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Słowem wstępu:
Styczniowo-lutowo-marcowy numer gazetki jest szczególnie przeznaczony
dla tych, którzy są szczególnie zafascynowani zjawiskami i postaciami nie
z tej Ziemi. Jeśli kogoś z Was ciekawi świat, w którym wszystko jest
możliwe. Jeśli pragniecie poznać relację z jedynego w swoim rodzaju
koncertu lub też przeczytać świetny wywiad ze znanym każdemu
nastolatkowi krytykiem czy także poznać recenzje świetnych filmów, które
koniecznie trzeba obejrzeć, ten numer na pewno przypadnie mu do gustu.
Mnie osobiście najbardziej zainteresował artykuł Asi Majkowskiej.
Możliwość kontrolowania snu jest czymś niezwykłym, wręcz podchodzącym pod mistyczne. Ludzie od dawna twierdzili, że sny są pewnego rodzaju
przepowiedniami. Są czymś, co może się spełnić lub jest skrytym marzeniem.
Tak więc jeśli tylko kilka ćwiczeń może sprawić, że będziemy śnić, co tylko
chcemy, możliwość przepowiedzenia sobie przyszłości jest coraz bliższa
prawdy.
Jeszcze inną atrakcją jest wywiad z Maciejem Frączykiem. Kasia wręcz
stawała na rzęsach, aby porozmawiać z Niekrytym Krytykiem, a efekt jest
niesamowity. Otóż pomysły mogą brać się z głowy, ale i nie tylko.
Szczególnie kreatywne osoby mogą brać pomysły z … wanny.
Tak więc nie pozostaje mi nic innego jak życzyć miłej lektury.
Julka Przeniosło

Wywiad z Niekrytym Krytykiem

Niekryty Krytyk – „Pomysły biorę z wanny”
Maciej Frączyk – król polskiego internetu, na swoim koncie ma jedną książkę, jest
właścicielem najpopularniejszego konta YouTube w Polsce, sklepu z koszulkami
i książkami, w dodatku chyba wszyscy widzieli chociaż jeden filmik jego autorstwa.
Bardziej znany jako Niekryty Krytyk. Poświęcił nam trochę czasu i tak oto mamy szansę
poznać Maćka trochę bliżej.
Kasia K: Zacznijmy od początku – jak to się wszystko zaczęło? Skąd pomysł na tak
nowatorski program?
Niekryty Krytyk: Nowatorski? To kopia Nostalgia Critica i Raya Williama Johnsona.
Komentarze innych mówią wszystko za siebie.:) Oglądając NC i RWJ stwierdziłem, że
mógłbym spróbować zrobić coś podobnego. I tak to się zaczęło.
KK: Jak powstała nazwa ‘Niekryty Krytyk’?
NK: Super spontanicznie. Muszę dać nazwę dla pierwszego filmu? Ok, może jakiś
"krytyk"? Krytyk... Kryty... Niekryty Krytyk. Dziwnie brzmi, ale dźwięcznie. Niech
będzie.
KK: W którym momencie poczułeś, że to co
robisz, naprawdę trafia do ludzi?
NK: A trafia?
KK: Skąd pomysły na nowe odcinki?
NK: Właśnie siedzę w wannie i oglądam
‘Kulfona i Monikę’. Wychodzi na to, że pomysły
biorę z wanny. Może nietypowe, ale prawdziwe.:)
KK: Kto Cię inspiruje?
NK : Jak już wspomniałem – jestem kopią Critica i Raya Williama Johnsona. Więc to oni są tą
inspiracją.

Zdjęcie z magazynu ‘Przekrój’
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Wywiad z Niekrytym Krytykiem cz.2

