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Nadruchliwych, rozkojarzonych – widzimy ju˝ niemal wsz´dzie. 
Rodzice okreÊlajà ich, ̋ e sà „energiczni”, nie dostrzegajà (lub 
nie chcà widzieç) patologii. O pomoc terapeutycznà zwracajà 
si´, gdy sami sà ju˝ w stanie ca∏kowitego wyczerpania si∏ 
fizycznych i psychicznych. Lub wtedy, gdy zaprasza ich do 
szko∏y wychowawczyni, ˝eby powiedzieç: „Niech Pani z nim 
coÊ zrobi, ja z nim sobie nie radz´”. Mówi „z nim”, bo najcz´Êciej 

jest to ch∏opiec.

Mamy wi´c problem spo∏eczny, formatem swoim 
zas∏ugujàcy co najmniej na dialog. A je˝eli dialog, 
to mi´dzy kim i o czym? No w∏aÊnie.
W szko∏ach i domach pojawi∏y si´ komputery. 

Jest to niewàtpliwy post´p cywilizacyjny. Nie 
postawiono jednak – u˝ywajàc metafory – znaków 

ostrzegawczych przed zagro˝eniami. Ojciec paroletniego 
synka dumny jest ze swego dziecka, które coraz cz´Êciej i d∏u˝ej 
towarzyszy mu przy pracy z kom puterem. Nie zauwa˝a momentu, 
kiedy na prób´ odseparowania go od komputera reaguje on 
krzykiem.

Ju˝ przed kilku laty szacowano, ˝e mamy ponad 50 tysi´cy dzieci 
uzale˝nionych. Nie posiadamy ani struktur leczniczych, ani specjalistów, 
którzy mieliby doÊwiadczenia i kompetencj´ w leczeniu uzale˝nienia 
komputerowego. Amerykanie, którzy wczeÊniej od nas wprowadzili 
komputeryzacj´, uwa˝ajà, ˝e to uzale˝nienie jest nieuleczalne. Nikt 

tego nie przewidzia∏.

Komputery zak∏óci∏y równowag´ mi´dzy wysi∏kiem 
intelektualnym i pami´ciowym, a rozwojem 
ruchowym dziecka. Konsekwencjà jest przera˝ajàca 
statystyka wad postawy naszej m∏odej generacji.

Wiek rozwojowy charakteryzuje si´ mniej spraw nym 
mechanizmem obronnym, który lepiej chroni 

doros∏ych przed nadmiernym wch∏anianiem wszech-
obecnego o∏owiu i groênego kadmu w ciàgle jeszcze emito wanym dymie 
tytoniowym. Powszechne i cz´sto drastyczne sà niedobory ich 
neutralizatorów – magnezu i cynku. O∏ów i kadm – przy niedoborze 
odtrutki, magnezu i cynku, w∏àczajàc si´ w procesy 
metaboliczne – przenikajà do mózgu. Jest to 
praprzyczyna i mechanizm generowania 
nadpobudliwoÊci, nadruchliwoÊci i zaburzenia 
koncentracji wielu polskich dzieci. 

Istnieje du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e jedno-
czeÊnie z zatoksycznieniem mózgu 

objawi si´ stan jego niedo˝ywienia. 
Jest to niedobór selenu, witaminy E oraz Omega-3 
(zawartej w olejach rybnych). To przede wszystkim 
one warunkujà prawid∏owà prac´ mózgu. Du˝e 
ich niedobory udoku mentowali u siebie 
Amerykanie i Anglicy. Warto zadaç pytanie, jak 

jest u nas. Szczególnie m∏odzie˝ ochoczo przejmuje 

„ham bur geryzacj´” ˝ywienia. Mo˝emy wi´c mówiç o g∏odzie jakoÊ-
ciowym jako znamieniu naszej cywilizacji.

Wynikajà z tego logiczne wnioski profilaktyczne i terapeutyczne:
•  odtoksyczniç mózg 

uzupe∏niajàc po˝ywienie dzieci magnezem i cynkiem,
•  do˝ywiç mózg 

selenem, witaminà E i Omegà-3,
•  ograniczyç 

czas korzystania z komputera,
•  zwi´kszyç 

iloÊç ruchu na Êwie˝ym powietrzu.

Wydaje si´, ˝e takim programem warto jest objàç dzieci z genetycznie 
uwarunkowanà, wrodzonà nadpobudliwoÊcià. Cz´sto reprezentujà one 
nieprzeci´tnà inteligencj´, ale stanowià ogromnie ucià˝liwy i trudny 
problem dla rodziców, pedagogów i psychologów.
Prawdziwym, wspania∏ym hitem jest nasz nowy produkt baton Forever 
Fast Break – spe∏nia on swoim bogatym mineralno-witaminowym 
sk∏adem wszystkie potrzeby profilak tyczne i terapeutyczne. Zapobiega 
wi´c przyczynom i likwiduje skutki. A m∏odzie˝ uwielbia przecie˝ 
do˝ywiaç si´ batonikami!
Forever Arctic-Sea zawiera Omeg´-3 z ∏ososi z jeszcze wcià˝ czystych 
wód Pó∏nocy. 
Selen zawarty jest w Forever Nature-Min i Forever Garlic Thyme 
(oczywiÊcie równie˝ w batonikach Fast Break).
èród∏em magnezu i cynku jest Forever Nature Min, a Forever 
Lite i Forever Kids zawierajà ponadto witamin´ E.

Naprawd´ skuteczny, 
wielokierunkowo 
dzia∏ajàcy arsena∏!

Zapobiegajmy nadpobudliwoÊci 
i zaburzeniom koncentracji       dr med. Jerzy Oleszkiewicz
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