"A 16 éves Patrícia közösségi oldalon ismerkedett meg
egy magát külföldi énekesnek mondó fiatal lánnyal,
akivel intenzív levelezésbe kezdtek. Eleinte
csak ismerkedtek, beszélgettek, majd a kapcsolat
elmélyülése után problémáikat is megosztották
egymással. A napi beszélgetések során olyan bizalmas
viszony alakult ki kettejük között, hogy Patrícia
mindenben követni akarta barátját, így többek között
a kezeit is vagdosta abban a hitben, hogy az "énekes"
is ezt teszi. Amikor kiderült, hogy a másik lány nem
az, akinek mondja magát, hanem hamis profillal lépett
kapcsolatba Patríciával, nagyon megviselte a lányt.
Azóta pszichés gondokkal, depresszióval, bipoláris
tünetekkel küzd, pszichiátriai kezelésre szorul."
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 222. § (1)
bekezdésébe ütköző és az (1) bekezdése szerint minősülő zaklatás vétségének
gyanúja miatt indult eljárás.

ELŐSZÓ

Szabadicsné Rádi Éva és
Szabadics Zoltán
Digitális detox
A munkacím második felét elsőre értjük, hiszen amikor mi
fiatalok voltunk, akkor még ez volt a maximum rémálmunk,
ahol egy buli után kiköthettünk. Tudtuk azt is, ha véletlenül
ez az eset bekövetkezik, akkor majd másnap, kijózanodva,
szégyenkezve és persze nagyon félve apukánk jogos
pofonjától, de haza megyünk. Aztán egy hónap múlva,
már csak mint „jó” bulis emlék röhögünk rajta a haverokkal
vagy barátnőkkel. Tudtuk, hogy nem lesz nyoma! Nem
lesz fotó, videó, bejelentkezés, stb., egyszóval nem
pecsételi meg egész életünket! Nem veheti elő senki a
mobilját, és keresheti vissza a mentett messengeren vagy
facen vagy más közösségi médián, hogy odadugja egy

felvételi elbeszélgetésen, egy félresikerült randin, vagy
csak úgy bosszúból, mert éppen olyan kedve van!
Nézték e magukat a lányok meztelenül a tükörben a
cici méretet taglalva? vagy a szőrtelenséget ellenőrizve?
vagy a fiúk mutatták e kisebb vagy - kis szerencsével nagyobb férfiasságukat? hát persze hogy így volt! De egy
valami különbözött! Nem akartuk és nem is tudtuk ezt
mindenkinek azonnal megmutatni, de ha akartuk volna,
sem sikerülhetett, hiszen a digitális világ nem létezett,
megóvott minket az elhamarkodott vagy felelőtlen
cselekedetünktől a technika akkori szintje.
Ma ez a védőernyő, vagy ha jobban tetszik, az akkori
szerencse nem működik. Ma mindent azonnal megírunk,
lefényképezünk, közzéteszünk, mutatunk, aztán már
hiába bánjuk meg vagy gondoljuk meg magunkat, nincs
mit tenni, mert addigra már min. 1 db képernyőfotó
készült – még az azonnal törlődő titkos üzikről is egy oda
készített másik telefonnal - és már búvó patakként végig
kíséri egész életünket.
Akik szerencsések, azok megússzák, akik nem, elbukhatnak.
Elbukhatnak egy szerelmet, elbukhatnak egy állást, egy
esélyt, sőt a boldogságot is.
Vigyázzunk mi szülők, de ne úgy, hogy tiltunk valamit,
vagy nem veszünk meg egy telefont, vagy büntetünk a
helytelen használatért, hanem úgy, hogy megpróbáljuk
megelőzni a lehetséges bajt, előre megmutatjuk a
következményeket. Biztosítjuk gyermekeinket arról, hogy
bármi is kerül elő a digitális felhőből - ha mégsem sikerült
a megelőzés - mi ott vagyunk, szeretjük, és nálunk, a
szüleinél biztos menedéket talál!
A sorozat 4. része erre a veszélyre és elkerülési, valamint
kezelési módjára hívja fel a figyelmet.

„15 MÁSODPERC HÍRNÉV”

5

Beszélgetés Dr. Zacher Gábor toxikológussal

Dr. Zacher Gábor toxikológus nevét ma már
mindannyian ismerhetjük az országban, hiszen
elismert szakmai tevékenysége mellett sikeres
előadó, tanácsadó, egyetemi docens, és olykor
megmondóember, így egybeírva. És ugyan nem az
új, „A Zacher 2.0 - Mindennapi függőségeink” című
könyve megjelenése a beszélgetés apropója, de
fontos megemlíteni, hogy az új kötete is foglalkozik
a virtuális detoxia problémájával, azok eredőivel és
következményeivel. Így elsőként adódik a kérdés,
hogy az első Zacher-könyv megjelenése óta –
amely elsősorban a „hagyományos” függőségekről,
szenvedélyekről szól hozzánk – az eltelt nyolc évben lát
e komolyabb változást a világban, hiszen ,,A Zacher 2.0”
olyan új, azóta fel- és elismert szenvedélyekről is mesél,
mint az okostelefon-függés és a Snapchat-diszmorfia.
Nemrég láttam egy reklámot, amiben egy fiatal lány megy
egy állásinterjúra, ahol egy korombéli férfi kérdezgeti,
hogy milyen skill-ekkel, képeségekkel rendelkezik, van-e
Facebook-ja? Mire a lány azt feleli, hogy ugyan már, hisz
az az Ön platformja... én már Instagram-ot használok,
képekben kommunikálok.
A két könyvem között valóban 8 év telt el. A második
kötetben már a virtuális detoxia, virtuális függőségek is
megjelennek, holott az elsőben a Facebook-ot még csak
emlegetem, itt pedig már a Facebook-on túl vagyunk.
Tehát, csak ezen a területen évek alatt hihetetlen változás
ment végbe. Példaként, ma már a legtöbbet letöltött
App akár IOS-os, akár Android-os telefonra a Musical.ly,
másnéven a TikTok, ami egy videómegosztó portál. És
ugye az is tök érdekesen rámutat, hogy mit változott a
világ: Andy Warhol 1968-ban még azt mondta, hogy 15
percig bárki lehet világsztár. Ehhez ma elég 15 mp. És
erre tényleg a legjobb példa a Musical.ly, mert valójában
miről is szól? Egy rövid videóról, ahol a gyerek valamilyen
zeneszámra tátog, nem ő énekel.
Mégis a legnézettebb TikTok sztár itt Európában az a Lisa
és Lena nevű német ikerpár, akik 39 milliós követőtáborral
bírnak, míg a kínaiak közül van egy fiatalember, aki majd

52 milliós követőtábort tudhat magáénak, s mindez ugye
15 mp-cel... Már ezek a jelenségek is mutatják, hogy
valami nagyon megváltozott.
Miben látja e változás lényegi magját, milyennek képzeli
a közeljövőt?
A töméntelen információ megjelenésében, a hagyományos
platformok átalakulásában: ha belegondolunk, hogy az
influenszereknek milyen hihetetlen nagy szerepük van
mondjuk a fiatalok életében, és hogy az ő köreikben
a 10 legismertebb ember között (ugye ez nem magyar,
hanem egy amerikai vizsgálat) 7 youtuber van, akiknek
akár mondhatnánk a nevét is, halvány lila gőzünk sem
lenne, hogy kik ők. És ők ezeket nézik, követik, és ezek
segítségével alkotnak véleményt.
Úgyhogy azt gondolom, hogy ma már amivel el lehet
érni a fiatalokat, vagy a kevésbé fiatalokat, az a digitális
világ. Egyre nagyobb teret nyer a digitális marketing, az
online marketing, melyeknek már sokkal nagyobb hatása
van. Hiszen egy papírt ki lehet dobni, azonban, ha az
információ folyamatosan jön...
Ezt a példát mindig el szoktam mondani: egyszer
akartam venni egy cipőt, és tudtam, hogy hányas méret
kell, mert ebből a cipőből már korábban vettem egyet,
így hát felmentem az e-cipőre, ahol meg is találtam,
nézegettem, végül aztán úgy döntöttem, nem veszem
meg. Kész. Ennyi. Azóta gyakorlatilag folyamatosan jön
fel az e-cipő, és mindig nagyjából hasonló stílusú cipőket
tol oda az orrom elé. Mivel egyszer rámentem, és attól a
pillanattól fogva én már úgy vagyok bevésve az e-cipőnél,
hogy én nagyjából ilyen típusú cipőkből, ilyen színekből,
ilyen méretben szeretnék magamnak venni. Úgyhogy ez
jelenti, azt gondolom, a jövőt.
Az emberi szerepek egy részénél átveszi a virtualitás vagy
annak valamilyen hibrid változata az irányítást?
Nagyon érdekes, nem a közeli, inkább a távoli jövő
szempontjából, hogy az emberi munkát egyre
többször helyettesítik a gépek. Jó múltkorjában voltam
Kecskeméten a Mercedes gyárban egy előadást tartani.

