Sen po obejrzeniu krwawego
księżyca
Michał: Po obejrzeniu krwawego księżyca położyłem się spać i
miałem nie do końca świadomy sen lub wyjście. Wiedziałem, że
śnię, jestem poza ciałem, ale nie mogłem się obudzić, nie
panowałem nad scenerią, a dostrojenie było bardzo dziwne. W
około mnie było wielu innych ludzi i wiedzieli, czuli to samo
co ja, wszystko odbywało się w jakimś wielkim domu z dużym
parkiem i placem. Dom próbował nas w każdy możliwy sposób
zabić, a raczej obudzić. A my musieliśmy dążyć do odkrycia
zagadki, coś nas do niej ciągnęło. W domu było dużo krokodyli,
jaszczurek, węży i ludzi jaszczurów. Parę razy mi się
wydawało, że oni nie chcą nas obudzić tylko nakierować, w
którą stronę mamy biec. Zawsze zostawała jedna opcja ucieczki,
po której przestawały nas gonić na chwilę. Przy wielkim
basenie z krokodylami jedyną drogą była drabina zbudowana z
cienkich gałęzi. Trzeba się było wspiąć na jakieś 50 metrów i
wtedy jeden z ludzi, z którymi uciekałem powiedział, że chce
już się obudzić, zeskoczył z drabiny i rozpłynął się w
powietrzu. Na górze było pełno robactwa w śluzie wielkości
jamników. Dotarłem na dach budynku i dostałem przekaz, że
pierwszą część przeszedłem, a druga już wkrótce i mam zsunąć
się z dachu na ziemię jakieś 100 metrów w dół. Na dachu było
dużo śniegu, po ześlizgnięciu się obudziłem się w łóżku.

Leszek: O, to właśnie będzie, jak już przylecą.

Paweł: Miałem też takie koszmarowate sny. Pewnie to przez ten
księżyc. W jednym śnie musiałem dokarmiać krwiożercze potwory
morskie w jakiś basenach, które mnie prawie zabiły. W innym
śnie z kolei byłem astronautą i cała moja ekipa zaraziła się

jakąś bakterią na innej planecie i umarliśmy.. ale miałem
możliwość cofnąć się w czasie i jakoś temu zapobiegłem,
wprawdzie zaraziłem się, ale miałem lekkie objawy i przeżyłem
:D.

Filip: Ja też miałem dziś sen z księżycem, był cholernie
wielki i spadał na ziemię ^^
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Nocne rozmowy „na tarasie” o
księżycu krwawym i energii :)
Jest to zapis rozmowy przeprowadzonej kiedy można było
obserwować krwawy księżyc, opublikowany dopiero teraz
Michał: Czeka ktoś na krwawy księżyc?

Michał
Jan:
Czeka,
http://strefatajemnic.onet.pl/…/krwawy…/43gyb3.

czeka

Nawet na onecie piszą.
Ciekawe zjawisko, pokazują nam już, że księżyc to gigantyczna
baza kosmitów, masakra

Michał Jan: Fajnie jak by ktoś jakieś konkretne info
opowiedział, podał co jest pięć z tym księżycem. Bo to, że
nadchodzi do nas dobra energia i próbują nas uśpić w mediach
wojnami itd. to wiadomo.

Damian: Jest!

Michał Jan: Jest, ogólnie z księżyca materializuje się taka
energia, że kule przylatują do naszej rzeczywistości, są w
zasięgu ręki, pomyślcie o zmarłych, to spadają „gwiazdy”

Michał Jan: W ogóle się dziwnie materializuje jakaś energia,
nie wiem co to jest, ale trzeba skupić się na księżycu na
niebie

Mateusz: Ostro…

Agata: Obserwuję….

Agata: Mieszkam na wsi, więc niebo mam dostępne szeroko
Piękny widok ogólnie, niebo usiane gwiazdami tak pięknie

Michał Jan: Czas iść spać zaraz, bo do pracy trzeba wstać

Michał Jan: No, niebo jest petardą, energia spływa, jest już
tutaj u nas

Michał Jan: W naszym wymiarze

Agata: U mnie taki, zdjęcie niestety nieostre wyszło, ale
uwieczniony proces jest

Filip: Ja też się twardo gapiłem przez godzinę, nawet
afirmowałem, żeby ta energia we mnie wpłynęła

Jacek: Zanim się obudziłem, miałem LD, że oglądam to zjawisko
przez okno u siebie w pokoju. Zamiast krwawego księżyca
zobaczyłem hologram pałacu Buckingham (Londyn). Też jakiś
krwawy. Wpatrywałem się w niego i za chwilę obudził mnie
dzwonek budzika (nastawiony specjalnie). Obejrzałem już w
realu czerwony księżyc i piękne rozgwieżdżone niebo. Było

warto

Leszek: No, to teraz, już tylko czekamy na kosmitów

Michał Jan: Myślisz Leszek, że coś jest na rzeczy?

Leszek: Podobno

Michał: Również widziałem
sen, napiszę o tym posta zaraz

A potem miałem bardzo dziwny

Jacek: Ciekawe czy dziewczynom się to jakoś zsynchronizowało z
okresem?

Jacek: Czyli tak :D:D:D

Józef Adam: Ja

Kamil: O w mordeczkę

Kamil:
https://www.facebook.com/PawelUchorczakFotografia/photos/a.321
909594553514.73626.321902527887554/913975888680212/?type=3&the
ater

Kamil:
https://www.facebook.com/miketaylorphoto/photos/a.271553242953
456.54374.230524523722995/793956474046461/?type=3&theater
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