
Dát si čas od času pauzu od technologií je
přínosné pro tvé fyzické i duševní zdraví

Sděl svým kamarádům, členům
rodiny a ostatním, že si dáváš
digitální oddych a nebudeš "na

příjmu". Dobré je domluvit, jak tě
mohou kontaktovat v případě

naléhavosti.

Je užitečné dopředu si naplánovat,
co budeš během svého digitálního
detoxu dělat. Zde je pár nápadů:

DIGITÁLNÍ DETOX
JAK SE ODPOJIT A DOBÍT BATERKY

Zde najdeš několik způsobů, jak se odpojit od zařízení
(a přitom stále zůstat ve spojení)

CO JE TO
DIGITÁLNÍ

DETOX

Digitální detox znamená, že
na nějakou dobu nepoužíváš
mobil, počítač, televizi, herní
konzole ani jiné technologie

a "chytrá" zařízení

PROČ DETOX?
Odpojení od obrazovek přináší mnoho benefitů

pro tvé fyzické i duševní zdraví:

Lepší vztahy
s rodinou
a přáteli

Lepší
stravovací

návyky

Kvalitnější
spánek

Lepší
soustředěnost

na práci
a školu

Posílení
sebedůvěry

Snížení
stresu

a úzkosti

Podpora
vlastní

nezávislosti

JAK NA TO?
Díky "odpojení" od technologií budeš schopen více

zaměřit pozornost na věci, na které bys jinak neměl
čas nebo energii.

Zde najdeš pár tipů, jak na digitální detox:

Urči si čas
Vyber si, na jak dlouho budeš
"mimo" digitální zařízení (den,

víkend, týden...)

Dej o tom vědětZkus něco
kreativního
jako zpívání,

tancování nebo
malování.

Plánuj dopředu

čti
knihu

piš si
deník

užij si
přírodu

užij si
kvalitní čas
s rodinou

vyzkoušej
nový druh

cvičení
najdi si

nový koníček
nebo sport

bav se
s přáteli

dodělej si
resty do školy

zdřímni sivěnuj se
dobrovolnictví

Vypni to
Jakmile jsi připraven začít digitální

detox, vypni všechna zařízení a dej je
na bezpečné místo tak, abys je neměl
na očích (sejde z očí, sejde z mysli).

Vydrž to
Strach, že o něco přijdeš, může být
silný. Ale nevzdávej to! Místo toho
buduj vztahy s druhými, kamarádi

i rodina tě určitě podrží!

Získej podporu
Může být užitečné udělat si digitální
detox spolu s dobrým kamarádem
nebo členem rodiny, můžete se tak
vzájemně podporovat a společně

překonávat překážky.

PAMATUJ:
Pokud si nemůžeš dovolit zcela se "vypnout" od všech digitálních

zařízení, je stále mnoho jiných možností, jak redukovat naši
závislost na technologiích. Můžeš třeba omezit koukání do

obrazovek během dne, vypnout si notifikace nebo o víkendu
používat zařízení pouze pro případy nouze.

Zdroj: https://kidshelpphone.ca/get-info/digital-detox-unplug-recharge/
(volně přeloženo)


