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Hi5-ul si Facebook-ul au reprezentat la începuturi o modalitate de relaţionare socială, dar acum
sunt faţade pentru alte jocuri mult mai subtile. Oamenii sunt din ce în ce mai neîncrezători în
internet şi în tipurile şi genurile de indivizi pe care ajung să-i cunoască prin intermediul acestui
gen de comunicare. Numeroasele studii realizate până în prezent cu privire la utilităţile
messanger-ului demonstrează că există mult mai multe efecte negative decât pozitive. Paşii
unei persoane care îşi construieşte un cont pe un astfel de site sunt următorii: îşi completează
profilul cu diverse informaţii despre propria personă, adaugă poze care să o caracterizeze, după
care îşi lărgeşte lista de prieteni cu alţi utilizatori; comentează pozele acestora în speranţa că va
primi un răspuns. Ceea ce urmează este simplu: dacă cele două persoane se plac îşi lasă
mesaje şi apoi fac schimb de id-uri de messanger. Dacă hi5-ul sau facebook-ul sunt mult mai
complexe şi oferă mai multe posibilităţi, messanger-ul este cel care te apropie de cealaltă
persoană.
Putem denumi hi5-ul sau facebook-ul o sferă macrosocială, iar
messanger-ul sfera microsocială, o continuare şi o restrângere a cercului social. Pentru unii,
hi5-ul nu are semnificaţie din punct de vedere al stabilirii de relaţii de comunicare
interpersoanlă; pentru ei este mult mai importantă conturarea şi definirea propriei identităţi.
Prin comenzile pe care aceste site-uri de socializare le au, indivizii îşi pot uploada poze ale
propriei persoane, iar ceilalţi oamenii aflaţi în reţea sau cercul de prieteni pot să le comenteze.
Aşadar există persoane care utilizează acest site pentru a afla părerea altora despre înfăţişarea
lor fizică. Dacă comentariile sunt pozitive le conferă o mai mare încredere în ei înşişi şi îi ajută
să-şi definitiveze personalitatea. Cei care sunt foarte timizi pot să devină mult mai deschişi şi
să-şi însuşească părerea altora despre ei devenind în acest fel mult mai stăpâni pe ei. Sunt
persoane care totuşi şi-au găsit prin intermediul hi5-ului sau a facebok-ului, partenerul.
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E adevărat că asta s-a întâmplat acum câţiva ani, când aceste site-uri era pe la începuturi în
România. Exista insa si persoane care şi-au închis contul pentru că au dat de indivizi
„periculoşi”, care lăsau zi de zi comment-uri la poze, mesaje cu conţinut obscen şi care
deranjau din acest punct de vedere etc. E adevărat că aceste site-uri sunt un mijloc prin care
poţi să cunoşti mai multe despre cineva. Poţi să afli care-i sunt pasiunile, cărţile preferate,
muzica pe care o ascultă sau qoute-ul favorit, după care încearcă să-şi ghideze viaţa, dar din
păcate, in unele cazuri, aceste site-uri au devenit si o „reţea de prostituţie”după spusele unei
prietene. Se pare că unii utilizatorii încearcă să cupleze indivizii între ei, contra-cost, iar pozele
sunt preluate de unii în scop pornografic.
Indiferent in ce scop am folosi aceste site-uri este important sa ne amintim ca, ceea ce exista in
mediul virtual este de fapt o proiectie si nu realitatea.
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