Az ember ilyenkor kíváncsi, hogy is néz ki ez valójában:
elképzel egy kvázi autószerelő műhelyt, ahol ott vannak a
szakik, mérnökök, de ez ma már valójában olyan, mint egy
laboratórium, ahol egy kb. két futballpályányi csarnokban
dolgozik maximum 20 ember, és minden mást a gépek
csinálnak.
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És ugye ez hova vezethet? Oda, hogy az emberi munka
egy bizonyos idő után feleslegessé válik. És mi marad
tulajdonképpen az emberek számára? A virtuális világ és
a kábítószerek. Hiszen, felveszem a 3D-és szemüveget
és „elutazom” a Himalájára, a sivatagba, Dél-Afrikába,
tengerekre stb. stb. Mindezt otthon, ahol ott helyben
át tudja élni ezeket az élményeket az ember. Ugyanez
vonatkozik a tudatmódosító szerekre. Ezek azok, amik
e mindennapi feleslegességből ki fogják zökkenteni az
embert.
Úgyhogy nagyon érdekes vizsgálni és gondolkodni
azon, hogy a virtuális világ mennyire beleszívódott az
életünkbe, és hogy nem is gondoltuk volna az első 60as mobiltelefonok korában, amikor még a menedzserek
rohangáltak velük, hogy mára elképzelhetetlen lesz, hogy
az embernek ne legyen telefonja. És nem csak feltétlenül
azért, hogy elérhető legyen, vagy hívást indítson, hanem
azért, hogy a világról up-to-date információkat tudjon
nyerni.
Vagyis a mobil kütyük megjelenése borzasztó káros?!
Én itt azt gondolom, hogy akár a gyerekek szempontjából
is, azért baromi fontos a telefon. Mert, ugye ez is egy
nagyon érdekes példa: azt mondja a gyerek, hogy este
6:00-ra haza jövök, de már 6:20, és még nincs otthon.
Mennyi lesz anyuka vérnyomása? kb. 400/300... Mi lett a
gyerekkel? Kirabolták?? Megölték? És mi van, ha ¾ 6-kor
hazatelefonál, hogy figyelj anya, a következő busszal
jövök, még bent maradunk egy órát az iskolában, focizunk,
a szakkör tovább tart, elmegyünk a haverokkal, még
megiszunk valamit. Így ki van húzva a dolog méregfoga.
Szóval, az ilyen jellegű kommunikációra kiváló, tényleg
hihetetlen jók ezek az eszközök. Csak a kérdés, hogy ez a
világ, amit valójában megnyitott, azzal mennyire tud élni
a gyerek!?
Lát veszélyeket a digitális világban és eszközeiben?
Az egyik legérdekesebb példa a cyber bullying, azaz online
erőszak, a kortárs agresszió. És most nem arra gondoltam,

hogy két fiú összeverekszik, vagy két kislány, hiszen ilyen
mindig is volt, túléltük. De az, ami az ilyen esetek közül
felkerül az online térbe, az világ életében ott is marad. S ha
egyszer valakiről azt írják le, hogy szőrös a talpa, hiába tesz
fel utána képet, hogy nincs rajta szőr, az már a kutyát nem
fogja érdekelni. Mert, akár Magyarországon is, általában a
negatív hírek érdeklik az embereket.
Nem beszélve arról, hogy arra nem is gondolnak sokan,
hogy fiatalon a netre felkerülnek róla ilyen-olyan képek,
mondjuk egy buliban, ahol berúgnak stb. Ez a gyerek később
elmegy majd egy állásinterjúra, mondjuk valamilyen nagy
multi céghez, és van egy tök jó önéletrajza, nyelvtudással,
külföldi szakmai gyakorlattal, ott van 24 évesen; és tényleg
azt gondoljuk, hogy a vele szemben ülők nem fogják
megnézni, hogy
a
Facebook-on,
az Instán mi van
fent
róla,
mit
kommentel?
És
ha
ott
olyan
képek vannak róla,
hogy a hétvégén
itt voltunk, ott
úgy
berúgtam,
egész más lesz
a róla kialakított
kép,
mint
ha
például áll fent a
hegytetőn
egy
cserkészzászlóval
és lobog a haja.
Tehát, ezzel is
számolni kell!
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Nem
beszélve
arról, hogy az online világnak köszönhetően
tulajdonképpen megszűnt az ember magánélete. Ugye,
mindent posztolunk, itt voltam, ott voltam, amott voltam...
Jaj de jó, holnaptól elmegyünk nyaralni 10 napra! Biztos,
hogy ezt csak a barátok fogják megnézni? És nem fogja
megnézni az a szimpatikus fiatalember, aki kb. 20 mp alatt

nyitja ki a másfél milliós biztonsági ajtó zárszerkezetét, ami
nekünk 3 napba telne ütvefúróval, robbanószerrel, flex-szel,
stb. Hát, dehogynem. Szóval, alapvető dolgokról feledkezünk
el időnként...
De itt van egy másik példa, ami a felnőttekre vonatkozik: a
„sharen thing”. Nemrégiben volt éppen az online világban
ennek kapcsán egy kisebb felzúdulás. A „sharen thing” az,
amikor a szülő feltesz a gyerekről képeket az online világba
úgy, hogy nem kérdezi meg a gyereket. 5-ös bizonyítvány,
jaj de büszke vagyok! A Gwyneth Paltrow-nak volt egy ilyen
esete, akinek van egy 15 éves kislánya, Apple Martin. Síelni
voltak és anyuka feltett róla egy képet, ahogy együtt ott
vannak, a gyereken bukósisak van, meg nagy síszemüveg, de
azért nyilván sejteni lehetett, hogy ő az, és ezt közel negyed
millióan lájkolták az Instagram-on. És a gyerek joggal kérdezte
meg, hogy Anya, te megkérdeztél engem, hogy felrakhatod-e
rólam ezt a képet? És egyébként majd biztosan azt a képet
szeretném én magamról viszontlátni az interneten, amikor
4 évesen habosbabos rózsaszínben az óvodában éppen
verset mondtam? Vagy meztelenül rohangászom a kertben?
Szóval, azért mi felnőttek is hagyunk ebben némi kívánnivalót
magunk után, nem gondoljuk végig, hogy ezeknek mind
nyoma marad, mert amit feltöltünk, az örökre fent marad a
világhálón.
Milyen befolyása van ránk a virtualitásnak?
Vannak erre irányuló információi?
Igen. Hogy az online világ mennyire
befolyásolta az életünket, az a számokban
is megmutatkozik. Magyarországon 6 millióan használják
a Facebook-ot, és a 6 millió felhasználóból 4,8 millióan
használják már telefonon is. A hatmillió felhasználóból 1,25
millió pedig már függőként éli az életét. Reggel ébredés után
először a telefonját nézi meg, ez nagyjából a fiatal populáció
50%-a, a teljes populációnál mindez olyan 30-35% körül van.
De ha 30 év alatti korosztályt megkérdezik arról, hogy mennyi
időt bírna ki a mobilja nélkül, akkor 0% válaszolt úgy, hogy 24
óránál többet. Ez azért nagyon sok, szóval, tényleg elképesztő
módon befolyásolták az életünket ezek az eszközök és az
online világ.

