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Od pojawienia się smartfonów w naszym życiu zapewne minęło już dużo czasu. 
Wiele osób zaczyna sobie zdawać sprawę, że ich wpływ na nasze życie nie jest 
tylko pozytywny. Nowe technologie z jednej strony dały nam wolność wyboru, 
czego chcę słuchać, co chcę oglądać lub z kim w danym momencie 
podtrzymywać kontakt, z drugiej strony bardzo nas od siebie uzależniły. 
Trzymają nas jak na smyczy i im więcej jesteśmy uwiązani, tym bardziej 
powinniśmy się zastanowić, kto kogo faktycznie kontroluje – my nasze telefony 
czy one nas. Problem nie leży w samych smartfonach, lecz w naszych relacjach 
z nimi. Pierwsza rzecz, jaką wielu z nas wykonuje zaraz po przebudzeniu, to 
sprawdzanie w telefonie, co nowego się wydarzyło lub czy ktoś do nas napisał 
wiadomość, a ostatnia czynność przed snem, jaką wykonujemy, to odłożenie 
telefonu na szafkę nocną. Dotykamy go średnio 2600 razy dziennie, a 
ekstremalni użytkownicy nawet 5400 dziennie i bierzemy go do ręki średnio co 
7 minut. Niektórzy sprawdzają komórkę co najmniej raz w ciągu nocy. 

Jak narkotyk 

Uzależnienie można zdefiniować jako nieustanne poszukiwanie czegoś pomimo 
negatywnych konsekwencji. Można uzależnić się również od konkretnych 
zachowań, takich jak hazard czy przeglądanie mediów społecznościowych. 
Psychiatrzy charakteryzują tę przypadłość w następujący sposób: u wszystkich 
uzależnionych pojawia się utrata kontroli nad aktywnością, kompulsywne 
poszukiwanie jej pomimo negatywnych konsekwencji, uodparnianie się, więc 
do zaspokojenia potrzebują coraz wyższego poziomu stymulacji i doświadczają 
symptomów odstawienia, jeśli nie mogą sfinalizować uzależniającego aktu. 
Wielu z nas mogłoby w ten sposób opisać swój stosunek do telefonu. Czujesz 
się znudzony lub zaniepokojony? Sprawdź pocztę. Nie ma nowych e-maili? 
Sprawdź media społecznościowe. Nadal niezadowolony? Sprawdź konto na 
innym portalu. A może na kolejnym. Zalajkuj kilka postów. Zacznij śledzić parę 
nowych osób. Sprawdź, czy one nie zaczęły obserwować Ciebie. Może wróć do 
skrzynki e-mailowej – tak na wszelki wypadek. Bez trudu można spędzić na 
telefonie kilka godzin, nie używając dwa razy tej samej aplikacji lub nie 
skupiając się na jednej dłużej niż 2 sekundy. Nasze telefony pełne są 
subtelnych wzmocnień wywołujących zastrzyki dopaminy, która powoduje, że 
wracamy po więcej. Kliknij w link, a pojawi się strona internetowa. Wyślij SMS, 
a usłyszysz przyjemny odgłos. Te wzmocnienia razem wzięte dają nam miłe 
poczucie kontroli, co z kolei sprawia, że stale chcemy używać telefonu. Można 
by pomyśleć, że najłatwiej zmusić nas do obsesyjnego sprawdzania telefonu 



poprzez zagwarantowanie, że zawsze czeka na nas coś dobrego. Nic bardziej 
mylnego, to wcale nie konsekwencja nas uzależnia, ale nieprzewidywalność. 
Świadomość, że coś może się zdarzyć, lecz nie wiadomo kiedy ani czy na 
pewno. Kiedy sprawdzamy telefon, od czasu do czasu znajdujemy w nim coś 
satysfakcjonującego: pochlebny e-mail, SMS do przyjaciółki, ciekawą 
wiadomość. Pod wpływem zastrzyku dopaminy zaczynamy kojarzyć czynność 
sprawdzania telefonu z otrzymaniem nagrody. Podobnie sprawdzanie komórki, 
gdy czujemy niepokój, czasami naprawdę nas uspakaja. Kiedy takie połączenie 
zostanie utworzone, nie ma znaczenia, że jesteśmy nagradzani raz na 
dwadzieścia razy. Dzięki dopaminie nasz mózg pamięta tylko ten jeden raz. Czy 
zdajemy sobie sprawę, jakie inne urządzenia wykorzystują mechanizm 
wzmocnienia nieregularnego? Automaty do gry, które są bardzo uzależniające. 
A więc smartfony można porównać do kieszonkowych jednorękich bandytów. 
Kiedy wyciągamy telefon z kieszeni, to tak jakbyśmy grali na automacie, by 
zobaczyć, jakie wyskoczyły nam powiadomienia. Kiedy przeglądamy 
Instagram, gramy na automacie, by zobaczyć, jakie zdjęcie się pojawi. Kiedy 
przesuwamy palcem po ekranie w prawo lub w lewo, oglądając obrazy na 
ekranie, gramy na automacie, by zobaczyć, co nowego wydarzyło się u 
znajomych. Wydaje się to szczególnie niepokojące, kiedy zdamy sobie sprawę, 
że automaty do gry zaprojektowano specjalnie po to, by wywoływać 
zachowania kompulsywne. Należą one do jednych z najbardziej uzależniających 
urządzeń, jakie kiedykolwiek wymyślono. 

