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Jak walczyć z uzależnieniem?

Czym tak właściwie jest uzależnienie?

Jest to silne pragnienie zażywania jakiś środków, bądź wykonywania danych czynności.

Jak z tym walczyć?

Pierwsze co nam przychodzi na myśl, to terapia. Owszem, jest ona w stanie pomóc
osobom uzależnionym i ich wyleczyć. Polega to na tym, że uzależniony rozmawia z
psychologiem i uświadamia sobie swój problem. W tym przypadku ważne jest, by osoba
chciała zmienić swoje nawyki i wyleczyć się z nałogu.

Drugą metodą jest stosowanie zamienników. Ta metoda znana jest w odniesieniu do
leczenia uzależnienia od wyrobów tytoniowych. Plastry, tabletki, e-papierosy oraz wiele
innych środków pomagają nam rzucić nałóg palenia, jednak najważniejszym elementem
jest chęć rzucenia, a nie stosowanie samego zamiennika.

Kolejnym sposobem jest akupunktura. Jest to bezbolesny zabieg polegający na
nakłuwaniu ciała cienkimi igłami. Może to zadziwiające, ale naprawdę proces ten przynosi
dobre skutki. Akupunktura jest stosowana najczęściej wśród osób uzależnionych od
alkoholu. W ich przypadku nakłuwa się ucho i w ten sposób walczy się z nałogiem. Co
ciekawa zabieg ten stosowany jest również przez osoby, które chcą zrzucić wagę.
Ostatnim sposobem, aby wyleczyć się z nałogu, jest hipnoza. Metoda ta budzi jednak
kontrowersje. Na czym ona jednak polega? Człowiek wprowadzony w stan hipnozy, czegoś
na miarę lekkiego snu, poddaje się poleceniom i sugestiom podawanym przez specjalistę.
Oczywiście, poddaje się temu dobrowolnie. Hipnoza odnosi dużą skuteczność jeśli chodzi
o leczenie alkoholizmu, czy zaburzeń odżywiania polegających na przejadaniu się.

Jak zapobiec uzależnieniu?

Najczęściej ludzie, którzy są pozostawieni sami sobie
zaczynają brać używki. Wynika to z chęci spędzenia „miło”
czasu, bądź wyciszenia emocji. Dużą rolę odgrywają
najbliżsi, którzy powinni zainteresować się tym, w jaki
sposób spędzamy czas i jeżeli widzą, że jest jakiś problem,
pomóc nam.
Uzależnieniu sprzyja także sytuacja rodzinna, np.
występujący w niej alkoholizm. Jednakże, jeżeli wcześniej
zdamy sobie sprawę, że jesteśmy w grupie ryzyka, to
prawdopodobieństwo uzależnienia maleje.

Uległość oraz brak asertywności może być także powodem
uzależnienia. Jak sobie z tym radzić? Po pierwsze,
powinniśmy sobie uświadomić, z jakiego powodu jesteśmy
słabi oraz dlaczego mamy takie spojrzenie na siebie.
Często otoczenie daje nam do zrozumienia, że nie
jesteśmy aż tak wartościowi i nic nie potrafimy. Ludzi,
którzy mają niską samoocenę, nie można zostawiać
samym sobie. Najlepiej gdyby zgłosili się do specjalisty, np.
psychologa, czy też psychoterapeuty. 

Pamiętajmy jednak, że w przypadku zarówno tych
„małych”, jak i poważnych uzależnień najważniejszym
elementem całego procesu leczenia jest uświadomienie
sobie problemu przez samego chorego. Dzięki temu
prawdopodobieństwo wyleczenia się z nałogu wzrośnie.

Zuzia IIc

UzależnienieUzależnienie

"To marzenia dają nam siłę, by iść
dalej."

                               Tess Gerritsen
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ADRIAN KORKOSIŃSKI - MISTRZ EUROPY W
TESTACH SIŁY

Adrian (uczeń klasy IIb) sam o sobie:

Jednym z moich największych atutów jest
pewność siebie. Nie mam zahamowań i w
uderzenia czy kopnięcia wkładam 200 proc. Nie
myślę o możliwej kontuzji, celem jest znalezienie
się po drugiej stronie desek.

Uważam, że mam bardzo mocną psychikę.
Postawiłem na testy siły, spodobała mi się ta
konkurencja, a do tego mając tak utytułowanego
trenera (K. Bernaciak) czułem się dobrze
przygotowany do tej trudnej konkurencji. Dziś
wiem że nie mogłem wymarzyć sobie lepszego
początku na arenie międzynarodowej.

