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Poniżej przedstawiam sesję przeprowadzoną z Odkrywcą 'MJC7E'. Sesja ta została przeprowadzona
analogicznie jak poprzednie i została wpleciona w zwykłą rozmowę na zupełnie inny temat (tekst "prywatny"
wycięto). Dodam tylko że kontakt jaki istnieje między mną a Odkrywcą w chwili relacji - jest kontaktem
piśmiennymvia komunikator. Żadne z nas nie widziało zdjęcia drugiej osoby ani nie słyszało jej głosu.
Jedyne "osobiste" znaczniki z jakimi mieliśmy przelotny kontakt w ciągu naszej znajomości, to próbki pisma
ręcznego widniejące na opisie przesyłek pocztowych (w odniesieniu do sesji - nie brano pod uwagę).

Data: 30-10-2004 / Sesja: MJC7E* #01 / Prowadzący: K.Jaros
* [wg oznaczeń dla grupy eksperymentalnej z okresu: 03.2004 - 06.2005]
uwagi: brak wcześniejszego kontaktu fizycznego, głosowego (typu VoIP) czy wzrokowego (typu foto, video),
ograniczona znajomość z trybu tekstowego; to wyklucza namierzanie zdalne poprzez media pośredniczące jakimi jest
obraz, głos, pamięć czuciowa pierwszego kontaktu, etc. eksperyment spontaniczny - bez żadnego wczesniejszego
przygotowania czy zapowiedzi.
23:22:35 K.Jaros: prosty eksperyment
23:22:51 K.J.: podążając twoim torem - opisz cechy przedmiotu który trzymam w ręce
23:23:16 'MJC7E': zielone, miekkie
23:23:23 'MJC7E': albo lepkie
23:23:51 K.J.: dalej
23:23:56 K.J.: kształt
23:23:59 K.J.: materiał
23:24:08 K.J.: struktura
23:24:11 'MJC7E': owal,okragle,albo oble
23:24:34 'MJC7E': gladkie,
23:24:44 'MJC7E': material nie wiem
23:24:55 'MJC7E': galaretowate
23:25:15 K.J.: jaka twardosc, złozonosc
23:25:47 'MJC7E': sprezynuje
23:26:01 K.J.: jakies inne cechy? woń? smak? brmienie?
23:26:23 K.J.: czy jest to monolit czy z wielu elementów?
23:26:47 K.J.: temperatura?
23:26:53 'MJC7E': moze kilka czesi, ale przylegle scisle
[...]
23:28:06 K.J.: do czego to może służyć?
23:28:41 'MJC7E': do opierania albo do jedzenia
23:28:57 'MJC7E': a zrob sobie z tym co chcesz:)
23:29:08 K.J.: czy ma jakiś cechy szczególne?
[...]
23:30:48 K.J.: no to stop. a teraz mój komentarz.
23:31:26 K.J.: dość precyzyjnie opisałaś cechy przedmiotu który trzymałem w ręce, acz niepotrzebnie się
denerwowałaś dając temu upust komentarzami wobec mojej osoby.
23:32:01 K.J.: już mówię co i jak
[...]
23:33:39 K.J.: pozytywne cechy: "zielone", "miekkie", "lepkie", "owal,okragle,albo oble", "gladkie", "przylegle scisle",
"kilka czesi,", "albo do jedzenia". pośrednie: "galaretowate",
23:33:43 K.J.: negatywnych: brak
23:34:08 'MJC7E': a co to?
[...]
23:42:15 'MJC7E': to co tam zjadles?
23:42:56 K.J.: wyobraź sobie szklankę wypełnioną zielonkawą herbatą z torebką fusów i łyżeczką w środku
23:43:46 K.J.: a mógł to być kluczyk od hdd na sznurku
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[...]
23:44:31 'MJC7E': to nie pasuje wogole, gdybym to ja miala oceniac
23:44:53 K.J.: widać masz błędny system oceny faktó i przynależności. popatrz:
23:45:05 'MJC7E': bo ja widzialam gesta galaretowata zielona mase
23:45:18 'MJC7E': a chwilami czulam slodki smak
23:45:28 'MJC7E': taki jak zelki haribo
23:45:32 'MJC7E': albo landrynka
23:45:51 'MJC7E': a wogole to myslalam o zabie
23:45:58 K.J.: "zielone" - kolor fusa i herbaty, "miekkie" - fus, woda, "lepkie", fus, herbata, "owal,okragle,albo oble" szklanka, "gladkie" - szklanka, "przylegle scisle" - woda w szklance, "kilka czesi," - woda, łyżka, szklanka, fus, "albo do
jedzenia" - herbata. pośrednie: "galaretowate",
23:46:09 K.J.: ten fus jest nieco galaretowantej natury :)
23:46:15 K.J.: łyżeczke słodze
23:46:22 K.J.: a to herbata ziołowa
23:46:42 'MJC7E': czyli zabopochodna?
23:46:50 K.J.: widzisz - nie chodzi o to że ci interpretator podsuwa jakieś konkretne obrazy, ale o to które
dominujące cechy podsuwa postrzegający
23:47:18 K.J.: teraz - opisywałaś cechy "czegoś", nie nazywając tego czegoś.
23:47:46 K.J.: twoją interpretacją są sprawy żabopodobne. ale twoimi spostrzeżeniami było to coś napisała o
przedmiocie którego nie miałaś pojęcia co to :)
23:48:07 K.J.: tak działa widzenie przez literki :)

a oto przedmiot badań (załącznik):
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