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Hermes' Academy 



Data spotkania: 21 lipca 2018 

Godzina: 21:00 

Miejsce spotkania: Międzybrodzie Żywieckie 

Linki do obrazków powiązanego z miejscem https://www.nocowanie.pl/noclegi/miedzybrodzie_bialskie/domki/146740/ 

 

Podczas następnej sesji spotykamy się w jakże pięknym i uroczym ośrodku wypoczynkowym położonym bezpośrednio nad jeziorem, otoczonego górami. Tej 

nocy przenosimy się naszymi mentalnymi ciałami aby znów się spotkać i przeżyć kolejne, niezapomniane chwile. 

Przed rozpoczęciem sesji najlepiej jest się położyć i zrelaksować, tak 10-5 minut przed. Oczyszczamy umysł z wydarzeń minionego dnia, staramy się być 

mentalnie odprężeni. Rozluźniamy również nasze ciało i kiedy wybije godzina 21, zaczynamy wizualizować (bądź myśleć o tym jak ktoś nie umie) naszą 

przygodę. Staramy się poczuć w duchu, że trafiamy do świata stworzonego przez innych użytkowników i po chwili znajdujemy się w ośrodku 

wypoczynkowym z innymi uczestnikami, zaczynając zabawę. Możemy robić wszystko i ze wszystkim, staramy się zapamiętać wszystko to co przeżyliśmy. Po 

20-30 minutach kończymy zabawę, wstajemy z łóżka i czym prędzej zapisujemy to co przeżyliśmy. 

Staramy się napisać jak najwięcej o tym czego doświadczyliśmy. Z kim co robiliśmy, co się działo w tle, co inni mieli ubrani, co słyszeliśmy. Następnie relację 

wysyłamy na prywatną wiadomość do użytkownika Nalewa.  Ma to na celu zapobiegnięciu tego, że ktoś zmieni/napisze relacje na podstawie doświadczeń 

innej osoby. Relacje zostaną upublicznione natychmiastowo po tym, jak wszyscy zadeklarowani użytkownicy wyślą ją do Nalewy, bądź minie 48 godzin od 

początku sesji. 

 

 

W przypadku dalszych pytań odpowiemy na nie na discordzie lub w odpowiednio wyznaczonym do tego temacie.  

https://www.nocowanie.pl/noclegi/miedzybrodzie_bialskie/domki/146740/


FAQ 

Co zamierzamy osiągnąć przez LDD? 

LDD jest eksperymentem, mającym u podstaw sprawdzenie, w jakim stopniu informacje mogą przepływać pomiędzy dwoma osobami będącymi w swojej 

wyobraźni. Można pomyśleć o tym jak o eksperymencie telepatycznym, chociaż telepatia nie jest tu możliwą drogą. Po prostu spotykamy się razem w swoich 

głowach i patrzymy, czy to spotkanie udało się chociaż szczątkowo.  

 

Czy są jakieś korzyści z uczestniczenia z sesji? 

Uczestnicząc w LDD nie tylko jesteś częścią eksperymentu, integrujesz się z innymi użytkownikami, ale również trenujesz swoje umiejętności z dziedziny 

wizualizacji, relaksacji, utrzymywania skupienia, itp. Dodatkowo, jeżeli jakieś szczegóły z relacji innych uzytkowników się pokrywają, jest to niesamowite 

uczucie, zwłaszcza, jeżeli są to Twoje relacje. 

 

Czy muszę przeprowadzać relaksacje, wchodzenie w trans przed wizualizacją? 

Nie, nie musisz, ale trans ułatwia wizualizację i łatwiej jest się wtopić w świat, gdzie znajdują się inni uczestnicy. 

 

Czy jak nie umiem wizualizacji, mogę uczestniczyć? 

Jak najbardziej, możesz po prostu wejść w trans i myśleć o tym, co byś robił w danej chwili lub wysyłać sygnały do innych osób, wpływając na ich przeżycia. 

 

Czy mogę uczestniczyć w sesji będąc w LD? 

Mimo iż nawet w samej nazwie jest o marzeniach dziennych, nic nie stoi na przeszkodzie aby ktoś po prostu użył LD czy innych stanów do tego, aby znaleźć 

się z innymi użytkownikami w umówionym miejscu. Jednak pragniemy, aby każdy jednak skupił się na wizualizacji danego miejsca. 




