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Защо говорим за това?
Защото има много аргументи "за" и "против", когато станеш много известен в
интернет.

Представи си, че имаш над един милион последователи в ТикТок и Инстаграм. Един ден се
събуждаш и виждаш, че всички твои профили са изтрити! И то не от кого да е.
Изтрила ги е... майка ти! Как ще реагираш?
Точно това се е случило на Нина Риос - момиче на 14 години от Бразилия. Нина сигурно е
изпищяла от гняв! Сигурно е хлопнала вратата и е казала на майка си: “НИКОГА ПОВЕЧЕ
НЯМА ДА ГОВОРЯ С ТЕБ!”.
Майката на Нина се казва Фернанда Роха Канер. Тя е лекарка. И също има над 100 000
последователи в Инстаграм. Според нея славата на дъщеря ѝ е опасна. Когато си още дете,
ти не растеш само на сантиметри. Расте и характерът ти. Оформяш се като личност. Госпожа
Роха Канер казва, че е опасно да вярваш само на огледалния си образ в социалните мрежи.
Защото то е точно като огледало - хем те показва, хем не показва всичко от теб.

Но да видим има ли тя право.
Ето нашите размишления “за” и “против” - ще ни е интересно да чуем и твоите!

Майката на Нина има право, защото
възрастните понякога...
далновиждат. Няма такава дума, ще
кажеш. Да, такава дума няма, но
можем да я изобретим - за да
покажем, че са далновидни. Виждат
по-надалече какви последици има
нещо.
Можем да си го представим така:
когато се качиш някъде нависоко,
виждаш много повече и по-надалече.
Родителите виждат по-надалеч не
защото са по-високи от децата. Ами
защото “стъпват” на една по-голяма
купчинка прочетени книги и
преживени събития. Затова майката
на Нина вижда как интернет славата
може да ѝ донесе проблеми в
бъдеще. От една страна, това е
крехка слава. Днес един милион
следват Нина, утре може да спрат.
Това може да е тежко, защото човек
понякога става зависим от онлайн
вниманието. Освен това Нина
прекарва много време да снима
клипове за непознати. Така няма
време за най-близките си. И няма
време да израсне като характер. Да
види какво друго я интересува.
Самата Нина споделя, че след като
се ядосала, се замислила. И
разбрала, че майка ѝ има право. И че
иска да има време да се развие
извън интернет. Някой ден ще се
върне в ТикТок. Но не сега. Тъй като
Нина сама никога нямало да спре, е
окей майка ѝ да я предпази.

Дори майката на Нина да е
далновидна и права, не бива да се
намесва така.
Има други начини да убеди дъщеря
си. Най-важното е да говори с нея.
Да я слуша. Дори да прекара време с
нея, докато Нина записва клиповете
си. Учените препоръчват родителите
да прекарват време с неща, които
децата избират. Независимо какво е,
но всеки ден да има нещо, което
децата да изберат и направят заедно
с родителите си.
Например да рисуват, да играят
електронни игри или да записват
клипчета за ТикТок. Така по-добре
ще разберат защо нещо е важно за
децата. И обратно - децата ще се
доверят на родителите. Особено
когато те се притесняват, че нещо не
е добро. Значи майката на Нина е
трябвало да бъде по-търпелива. Да
отдели повече време за разговори,
преди да изтрие профилите на
дъщеря си. С търпение и разговори
Нина накрая е щяла да разбере защо
майка ѝ се притеснява. Или обратно
- Нина да докаже, че ѝ е ясно къде са
опасностите на славата и че може да

се справя с тях.
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