KK: Oprócz kręcenia filmików, zajmujesz się też sklepem z koszulkami i książkami.
Jaka jest Twoja ulubiona koszulka z Modern-retro?
NK: Ostatnio Niekryty Krytyk jako etykieta Jacka Danielsa.
KK: Czy masz fanki piszczące na Twój widok, błagające o autograf?
NK: Tak, mam, ale jakoś mnie to nie rusza.
KK: Jak reagujesz na ‘hejterów’?
NK: Mniej więcej tak, jak na piszczące fanki:)
KK: W zeszłym roku na rynku ukazała się twoja książka. Co pomyślałeś, kiedy
Wydawnictwo Zielona Sowa zaproponowało Ci jej napisanie?
NK: Pomyślałem, że oni w tych wydawnictwach już naprawdę nie mają co robić.
Serio.
KK: Chciałbyś napisać bestseller, powtórzyć swój sukces?
NK: Wręcz muszę, bo podpisałem umowę. Notatki już powstają. W wannie…
KK: Co czujesz, wiedząc, że zamykasz pierwszą dziesiątkę najpopularniejszych
filmów na YT w Polsce oraz że Twój kanał jest najpopularniejszym kanałem YouTube
w 2012r.?
NK: Czuję, że za 10 minut będę miał pomarszczone opuszki palców od tej gorącej
wody:)
KK: Przeszłość omówiliśmy, ale co z przyszłością? Szykują się jakieś nowe projekty
z udziałem Niekrytego Krytyka?
NK: Będzie może coś związanego z muzyką, coś z filmem i komiksem
(jednocześnie), druga książka już się zaczyna pisać, niedługo także nowe audycje
w Zet, także dzieje się!:)
Wywiad przeprowadziła Kasia Kasperska

Zdjęcie z profilu Modern Retro na facebook’u
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Opis wydawcy.
Książka dla wielbicieli Macieja Frączyka, czyli Niekrytego Krytyka – polskiego władcy YouTube (prowadzi program Przemyślenia Niekrytego Krytyka), krytyka: filmów, seriali, gier, książek
i reklam, a także internetowych celebrytów. Świetnie napisane, zabawne i ciekawe obserwacje
z życia, zilustrowane satyrycznymi rysunkami i kodami do internetowych filmów autora na
YouTube. Książka dla młodszych i starszych, w której znajdą się wyznania Krytyka na temat języka młodzieżowego, edukacji szkolnej i seksualnej, poszukiwaniu sensu życia i życiowych wyborów, kobiet, subkultur młodzieżowych itd., a także jego życiowej pasji, tego, kim chciałby
być, gdyby nie robił tego, co robi.

Moja recenzja.
Za książkę zabierałam się z pewnym przekonaniem, że będzie to coś w stylu odcinków z YouTube'a (jeśli ktoś nie
wie o co chodzi, to odsyłam na kanał Niekrytego Krytyka.
Zanim nie obejrzycie chociaż jednego odcinka, nie ma co
dalej czytać. Musicie troszkę poznać Maćka, tylko że
w wersji pisanej. Jak wielkie było, jest i będzie moje zaskoczenie. Ale zaskoczenie bardzo pozytywne. Zaczęło się
całkiem normalnie, pierwszy rozdział rzeczywiście w stylu
Niekrytego Krytyka, jakiego zna cała Polska. Z przymrużeniem oka, lekko sprośne żarty, mała (naprawdę mała)
ilość przekleństw (raczej słów, tych niby „zakazanych”, bo
to nie były takie typowe bluźnierstwa, od których, w nadmiarze, przysłowiowo uszy więdną). Jednak stopniowo
moje zdziwienie rosło – na kolejnych stronach
dowiadywałam się o maćku Maćka zaskakujących rzeczy.
W swojej książce poruszył tematy codzienne, ale rzeczywiście
dosyć
zastanawiające.
Mnie
np.
naprawdę
zainteresowały
zagadnienia dotyczące młodzieży. Jednak nie jest tak, że jeden rozdział poświęcono
(załóżmy) „gimbusom” - wszyscy znajdą coś dla siebie, bo przy okazji
Frączyk zahacza o inne sprawy. Moim zdaniem, „Zeznania Niekrytego Krytyka” skierowane są głównie dla „młodszych” odbiorców (dla mnie „młodsi” znaczy do 30 ;p).
Chociaż kto wie, może osoby bardziej dojrzałe też znajdą coś dla siebie.
Niekryty w swojej powieści porusza takie tematy, jak kobiety (jeden z moich ulubionych
rozdziałów), edukacja, młodzież oraz jej język, pasje itp., itd.
Podsumowując – książkę polecam wszystkim. Tym, którzy znają odcinki z YT, jak i
tym, którzy obejrzeli tylko kilka. Maciej, według mnie, jest zupełnie inny, niż się zdaje; człowiek zagadka. Moje podejście do niego, po przeczytaniu, zmieniło się diametralnie. Myślę, że na plus. No i mam nadzieję, że to nie jest ostatnia książka Niekrytego, że ktoś jeszcze da mu kiedyś szansę na napisanie kolejnego bestselleru.
Opracowała Kasia Kasperska

