
ÉS TE KI VAGY?

rád ki figyel?



ÉS TE KI VAGY?

rád ki figyel?



ÉS TE KI VAGY?

rád ki figyel?



a szelfizés nagyszerű lehetőség az önkifejezésre,  az élet 
örömteli, fontos pillanatainak megosztására

ÉS TE KI VAGY?
rád ki figyel?



Nemcsak az arcunkat, de a személyiségünk lenyomatát is 
megőrzik a szelfik. 

ÉS TE KI VAGY?
rád ki figyel?



Ha kiteszünk valamit a Facebookra, arra legalább egy-két reakció 
gyorsan érkezik, ami azt az illúziót kelti, hogy figyelnek ránk.

ÉS TE KI VAGY?
rád ki figyel?



A szelfizők a maguk  online brandjét építik, azt hirdetik, 
hogy kik ők, mit szeretnek, és mire büszkék

ÉS TE KI VAGY?
rád ki figyel?



Photoshop és sok más lehetőség van, hogy manipuláljuk a 
kinézetünket, hogy úgy lássanak, ahogy szeretnénk: kicsit szebben, 

kicsit okosabban, kicsit izgalmasabban, mint a valóság.

ÉS TE KI VAGY?
rád ki figyel?



Már nem csak termékeket, hanem magunkat is reklámozzuk. 
Megmutatjuk másoknak, hogyan akarjuk, hogy lássanak minket. 

ÉS TE KI VAGY?
rád ki figyel?



Kényszeres vágyat érzünk arra, hogy a Facebookon, az 
Instagramon, a Twitteren, a közösségi médiában megszállottan 

közzétegyük saját képünket. 



 De nem előnyös, ha valaki “túlpromózza” magát. 
Szeretethiányosnak tünteti fel az illetőt és a sok önfotó inkább 

segélykiáltásnak tűnhet a nagy magbiztosság helyett.

Amikor például egy befolyásolható, megfelelni vágyó ember a 
posztjára olyan valakitől kap lájkot, akitől soha korábban, azt 
kezdi hinni, hogy tetszik a másiknak, és sikongat egy hétig. 



A nárciszt ikus személyiségzavar 
kialakulásához valószínűleg az vezet, 
ha valakivel  állandóan azt éreztetik, 
hogy semmi sem elég jó, bármit is 
csinál. 

 A krónikus selfitis prédái fékezhetetlen vágyuktól hajtva éjjel-nappal 
fotózzák magukat és műveiket naponta több mint hatszor közzé is teszik.

A borderline selfitisben szenvedő legalább naponta háromszor fotózza 
önmagát, de nem tölti fel a képeket minden alkalommal a közösségi médiába.

Az akut selfitis áldozatai minimum háromszor selfie-zik magukat és fel is 
töltik a fotókat a rendelkezésükre álló közösségi oldalakra.

Selfitis



Self-Image
az önmagunkról alkotott kép

 

önar
cké
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igen fontos, és gyakran nárcisztikus eleme a 
személyiség egészének. Azt fejezi ki, miként 

definiáljuk önmagunkat, és felkínálja a képet, hogy 
mások is így lássanak bennünket.



nárcizmus?  
exhibicionizmus?  

kompenzálás?
sikervágy? 

társas magány? 
önbizalom-fokozás? 

Mi van a hátterében?
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Az vagy amit teszel?  vagy  az vagy,  amit felteszel?

Rejtőzködni - vagy - megmutatkozni?



A neten bármilyennek tűnhetünk, az új személyiségünk, a digitális 
identitásunk puha és képlékeny, naponta újraírható             

                                                                     Horváth Dorka



“Az ember olyan kétéltű lett, aki 
páncélját befelé fordítja, s puha 
belső szerveit közszemlére teszi 
a „globális falu” minden lakója 
számára.”         
                                    Marshal McLuhan



KOGNITÍV DISSZONANCIA

MEGMUTATKOZÁS?
REJTŐZKÖDÉS?



KOGNITÍV DISSZONANCIA

AZ VAGY,
AMIT FELTESZEL?AZ VAGY,

AMIT TESZEL?







“Z”a generációrólPORTRÉ

1995 - 2010
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 Ők a világ első globális 
nemzedéke, a globális 
falu első gyermekei, 

- a legkisebb létszámúak, 
- a legoktatottabbak, 
- a legkisebb családba születtek, 
- a legidősebb anyák nevelik őket 
- a leghosszabb élettartam elé néznek

akik ugyanazon a zenén, 
ételen, mozifilmen, és 
divatirányzaton nőnek föl.

“Z”



- társas életüket virtuális közösségekben élik
- “always online” üzemmódban működnek
- sokkal gyorsabb ritmusban élnek, mint elődeik 
- sokszor fordított a szocializációjuk
- fontos számukra a személyi szabadság 
- kevésbé kételkedőek saját képességeikben
- gyorsan és könnyen döntenek
- elkényeztetettek és kiokosodtak a fogyasztásban
- kevés a hajlandóságuk a szabályok betartására

“Z”



alvás Guitar
Hero

e-mail

Szabadidő

textelés
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Főzés

Facebook Kézírás

selfie

Sex
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Google
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Memória



 Egy nemzedék önarcképe
amelyik megpróbálja definiálni önmagát

saját maga és társai előtt

nárcizmus?
nárcizmus?

Nárcizmus: Ha valaki jobbnak, szebbnek, vagy okosabbnak érzi magát másoknál és 
tudatalatti önbizalomhiányát saját felsőbbrendűségébe vetett hitével  igyekszik palástolni.



Céltalanok ?!



Önimádóak ?!

Fontos számukra hogy rengeteg “barátjuk” legyen,  
hogy, ismertek, előbb-utóbb celebek legyenek!