Rozwijam się w wielu płaszczyznach Taekwon-
do za sprawą trenerów Karola Bernaciaka i
Michała Cytryniaka. W kadrze narodowej moimi
szkoleniowcami są Łukasz Stawarz i Marcin
Wołosz, którzy ponownie dali mi szansę godnie
reprezentować nasz kraj na Mistrzostwach
Europy. Jestem uniwersalnym zawodnikiem.
Ciężka praca opiera się też na tym, iż mimo 3
treningów tygodniowo w klubie i w okresie przed
zawodami dodatkowo indywidualnych jednostek
treningowych pod kątem rozbić na maszynie,
codziennie trenuję w domu robiąc duże ilości
pompek, brzuszków, przysiadów czy trzymania
nogi lub końcówek.

Od początku trenuję w Centrum Taekwon-do
Łódź. Z powodzeniem startuję także w
konkurencji układów, zdobywając m.in. brąz
poprzednich ME czy aktualnie złoto w drużynie w
Sarajewie. Przez długi okres miałem problem w
startach w walkach, za przyczyną poważnej
kontuzji kolana. Uraz został wyleczony i będę
rywalizował w tej konkurencji.

Od stycznia Adrian Korkosiński rozpoczyna starty
w kategorii wiekowej seniorów i młodzieżowców.
Wcześniej czeka go jeszcze jeden występ w
juniorach w turnieju Mazovia Masters Cup. 

Na dziś jeszcze nie dałbym rady mierzyć się z
najlepszymi seniorami, ale w niedalekiej
przyszłości będę w stanie coś zamieszać. Z
trenerami wiemy, że jest to w zasięgu, ale trzeba
więcej ciężkiej pracy i czasu.

Adrian Korkosiński DF
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Grunge - wielki powrót

We współczesnej modzie zaczęły powracać style,
a także elementy ubioru nawiązujące do
poprzednich dekad. Należy do nich między
innymi grunge - styl zespołów rockowych z
przełomu lat 80. i 90.

Grunge to gatunek alternetywnego rocka, który
powstał w Seattle w stanie Waszyngton. Pojawił
się w połowie lat 80., ale swój szczyt
popularności osiągnął w pierwszej połowie lat 90
. Przyczyniły się do tego albumy takie jak
Nevermind Nirvany, czy drugi album Alice in
Chains zatytułowany Dirt.

Gatunek ten czerpał inspiracje z alternatywnego
rocka, heavy metalu i indie rocka .
Charakteryzuje się zniekształconym brzmieniem
gitar elektrycznych oraz dużym zwracaniem
uwagi na przekaz tekstu piosenki. W
przeciwieństwie do innych odmian rocka grunge
występuje w okrojonej i zaniedbanej formie oraz
odrzuca teatralność. Konwencją gatunku jest
format utworu stop - start, który na początku lat
90 rozpowszechnił zespół Nirvana.

Nie da się ukryć, że grunge jako styl
zapoczątkował Kurt Cobain, który nie
przywiązywał dużej wagi do swojego wyglądu,
tworząc niechlujne stylizacje podkreślające
naturalność i własne podejście do świata. Nosił
znoszone swetry i kardigany stylu oversize oraz
podziurawione jeansy/ Na stopach pojawiały się
glany lub martensy. Nie można było pominąć
dłuższych włosów, często przykrytych czapką .

W epoce grunge popularne były skórzane
elementy ubioru takie jak spodnie, buty, czy
ramoneski . Obowiązkowe były flanelowe koszule
połączone z t-shirtami rockowych zespołów.
Kobiety nosiły odważne stylizacje, w których
skład wchodziły krótkie spódniczki lub sukienki
połączone z mocnym makijażem. Styl ten
zapoczątkowała Courtney Love , która była żoną
wokalisty zespołu Nirvana.

Mimo ogromnej popularności grunge zaczął
wycofywać się z rynku muzycznego . Przyczyniła
się do tego między innymi śmierć Kurta Cobaina
w 1994 roku, która zakończyła działalność
Nirvany. Dwa lata później zespół Alice in Chains
zagrał swoje ostatnie koncerty. Narodziły się
także inne alternatywne gatunki, które wyparły
grunge. Obecnie występujący powrót grunge’u
uważam za pozytywny pod względem modowym,
jak i muzycznym. Pozwala fanom muzyki
rockowej zbliżyć się do wielkich gwiazd tego
gatunku i lepiej poznać ten lekko odmienny styl. 

