
 
Dzieci ekranu Jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi i jak wyrwać je   

z transu 

                                                      Wysoce zalecana lektura. 

 „DZIECI EKRANU" AUTORSTWA DR. NICHOLASA KARDARASA, SPECJALISTY DS. 

UZALEŻNIEŃ - TO WSTRZĄSAJĄCA ARGUMENTACJA, ŻE TECHNOLOGIA MA OGROMNY 

WPŁYW NA MÓZGI DZIECI - I TO WCALE NIE POZYTYWNY. 

Wszyscy je widzieliśmy: dzieci hipnotycznie wpatrzone w jarzące się ekrany w restauracjach, na placach 

zabaw i w domach naszych przyjaciół - a ich liczba wciąż rośnie. Oświetlone przez jarzący się blask buzie - 

dzieci ekranu - mnożą się niczym wirtualna plaga. Lecz za jaką cenę? Czy jest to jedynie nieszkodliwa 

rozrywka lub chwilowy szał, coś jak cyfrowe hula-hop? Niektórzy twierdzą, że jarzące się ekrany mogą 

nawet być dobre dla dzieci - stanowiąc rodzaj interaktywnego narzędzia edukacyjnego. Nie wierz im. 

W tej książce, dr Nicholas Kardaras bada ogromny wpływ technologii - zwłaszcza technologii ekranowej, 

nieodpowiedniej dla młodego wieku, z całą tą jarzącą się wszechobecnością - na mózgi całego pokolenia. 

Badania przeprowadzone metodą neuroobrazowania dowodzą, że stymulujące jarzące się ekrany są 

dopaminergiczne (aktywujące dopaminę) dla ośrodka przyjemności w mózgu. Rosnąca liczba badań 

klinicznych koreluje technologię ekranu z takimi zaburzeniami jak ADHD, uzależnienia, niepokoje, 

depresja, wzmożona agresja, a nawet psychoza. Co jednak szokuje najbardziej, najświeższe badania 

przeprowadzone metodą neuroobrazowania nie pozostawiają wątpliwości, że nadmierne obcowanie  

z ekranem może neurologicznie uszkodzić rozwijający się mózg młodej osoby tak samo jak uzależnienie od 

kokainy. 

Kardaras zanurza się w socjologiczne, psychologiczne, kulturowe i ekonomiczne czynniki związane  

z globalną epidemią technologiczną, mając na celu zbadanie wpływu całej naszej wspaniałej, lśniącej nowej 

technologii na dzieci. 

„Dzieci ekranu" to przełomowa i niewyobrażalna opowieść o niewyobrażalnej, która powinna stanowić 

wezwanie do ponownego rozważenia naszej nieustannie rozwijającej się relacji z postępującą technologią. 

Kardaras przypomina nam, że technologia może podstępnie, w sposób nieprzewidywalny, obrócić się 

przeciwko nam. 

Przeczytaj tę książkę. Uratuj mózgi swoich dzieci, teraz. „Dzieci ekranu” nie jest zrzędzeniem 

wywołującym bezsensowną panikę w stylu Kurczaka Małego „niebo-spada-nam-na-głowę"... Przeczytaj  

i zastosuj się do zaleceń Kardarasa, zanim wyrządzimy jeszcze większą krzywdę mózgom całego pokolenia. 

Ta książka jest nieocenionym źródłem informacji uświadamiającym nam, na jak wielkie ryzyko narażamy 

nasze dzieci, pozwalając im na swobodny dostęp do „ekranów". 

Przerażająca prawda na temat uzależnienia od mediów cyfrowych. To obowiązkowa lektura dla każdego. 

 

 

 

 

 


