
Sociálne internetové siete boli len pred pár rokmi neznáme stránky, ktoré č lovek

navš tevoval, len aby sa spojil s príbuznými. A dnes? Dnes sociálne siete hýbu svetom.

Poč ujeme o nich z kaž dej strany. Vš etci sme prepojení. Spoloč ne komunikujeme, spoloč ne sa

zabávame a spoloč ne smútime. Vš etko spoloč ne. Zostalo vôbec nieč o, č o robíme osamote?

Technológie. Cieľ om mnohých z nich je zjednoduš iť náš ž ivot a urobiť ho pohodlnejš ím.

S podobnou myš lienkou, podľ a môjho názoru, priš li aj sociálne internetové siete. Jednoduchš ia

komunikácia. Pre vš etkých a kdekoľ vek. A naozaj sa im to podarilo. Sociálne siete nám

pomáhajú spoznávať nových ľ udí, ich koníč ky a záľ uby, č i znovu poobjaviť naš ich starých

priateľ ov z detstva, na ktorých sme mož no už aj pozabudli. To vš etko z pokoja náš ho domova.

Stač í len natiahnuť ruku za mobilom a prihlásiť sa. Aká to úž asná technológia! Sme prepojení!

Vž dy a vš ade. Ale za akú cenu?

Príchod sociálnych sietí nám priniesol eš te jednu vec. Izoláciu. A úplne zdarma. Trávime

nespoč ítateľ né množ stvo hodín na mobiloch alebo na poč ítač och, len aby sme zachytili, č o je

nové. Sami. V teple naš ich izieb bez kontaktu s okolitým svetom. Ani sme si to neuvedomili a

ostali sme osamotení s mobilom v ruke. Zdieľ ame obrázky milých mač ič iek a kocúrikov,

fotíme nielen seba pred zrkadlom v novom „ outfite“ , ale fotíme aj svoje jedlá na tanieroch.

Hrozné. A kvôli č omu? Kvôli bezvýznamným „ palcom nahor“ , ktoré nás napĺ ň ajú pocitom

viditeľ nosti a pocitom, ž e niekomu na nás zálež í. No je to naozaj tak? Č o ak ostatní „ lajkujú“

vš etko, č o im prejde pomedzi prsty?

Ani sme si to neuvedomili a už sa nepotrebujeme stretávať , aby sme uspokojili svoje

spoloč enské potreby. Stač í nám len zobrať do ruky mobil a už sme medzi svojimi. Nehovoriac

o tom, koľ ko č asu nám to zaberie. A to vš etko kvôli nereálnej pozornosti. Urobiť č okoľ vek

preto, aby sme vyč nievali z radu. Pretož e to je to, č o ľ udia potrebujú vidieť . Klamstvá. Intrigy.

Nedal by sa predsa len tento č as využ iť efektívnejš ie?

Myslím si, ž e v takej miere ako sociálne siete zjednoduš ujú náš ž ivot, tak v takej istej ho

aj ohrozujú. A nielen náš spoloč enský ž ivot, ale aj fyzické a psychické zdravie. Práve preto si

treba polož iť otázku: „ Stojí to za to?“