Amelia Iag

Nirvana

Courtney Love / Kurt Cobain
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 "Gorzka Siedemnastka"

Wielu młodych ludzi zmaga się z kłopotliwym
okresem dojrzewania. Potrafią przejmować
się wszystkim za bardzo albo wręcz przeciwnie
wcale. "Gorzka Siedemnastka" jest właśnie takim
filmem, który świetnie przedstawia wzloty i upadki
dorastającej dziewczyny - Nadine (Hailee
Steinfeld). Główna bohaterka przez całe swoje
życie żyje w cieniu popularnego, atrakcyjnego
brata Dariana (Blake Jenner). Jedyną bliską jej
osobą jest przyjaciółka Krista (Haley Lu
Richardson), która wbrew niezadowoleniu Nadine
zaczyna spotykać się z jej bratem.

"Gorzka Siedemnastka" jest młodzieżową
komedią. Przedstawione tam wydarzenia są
typowymi, lekko podkoloryzowanymi scenami dla
wszystkich młodych ludzi. Opowieść mimo że
jest przewidywalna, dzięki występującemu tam
poczuciu humoru działa na nas pozytywnie. Film
urozmaicają wybitne zabiegi reżyserskie.
Najbardziej jest to widoczne podczas scen z
udziałem młodej Nadine i jej nauczyciela Pana
Brunera, w których zestawiono młodość i
nietypową dojrzałość. Dzięki grze aktorskiej
Woody'ego Harrelsona (wcielił się w rolę Pana
Brunera) epizody, które powinny być poważne,
są tak naprawdę przesiąknięte humorem.
Widzimy już to w pierwsze scenie, gdzie główna
bohaterka oznajmia, że popełni samobójstwo.
Jednak nie wywołuje to w nim żadnych emocji,
lecz przeciwnie - sam postanawia przeczytać
własny śmiertelnie śmieszny list pożegnalny. W
produkcji przeważają niemal kreskówkowe
kreacje. Występują niebieskie kurtki i kolorowe
trampki, które świetnie dopełniają całokształtu
filmu.

Paulina IIc

FASHION  - A LITTLE BIT OF HISTORY AND A
LITTLE BIT OF OUR DAILY STRUGGLE

Do you pick out the clothes you wear to school
every single day? While you’re considering what
to wear, what things are important to you?

If you take a longer look at the things you have,
you’ll realize that you have a certain number of
clothes to choose from. But how did they get
there? Who decided that blue jeans or white t-
shirts are „cool” for teenagers to wear? Who
designed the first item to wear? All of these
questions revolve aroud the world of fashion
since the first designers can remember. Fashion
refers to the styles that are actually popular. It
goes beyond just clothes, though. Fashion can
extend to shoes, jewelry and even how you style
your hair.

For many people I met, fashion was the highest
priority and keeping up with it is certainly
something you have to do if it’s important to you.
The only thing that stays the same in fashion is: it
always changes! Don’t wanna believe me? Try to
spend some time on the internet looking at how
fashion has changed since the first time it made
an apperance. In the 1960s and 1970s hippies
made bell-bottomed blue jeans popular. In 1980s
Michael Jackson – an absolute music icon made
parachute pants all the rage.

Why do fashions change? The answer is
probably as simple as the fact that people
change. Over time, the new replaces the old.
People are greatly infulenced by popular culture,
including athletes, musicans, movie stars, royalty
or politicans as well as popular films, television
shows and music.

Nowadays the stars don’t remain stars by doing
the same things all over again. Instead, they’re
always searching for new angle to maintain their
popularity. When people see these new styles,
they often want to imitate their favourite stars. To
do so they have to dive into latest trends – like
clothes, jewelry, shoes. In this way fashion
changes constantly over time and it’s been like
that for hundreats of years! Ever since clothes
were invented, they’ve been used as a way to
express one's identity.

Don’t forget that it’s always okay to develop your
own sense of style that is unique and separate
from what fashion world dictates. Stay true to
yourself and let your personality speak for who
you are. Don’t be afraid to be yourself.

Gorzka siedemnastka

Moda - lata 70.

Moda współczesna
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