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Who the hell wants to hear actors talk? 

H.M. Warner, Warner Brothers, 1927 

 
 

Kino jak ze snów 
 

 

Czy zdarzyło Ci się kiedyś zasnąć w czasie filmu? 

Czy kiedykolwiek musiałeś zrezygnować z obejrzenia filmu z powodu braku czasu? 

Czy chciałbyś kiedyś osobiście wziąć udział w oglądanej scenie? 
 
 

Jeśli tak, to dzięki najnowszemu modelowi SN-projektora Twoje problemy zostaną rozwiązane. SN-
projektor powstał po wieloletnich badaniach nad funkcjonowaniem ludzkiego mózgu oraz nad 
fizjologią snu. Zastosowano najnowocześniejszy komputer wizualizacyjny oraz aktywny analizator 
fal mózgowych. Technologia czerpie inspirację między innymi z tradycyjnej wiedzy o medytacji 
i hipnozie.  

SN-projektor jest rozbudowanym komputerem z interfejsem dostosowanym 

do Twojego mózgu. Powstał jako pomoc w przeprowadzaniu kursów 

przygotowujących do wykonywania zawodu szpiega oraz jako narzędzie 

wspomagające leczenie zaburzeń psychologicznych, między innymi zaburzeń snu i 

wypoczynku. Dziś ta technologia uzyskała nowe, komercyjne zastosowanie. 

SN-projektor umoŜliwia oglądanie filmów w czasie snu. Dzieje się to dzięki 

nałoŜeniu na głowę lekkiej siatki, która monitoruje aktywność Twojego mózgu i 

równocześnie wysyła do niego odpowiednie sygnały, dobrane przez dołączony do 

zestawu komputer. Urządzenie łagodnie wprowadza Cię w fazę REM snu, a 

następnie dołączony do zestawu komputer wizualizacyjny wyświetla w czasie 

rzeczywistym obrazy oraz symuluje dźwięki, zapachy, wraŜenia dotyku czy ciepła. Są 

one kontrolowane tak, aby nie dopuścić do zaburzenia odpoczynku. 

Komputer wizualizacyjny stwarza moŜliwość obejrzenia filmu czy meczu w 

sposób interaktywny – uŜytkownik bierze udział w akcji i choć nie moŜe wpłynąć na 

bieg wydarzeń, moŜe się rozglądać i przechodzić z jednego miejsca w drugie. Dzieje 

się to dzięki zastosowaniu interfejsu umoŜliwiającego dwustronne przesyłanie 

komunikatów między mózgiem a komputerem. A jeŜeli znudzi Cię wybrany film... 

moŜesz po prostu się obudzić. 

Przygotowanie się do seansu zajmuje około pięciu minut, a korzyści są 

olbrzymie – począwszy od nadrobienia zaległości w oglądaniu filmów, meczów i 
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wiadomości, obejrzenia taśm z kursami tańca, języków obcych czy kreatywnej 

księgowości, a skończywszy na zakończeniu problemów z zasypianiem i efektywnym 

odpoczynkiem. Największym zyskiem jest jednak oszczędzony czas – zarówno ten 

spędzony przed telewizoremczy komputerem, jak i na dyskusjach ze współlokatorem, 

co obejrzycie. Prezentowana tutaj wersja SN-projektora jest rozszerzoną wersją 

poprzedniego, znanego pod nazwą S-projektora. SN-projektor zapewnia moŜliwość 

oglądania do czterech programów naraz. Kolejnym rozszerzeniem jest moŜliwość 

takiego zaprogramowania urządzenia, aby dwie osoby śniły ten sam sen. Jest to 

rozwiązanie wykonane specjalnie dla tych, którzy cenią sobie wspólne oglądanie 

filmów czy meczów i rozmowy na ich temat. Dla miłośników klasycznego kina 

stworzono moduł symulujący wspólny pobyt w sali kinowej. Dzięki dostępowi SN-

projektora do szybkiego internetu moduł ten działa równieŜ na duŜe odległości. 

Komputer kontroluje Twoje funkcje mózgu tak, abyś mógł uczestniczyć w akcji 

w sposób moŜliwie pełny, wymagając od niego jedynie minimalnego wysiłku 

i aktywności. Nie zaburza on naturalnego rytmu snu, dzięki czemu obudzisz się 

wypoczęty i zrelaksowany. 

 

Aby zamówić najnowszy SN-projektor zamknij oczy i czekaj na pojawienie się 

konsultanta. 

 
 

Przed uŜyciem skontaktuj się z psychologiem lub psychoterapeutą. Nie naleŜy stosować u osób chorych na schizofrenię lub 

osób o podwyŜszonej skłonności do chorób psychicznych. U niewielkiej części badanych zaobserwowano objawy 

uzaleŜnienia. Długotrwałe naduŜywanie SN-projektora moŜe powodować zmęczenie i depresję. 

 

 
 
 
 
 
 