Agatha Christie – Po Pogrzebie
Opis wydawcy.
W czasie spotkania po pogrzebie brata Cora Lansquenet zadziwia rodzinę pewną uwagą…
na którą wszyscy reagują pełnym zakłopotania milczeniem. Gdy jednak po kilku dniach
Cora zostaje zamordowana, jej słowa nabierają złowieszczego znaczenia. Na krewnych pada blady strach. Wzywają Herkulesa Poirot.
Moja recenzja.
Geniusz Agathy Christie polega na tym, że nawet
najprostszą zbrodnie potrafi zagmatwać niebywale. Spójrzmy na tą książkę - umiera starszy
pan Abernethie, już nieco schorowany, więc nie
ma co się dziwić. Może już po prostu nadszedł
czas na niego. Jednak po pogrzebie, na spotkaniu
rodzinnym (bo stypy raczej to nie przypominało)
dzieje się dziwna rzecz. Starsza pani, która właściwie nie wszystko w głowie ma na swoim
miejscu (albo po prostu jest bardzo specyficzną
osobą), wypowiada jedno jedyne zdanie, które
napędza akcję całej książki.
„ -Doprawdy, Coro – powiedział prawnik – chyba nie wiem, co masz na myśli.
Cora Lansquenet zdziwiona spojrzała na otaczającą ją rodzinę.
- To, że on został zamordowany, czyż nie? – odparła.”
I od tego momentu zaczyna się robić ciekawie.
Następnego dnia, jakże szokująca informacja dochodzi do rodziny - ciotka Cora została zabita. I
to siekierą ! Wszyscy są podejrzani - jak zwykle.
Chyba nikt nie ma mocnego alibi - jak zwykle.
Do sprawy zostaje wplątany Poirot - jak zwykle. Jednak w tym nie ma nic
'zwykłego'. Każdy miał jakiś motyw, każdy mógł zabić i starszego pana, i starszą panią. Tylko po co ? Aaaa, no i żeby tego się dowiedzieć, trzeba przeczytać 'Po pogrzebie'. Jakże istotnymi fragmentami całej układanki są śmierć pana Abernethie'go,
morderstwo Cory, ciasto weselne, zakonnica, krytyk sztuki, farba, pocztówka i bukiet
woskowych kwiatów - rzeczy, które z pozoru kompletnie się ze sobą nie łączą, tworzą wspaniałą całość. A samo rozwiązanie jest zaskakujące.
Spotkałam się z opinią, że zakończenie jest przewidywalne, osoby, które od dłuższego czasu związane są z twórczością Agathy Christie, będą zawiedzione. Moim zdaniem jest to nieprawda. Może dla niektórych zabójca jest trochę banalny, jednak dla
mnie było to zaskoczenie, pomimo że już jakiś czas czytam kryminały pani Agathy.
Ja osobiście powieść serdecznie polecam. I myślę, że tyle starczy. ;)
Opracowała Kasia Kasperska

Filmy w 3D to takie, w których możemy widzieć obrazy tak, jak gdyby
znajdowały się obok nas. Coraz więcej produkcji jest robionych właśnie
w takiej technologii i jeden film możemy obejrzeć w 2 wersjach—2D
(płaski obraz)i 3D
Czy filmy w 3D to przekleństwo XXI wieku?

