Кожне покоління вважає себе більш
інтеліґентним, аніж ті, які були
перед ним, та мудрішим, ніж ті, які
будуть після нього
Джордж Орвел
Сьогодні найбільш зручним, доступним і легко засвоюваним засобом
комунікації є Інтернет.
Він володіє такими привабливими якостями, як висока швидкість
передачі інформації, новизна, якість даних, можливість вибору джерела
інформації тощо. Інтернет здатний замінити всі відомі мас-медіа: телебачення,
радіо, газети, і, навіть, живе спілкування.
Людина в реальному світі завжди грає певні ролі (відповідно до ситуації),
але їх кількість обмежена. Відкривши для себе мережу, кожен має можливість
приміряти на себе безліч соціальних оболонок, недоступних в реальному світі.
Таким чином, реальне життя поступово замінюється віртуальним.
Як сказав хтось із відомих психологів: «При необмеженій реалізації
фантазій зникає незмінний двигун культурної еволюції – боротьба тваринної
природи людини із соціокультурними обмеженнями, боротьба Ід і Супер-Его».
При відсутності можливості контролювати моральну сторону віртуального
життя (в якому поняття моралі знецінюється), людина реалізує свою потребу в
демонстрації власних досягнень: явних або надуманих. Простіше кажучи,
займається саморекламою.
Завдяки мережі Інтернет людина може задовольнити бажання бути в
центрі уваги, і отримати любов, турботу, підтримку, прийняття, - а це
найголовніше і найнеобхідніше для кожного.
У людини зникає необхідність залишати межі власної квартири, тому що
все, що їй потрібно, вона може знайти в мережі: замовити їжу, одяг, новинки в
галузі розваг або оновлення для свого «вікна у світ» тощо. Поступово

працівників у сфері послуг замінять роботи, які будуть повністю обслуговувати
людство.
Що ж буде відбуватися з людиною далі, і хто їй зможе допомогти?
Гадаю, пропаде зворотній зв'язок (віртуальна особистість завжди зможе
забезпечити

собі

позитивні

відгуки),
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і

запам'ятовувати що-небудь, люди стануть емоційно холодними, адже свої
емоції повністю замінять «смайлами»

. Але це не означає, що припиниться

розвиток мислення – ні, воно перетвориться. Це єдине, що буде мати значення
у віртуальному світі. Люди зможуть реалізовувати будь-які цілі, і це призведе
до того, що зміняться самі цілі, якісно зміниться напрям розвитку всього
людства.
І саме психологи, будучи професіоналами в своїй галузі, зможуть витягти
людство із цієї жахливої прірви. Тільки ті психологи, які відданні своїй справі,
зможуть змінити і вилікувати людство від мережевої залежності.
Світ повинен звертати увагу на дану проблему і готувати фахівців, які
зможуть рятувати людей від цього виду залежності, яка найближчим часом
стане найтривожнішою проблемою людства.

