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Michał Jan: SEN – czy ktoś z was miewa sny, gdzie lata, a co
jeszcze, sprawia rękoma/umysłem, że może przesuwać przedmioty,
rzucać nimi z niesamowitą siłą (coś a la dragonbul hehe)?
Ostatnio zauważyłem u siebie dziwną ewolucję w snach, jak by
to powiedzieć.
Dzisiaj miałem sen, że typowo latałem, przesuwałem przedmioty,
rzucałem nimi i nie robiłem tego bezcelowo tylko był to typowy
upgrade, trening w celu robienia progresu i zdobywania
wyższych poziomów.
Normalnie widziałem
progresywnie.
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Zaznaczę jeszcze, że ostatnio często śnią mi się tablety
Xtasy, w tym śnie również były one jednym z głównych
czynników.
Mój level to, z tego co pamiętam 193 (1+9+3 = 13 liczba, która
mnie prześladuje i jest ze mną na okrągło, taki talizman
pozytywny, często suma różnych cyfr, godzin itd. daje 13 już
kiedyś wspominałem o tym).
Strange.

Michał Jan: A level pojawiał się niewiadomo gdzie w dziwny
sposób, w ogóle mało pamiętam z tego snu, bo budzik mnie
obudził rano do roboty i piszę to, co zapamiętałem.
Brakowało mi czerwonych koniczynek w tym śnie, żeby nabić
jeszcze lepszy level i zrobić większy progres.

JoAnna: Ja zawsze latam w snach.

Zazwyczaj ktoś mnie goni

i kiedy kończy się droga ucieczki – odlatuję.
Freud ma w tym
temacie coś do powiedzenia – podobno to symbol erekcji, ale
podchodzę z przymrużeniem oka.

Max Love: Michał, miałem w snach różne testy w różnych formach
(jakie testy, jakie formy to zależy od indywidualnego twojego
interpretatora, który tworzy sen) czasem powtarzają się sny co
kilka minut śpiąc i sytuacja jest od początku, i trzeba
znaleźć rozwiązanie, jak się znajdzie to jest kolejny sen.
przez nas cały czas przechodzi jakiś strumień informacji,
który odbieramy, obrabiamy i na tej bazie działamy, mniej lub
bardziej świadomie. Porównałbym to do rośliny, która cały czas
rośnie.

Norbert: U mnie latanie jest mocno związane z odzyskiwaniem
świadomości… najłatwiej się rozbiegać i nisko nad ziemią, a
później dopiero w górę… rzadko kiedy udaje się po prostu
lewitować… a co do statystyk i levelów to nie mam pojęcia o
czym mowa… może przybliżysz.

Michał Jan: Co do statystyk i levelów, to często śni mi się,
że jestem jak by w grze i uczę się różnych rzeczy, programuję,
raz gonił mnie haker nad blokami, które były po prostu
komputerowymi strukturami, czułem, że jest to program, siatka
(czyli to w czym żyjemy, matrix), zbliżał się, uciekałem i tak
cały czas. W końcu prawie mnie dogonił zatrzymał się i mówi
„wszyscy jesteśmy hakerami”, i się obudziłem.
A dzisiaj w nocy miałem sen, że rzucałem przedmiotami,
podnosiłem coraz cięższe: kanapy, krzesła itd. i za pomocą rąk

oraz telepatii rzucałem nimi z niesamowitą siłą, powodując
ciekawe wybuchy, ogień itd.
I co jakiś czas pojawiały się statystyki (które w śnie
odbierałem jako poziom świadomości), byłem na 1 miejscu z
bardzo wysokim wynikiem, w śnie pamiętam mojego przyjaciela,
który był po mnie i dalej nie wiem kto to był.
Im więcej brałem koniczynek tym moc rosła i mogłem robić
szybciej progres.

Max Love: Pewnie sporo grasz i twój interpretator tak kreuje
czy interpretuje sny.

Michał Jan: Nie gram w ogóle w gry od wielu lat.

Michał Jan: Produkuję muzykę, pracuję i baluję/spędzam czas z
przyjaciółmi, kolegami i znajomymi.

Michał Jan: Hakuję w życiu, chodząc po baletach, poznając
ludzi i przedstawiając im różne sytuacyjne problemy, czytam
ich, manipuluję, poznaję, kąsam, po chwili dając antidotum
itd.

Max Love: A to ciekawe, że w formie gry ci pokazuje.

Michał Jan: Strange w chuj, ale najlepsze jest to, że
odwzorowuje się to wszystko jak się przebudzę, dni mam właśnie
takie jak sny, ten miałem pełen agresji i wkurwu, i dzisiaj

cały taki dzień mam.

Max Love: A może jak coś zrobisz inaczej niż we śnie to się
zmieni.

Michał Jan: Próbuję cały czas się nie wkurwiać dzisiaj.

Michał Jan:
—————————Wpis pochodzi z grupy wyjątkowych osób zajmujących się
poszerzaniem świadomości.

Spodobało się? Udostępnij znajomym, niech
świadomość się poszerza <3 <3 <3