Osobiście uważam, że nie. Wiele osób mówi, że po seansie kręci im się
w głowie, która w dodatku ich boli, bilety są drogie, a efektów nie ma.
Cofnijmy się nieco w czasie. Słynni bracia Lumiere wynaleźli maszynę do odtwarzania
żywych obrazów. Pierwszym seansem był nadjeżdżający pociąg. Kiedy obraz pojawił
się na ekranie, ludzie zaczęli krzyczeć i uciekać z kina. Wielu osobom z pewnością
nie podobał się ta produkcja, ale kino przetrwało do naszych czasów. Ludzie kręcą
nosem na filmy 3D, ale, tak właściwie, jest to olbrzymi krok naprzód. Kiedyś
w filmach nie było głosów, nie było kolorów, jakość obrazów pozostawiała wiele do
życzenia. A teraz? Odpowiedzcie sobie sami. Wszystko musi być udoskonalane.
Osobiście uważam, że powinniśmy chodzić do kina na filmy w 2-,3- i 5D. Tak,
na filmy w 5D. Już są dostępne seanse, w których czujemy widzimy i odczuwamy.
Jeżeli będziemy wspierać twórców filmów i pozwolimy gnać na przód technologii, to
wszystkie filmy za jakiś czas będą takie. Pomyślcie, że znajdujecie się na pokładzie
Titanica, walczycie razem z Katniss Everdeen o przetrwanie, uciekacie przed grupą
krwiożerczych zombie, chodzicie z avatarami po Pandorze, razem z Jams’em Bondem zwalczacie zło i bawicie się na wieczorze kawalerskim z chłopakami z „Kac Vegas”. Wspaniałe, nieprawdaż? Ale na takie efekty specjalne trzeba trochę poczekać; na razie musimy zadowolić się seansami w 3D.
Filmy 3D są i będą obecne. Jeśli zrazimy się do nich na początku, później
może ominąć nas wiele wspaniałych przeżyć, a inni ludzie zaczną nas postrzegać jako
zacofanych i nie podążających za najnowszymi technologicznymi trendami.
Chcemy tego…?

Opracowała Agata Jóźwiak
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Recenzja Tosi

Poradnik Pozytywnego Myślenia
Opis z Filmwebu:
Pat Solitano, po tym jak stracił pracę, dom
oraz żonę, spędził w szpitalu psychiatrycznym
kilka miesięcy. Wrócić do społeczeństwa
pomagają mu rodzice, przyjaciele i piękna
dziewczyna.

Moja opinia:
Na pierwszy rzut oka (po obejrzeniu zwiastuna i przeczytaniu opisu) może wam
się wydać, że to kolejna typowa, błaha i ckliwa komedia romantyczna, jednak
pozory mylą. Poradnik pozytywnego myślenia nie bezpodstawnie został nominowany do 8 Oscarów i do 4 Złotych
Globów. Ten film pokazuje nam, że
tak naprawdę wszyscy jesteśmy wariatami. Każdy z nas ma swoje wzloty i upadki, ale pod żadnym pozorem
nie możemy się poddawać. Zawsze,
nawet w najgorszych momentach,
trzeba szukać przysłowiowego
„światełka w tunelu”. Nie możemy
patrzeć ciągle przez pryzmat przeszłości. Musimy trwać dalej i cieszyć
się życiem! Rozpamiętywanie swoich
błędów nie prowadzi do niczego dobrego, a najlepiej pokaże wam to rewelacyjna
obsada tego filmu – Bradley Cooper (Jestem Bogiem), Jennifer Lawrence ( Igrzyska Śmierci) i Robert DeNiro. Co mogę jeszcze dodać … Oglądałam w kinie ten
film dwukrotnie, ponieważ mnie oczarował. Mam nadzieję, że będziecie mieli podobne odczucia. Zachęcam was gorąco do obejrzenia tego cudownego filmu!
Excelsior!
Opracowała: Antonina Tucka
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Recenzja Tosi

Całkiem Zabawna Historia
Opis z Filmwebu:
Czasem to co tkwi w twojej głowie nie jest tak
szalone jak myślisz… co zdecydowanie jest prawdą w przypadku Craiga (Keir Gilchrist). Zestresowany nastolatek dobrowolnie zapisuje się do szpitala dla psychicznie chorych aby oderwać się na
chwilę od codziennych problemów. Nieoczekiwanie zamiast odpoczynku odnajduje mentora (Zach
Galifianakis) i nową miłość (Emma Roberts), a
przede wszystkim ma szansę zacząć wszystko od
nowa. Urzekająca, dowcipna i mądra opowieść o
dorastaniu, która jest tak naprawdę całkiem zabawną historią…

