
Nowoczesne technologie – smartfon zmienia emocje  

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii to jeden z nieodłącznych elementów 

biegu wydarzeń na świecie. Innowacyjne możliwości przedmiotów codziennego użytku 

usprawniają funkcjonowanie ludzi niemal we wszystkich obszarach życia. Jednym z 

najwierniejszych przyjaciół współczesnego człowieka jest smartfon, który spełnia każdą 

zachciankę właściciela. Reaguje na dotyk. Realizuje polecenia bez możliwości odmowy. 

Nie ma własnego zdania, a jeżeli od czasu do czasu się zbuntuje, to zawsze można go 

wymienić. Jak to się stało, że 5.5-calowy produkt zawładnął emocjami każdego z nas?  

Smartfon – idealny partner w nieidealnym świecie. Płytkie? A może wystarczająco dosadne określenie, 

które poniekąd definiuje współczesne uzależnienia społeczeństwa. Czy potrafimy żyć bez technologii? 

Po co się nad tym zastanawiać, skoro do tego nie dojdzie. Świat się rozwija-nie cofa. No właśnie, tylko 

czy na pewno?  

Emocje i nowoczesne technologie – idealny duet, czy przeciwne bieguny? 

Codzienne życie bez możliwości korzystania z różnego rodzaju multimediów, czy to brzmi jak koszmar? 

Z pewnością gorzej. Wydaje się, że nie ma już odwrotu ze ścieżki coraz dynamiczniejszego rozwoju 

nowoczesnych technologii. Nikt nie zadaje pytań, jak to wpływa na relacje międzyludzkie, czy 

postrzeganie rzeczywistości. Wirtualna przestrzeń coraz mocniej ściera różnice w odniesieniu do 

realnego życia. Czy to właściwa droga? Być może już taka nie istnieje.  

Nowoczesne technologie opierają się obecnie na wiedzy o tym jak konkretnie działa mózg 

człowieka, a nie stricte nowej technologii. 

 

Może to bolesne, ale kto nie zgodzi się ze stwierdzeniem, że smartfon przejął ludzkie emocje?  Czy nie 

jest to duet idealny? Rozpatrywanie tego w takich kategoriach z pewnością jest niekonwencjonalnym 

podejściem, ale ilość wspólnie spędzanego czasu, doskonale uwydatnia tę zażyłość. Wystarczy kilka 

kliknięć, a głód znika. Spotkanie z przyjaciółmi obecnie lepiej smakuje w schludnie opakowanym 

wirtualnym pomieszczeniu, jakim jest komunikator. Prawdziwe emocje zastąpiły emotikony.  

I pomimo tego, że smartfon jako gadżet, nie przypomina swoim wyglądem przystojnego 

bruneta, czy atrakcyjnej blondynki, to owija swojego właściciela wokół palca.  

Chyba nie do końca zdając sobie z tego sprawę, ludzie zaprosili smartfony do każdego aspektu 

własnego życia. Z kolei czas jaki spędzają w ich towarzystwie, jest niemożliwy do oszacowania. Jednak 

nowy model życia, wymaga nowoczesnego sposobu postrzegania.  



Smartfon fascynuje, przyciąga, aż wreszcie uzależnia – brzmi znajomo?  

Wszechobecność i dostępność urządzeń elektronicznych powoduje, że nie są one już dodatkiem, jak 

spinka do mankietu, krawat lub mucha. Są jedną z ważniejszych części ubioru każdego człowieka. Bez 

spodni czy bluzki na zewnątrz nie wychodzimy. Czy bez smartfona możemy? Nie sądzę, skoro obecny 

jest, nawet podczas biegania.  

Smartfon jest jak kokaina, sam w sobie jest nieustannie aktualizowany nowymi funkcjami, coraz 

mocniej uzależniając swoich użytkowników. Można powiedzieć, że ludzkie serca biją w rytmie kliknięć 

na Instagramie. To dosadnie pokazuje rzeczywisty obraz społeczeństwa. Wirtualna przestrzeń, która 

kreuje nowe zachowania w sieci coraz mocniej niepokoi. Co zatem zabiera smartfon?  

 Czas 

 Zdrowie 

 Życie. 

Brzmi znajomo? Nie jeden uzależniony alkoholik, czy narkoman słyszał te trzy słowa, nie raz i nie dwa. 

Czy można zatem na powszechną listę uzależnień wpisać smartfona? Oczywiście, że tak! Ale czy nie jest 

już za późno?  

Wydaje się, że ten pociąg już dawno odjechał.  

Nowoczesne technologie – projektowanie nowoczesnego człowieka  

Wcześniejsza, realna przestrzeń, która była fundamentalnym wyznacznikiem spotkań ludzi w zasadzie 

zanikła. Z kolei tendencje do coraz bardziej przedmiotowego traktowania relacji stoją na porządku 

dziennym. Smartfon, a może nieodzowny i niezastąpiony, nowoczesny partner człowieka sprytnie 

kradnie emocje, które każdego z nas definiują.  

Życie w permanentnym połączeniu online to worek nowych zagrożeń. Niemniej nie jest już to trend, 

który przeminie, a styl życia. Świat się zmienił. Ludzie również. Z całym przekonaniem można 

powiedzieć, że etap człowieka 2.0. jest aktualnym wyznacznikiem obecnych czasów.  

 