És milyen hatással van mindez az életünkre, a szervezetünkre?
Még 2016-ban volt egy vizsgálat, hogy a mai fiatalok az életük
során 5 év 4 hónapot töltenek a közösségi médiában. Ez egy
féléves vizsgálatnak az élethosszigra előrevetített adata, de ha
a 75 éves átlagéletkort nézzük Magyarországon, abból azért
5 év 4 hónapot a közösségi médiában tölteni, az nagyon
sok... Ebben még nincs benne az, hogy keresünk valamit az
interneten, vagy játszunk. És akkor még vegyük le az alvást.
Nem is beszélve arról, hogy emiatt egyre kevesebbet alszanak
a fiatalok. Hiszen, honnan tud ő magának időt kihasítani,
hogy az online világban kalandozzon, PC játékokat játsszon?
Iskolaidőben nem, délután különböző szakkörök, különórák,
edzés, akkor megint nem, így mikor? Marad az
alvásidő. Tehát, egyre kevesebbet alszanak, jön
a kialvatlanság, ami romló teljesítményhez fog
vezetni. És itt érdemes megnézni a magyar
Pisa-felmérések adatait, hogy milyen lefelé
menő tendenciát mutatnak az átlagok. Jó
persze, vannak iskolák, akik jóval a magyar
átlag felett teljesítenek, de ez azért nem az,
amivel Dunát lehetne rekeszteni.
De hallhattunk komoly következményekkel
járó esetekről is…
Valóban van elég példa, hogy az online világ
mennyire tudja befolyásolni a fiataloknak
a mindennapjait. Itt voltak például a tavalyi
évben a különböző challange-ek, kihívások:
akár a Momo chal lange vagy a Blue whale.
Ugye a Blue whale Oroszországban volt, 50 nap, 50 feladat.
Negatív kommunikáció, és ha nem teljesíted a feladatokat,
akkor rossz híredet keltem a neten. És mivel nem akarja a fiatal,
hogy rossz hírét keltsék a neten, ezért kilép. De nem az online
világból, hanem az életéből. Nem egy esetről beszélhetnénk.
A Momo pedig az a japán gülüszemű, tyúklábú borzadvány,
rettentő figura, ami a félelem útján szintén szörnyű dolgokra
vette rá a gyerekeket. Több esetben végzetes következményei
voltak és lehetnek is ezeknek a kihívásoknak. Az oroszoknál a
Blue whale-nek több mint 130 öngyilkosság lett a vége.
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De most van a Players Unknown’s Battlegrounds nevű
játék, ez egy ingyenesen letölthető lövöldözős történet,
ami szintén egy klasszikus neverending, soha-végetnem-érő sztori. Mert ugye még egyet játszom, még egyet
játszom, még egyet játszom, még egyet játszom... Ismerős,
nem: kapcsold már ki fiam… mindjárt…, de kapcsold már
ki fiam…, aztán a szülő kikapcsolja, és sajnos volt olyan,
amikor a gyerek fogta magát és kiugrott az ablakon azzal
a lendülettel.
Mit lehet ez ellen tenni, például egy szülőnek?
Furcsa és szövevényes ez a világ, de nagyon fontos, hogy
az ember nem azt mondja, hogy ne használja, mert igenis
használja. Azonban itt jön egy nagyon fontos dolog,
amiben szülőknek is óriási feladata és felelőssége van:
hogy van-e keretrendszer.
A szülői minták is nagyon ragadósak, hiszen mi felnőttek
is jelen vagyunk az online világban. Vagy az-e a trend,
hogy a család ül a lakásban és mindahányan nyomkodják
a készüléküket.
És bármilyen furcsa, de itt jön be ez az egész digitális detox
is: hogy például az elalvás előtti utolsó élmény micsoda,
mert az hihetetlen módon tudja befolyásolni az ember
éjszakai nyugalmát. Múltkor, este, amikor elkezdtem nézni
a Csernobil című sorozatot, megnéztem az első részt, nem
is tudom mennyi idő lehetett, olyan fél 12 körül, hát úgy
felcsesztem az agyamat rajta, hogy gyakorlatilag kettőig
nem tudtam elaludni: hogy miként álltak hozzá az oroszok,
hogy ez náluk nem történhet meg, és ugye elvtársak, és a
többi, szóval hihetetlen.
Azonban, tulajdonképpen ez is egy elalvás előtti élmény
volt. Innentől kezdve persze kettőig forgolódtam,
rágyújtottam, agyaltam és nem tudtam elaludni. Tehát,
ezért is lenne fontos, hogy elalvás előtt legalább egy órával
merjük letenni a telefont és ne foglalkozzunk vele. De
ugye ott van a készülék az éjjeliszekrényen és megpittyen,
amikor már félálomban vagyunk, és mint az őrkutya, már

pattan ki a szemünk, és azonnal rányúlnunk: ki
az, miért, mit írt? És miután elalszunk, az alvással
eltöltött néhány óra után, reggel az az első,
hogy megnézzük, mi történt a világban, amíg mi
aludtunk, nehogy lemaradjunk valamiről.

berúgni, nem lesz botrány, meg okádás, stb. Ám
az számára is egy teljesen természetes dolog lesz,
hogy minden este egy üveg rozé, tulajdonképpen
nincs abban semmi, hiszen azzal az esti egy üveg
rozéval apa el tud élni 200 évig is.

Ha megnézzük, ma már a hírek szempontjából
egy újságnak sincs semmilyen jelentősége.
Hiszen, ott van a lapzárta mondjuk este 11 órakor,
reggel 7 órakor megveszem a napilapot és ami
benne van, az már tulajdonképpen muzeális
értékű történet.

Mennyiben ragadható meg a szülői felelősség?

De visszatérve, a keretrendszer lehet az
egyetlen, ami segíthet az online térben történő
eligazodásban.
De mi lehet ez a keretrendszer? Miből állna? Pl.
Szülőket, tanárokat megcélozva, miből állhatna
fel ez a keretrendszer?
Ez a keretrendszer alapvetően mindenre
vonatkozik, nemcsak kizárólag az online világra.
Mondjuk egy alapvető keretrendszer például
a törvények, amik önmagukban persze nem
feltétlenül jelentenek visszatartó erőt, hiszen
mondjuk a kábítószerek tekintetében a magyar
BTK szerintem elég szigorú, nem gondolnám,
hogy ezek szigorításával lehetne hatékonyabban
működni, jobb eredményeket elérni, vagy ezek
szigorítása bárminemű változást hozna a magyar
kábítószer helyzetben.
Emellett azonban ezesetben inkább arra a
keretrendszerre gondolok, amelyben a gyermek
felnő, amit az első pillanatától fogva megtanul,
és amelyben aztán megpróbál ő maga is élni,
boldogulni. Az a keretrendszer, amelyben a mintát
látja a szülőktől. Ha példaként, a gyerek azt látja,
hogy apa minden nap amikor hazaér, megiszik
egy üveg rozét este, amitől persze ő már nem fog

Alapvetően ez mind-mind rajtunk múlik, hogy
mit adunk át a gyerekeknek, hogy mit pakolunk
rájuk. Ezt én úgy szoktam mondani, hogy van
egy puttony a hátunkon, ami akkor kerül fel,
amikor megszületünk, és ez az életünk végéig ott
van. És hogy ebbe mik kerülnek bele, értékrend,
keretrendszer, jövőkép, példaképeink, amik azért
hihetetlen módon tudják ezt az egész történetet
befolyásolni.
És igen is, legyen ott a
szülő az online világban,
legyen ott a gyerek is
az online világban, de
bizony tudják a szülők,
hogyan lehet a felnőtt
tartalmakat
letiltani.
Hiszen a 14 éves lányok
30%-a, találkozott már
a pornográfiával. És
ugye nem úgy, hogy ő
rákeres valamire, hanem
egyszerűen úgy, hogy megjelenik a hírfolyamán.
És attól a pillanattól kezdve - pedig ő még sem
agyilag, sem testileg nem érett a szexuális életre
- konyhakészen kap olyan dolgokat, amiről még
nem nagyon tud semmit. Ráadásul a legtöbb
esetben eléggé deviáns formában, ami neki
nagyon komoly szexuális fejlődési zavart tud
okozni. Tehát fontos, hogy a szülők értsenek
hozzá, hogy a felnőtt tartalmakat letiltsák, és a
gyerek ezekkel lehetőség szerint ne találkozzon.

Fábry Zoltán

Mátrix

klinikai- és mentálhigiéniai gyermekés serdülő szakpszichológus
Ahhoz, hogy megértsük a jelenséget, meg kell értenünk
az ember alapvető szükségleteinek természetét. Az ember társas lény. Érzelmi szükségleteink kielégítettsége
társas kapcsolatainkból ered, életünk kezdetétől fogva
szükségünk van a jelentős másikra, arra a személyre, aki
gondoskodik rólunk, aki felelősséget vállal alapvető szükségleteink kielégítettségéért. Nincs ez másképpen később
sem, kapcsolatban formálódunk és fejlődünk. Kapcsolatba születünk bele, ahol a létfenntartásunk másokkal való
viszonyunkból fakad. Az érzelmi egyensúlyunk fenntartását a számunkra jelentős másokkal való kapcsolat teszi lehetővé. Ahogy megnyugtatnak, vígasztalnak,
ráhangolódva éppen aktuális igényeinkre, tartja fenn a
biológiai és érzelmi egyensúlyunkat. A csecsemő éhségéből származó belső frusztrációt, amely az egyensúlyt
veszélyezteti, saját képességeinek korlátozottsága mellett
az anya gondoskodása csillapítani képes. Azonban nem
pusztán az anya gyermekének táplálása az, ami ebben az
esetben feloldja a feszültséget, hanem az anya gyermekének aktuális szükségleteihez illeszkedő gondoskodása.
Gondoljunk csak bele, a túl kevés, illetve a túl sok táplálék
éppen úgy frusztráció forrása lehet, mint a szükségletek
kielégítettségének teljes elmaradása. A jelentős másik ebben az esetben az anya - gondoskodásának élménye
és tapasztalata válik a későbbiekben olyan belső mintává
és elvárássá, ami alapján saját magunk is képessé válunk
a belső szabályozásra. Születésünket követően az olyan
sokat hangoztatott leválás folyamata úgy érzem félreértett
jelenség: nem arról van szó, hogy a fejlődésünk előrehaladtával egyre kevésbé van szükségünk a jelentős másikkal való kapcsolatra, hanem arról, hogy mintegy átpártolás
megy végbe. A szülők gondoskodó szerepét a kortársak
gondoskodó szerepének hangsúlya veszi át, majd később

