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Życie wśród pokus

Wydaję się, że dzisiejsze życie naszego młodego pokolenia to prosta sprawa.
Właściwie nie ma na co narzekać. Mamy smartphon'y, komputery, konsole, Internet...
Dzięki temu możemy się zrelaksować, dowiedzieć więcej i komunikować z przyjaciółmi.
Korzystając z tych wszystkich urządzeń możemy znaleźć się, gdzie tylko chcemy, poznać
zakątki świata, w których jeszcze nie byliśmy. Dzięki Internetowi możemy przechadzać
się po ulicach Paryża, Nowego Yorku, Hollywood, a nawet po swoim mieście nie wychodząc
z domu.
Na portalach społecznościowych odnajdujemy dawnych znajomych, poszerzamy
ich grono o nowych. Tak łatwo podzielić się z nimi zdjęciami i na bieżąco zdawać relacje
o tym, co dzieje się w naszym życiu. Dzięki zawansowaniu współczesnej technologii możemy
na bieżąco kontaktować się z bliskimi, a wykorzystując na przykład Skype'a, nie tęsknisz
wtedy tak za rodzicem, który pracuje za granicą.
Na różnych konsolach dostajemy dużą dawkę rozrywki, szczególnie grając
ze znajomymi w największe hity w świecie gier. Odprężamy się w tedy i zapominamy
o ciążących na nas problemach i obowiązkach. Możemy spędzić przy nich wiele godzin
w ogóle się nie nudząc, odkrywając co raz to nowsze możliwości i wyższe poziomy.
Smartphony w dzisiejszych czasach to przenośne "komputery", również ułatwiają
i upraszczają życie, przede wszystkim młodzieży. Dzięki nim w każdym miejscu na ziemi
mamy dostęp do Internetu, możemy skorzystać z ciekawych aplikacji, kupować e-booki
zastępujące nam prawdziwe książki.

Najnowsze telewizory, towarzysze naszego codziennego życia, pozwalają nam
obejrzeć film w technologii 3D i nie trzeba wychodzić do kina! Dzięki różnym satelitom
mamy mnóstwo kanałów w naszym języku i setki w zagranicznych, możemy być na bieżąco
z informacjami dotyczącymi innych krajów, poznawać w ten sposób ich kulturę.
Patrząc na to wszystko, dzisiejsze życie młodego wydaje się łatwe i beztroskie
szczególnie, że już większość z nas ma dostęp do technologii uatrakcyjniających codzienność.
Jednak wszystko to jest przesiąknięte czyhającą na nas pokusą. Codziennie,
wielokrotnie oglądamy nachalne reklamy, bilbordy, promocje, zwiastuny, okazje i nowości.
Pokusy atakują nas ze wszystkich stron, powodują, że mamy coraz większą chęć posiadania,
zakupienia, spróbowania lub skorzystania.
Każda z używanych platform wyświetla nam tysiące reklam. Skłaniają nas do zakupu
coraz to nowszych rzeczy, poczynając od artykułów spożywczych kończąc na portalach
ogłoszeniowych. Pokusa nie śpi nawet, gdy oglądamy nasz ulubiony serial lub film, bo stacja
telewizyjna kilkakrotnie przerywa przyjemne oglądanie, serwując nam nawet
piętnastominutowy blok reklam! Więc chwile relaksu stają się przyczyną nowych pragnień,
które siedzą nam w głowie i męczą...
Agencje reklamowe znając naszą psychikę proponują nam różnego rodzaju nowinki
techniczne, na które mamy coraz większą chęć, pragniemy je mieć, prosimy rodziców
o więcej, więcej i więcej, a jeśli możemy to sami je kupujemy.
Wchodząc do supermarketu witają nas panie z tacami proponując darmową
konsumpcję jakiegoś produktu i kuszą, by go kupić, bo jest okazja. Chodzimy po sklepie,
między regałami i patrzymy na przecenione produkty na półkach i myślimy, czy aby ich nie
potrzebujemy. Wszytko to, byśmy ulegli pokusie i wydali jak najwięcej pieniędzy. Dorośli
potrafią się uzależnić od kupowania, a my jako młode pokolenie uczymy się żyć i walczyć
z pokusami, które atakują nas codziennie, ze wszystkich stron. Życie wśród pokus bywa
męczące, bo nie wszystko można mieć, ale kupienie czegoś czego się bardzo pragnie daje
dużo szczęścia. Więc jak postępować najlepiej?
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