
Ali nas internet res povezuje? 
 

Internet zna uporabljati že čisto vsak. Je zelo dostopen, vsestransko uporaben in hiter, 

saj lahko preko njega hitreje komuniciramo s prijatelji in znanci ali pa spoznavamo 

nove ljudi in objavljamo stvari, da jih lahko drugi vidijo. Preko Instagrama, Snapchata 

in najbolj uporabljenega Facebooka veliko ljudi komunicira več kot pa v živo, saj 

komunikacija tako steče hitreje in je »bolj udobna«. Tipkamo lahko kjerkoli pač smo, 

za pogovor v živo pa si je potrebno vzeti čas. Nas taki načini komuniciranja torej 

povezujejo ali še bolj oddaljujejo?  

Razumljivo je, da se ljudje velikokrat poslužujemo hitrejših načinov komuniciranja, saj 

nimamo vedno časa za to, ampak kdaj si ga je pa potrebno vzeti, se srečati z znanci 

in se pogovoriti v živo. Med pogovorom v živo vidimo obraz, celega človeka in stvar, ki 

nam jo nekdo pove s svojo obrazno mimiko in pogledom, povsem drugače razumemo, 

kot če jo zgolj preberemo na spletnem klepetu. Kot opažam, veliko ljudi, ko želi 

povedati kaj osebnega ali občutljivega svojim bližnjim ali prijateljem, raje to stori preko 

telefonskega klica kot pa da sogovorca povabi, da bi se nekje dobila in pogovorila. Še 

več. Včasih je lažje stvar kar napisati v spletni klepet. Ali ne bi bilo bolje težav nekomu 

zaupati v živo, saj se s pomočjo obrazne in telesne mimike boljše izražamo in vse 

skupaj postane takoj veliko bolj osebno, človeško. To je tudi razlog, zakaj je dobro 

hoditi v šolo, na treninge, službo in podobno. Ljudje se socializiramo in pogovarjamo 

in s tem razvijamo medosebne odnose, ki nam jih internet krade.  

Internet nas le na videz bolj povezuje. V primerih, ko lahko preko interneta klepetamo 

z nekom, ki je petsto in več kilometrov stran od nas, to drži, kaj pa v vseh ostalih 

primerih? Kaj bi bilo potrebno spremeniti, da bi se z ljudmi večkrat pogovarjali v živo? 

Za začetek bi lahko sosede in prijatelje prosili za uslugo, pogovor ali pomoč v živo. 

Pomembne pogovore z bližnjimi in prijatelji bi lahko opravili na sprehodu, kavici, kosilu 

in podobno. Tako bi postopoma nadaljevali in prišli do učinka. Ugotovili bi, da nam 

pogovor v živo pomeni veliko več kot tisti preko spleta, ki nima takih razsežnosti. 

Seveda pa je to težko doseči kar čez noč, saj nas internet ves čas obkroža in največkrat 

premami, postal pa je tudi pomemben del našega življenja.  

Čeprav je to včasih težko, verjamem, da se te stvari da spremeniti in izboljšati. Ljudi bi 

bilo potrebno podučiti o pozitivnih učinkih komuniciranja v živo in slabih straneh 



komuniciranja zgolj prek interneta. Da pa bomo postali spet tako povezani, kot smo 

pred nekaj leti že bili, bo potrebno v to nekaj vložiti. Jaz že delam na tem, da bi se s 

svojimi prijatelji več pogovarjala in družila v živo, kaj pa ti? 
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