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льних процесів. Вона здатна взаємодіяти з різними групами людей, інститу-
тами, де повинна встановити своє «Я», вміти виділитись, поділитися своїми 
цінностями, надбаннями у різних сферах людського життя. Особистість – це  
та людина яка знаходиться в постійному розвитку, самовдосконаленні і не 
боїться прийняти неправильні рішення, бо знає, що це тільки йде їй на ко-
ристь.
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ВІРТУАЛЬНЕ КОХАННЯ
У сучасному світі спілкування у віртуальному просторі є досить актуа-

льним, тому люди знайомляться в інтернеті, спілкуються, а деякі навіть  й 
одружуються. Для когось це є дивним, а для когось — ні. 

Тож спробуємо розглянути переваги та недоліки віртуального кохання. 
Ти можеш видавати бажане за дійсне. Ти можеш поставити фото яко-

гось підкачаного хлопця чи фото дівчини з гарною формами фігурою. Тобто 
спілкуючись,ти можеш видавати себе за іншого, не такого яким ти є насправ-
ді. І не тільки  зовнішністю видавати себе за іншого, а й в спілкуванні, ти 
можеш бути відкритим, вихованим, розумним, а в житті — зовсім іншим; на-
приклад, при вживанні їжі — чавкати, поводитись зовсім не так, як ти пока-
зав себе в мережі. «Крім того, навіть не потрібно приводити себе до ладу, 
щоб піти на побачення. Адже можна просто ввімкнути комп’ютер, і вести 
діалог у непрезентабельному вигляді» [1].

Твій співрозмовник — віртуальний, тому, якщо ти в нього закохаєшся,  
не зможеш його обійняти, поцілувати та взагалі його бачити, бачити його ру-
хи, манери поведінки та інше. Ти не будеш бачити, що робить твій співроз-
мовник, можливо, в нього є дівчина/хлопець в реальному житті, а в віртуаль-
ному житті ти для нього лише розвага.

Спілкуючись, ми уявляємо свого партнера з найкращих сторін, тобто 
так, як він себе показує, видає за іншого; тому вже в мріях ваша зустріч, зу-
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стріч з твоїм ідеальним партнером, на крутій машині, з букетом квітів в ру-
ках, в гарному костюмі (дивлячись на світлини в мережі), а ось вже в реаль-
ному житті зустріч буде не зовсім такою, як ти очікуеш та  уявляеш. Не та-
кою, як світлини у твого партнера в мережі, та як він розповідав  про свої ма-
нери та відносини з дівчиною і т.ін., то ти можеш бути розчарована в своєму 
партнері та його вчинках. А для когось знайомство в інтернеті — це просто 
пошук своєї жертви, тобто шахраї заради своєї вигоди. Та все ж прийдеться 
зізнатися при зустрічі, що ти зовсім не той, за кого ти себе видавав при спіл-
куванні в інтернеті.

Та все ж в цьому є  і свої плюси.
Ти можеш себе видати за іншого для свого задоволення, трішки помрі-

яти, та все ж з часом ставати таким, яким ти себе видавав, тобто вдосконалю-
ватись. До певного часу ти не бачиш людину, і в цьому є також своя інтрига, 
та можна трішки пофантазувати. У спілкуванні буде триматися інтрига та 
взаємний інтерес один до одного, ви не будете один одному набридати.

Ви не можете обійматися, цілуватися, тому в тебе є така «іскринка», 
яка ще більше пробудить в тобі ті почуття кохання та бажання побачити, 
обійняти та поцілувати свого партнера. «І ця напруга – як наркотик для твоєї 
підсвідомості» [2].

Та все ж щастить деяким людям, вони зустрічають один одного у вір-
туальному житті, потім у реальному та одружуються, мають дітей. На нашу 
думку, це непогано, тому що, наприклад, на подвір’ї, в якомусь закладі мало 
хто підходе до тебе знайомитись, заводити розмову, тому я маю все ж надію, 
що я в соціальних мережах знайду те саме кохання. 
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