a párkapcsolatban egy olyan partner, aki megtestesíti az
anyai és apai szerepeket. Az átruházott szerepek - az anyai
és apai szerepek - változatlanok maradnak. Az igazi barát,
az, aki szavak nélkül is tudja, mit érzünk, mint egy ideális
anya, és kiáll mellettünk, védelmez, mint egy ideális apa.
Az igények és szükségletek változatlanok maradnak, a leválás folyamata során optimális esetben e szerepek átruházódnak más személyekre.
Bár a civilizációnk fejlődésével megváltozott a környezet,
amely körbevesz bennünket és alkalmazkodásra késztet,
az ember működését befolyásoló tényezők és törvényszerűségek azonban változatlanok maradtak. A kultúránkban olyan nagyra becsült tulajdonságok, amelyek
a függetlenség köré szerveződnek, túlértékeltek. A kultúra értékfelfogása erősen befolyásolja a nevelést, így a
nevelési módszerek jól tükrözik a kultúra aktuális értékfelfogását. Nagyra tartjuk azokat nevelői hatásokat, amelyek
a gyermekünk önálló, független erőfeszítéseit képesek
megerősíteni. Büszkén tekintünk gyermekünkre, ha önállóan, egymaga képes célját elérni, pusztán saját erőfeszítéseire támaszkodva képes a problémáit megoldani. Néha
elég határozottan, néha pedig burkoltan, de közvetítjük
kultúránk alapvető meggyőződését, hogy segítség nélkül
képesnek lenni nagyobb dicsőség.
Annak az édesanyának a története jut eszemben, aki
annak szellemiségében igyekezett nevelni gyermekét,
ahogy őt nevelték. Szívében büszkeséggel telve mesélt
gyermekkoráról, önmagáról, aki falun nevelkedett, szülei
pedig sokat dolgoztak. Nem egészen volt 3 éves, a családja büszkesége volt, egyedül járt óvodába és büszke
volt ő maga is az akkori önmagára. Büszkesége azonban
a szüleinek való megfelelésből fakadt, nem saját szükségleteiből. Az akkori gyermekkori önmaga érdemeit sorolva

társas magány

ROBINSON SZIGETE

„Más dolog ismerni az utat,
és járni rajta.”

egyszer csak sírva ismerte be önmaga előtt, hogy 3 évesen
igazából arra lett volna szüksége, hogy reggelente valaki kezét fogva kísérje óvodába.
Nem az önállósággal kapcsolatos elvárásainkkal van a
probléma, hanem azzal, hogy hajlamosak vagyunk ezt
túlhangsúlyozni. Elvárásainkat annyire e köré szervezzük - a
gyermek önállósodási törekvéseit jutalmazva - hogy elfelejtjük: ezzel annak a vélekedésnek teremtünk sokszor kizárólagos jogalapot, hogy az, aki egyedül képes szembenézni az
élet hozta kihívásokkal értékesebb, s ki mások segítő jelenlétét
veszi igénybe erőtlen és gyenge. Jól mutatja ezt, az, hogy az
egyik legfőbb szégyen forrása annak beismerése, hogy egyedül nem megy. Arra, hogy kultúránk az individuumot a közösséggel szemben elsődlegesebb értékként határozza meg, az
egyéni élettörténetek sokszor rá is erősítenek. A sok csalódás
eredményeként, az egyedüllétből fakadó küzdelem szükségszerű következményeként születnek meg azok a tudattalan
sorsformáló, egyéni életvezetési vezérelvek, miszerint csak
magunkra számíthatunk. Az ennek légkörében felnövekvő
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gyermek készen kapja az üzenetet, miszerint a másokkal való
kapcsolattól az ember nem remélhet jót.
Számos egyéni életesemény formálta élmény és tapasztalat
vezethet el oda, hogy az ember szülőként - kultúránk egyoldalúan hangsúlyozott értékfelfogásával összhangban - kevesebb figyelmet fordít a gyermek nevelésében a kortársakkal
való együttlét pozitív, jótékony élményének megismertetésére. Mint említettem, a mentális működésünk alapvető
törvényszerűségei, amelyek a társas mivoltunkból fakadnak,
semmit nem változtak. Ha minden törekvésünk arra irányul,
hogy elnyomjuk társas vágyainkat, vagy ha éppen a sok csalódásból fakadóan óvatosságból igyekszünk kerülni a kapcsolatban való megsebesülés kockázatát, a társas szükségletek
nem szűnnek meg létezni, csak igyekszünk elhitetni magunkkal, hogy nem fontosak és nincs rá szükségünk, e nélkül is lehet élni, mint Robinson a lakatlan szigeten.

TABUK NÉLKÜL
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www.yelon.hu
Testről, lélekről, szexualitásról
őszintén, tabuk nélkül

„Kis gyerek – kis gond, nagy
gyerek...”
Amikor még néhány hónaposak, sokszor ébrednek
éjszaka, kisgyermekként többször betegek, lázasak, s a
szülőnek éjt nappallá téve helyt kell állni, megerősödik,
s azt gondolja, jöhet bármi, mindent meg tudunk
oldani. Aztán jönnek a közösségek, óvoda, iskola, a
gyermek cseperedik és az őt érő külső hatások is egyre
meghatározóbbá válnak, amelyre a szülő már egyre
kevéssé tud rálátni, kontrollálni. Ahogy tinédzserré válnak,
egyre inkább foglalkoztatják olyan témák, melyek a szülők
és az intézményes környezet számára is kínosabbak,
esetleg tabunak számítanak, ráadásul, a tinédzser korszak
velejárója a szülőkről való leszakadás, a lázadás, az
elutasítás, a nagyobb önállóság, így ezekre a kérdésekre
adott válaszokat sem feltétlenül ebben a közegben keresik.
A digitális világ adta lehetőségek közepette pedig néhány
kattintással mindenféle információ, minden időben és
formában a rendelkezésükre áll. Mivel, ebben a korban a
testük, illetve annak fejlődésével a szexualitás, a szexuális
identitás kérdése, ami foglalkoztatja őket, egyáltalán nem
mindegy, hogy milyen válaszokra bukkannak, mi az,
ami megerősítést nyer bennük, mi lesz az a példa, amit
követnek, mit fognak normának tekinteni. Nyilván, a
családi példa és a szülők példamutatásának jelentősége e
tekintetben is elvitathatatlan, mégis nagyon fontos, hogy
az egyre nagyobb teret nyerő digitális tartalmak között is
tudjuk a gyermeket a valódi és hasznos válaszok irányába
terelni.
A dr. Gyurkó Szilvia által elindított Yelon, mely egy
olyan digitális platform - weboldal és szervesen hozzá

kapcsolódó alkalmazás -, amely a szexualitással
összefüggő információkat kívánja eljuttatni a 10–18 éves
gyerekeknek és az irántuk felelősséget érző szülőknek,
kiváló példa lehet. – A Z generáció tagjai már nem
olvasnak annyit, viszont nagyon otthonosan mozognak
a neten, ott keresik a válaszokat, az viszont nem biztos,
hogy a legjobb, ha ezeket a Gyakori kérdésekhez hasonló
oldalakon találják meg.”

Az interneten is sok a kincs,
csak ki kell bányászni
Beszélgetés egy felelős influencerrel, Cserháti-Herold Jankával
A Yelon fejlesztői azt szeretnék elérni, hogy a szülők ne
azon aggódjanak, ha a gyerek pornót talál az interneten,
mert az szinte elkerülhetetlen, hanem hogy olyan
alternatívát tudjanak nyújtani nekik, ami megválaszolja
a felmerülő kérdéseiket. Az platformnak tehát kettős
a szerepe: egyrészt a gyerekek számára közvetít
szexualitással összefüggő, érthetően és világosan leírt
információkat, emellett testpozitív üzeneteket is tartalmaz,
illetve számos olyan témát érint, amelyről kellene ugyan
beszélni a fiatalokkal, de sok tanár és sok szülő sem mindig
tudja, hogyan vágjon ebbe bele, ha egyáltalán szán rá időt
és energiát.

