
Przetestuj swoje Wrzenie - cyfrowe pobudzenie
Odpowiedz szczerze TAK lub NIE na poniższe 6 pytań.

1.Robisz kilka czynności jednocześnie, np. stoisz w korku, kolejce w sklepie lub
bawisz się z dzieckiem i zaglądasz do telefonu (choć nikt nie dzwoni).

2. Od razu po przebudzeniu, jeszcze przed poranną toaletą i śniadaniem zaglądasz 
 do telefonu, np. sprawdzasz media społecznościowe, wiadomości, maila.

3. Wieczorem, Twoje łóżko jest pełne niebieskiego światła - "do poduszki"
przeglądasz Facebooka, Instagrama, lub przeglądasz rzeczy w sieci.

4. Podczas jedzenia zaglądasz do telefonu, czytasz wiadomości lub nurkujesz                     
w najnowszych postach.

5. Jest dla Ciebie wyzwaniem praca w pełnej koncentracji więcej niż pół godziny, 
bez zaglądania do sieci/maila.

6. Zaglądasz "ukradkiem" do sieci chowając to przed otoczeniem., np. podczas
spotkania rodzinnego lub z przyjaciółmi sprawdzasz telefon pod stołem lub bierzesz
go ze sobą do łazienki. 

 
 

WYZWANIE 5 KROKÓW DO SZCZĘŚCIA

O DETOKSIE CYFROWYM
KROK 3, DZIEŃ 9 WYZWANIA

0-2 pytania, to chcemy Ci osobiście pogratulować i życzyć trzymania tak dalej! Możesz być też
inspiracją dla innych.
na 3-4 pytania to mieścisz się w tzw. normie. A norma jest już nieco przebodźcowana                                            
i przestymulowana. To znaczy, że cyfrowy świat wszedł do Twojego życia czasem bardziej, niż byś
chciał/a. To żółte światło. I już teraz zaprosimy Cię do zastanowienia, co możesz robić inaczej                         
w związku z przestymulowaniem cyfrowym? Można wrócić do 6 pytań i wybrać 1. I od tego zacząć
redukcję czasu ekranowego.
na 5-6 pytań: kochany, kochana! Czerwony alarm! Oznacza on, że prawdopodobnie w Twoim życiu
jest naprawdę za dużo ekranu. I zapraszamy Cię od teraz do sprawdzenia PO CO i KIEDY
zaglądasz, jaki może być Twój zamiennik, np. książka, mikrospacer, ruch, albo muzyka.

Praktyka na dziś
Jeśli odpowiedziałeś/łaś "TAK" na:

Więcej praktyki i wskazówek jutro i pojutrze <3

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE

TAK NIE