Moja opinia:
Jesteś w dołku? Twierdzisz, że nikt cię nie rozumie? Tak samo myślał Craig – główny
bohater filmu. Chłopak był zagubiony w swoim świecie: chodził do najlepszej szkoły
w Nowym Jorku, rodzice w ogóle się nim nie przejmowali, a jego
młodsza siostra, jak tylko mogła, uprzykrzała mu każdy dzień.
Zwyczajne życie nastolatka, nic nowego. Jednak nie jest to zwykła
historia. Przecież nie każdy zdesperowany nastolatek sam zgłasza
się do szpitala psychiatrycznego. W tym miejscu Craig poznał dużo
osób z różnymi problemami. Starał się rozwiązać swoje, jednocześnie pomagając innym. Ta produkcja pokazuje nam, że zawsze
możemy zacząć wszystko od nowa i zmienić swoje życie o trzysta
sześćdziesiąt stopni. Nie możemy ukrywać swoich problemów, ale
musimy się otworzyć i dać sobie pomóc. W tym filmie głównie
urzekły mnie kreacje Zacha Galifianakisa i Emmy Roberts, ale reszta aktorów również sprostała trudnemu zadaniu. Polecam tę ekranizację książki Ned Vizzini, o tym samym tytule, nie tylko ze względu na aktorów czy fabułę, lecz także ze względu na muzykę. 
Opracowała: Antonina Tucka
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LD – czyli świat, w którym wszystko jest możliwe
Chyba każdy ma marzenia, których nie jest w stanie zrealizować. Zastanawiamy się, jak
to jest latać, skakać z dużej wysokości, jakie to uczucie zaśpiewać piosenkę przed ogromną publicznością. A co jeśli to wszystko jest możliwe? LD (Lucid Dreams), czyli świadome śnienie, sprawia, że możemy robić, co tylko chcemy. Gdy ma się świadomość w swoich sennych marzeniach, wystarczy uruchomić wyobraźnię i przez kilka minut cieszyć się
brakiem ograniczeń. I co więcej, ma się takie same odczucia, co w realnym świecie, a to
oznacza, że jeśli w śnie zacznie się latać, wydaje się, jakby to działo się naprawdę.
LD jest znane ludziom od dawna, jednak dopiero jakiś czas temu stało się bardzo popularne. LD jest całkowicie bezpieczne, to po prostu zwyczajny sen, który jednak się zapamięta
i którym będzie można kierować. Niektórzy posiadają nawet zdolności pozyskiwania
świadomości we śnie bez żadnych treningów, przypadkowo, nawet niekoniecznie z własnej woli. Po nocy z LD jesteśmy tak samo wyspani jak normalnie. Co więcej, w trakcie
świadomego śnienia wiele osób odkrywa możliwości swojego umysłu, o których do tej
pory nie miało pojęcia. Można dowiedzieć się, jak zaskakująco rozległa jest nasza pamięć,
gdy okazuje się, że podczas snu jesteśmy zdolni przypomnieć sobie wzory na fizykę, które
widzieliśmy tylko raz w życiu, tekst tylko raz usłyszanej piosenki. A najlepsze jest to, że
po przebudzeniu będziemy to wszystko pamiętać.
Jak osiągnąć LD?
Jest kilka sposobów. Niektóre są bardziej skuteczne, inne mniej. Ale żeby zrozumieć
wszystko jak najlepiej, najpierw należy dowiedzieć się czegoś o samym śnie. Gdy zasypiamy, wkraczamy w kilka faz: w fazę 1,2,3,4,3,2,1, następnie w fazę REM (ok 70-90 min
po zaśnięciu), 2,3,4,3,2 itd. Faza REM to jedyny czas, kiedy śnimy. Co ciekawe, podczas
każdej nocy pojawia się 3-4 razy. Oznacza to, że zawsze mamy co najmniej trzy sny. Niemożliwa jest więc noc bez sennych marzeń. Po prostu ich nie pamiętamy. Czemu? Przede
wszystkim dlatego, że nasz mózg nie chce „pamiętać” dodatkowych informacji, a my
podświadomie uważamy sny za coś zbędnego. Można to jednak łatwo zmienić metodą autosugestii albo prowadzeniem dziennika sennego.
Dziwne zjawiska
W snach każdego człowieka pojawiają się pewne wspólne cechy, które odróżniają świat
senny od rzeczywistości: zegary mają za dużo wskazówek, dziwne symbole zamiast numerków itd., nie da się zapalić/zgasić światła (najwyżej zmienia tylko kolor na inny, naciskanie włącznika zazwyczaj jednak niczego nie zmienia), nie da się nic przeczytać
(ewentualnie kilka zdań, ale po odwróceniu wzroku i spojrzeniu znów na litery, układają
się one już w zupełnie inne zdania), ręce wyglądają dziwnie (mają za dużo palców, są rozmyte, niewyraźne itd.)