Az influencerek hitelessége ma már a családokéval vetekszik,
és fej-fej mellett van a tanárokhoz képest – mindez egy
nemrégiben megjelent, tizenévesek körében végzett
kutatásból derül ki, felhívva a figyelmet arra is, hogy e komoly
befolyás felelősséggel jár. Az értékek mentén készített
internetes tartalmakról kérdeztük Cserháti-Herold Jankát, a
hormonmentes.hu tulajdonosát.
Ma már az internet okozta veszélyekre nagyon sokan hívják
fel a figyelmet; a rendőrség, prevenciós szervezetek, kutatások
és tanulmányok sora foglalkozik azokkal a negatív hatásokkal,

melyek a fiatalokat érhetik, ha túl sok időt töltenek a
számítógép és az okostelefon képernyője előtt. Ez a forma új,
és könnyedén hozzáférhetővé tesz témákat, természetesen
tabutémákat is, így nagy felelőssége van mindenkinek,
aki valamilyen tartalmat állít elő. A rengeteg veszély és
kontollálatlan, felelőtlen tartalommegosztás mellett azonban
érdemes a pozitív, értékeket képviselő tartalomkészítőkre
is reflektálni, hiszen az interneten is sok a kincs, csak ki kell
bányászni.

INFLUENCER
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Miért lényeges Ön szerint a
felelősségére felhívni a figyelmet?

tartalomkészítők

Az internet egy szinte végtelen nagy univerzum, ahol
egyszerre rengeteg káros és hasznos információ és
tartalom található meg. A tinédzserek természetes
jellemzője, hogy rendkívül kíváncsiak, ráadásul, mivel
önmaguk is épp komoly változáson mennek keresztül
mind testi, szexuális értelemben, mind pedig lelki, a
személyiségük és a jellemfejlődésük tekintetében,
ezért folyamatosan kérdések merülnek fel bennük.
Azonban, ebben a digitális világban felnőve, ma már az
interneten keresik a válaszokat. Bármilyen tartalmat egykét kattintással elérnek. Bármilyet! Sajnos, hamarabb
fordulnak az internet felé, mint a saját szüleikhez. Ezért
óriási a felelősségünk a tartalomkészítés tekintetében.
Mi indít el valakit az influencerek világa felé?
Vállalkozásom ötlete saját problémakörből
kiindulva született: egy kérdésemre kerestem
alternatívát, és bosszantott, hogy itthon nem
találtam számomra megfelelőt. Így utánajártam,
sokat tanultam, és elindítottam vállalkozásomat.
Blogomban érdekes, izgalmas, mítoszirtó
témákról lehet olvasni, a YouTube csatornámon
pedig videó formátumban is megmutatom
mindezt, tabuk és mellébeszélés nélkül.
És mivel ez a fiataloknak is hiteles forma, ezáltal
nagyon sokukhoz jutok el, szemben a korábbi
személyes, iskolai találkozásokkal, melyek sok
időt emésztettek fel.
Küldetésemnek érzem, hogy fejlesszem a
szexuális kultúráról szóló közbeszédet és a
testünkkel kapcsolatos tudatosságot, ami Magyarországon
szinte tabutémának számít. Azt vallom, ha ilyen kényes

a nőiség kibomlásával kapcsolatos vlogom már
most sokat segített neki abban, hogy a jövőben
hogyan közelítse, hogyan beszélje meg a kérdést
a lányával. Vagy egy biológiatanár, aki a tinédzser
osztályának először levetíti néhány rövid videómat
a szexualitásról, és így a zavar oldódásával,
könnyebben és komolyabban tud beszélgetni a
fiatalokkal.

témákról kulturáltan beszélünk, de beszélünk, akkor a
megoldás is könnyebben megszületik, mint akkor, ha
hallgatunk. Mert, ha a fiatalokat érinti és érdekli, akkor ők
utánajárnak nagyon egyszerűen, és sokszor veszélyes
terepre tévednek. Erre kell jó megoldásokat találni.
Milyen megoldások lehetségesek Ön szerint?
Az influencerek között egyre több az értéket képviselő,
felelős és komoly témákat feldolgozó tartalomkészítő. Akikre
szükség van, mert a kibeszéletlenséget ellensúlyozzák, a
felmerülő kérdésekre és problémákra pedig rengetegen
keresnek válaszokat. Sajnos sok a felelőtlen szereplő is.
Ezért az első lépés: ne azt mondjuk, hogy az interneten
minden rossz és veszélyes, hanem próbáljuk úgy nézni,
mint egy új eszközt, egy új formát, amin sokféle tartalom
képes megjelenni, jó is, rossz is. Ezért inkább járjunk
utána, tanuljunk, keressünk alternatívákat és ellenőrizzük
a
látottakat.
A
szülők
próbálják meg kipuhatolni,
hogy mi foglalkoztatja a
gyereküket. Hallgassuk meg
őket, érdeklődjünk a dolgaik
felől,
minden
ítélkezés,
leszólás nélkül, olvassuk el
bloggereiket, nézzük meg a
vloggereiket, és lépjünk be
az ő világukba – az internet
világába -, mert ez már
nem a mi világunk. Így lesz
közös alap, kapaszkodó a
beszélgetéshez, a kontrollra,
a
további
lehetőségek
felkutatása
irányába.
Ha ítélkezünk vagy tiltjuk, akkor bezárul, és a mai
okostelefonok világában könnyen megtalálja a maga –

Mit javasolna azon szülőknek, akik munkájuk okán vagy
koruknál fogva ismeretlenek lehetnek az influencerek,
illetve az internet világában, és a gyermekeiket szinte rabul
ejtette a világháló?
legtöbb
esetben nem
feltétlenül
jó – válaszát
vagy
társát.
Persze titokban.
Mindez
szakadékot
teremt a szülőgyerek között. Ami amúgy is létrejön
a tinédzser korban, hiszen sok a kínos téma és tabu, amire
nehezen válaszol egy szülő. De ha utánajárunk, és találunk
értékes, ellenőrzött digitális tartalmakat, amire akár oda is
terelhetjük a gyerekeket, akkor a kínosabb kérdésekből adódó
kezdeti zavar feloldódhat, és komoly beszélgetés alapja lehet.
Kap ilyen jellegű visszajelzéseket szülőktől, a felhasználóitól?
Igen, nagyon sok visszajelzés érkezik hozzám. Persze,
hozzá kell tennem, hogy nem vagyok terapeuta vagy
orvos, mint ahogy a legtöbb digitális tartalomkészítő sem,
ezért a témafelmutatáson és elemzésen túlmutató egyéni,
személyes problémákkal a megfelelő szakemberhez, vagy
akár egy erre szakosodott internetes platformra – mint
amilyen például a yelon.hu - irányítom az érdeklődőket. Ez a
felelős magatartás. De, visszatérve a kérdésére, sokan jeleznek
vissza pozitívan, elmesélve saját tapasztalataikat. Volt olyan
apuka, akinek ugyan még kicsi a lánya, de elmondta, hogy

Csak ismételni tudom azt a fontos tételt, hogy ne
ítélkezzenek elsőre, vannak értékes és komoly tartalmak
is az interneten, nemcsak felelőtlen és negatív tartalmak.
Ezért érdemes utánajárni, kicsit beletanulni, rászánni az időt,
hiszen lényegében olyan területre kell ezáltal bemerészkedni,
ahol a gyermekeik otthon vannak már, ez az ő világuk, akár
tiltani akarjuk, akár nem. Beszélgetések révén kiderülhet az
is, hogy mi érdekli őket, közös megoldások születhetnek, a
bizalom erősödhet, és kialakulhat a megfelelő magatartás,
a kontrollált viselkedés. Ugyanakkor, egy-egy jó videó, blog
vagy vlog jó felvezetés, tabudöntögető kezdés lehet egy
mélyebb, komolyabb beszélgetésnek is, ami pedig a gyerekek
jövője szempontjából meghatározó lehet. Érdemes tehát
beletanulni a jövő generációjának világába.

