Мультики та наші діти.
Мабуть, кожен із нас пам’ятає мультики із свого дитинства : «Ну постривай!», «Чебурашка і
крокодил Гена», мультики про Вінні-Пуха та його друзів, «Пригоди попугая Кеші»,
«Простоквашино», «Пригоди кота Леопольда»... Цей список мультиків можна продовжувати і
продовжувати до безкінечності. Кожен мультик несе щось світле, радісне , добре, щасливе, що
запам’ятовується на все життя, а під час згадування на вустах виникає усмішка.
Наші діти теж не уявляють свого життя без мультиків, але без яких?! «Телепузики»,
«Сімпсони», «Покемони», «Том і Джері» і це теж далеко не весь перелік. Мультики нашого
дитинства вчили нас доброті, справедливості, чесності, хоробрості, любові до природи,а чому
вчать наших дітей сучасні мультики? Ми ніколи не замислювались над цим питанням, а варто
було б. Адже дитина , що дивиться мультики, ототожнює себе із головними героями, імітує його
дії, вчинки. Ще в 70-і роки американські психологи стверджували, що навіть одна-єдина модель
поведінки може стати предметом наслідування для мільйонів телеглядачів, і це не одноразово
підтверджувалося експериментами.
Мультики дуже сильно впливають на дитячу фантазію, вони дають нові установки і моделі
поведінки.Уявіть, на яку модель поведінки дають установку
сучасні мультики.Як вам
сподобаються такі звернення ? Наприклад у «Сімпсонах» син говорить мамі у відповідь на її
прохання щось зробити: «Сама зроби, шлюха стара!» Старенькі , наприклад, дідусь Сімпсона,
виставлений з непристойної сторони. Над старістю, слабістю, хворобою весь час насміхаються,
що особливо страшно. Уявіть себе на місці цих пожилих людей.Адже встановлено, що людина
нічого не забуває. Все, що вона сприймає, бачить і чує – «записується» у неї в мозку, формується
там й утворює інформаційні масиви. І от пройде час, наші діти виростуть на таких мультиках. І
напрошується запитання, а яка старість чекає нас? Якого ставлення чекати від своїх власних
дітей? Не дай Боже, такого як у «Сімпсонах»!
«Телепузики» - це послідовне утворення людини-дебіла, який буде сидіти біля телевізора з
відкритим ротом і поглинати любу інформацію.
Згадайте мультсеріал «Ох, вже ці дітки». В цьому мультику маленькі діти зображені
страшними, огидними, з роздутими головами і, крім того, вони постійно роблять якість капості.
Візьмемо інший мультик – «Вулиця Сезам». В ньому нав’язуються приклади девіантної і
непристойної поведінки. Крім того, персонажі на рідкість потворні.
Лікар-психотерапевт К.Магнітська дослідила і встановила , що закордонні сучасні мультики
навіть у деяких цілком здорових дітей викликають приступи епілепсії. Дитина, що дивиться
телевізор, у неї широко розплющені очі, а через хвилину-другу вона падає і б’ється в судомах.
Про приступ не пам’ятає, але збентежено пояснює, що «до телевізора тягне». І таких дітей у світі
стає все більше з кожним днем.
Постає питання : «Кому все це вигідно? Кому це потрібно? Для чого показувати такі мультики
по телебаченні?» А відповідь проста. Глобалісти вважають, що ресурси планети обмежені, а
людей дуже багато і їх необхідно «зменшити», по можливості не застосовуючи відвертого
насилля.Технології «промивання мозку» винайдені давно, але зараз вони стали удосконалені, як
ніколи. Одна група отупілої молоді скоїть злочин, і її членів можна буде посадити у вязницю.
Другій частині населення можна було б жити, мати сім’ю і виховувати дітей. Але поскільки
дітонародження в глобалістському світі потрібно обмежувати, то в молоді за допомогою
мультиків виховується неприязнь до дітей, а гомосексуалізм та лезбіянство виносяться на рівень
життєвої норми і схвалюються. Тепер статевий інстинкт можна задовольняти без «небажаної
вагітності».
А третя частина населення буде сидіти перед екраном з відкритим ротом і слиною, що капає з
нього. Цією групою людей керувати найлегше – елементарно заморочити голову, сказавши, що
наркотики – чудовий засіб для підвищення статевої активності або для особистого росту.
Що ж тоді робити? Як цьому запобігти? Батьки повинні розуміти, що дітям дивитися такі
мультики, боєвики категорично не можна! А також, потрібно обмежувати час перегляду
телепередач для дітей, підбирати спеціальні програми для дітей.
Давайте вчитися використовувати такий винахід людства – телевізор, розумно і за
призначенням!
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