Dziennik senny
Jest to jedna z podstawowych metod. Polega na zapisywaniu snów. Z każdym dniem pamięta się coraz więcej szczegółów (o ile zapisujemy wszystko zaraz po przebudzeniu). Aż w
końcu zapamiętujemy sny z każdej nocy, zaczynamy dostrzegać powtarzające się w nich
osoby, przedmioty, co potem możemy wykorzystać do robienia testów rzeczywistości.
Testy rzeczywistości.
Według mnie to niezbyt przydatna metoda. Może i gwarantuje jak najbardziej skuteczne
osiągnięcie świadomości we śnie, ale wymaga zbyt wiele wysiłku. Polega na zauważeniu
znaków sennych w naszych snach. Jeśli powtarza się np. samochód policyjny, za każdym
razem, gdy będziemy go widzieć w realnym świecie, musimy sobie pomyśleć „latam” albo
coś podobnego. Wejdzie nam to wtedy w nawyk i prawdopodobnie we śnie również tak pomyślimy, a kiedy niespodziewanie uniesiemy się nad ziemię, zorientujemy się, że śnimy.
Można też wyrobić sobie nawyk patrzenia na zegarek dwukrotnie, bo we śnie na pewno zauważymy, że za każdym razem na tarczy będą widnieć zupełnie różne godziny. TR wymagają jednak wiele zachodu, a chyba nie o to chodzi, żeby aż tak angażować się w próby
osiągnięcia LD, dlatego nie polecam tej metody.
Autosugestia
Czyli wmawianie sobie czegoś, aż nasza podświadomość rzeczywiście w to uwierzy. Można wykorzystywać tę metodę na dwa sposoby: mówić przed snem kilka razy „kiedy jutro
się obudzę, będę pamiętać wszystkie swoje sny” albo „kiedy zasnę, będę mieć świadomy
sen”. Autosugestia naprawdę działa i nie wymaga zbyt wiele zachodu. A drugi sposób jej
wykorzystania, w połączeniu z metodą WILD przynosi świetne efekty.

WILD – czyli zupełnie inna metoda
Jest wiele sposobów osiągnięcia świadomego śnienia. Można o nich wiele poczytać
w internecie, czy książkach temu poświęconych. Wszystkie opierają się jednak na zyskaniu świadomości w trakcie trwania snu. WILD polega natomiast na zaśnięciu bez utraty
świadomości. Wiąże się to ze zdumiewającymi odczuciami takimi jak paraliż senny
i hipnagogi.
Większość osób stosujących metodę WILD, w trakcie zasypiania liczy. Czasami, żeby było ciekawiej, obrazuje sobie wtedy stopnie, po których schodzi czy mijane domy. To jednak bardzo nużące i łatwo można stracić świadomość. Osobiście polecam zamiast tego
powtarzanie sobie „kiedy zasnę, będę mieć świadomy sen”. Trzeba to robić ciągle. Jest
jedna ważna zasada, dotycząca tej metody: kiedy zasypiamy, nasze ciało zostaje sparaliżowane.
Przyczyna jest prosta: jeśli np. śni nam się, że biegniemy, nie powinniśmy rzeczywiście
ruszać naszym ciałem, bo moglibyśmy zrobić sobie krzywdę.
Kiedy zasypiamy, stosując WILD, będziemy świadomi tego paraliżu. Nie jest to
nieprzyjemne, już prędzej wręcz przeciwnie, paraliżowi sennemu towarzyszy uczucie
lekkości. Aby jednak nasze ciało zostało sparaliżowane, musimy oszukać własny umysł,
że już śpimy. Dlatego trzeba się położyć się bez ruchu i nawet nie drgnąć przez dość długi
czas. Stopniowo zacznie nas ogarniać lekki odrętwienie, następnie pojawi się paraliż.
Przedtem jednak nasze ciało będzie chciało sprawdzić, czy śnimy. Prawdopodobnie coś
zacznie nas swędzieć albo nagle poczujemy, że bardzo nam niewygodnie. Nie możemy się
jednak poruszyć, bo wtedy cały nasz wysiłek pójdzie na marne. Trzeba poczekać, a po
kilku minutach wszystko już będzie w porządku.
Potem zaczynają się hipnagogi czyli senne halucynacje. Na początku są to jedynie
kształty, linie, które migają nam przed oczami i szybko się zmieniają. Później zaczynają
się układać w obrazy. To oznacza, że jesteśmy już tylko o krok od fazy REM. Niestety
hipnagogi mogą się okazać nieprzyjemne. Np. objawią się w postaci natarczywego
dźwięku, może nam się wydawać, że ktoś nas woła, że widzimy swojego przyjaciela albo,
że ktoś jest w naszym pokoju (w środku nocy, z paraliżem sennym, przez który nie
możemy się poruszyć i nieco dziwnie się nam oddycha, to niekoniecznie dobre
połączenie, ale ważne, by się nie bać). Potem możemy już cieszyć się naszym snem.
Pamiętajmy jednak, by nie próbować od razu czegoś bardzo skomplikowanego, bo
prawdopodobnie się obudzimy. Wszystko musi przyjść z czasem. Na początku najlepiej
spróbować unieść się lekko nad ziemię.