Cserháti-Herold Janka weboldala elérhető a hormonmentes.hu
címen.
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a gyermek válik a szülő érzelmeinek szabályozójává,
kiszolgálójává. A gyermekről gondoskodva az édesanya
megélheti azt, hogy szükség van rá, hogy nélkülözhetetlen,
van valaki, akinek ő a legfontosabb, aki mindennél jobban
szereti, aki csodálja, aki szavak nélkül is érzékeli azt, ahogy
érez, következésképpen a gyermek által az anya szeretve
érzi magát. Ez sem önmagában hordoz kockázatot, hanem
abban az esetben, ha az anya érzelmi szükségleteinek
kielégítésében nem számíthat másokra, vagy, mert egyedül
neveli a gyermeket, vagy, mert férje messze dolgozik
és a mindennapos telefonbeszélgetés nem pótolja az
esti lefekvésekkor oly sokat jelentő megnyugtatón ható
gyengéd ölelést. Az anya tudattalan a gyermek leválását
nehezítheti, önállósodási, majd átpártolási törekvéseit
akadályozhatja a túlzott gondoskodással, a világ veszélyeinek
túlhangsúlyozásával, túlzott védelmezéssel.

Egy kétségbeesett kísérlet
Fábry Zoltán
klinikai- és mentálhigiéniai gyermekés serdülő szakpszichológus
A digitális detox, a virtuális világtól való függőség - úgy
vélem - nem más, mint a társas igények és szükségletek
kielégítésére tett kétségbeesett kísérlet. Nem a virtuális
világ megjelenése a gond, ami egyébként számos
pozitív lehetőséget nyújt a tanulásra, fejlődésre,
kikapcsolódásra, szórakozásra, pihenésre, hanem az, hogy
vannak olyan körülmények, amelyeknek kiszolgáltatott
gyermekek hajlamossá válnak a virtualitásban való
túlzott elmélyülésre. Úgy vélem, nem mindenkire hat
egyformán, nem mindenkire fejti ki egyformán hatását, s

eredményez intenzív függőséget. A virtuális világ vonzása
azokra a gyermekekre a legveszélyesebb, akik az alapvető
társas szükségleteik terén jelentős hiányokat szenvednek.
A szenvedés sok esetben tudattalan, főleg azoknál a
gyermekeknél, akikre erőteljesebben hatott családjuk
életvezetési vezérelveinek üzenete, miszerint a másokkal
való kapcsolat fokozott kockázatot jelent, hallgatva arról,
hogy mindemellett jelentős örömforrás is egyeben. Nem
szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy pont a szülők
társas szükségleteinek kielégítetlenségéből fakadóan

A gyermek társas készségeinek fejlődése a társas élmények
korlátozásával egyre jobban elmarad
a társas kapcsolatok megkívánta
mértéktől, így a kudarcok és
szorongások egyre inkább abban
erősítik meg a gyermeket,
hogy visszahúzódjon attól,
amire társas lény mivoltából
alapvetően szüksége lenne.
A társas szorongás elővetíti,
hogy a társas törekvése, a
közeledés kudarcra ítélt. A
gyermek elzárkózik a társaitól, és
az önértékelése, amely abból fakad,
hogy meg van győződve arról, hogy
mások a vele való kapcsolatot nem tekintik kívánatosnak,
egyre csökken. A gyermeknek társakra van szüksége, pozitív
önértékelésre pedig csak úgy tehet szert, ha megéli, hogy
mások keresik, kívánják a vele való együttlétet. Ennek hiánya
súlyos következményekhez vezet. A visszahúzódás lassan
védekezéssé válik, elutasításra számítva, a másokkal való
pozitív együttlét hiányában azonban az értéktelenség-érzés
feloldhatatlan. A digitális korszak előtt az egyénnek egyetlen
megoldása maradt, amely elejét vehette a teljes izolációnak,

a közösségbe való visszakerülés módozatai, vagy éppen a
saját közösség megteremtése önmaga köré. Mindeközben a
társas képességei finomodtak és fejlődtek, a valóságban a tett
és erőfeszítés további tapasztalatokat eredményezve egyre
inkább javította az egyén alkalmazkodó készségét, segítve a
közösségbe való visszajutást. A virtuális világ a bizonytalan
társas készségekkel rendelkező gyermekek számára a
visszahúzódás állapotában kompenzációs lehetőséget nyújt,
azonban társas készséget, amelynek fejlődésétől remélhető
lenne a közösséghez való tartozás sikere, nem fejleszti. Az
alkalmazkodás készsége - amely segítségünkre van a társas
kapcsolatok létesítésében és fenntartásában - számos társas
készségre bontható. A társas kapcsolataink fenntartásához
szükségünk van türelemre, megbocsátásra, az együttműködés
készségére, de legfőképpen bizonyos szintű reális
tűrőképességre, mint frusztrációtűrőképesség, kudarctűrőképesség, szorongástűrő-képesség. A túlzott érzékenység
túlzott frusztrációhoz vezet kapcsolatainkban,
és védekezésül gyakran a kapcsolattól
való
elfordulással
igyekszik
az
egyén
csökkenteni
a
benne
tomboló
érzelmi
viharokat.
A
tűrőképesség
színvonala és hatékonysága
összefüggésben van a már
említett, életünk kezdetén
a rólunk való gondoskodás
minőségéből kialakuló belső
tapasztalati
modellel.
Az
optimális gondoskodás abban is
megnyilvánul, hogy a szabályozás nem
pusztán abban merül ki, hogy a gyermek viselkedésének
szabályait a szülő következetesen képviseli, hanem
arra is figyelmet fordít, hogy a vágyak frusztrációjaként
felszabaduló feszültségek kezelésében is segítségére van
gyermekének. Nyugtat, ha a gyermek belső feszültségének
mértéke meghaladja az önkontroll erejének mértékét, a
benne lévő érzelmi viharok lecsendesítéséhez. Az optimális
gondoskodás abban is támaszként szolgál, hogy mintát nyújt
arra vonatkozóan, hogy a másik ember miként segíthet a
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bennünk jelentkező érzelmek kezelésében. Megteremti
az alapvető bizalom érzését és a remény érzését a
kapcsolatok fenntartásához.
Mivel alapvetően társas lények vagyunk, az izoláció,
legyen az egy kényszerűen megélt visszautasítássorozat
következménye, vagy tudatosan vállalt állapot, a
legsúlyosabb stresszfaktor az életünkben. Hosszabb ideig,
tartósan nem vagyunk képesek ebben az állapotban létezni.
Az egyedüllét és a magány nem összekeveredendő. Az
előző a társas kapcsolatok és élmények megléte mellett
az egyedüllétre való vágyakozás, míg az utóbbi, a társas
lehetőségek hiánya melletti egyedüllét gyötrő terhe. Az
érzelmi szükségleteink társas szükségletek, így szükségünk
van a társakkal, másokkal való kapcsolatra. Szükségünk van
arra, hogy azt érezzük, a közösség szemében értékesek
vagyunk. E közösségi szükségletek kielégítésének illúzióját
nyújtja a facebook, mint közösségi oldal. Arra vágyunk,
hogy mások szemében értékesnek élhessük meg magunk,
nem pusztán valaki szemében.
Egy édesapa arra a kérdésemre, miért nem privát
üzenetekben osztja meg a fényképeit, remélve a pozitív
megerősítést, azt válaszolta: mert az nem elég, arra
van szükségem, hogy érezzem, úgy általában mindenki
szemében vagyok humoros.
A társas kudarcok, a negatív közösségi élmények
eredményezte
valahova
tartozás
szükségletének
kielégítetlenségére, úgy tűnik, megoldást ígér azoknak az
egyéneknek a virtualitás, akik izolálódnak, és akik úgy érzik
nehéz számukra a valóságban hozzájutni az értékesség
érzéséhez szükséges pozitív társas élményekhez.
Azokra a gyerekekre, akiknek a valóságban valós társas
kapcsolataikból származó túlsúlyban pozitív élmény áll
rendelkezésre, a digitális világ kevésbé képes függőségig
fokozódó hatást kifejteni. Rekreációs, szórakoztató oldalát
használják a virtualitásnak, azonban ha lehetőségük van,

inkább a valós társas élményeket részesítik előnyben
a szabad idejük szervezésekor. A társas visszatükrözés
elemei, mint a megerősítés, dicséret, elismerés, csodálat,
és folytathatnánk, ezekből érezzük azt, hogy értékesek
vagyunk és szerethetőek. Aki hatékony társas készségekkel
és stratégiákkal rendelkezik, könnyen barátkozik, s
természetünkből fakadóan vágya arra irányul, hogy
keresse a másokkal való együttlét pozitív élményét.
Ennek hiányában, miközben az erre vonatkozó
szükségleteinket akkor is ki kell elégítenünk, a virtualitásban
keresi az egyén a lehetőséget. A virtualitás azonban
egyelőre nem képes nyújtani a valóság alapjaként szolgáló
testi valóság érzetét. Szükségünk van a testi érintésre,
ölelésre, hogy ne csak lássam és halljam, hanem érezzem
a másik jelenlétét. Nem véletlen, hogy a technológia
ebben az irányban egyre nagyon erőfeszítéseket invesztál,
hisz érzi ennek tudattalan igényét a felhasználók felől.
Erre érzett rá a mára reális technológiai eredményeket
megelőző sci-fi filmkultúra vízió, az emberi testet öltött
mesterséges intelligencia és robot képzetével. Az
érzelmeink szabályozásában, a szerethetőség érzésének