Ułuda wirtualnej wspólnoty 

Jesteśmy istotami społecznymi i szukamy poczucia przynależności. Jeszcze nie 
tak dawno potwierdzenie przynależności lub odrzucenie pochodziło od 
rzeczywistych osób. W chwili obecnej to się bardzo zmieniło. Projektanci 
aplikacji wiedzą, że ludzie mają wrodzoną potrzebę akceptacji. Im więcej 
sytuacji się pojawi, w których możemy zostać ocenieni, tym bardziej 
kompulsywnie będziemy śledzić swój wynik na portalu. Zamieszczamy posty i 
zdjęcia, by pokazać, że jesteśmy lubiani. 

Chcemy mieć poczucie bycia kimś wyjątkowym, dlatego projektanci dają nam 
tak wiele możliwości spersonalizowania telefonu. Możemy umieścić własne 
zdjęcia na ekranie głównym i blokady. Możemy wybrać ulubione piosenki jako 
dzwonki telefonu. Możemy osobiście wybrać rodzaj informacji pojawiających się 
na naszych tablicach. Dzięki tym funkcjom telefony stają się przydatniejsze i 
atrakcyjniejsze. Im bardziej jednak zaczynają przypominać odbicie nas i naszej 
wyjątkowości, tym więcej czasu będziemy chcieli z nimi spędzać. Ale jeśli 
przyjrzymy się bliżej ustawieniom, którymi możemy zarządzać, zauważymy, że 
mamy wiele swobody w kontrolowaniu funkcji, dzięki którym spędzamy więcej 
czasu z telefonem, ale często z tego nie korzystamy i uruchamiamy wszelkie 
dostępne aplikacje, co nie jest korzystne dla nas. Im bliżej się przyglądamy 
udostępnionym nam opcjom, tym bardziej się przekonujemy, że w 
rzeczywistości nie odpowiadają naszym prawdziwym potrzebom. Czas to 
zmienić i wyłączyć wszelkie powiadomienia w swoim telefonie, z wyjątkiem 
połączeń telefonicznych oraz – jeśli chcesz – komunikatorów i kalendarza. Nie 



musisz wyłączać powiadomień na zawsze, ale ważne, byś spróbował ograniczyć 
je do minimum. 

Większość aplikacji na telefonach ma na celu zwiększenie, a nie zredukowanie 
czasu spędzonego z komórką. Dlatego spersonalizuj telefon tak, aby działały 
tylko te, które są Ci naprawdę potrzebne i niezbędne do codziennego 
funkcjonowania w szkole lub pracy. Jeśli uporządkowałeś aplikacje i 
posegregowałeś je w foldery, ale telefon nadal Cię kusi, spróbuj przełączyć 
wyświetlacz z kolorowego na czarno-biały. Twoja komórka zacznie przypominać 
kserokopię siebie i stanie się bardzo nieatrakcyjna. A ty powoli zaczniesz 
zwracać większą uwagę na to, co dzieje się tu i teraz, a nie w wirtualnej 
rzeczywistości. Mamy w życiu mniej czasu, niż nam się wydaje, ale 
jednocześnie mamy go więcej, niż myślimy. Odbierz godziny spędzone przed 
ekranem, a zobaczysz, jak wiele nowych możliwości się pojawi. Może jednak 
znajdziesz czas na czytanie książki, spotkanie ze znajomymi. Może uda się 
spędzić więcej czasu z rodziną. Kluczem jest zadawanie sobie raz za razem 
tego samego pytania: to moje życie, więc czemu chcę poświęcić uwagę? 
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