Moje własne doświadczenia z LD
Udało mi się osiągnąć LD raz w życiu, stosując metodę autosugestii. Kiedy jednak zdałam
sobie sprawę z tego, że śnię, byłam tym tak podekscytowana, że od razu się obudziłam.
Próbowałam również metody WILD, która jest naprawdę skuteczna. Już przy pierwszej
próbie osiągnęłam paraliż senny i hipnagogi. Niestety przestraszyłam się, kiedy nagle
zaczęły drgać mi powieki i cały mój wysiłek poszedł na marne. Dopiero następnego dnia
przypomniałam sobie, że faza REM to „faza ruchomych gałek ocznych”, więc było to
zupełnie naturalne. Od tej pory często stosuję tę metodę. Praktycznie zawsze udaje mi się
osiągnąć paraliż senny i kilka razy pojawiły się też hipnagogi (chociaż niestety częściej po
prostu traciłam świadomość i zasypiałam „normalnie”). Większość ludzi mówi, że są one
straszne, ale ja nie widziałam ani nie słyszałam nic przerażającego, więc wydaje mi się,
że niektórzy zbytnio wszystko wyolbrzymiają. Każdy jednak odczuwa paraliż senny
i hipnagogi nieco inaczej.
LD to z pewnością bardzo ciekawy temat. Opisałam tylko kilka podstawowych metod, ale
jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat metod LD, samego świadomego
śnienia, możliwości jakie na was czekają czy po prostu samych faz snu (polecam przeczytanie o fazach snu płytkiego, dzięki czemu będziecie wypoczęci, nie śpiąc wcale zbyt
długo), wszystko to bez problemu znajdziecie w internecie, który jest istną kopalnią
wiedzy.
Opracowała Asia Majkowska

UFO
Celem mojego wyjazdu do Warszawy był głównie największy szkolny festiwal
w Warszawie, mianowicie Unikatowy Festiwal Offowy w skrócie UFO. Wydarzenie to ma
miejsce w II Liceum Ogólnokształcącym oraz gimnazjum nr 33 im. Stefana Batorego.
Festiwal odbył się w dniach 21 i 22 lutego i była to VIII jego edycja.
Cała idea UFO opiera się o występy wcześniej zgłoszonych zespołów, ważne żeby grały
muzykę rockową bądź alternatywną i były mało znane. Wydarzenie zrzesza całą masę warszawskiej młodzieży. Zespoły grające na UFO znacznie odbiegają od siebie poziomem i
gatunkiem dlatego te, których poziom jest zdecydowanie wyższy można było zobaczyć na
dużej scenie, natomiast te mniej znane na scenie alternatywnej. W szkole pojawiłyśmy się
około 19:20, choć festiwal trwał już od dobrych dwóch godzin. Zaskoczył nas ogrom ludzi
oraz ochroniarze, nie wiedziałyśmy, że impreza jest tak dobrze zorganizowana. Bawiłyśmy
się przez około dwie godziny przy świetnych piosenkach,, dodatkowo miło wspominam
czas spędzony w ufowskiej kawiarence. Festiwal był świetnie zorganizowany, grały na
nim bardzo dobre zespoły, a atmosfera była niepowtarzalna. Na pewno nie jest to ostatnia
edycja UFO na której byłam obecna.
Zainteresowanych festiwalem odsyłam na ich stronę internetową
www.ufo-openstage.pl/index.php.

Opracowała Marta Chyła

