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 ^^
—————————Wpis pochodzi z grupy wyjątkowych osób zajmujących się
poszerzaniem świadomości.

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

