزه ای . استبرتری رویابین 

 .به خود است معطوف کردن توجه رویابینتندار تازنده  رسد چون هدف

، نگاه کردن به او و پرسش از تندار تازنده یورشدیگر برای پایان دادن به  یک راه 

را می  یورش انگیزهنگاه می کند و از او  تازندهبه تندار  سر راستاوست. رویابین 

 .پرسد یا به او پیشنهاد کمک می دهد
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و ، با انواع دیگری از تندارها در خواب روشن و ترسناکتازنده  افزون بر تندارهای

تندارهای تندارهای سرگردان و بی هدف، پدیده خروج از جسم روبرو هستیم: 

تندارهای  تندارهای ایزدی، تندارهای بیگانه و، اسطوره ای، تندارهای حیوانی و گیاهی

  سیمرغی )راهنما(.

 
 

 کانال تلگرام:
 

https://telegram.me/khaaberoshan 
 

 آدرس سایت:
 

www.khaab.info 
 
 
 

https://telegram.me/khaaberoshan
http://www.khaab.info/