 Nárcisztikusak, jobbnak, szebbnek, 
okosabbnak képzelik magukat

nárcisztikusak ?!



 Végletekig vágynak az elismerésre, de
valós teljesítmény nélkül.

sikerorientáltak ?!



 Alkalmazkodnak a külső fontosságát 
erőszakosan hangsúlyozó környezethez,

felületesek ?!



 Óriási a szeretet-hiányuk.
 Megszállottan a “like”-okra hajtanak,

elárvultak ?!



 Bemenekülnek a számítógép látszólagos 
biztonságába. és azon iparkodnak, hogy         
szeressék, szeressék és szeressék őket!  

szeretethiányosak ?!



Lusták!  Önimádók, 
Céltalanok, Nárcisztikusak

“ÉN”-TELT
generáció

Nárcisztikus- generáció

Balfasz- generáció

Selfie- generáció



★ lusták

★ önimádóak
★ teljesítménykerülők

“Túl érzékenyek,  akik képtelenek a dolgokat összefüggésekbe helyezni, 
túlreagálnak mindent, a passzív-agresszív pozitivizmus jellemzi őket.”

(WUSS)



Önmagukról készített képekkel próbálják meg 
elkápráztatni egymást. Csakhogy sok selfie nem érdekel 
senkit, és akkor úgy érezhetik, nem kellenek senkinek. 

Balfasz nemzedék:



Végre valaki leírta a nagy helyzetet! 
                          (...tisztelet a kivételnek) !         2016. márc.29.                                                                         

Lea Zátori

mindenegyben blog extremesilver blog világunk.hu

hirlexikon.hu világunk.hu napistory.com

paprika.blogstar világunk.hu





323,913 Total Page Likes
3,004 Talking About  

Lusták ?!



Teljesítménykerülők ?!



közösségiek ?!

Fontos számukra hogy rengeteg “barátjuk” legyen,  
hogy, ismertek, előbb-utóbb celebek legyenek!



SOCIAL
MEDIA

ANTI o-

Egyre több ember vallja magát 
magányosnak, 

Nincs, akivel érdemben meg tudják 
beszélni problémáikat.

A barátok száma értékmérő lett, 
a visszajelzéseket a népszerűség, sőt a 

boldogság érzésével azonosítják.



So many “I” Túl sok az “ÉN”

Két nap alatt 12 millióan nézték meg,  fél millióan
megosztották, 110 ezer like-ot és 14 ezer komment-et kapott

Prince Ea:  Can We Auto-Correct Humanity?



Két nap alatt 12 millióan nézték meg,  fél millióan
megosztották, 110 ezer like-ot és 14 ezer komment-et kapott

Prince Ea:  Can We Auto-Correct Humanity?

Nem akarlak megsérteni kedves Zuckenberg, de átnevezhetnéd 
a Facebookodat arra amivé a valóságban vált:

Ez nem egy szociális, ez egy ANTI-SZOCIÁLIS-HÁLÓZAT!
Tudod, hogy átlag 4 évet töltesz el a telefonodr meredve?

Tudod, hogy átlag 4 évet töltesz el a telefonodra meredve?

 Míg óriásira nőtt a barátaink (kapcsolataink) száma,
Valójában nincsenek barátaink

sokkal több barátság romlott meg mint amennyit a képernyőd kilistáz
Közben nem figyelünk azokra, akik igazán követnek és szeretnek



 Óriási a szeretet-hiányuk.
 Megszállottan a “like”-okra hajtanak.
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Balfasz nemzedék:

 Felületesek a külső fontosságát 
erőszakosan hangsúlyozó környezet miatt.



 Nárcisztikusak, jobbnak, szebbnek, 
okosabbnak képzelik magukat

Balfasz nemzedék:



Balfasz nemzedék:

Azért, hogy a külvilág előtt szebb kép alakuljon ki 
róluk, elkezdtek „szépíteni” és függeni a látszattól 

(vizuális hipnózis)



 Végletekig vágynak az elismerésre, de
valós teljesítmény nélkül.

Balfasz nemzedék:



Képtelenek szembenézni a kemény realitásokkal.
egyáltalán nem viselik el a kritikát.   

Balfasz nemzedék:



Balfasz nemzedék:

   A szociális Én-jük (“social self”) nagyon 
fejlett, de önkontrolljuk alig van, 



Balfasz nemzedék:

A valóság helyett a közösségi hálón élnek, 
igazgatják Facebook-oldalaikat, magányosak, 



Balfasz nemzedék:

Érzelmeik feldolgozása helyett megosztják azokat.         
Vagy “átfolyatják” magukon, Magukban  töprengenek,           

vagy örülnek. (“érzelmi inkontinencia”) 
Tari Annamária



 Bemenekülnek a számítógép látszólagos 
biztonságába. és azon iparkodnak, hogy         
szeressék, szeressék és szeressék őket!  

Balfasz nemzedék:

A “VETÉLYTÁRS”



A balfasz nemzedék a hazug 
nevelésre szentimentalizmussal 
válaszol, és áldozatnak akarja 

feltűntetni magát, ahelyett, hogy 
szembenézne a realitásokkal, és 

felkészülne arra, hogy a világ lehet 
ellenséges és közömbös.

NEM ŐK TEHETNEK ERRŐL!



- Engedd őket veszteni!
- Óvd őket a csalódástól: de ne 

jutalmazd őket hamis díjakkal és 
elismerésekkel!

- Mások segítségével is 
eljuthatnak céljaikhoz: Hozz 

létre valódi helyzeteket a 
megmérettetésre és a sikerre!

DE AKKOR MI A KIÚT??



Bocsánat!



Köszönöm a figyelmet!