átélésében egy ölelésnek minden szónál nagyobb ereje van.
Mind e mellett a virtualitás a társas szükségleteink vezette
keresésben a már említett akadályba is beütközik. A társas
kapcsolataink fenntartásához szükséges készségekben
kevésbé kényszerít rá a fejlődésre. Annak kockázata, hogy
egy intim kapcsolatban, amire vágyunk, feltárulkozzunk
nyilvánvalóan szorongással jár, amit nem lehet elkerülni. Aki a
kockázatot nem képes vállalni, annak nem lehet része igazán
mély, melegséggel járó kapcsolati élményekben. Mindenki
vágyik erre, ám egyre többen félnek az ár megfizetésétől.
A virtualitás lehetővé teszi a túlzott mértékű rejtőzködés
fenntartását, ami további kockázatokat rejt a másik számára,
az áldozattá válás elkerülésére még kevesebb lehetőséget
adva.
Összességében véleményem szerint a virtualitástól való
függőségre azok az egyének hajlamosak, akiknek kevesebb
a pozitív közösségi, társas élményük, így társas szükségleteik
kielégítésére a virtualitás jelenti a látszólagos megoldást. A
megoldás azonban illuzórikus, olyan, mint a délibábot látott
ember, ki oltani próbálja a szomját a képzeletbeli oázisban, a
hiány hiány marad. Ha gyermekeinket szeretnénk megóvni
a függőségtől, ott kell megtennünk a megfelelő lépést,
ahol módunkban áll. Ahogy a járványok érkezésekor annyit
mindenképpen megtehetünk, hogy vitaminokkal erősítjük
immunrendszerünket, segítve az ellenállóképességüket, ha
már a járvány tényén, hogy itt van, nem változtathatunk.
Úgy vélem, a technológiai fejlődése sem megállítható, ám
ha gyermekeinket társas kapcsolataiknak gazdagításában
segítjük, hogy általuk pozitív élményekhez és lehetőségekhez
jussanak, társas lényként a természet teszi dolgát. Akinek van
választása, tehát van barátja, akivel együtt lenni jó, ott nincs
esélye a virtuális bűvöletnek, amely azzal kecsegtet, hogy
rálelhetünk arra, amit a valóságban kerestünk, ám ez idáig
nem leltünk.

DANCSÓ
PÉTER
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(VIDEÓMÁNIA)

A videómegosztón filmkritikái a 2010-ben indult
Videómánia révén váltak rendkívül népszerűvé
259 millió megtekintés
855 ezer feliratkozó

SZIRMAI
GERGELY
(HOLLYWOOD HÍRÜGYNÖKSÉG)

A HH YouTube-csatornával szerzett magának
hírnevet, ahova filmelemzéseket készített
82 millió megtekintés
403 ezer feliratkozó

MARIS
(MARIS)

Népszerűségét humoros életfelfogásának
szönheti, amely visszaköszön a csatornáján
36 millió megtekintés
205 ezer feliratkozó

kö
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válhatnak.
Egy
pillanatnyi
feldolgozatlan
érzés,
egy
hatás, átmeneti identitászavar
közepette, könnyen bukkannak
olyan tényleges, vagy annak
hitt, felelősséget nem viselő
„virtuális társakra”, akik még
inkább elmélyítik a problémát:
önmagukat fércelők, szexuális
deviánsok,
kábítószer
felhasználók, öngyilkosságra vagy
abszurd cselekedetekre buzdítók.
Ezek sajnos visszavonhatatlan
károkat okozhatnak. Mindennek
egyik legfőbb okozója a stabil
családi, szülői minták és keretek
hiánya, és a feldolgozatlan
érzelmek.

Kősziklára építve
Lőrincz Ildikó
gyógypedagógus, klinikai és mentálhigiéniai gyermek-, és ifjúsági szakpszichológus
Mint klinikai szakpszichológus, én már általában valamilyen
tünet vagy tünetegyüttes okán találkozom a gyerekekkel,
tehát azzal a pszichés reakcióval, amit ők valamilyen
esemény, folyamat, benyomás okán produkálnak. Így az
én feladatom, hogy felfejtsem az eredőket, s hogy mi
okozta végül azokat az akár pszichoszomatikus tüneteket,
amikkel a gyermek hozzám kerül. Ez sokszor az iskola,
a tanulás okozta szorongás, családi probléma, vagy egy
szerelmi csalódás, szakítás.
Legyinthetnénk ezekre a bagatellnek tűnő okokra, hisz
kinek ne lett volna iskola okozta szorongása, vagy szerelmi
csalódása, azonban ezt nem tehetjük meg. Ugyanis, a
mai ténylegesen felgyorsult világ, az ingerek és hatások

a régiek sokszorosát gyakorolják a gyerekekre, és az is
az intenzív körülmények okozta hatás, következmény,
hogy az események és ingerek elképesztően gyors
egymásutánisága miatt – s persze még sok más tényező
is közre játszhat - mindezt a gyerekek egyre nehezebben,
vagy egyre inkább nem tudják, illetve tanulják meg
feldolgozni.
Alapvetően mondhatom, hogy legnagyobb számban a
tinédzserek a leginkább veszélyeztetettek e kérdésekben,
hiszen bennük zajlik le aktuálisan a legtöbb változás és
ők vannak leginkább rányílva az online térre és online
közösségekre. Pozitív és negatív értelemben egyaránt.
Ha nincs szilárd alapjuk, könnyedén kiszolgáltatottá

Holding

S hogy ebben a valóban egyre
gyorsuló közegben mit tehetünk
szülőként?
Hogyan
tudjuk
egy kicsit legalább felkészíteni
gyerekeinket?

Rendkívül
fontos,
hogy
a
kisgyermek
korban
és
az
óvodáskorban az életkori és egyéni
sajátosságainak
megfelelően
kialakított
szabályrendszer,
a korlátok és a szülő által
megszabott határok a gyermeknek
érzelmi biztonságot adnak. Ha
azokat következetesen betartjuk
és vele is betartatjuk, vállalva akár
a konfliktust is – hisz mi vagyunk
a szülei -, akkor tudni fogja,
meddig mehet el, mi a jó, mi a
rossz, mit szabad és mit nem.
Hangsúlyoznám, ezzel a szülő
nem korlátozza őt, hanem támogatást, biztonságot ad, segíti
a gyermeket az életben való eligazodásban. A meghatározott
keretek között viszont szabadon szárnyalhat, lehetőséget kap
bizonyos döntésekre, választásokra.

azaz a tartalmazás
képessége

Állandó problémává vált, hogy a
fiatalok a keletkezett érzelmeket
minden feldolgozás nélkül, azonnal lereagálják, sőt az online
közösségekben rögtön kommunikálják, ezáltal sokszor
végérvényes helyzeteket teremtve az emberi kapcsolatokban.
Amikor régen egy gyerekkel történt valami rossz, hosszú
órák telhettek el, amíg elmondhatta a barátjának vagy
a szüleinek. Ezen idő alatt viszont az agya már elkezdte
feldolgozni az élményt. Ez iszonyú fontos képesség! Ebből
lesznek felnőtt korban azok az érzelmi stratégiák, amik
kellenek a konfliktusmegoldáshoz, a problémakezeléshez,
a szorongástűréshez vagy a stresszkezeléshez. A holding
régen: 5-6 óra is lehetett, ez ma 5-6 mp. Ma úgynevezett
hiperkonnektivitás van: az online gyorsasága lehetővé
teszi, hogy a gyerekek látszólag azonnal megszabaduljanak
minden feszültségtől, kilökjék a netre a jó és rossz élményeket
egyaránt. Ez első ránézésre nagyon jó, hiszen ne kelljen
szorongania szegény gyereknek egész nap. A holdingot
mégis meg kell tanulni! Mert így tud majd felnőttként nemet
mondani, helyzeteket felismerni, és így fejlődik az empátiája
és az érzelmi intelligenciája.
Ezek a képességek azonban csak az offline térben tudnak
kifejlődni, mert ezek gyakorlóterepe a face to face emberi
kapcsolatokban van!

A szokások és szabályok hiánya, a következetlenség, a
túlzott szabadság zavart kelthet a gyermekben és amellett,
hogy magatartási problémák kialakulásához vezethet,
a tinédzserkorban ölthet súlyosabb méreteket, amikor
egyébként is minden megkérdőjeleződik a fiatalban és
minden szabályt fel akar rúgni, hisz ez az életkori sajátossága.
Ha nincsenek korábban lefektetett szabályok, keretek, akkor
ebben a korszakban valóban a lebegés, a sehová sem tartozás
állapota jöhet létre, ami nagyon veszélyes. Mert a másokhoz
csapódást segítheti elő. Ugyanakkor, ez az időszak a szabályok
elleni lázadásról szól. De ha nincs mi ellen lázadni?! Ha nem
létezik az a keretrendszer, mely ebben az egyébként sem
egyszerű helyzetben segít eligazodni? Amely irányt mutat a
fiatal számára a függetlenedés és leválás folyamatában, s segít
meghozni a megfelelő döntéseket a szárnypróbálgatásoknál.
S ami talán a legfontosabb: időt nyerni az élmények és az
érzelmek feldolgozására. S hogy mi erre a legjobb eszköz?
Beszélgetni, beszélgetni, beszélgetni.
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Ma már elképzelhetetlen a világ a digitális tér nélkül. Szinte
mindenki online él, a baráti és üzleti kommunikáció egyaránt
ott zajlik. A gyerekeink már ebbe születtek bele, s ez azt is
jelenti, hogy gyakran sokkal inkább otthon vannak a digitális
világban, mint mi valaha is leszünk. Azonban a számukra
megszokott tér is rejthet veszélyeket – nem is keveset!
Azt mindenki tudja, hogy lopni bűn. Ám az internet világában
még nem rögződtek be az alapvető etikai szabályok, így
sem a szülők, sem a Z, illetve Alfa generáció sem alkalmazza
ezeket.
Fontos, hogy mi felnőttek, tisztában legyünk a világháló adta
veszélyekkel, tudjuk, mire kell figyelnünk és a legfontosabb:
hogyan segíthetünk.
Közösségi terek és veszélyei

Szemelvények
az online világ veszélyeiből
Bükiné Papp Zsuzsanna

Digitális nyomok, veszélyek

alezredes, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Alosztály vezető

Nem is olyan régen még az volt a természetes, hogy ha
távoli ismerősünkkel akartunk szót váltani, akkor bizony
meg kellett fognunk a tollat, s szép, olvasható (vagy éppen
kevésbé olvasható) betűink segítségével megfogalmaztuk
gondolatainkat, melyeket a másik csak napok múlva
olvashatott. Ezt egy mai fiatal már nem is érti… Napokat
várni?!

A tinédzserek itt élik mindennapjaikat. Érzelem-vezérelte
világukban (hiszen kamaszok) azonnal tudatni akarják
mindenkivel, hogy épp mi történt velük, hol és kivel vannak,
hogy érzik magukat. A hangsúly az „azonnal”-on van! „Azonnal
el kell mondanom, hogy boldog vagyok, hogy összejöttem
egy fiúval/lánnyal, hogy szakítunk…” Nem gondolják át
mondanivalójukat, a folyton kéznél lévő okos eszközükbe
már pötyögik be, töltik fel életük minden apró mozzanatát.
Ami aztán később visszaüthet… Visszaélésre lehetőséget adó
képek lepik el a hírfolyamokat, amire többen is ráharapnak.
Adathalászat (phishing)
Profilkép készítésekor egy sor személyes adatot kér/kérhet az
adott oldal, olykor épp a használhatóság növelése érdekében,
ám a veszélyekre nem minden esetben hívják fel a figyelmet.
Egy idegen embernek az utcán biztosan nem mondaná el,
hogy hol és kivel él, mi a telefonszáma, melyik suliba jár, stb.,
míg több ezer ember számára láthatóvá teszi azon adatait,
melyek felhasználásával a zaklatástól a rágalmazásig és
becsületsértésig, a zsarolástól a személyiséglopásig áldozattá
válhat.
Mindezeken túl a van szolgáltató, amely lehetővé teszi, hogy
a felhasználók különböző külső oldalakkal, programokkal,
alkalmazásokkal is összekapcsolják a profiljukat, amelyek
lehetnek akár fertőzöttek is (vírus, féreg, trójai)! E fertőzés a
kapcsolati hálón keresztül nagyon gyorsan terjedhet, melynek

következményei szinte beláthatatlanok: a profil lejáratásától
kezdve egészen a technikai eszköz működésképtelenné
tételéig, adatok elvesztéséig terjedhetnek.
Virtuális bántalmazás (cyberbullying)
Emlékezzünk vissza gyermekkorunkra! A mi időnkben is
gyakran lehettünk tanúi, rosszabb esetben elszenvedői
kortársaink durva tréfájának, szóbeli vagy esetleg tettleges
bántalmazásának. De jó is volt ilyenkor hazamenni és a
családi fészek nyugalmában békére lelni! Megváltozott a
világ, ma már otthon sem szabadulhat a bántalmazott társai
gonoszságától, hiszen utolérik a közösségi hálón! Ráadásul
egy-egy – még a suliban megvalósuló – kellemetlen jelenetet
már aznap tömegek tekinthetik meg valamelyik közkedvelt
oldalon, így bárki láthatja, hogy milyen megaláztatásnak volt
kitéve a sértett fél. Magyarországon is az egyik legelterjedtebb
és a gyerekeket lelkileg leginkább megviselő deviáns
viselkedés az internetes zaklatás.
A zaklatás általában személyes indítékkal indul és az elkövető
hosszú időn át kínozza áldozatát. Jogosnak tűnhet a felvetés:
az áldozat miért nem törli magát a közösségi oldalakról? A ma
gyermeke azonban úgy érzi, hogy akkor kimaradna a világból.
Gondoljuk végig, hogy mennyi mindenről tájékozódik ott
a fiatal: nem csak a világ hírei érnek el itt hozzá, hanem
itt beszélnek meg találkozókat barátokkal, egyeztetnek
programokat, beszélgetnek egymással, sőt még a házi
feladatot is itt kapják. Hát ezt nyilván nem lehet kockáztatni….
még fájdalom árán sem…
Az elkövetők gyakran fel sem mérik, hogy mekkora bajba
kerülhetnek, ha büntető eljárás kerekedik a bántalmazásból.
Nekik ez csak egy jó hecc. A Büntető Törvénykönyv
azonban ezt a „viccet” egy évig terjedő szabadságvesztéssel
„jutalmazza”.
Zsarolás, kényszerítés
Az elkövetőnek még az orrát sem kell kidugnia otthonról,
hogy áldozatot találjon magának. Az interneten álnéven
ismerkedve keresnek – általában jobb módú fiatalokat (vagy
akár idősebbeket is!), majd szerelmet színlelve veszik rá őket
arra, hogy valamit tegyenek meg, erről készítsenek videót, ami
által aztán zsarolhatóvá válnak. Ilyen esetek itthon is egyre

SZEMELVÉNYEK

Mit tehetünk szülőként?

többször fordulnak elő, amit angolul sextorionnak
neveznek a szakemberek, ugyanis e fotók/videók
általában szexuális tartalmúak.
Gyermekpornográfia
El sem hinnénk, hogy hány, de hány fiatal (és idős!)
küldött már magáról az elmúlt években erotikus
tartalmú képet! Persze ezzel nem dicsekednek a
szülőknek, sőt erősen bíznak abban, hogy fotójuk/
videójuk nem kerül ki a nagy nyilvánosságra, hiszen
azt szerelmüknek küldték el. Azonban a felvételek
sorsa már nem az ő kezükben van… A kapcsolatok
sajnos nem feltétlenül tartanak örökké, így bosszúból,
kárörvendésből vagy csak éppen egy pillanatnyi rossz
érzés miatt már az egész világ számára elérhetővé
válhatnak. S mindig lesz olyan, aki mobiltelefonján
megjelenő fotót tovább küldi, majd mások ugyanígy
tesznek, s kép sorsa nyomon követhetetlenné válik,
soha többé nem lehet maradéktalanul letörölni a
világhálóról, bármikor szembe jöhet a rajta szereplővel:
ma, holnap, 20 év múlva. Egy meggondolatlan
cselekedet pár év múlva a gyermekük szemében
tükröződhet vissza: Anya/Apa, mit tettél???
18 év alatti fiatalról készült erotikus fotót/videót akkor
sem őrízhetünk okostelefonunkon, számítógépünkön,
ha az a képen szereplő beleegyezésével készült, netán
önmagáról készítette!

A gyermekpornográfia bűntettét követi el a Btk. 204. §
(1) bekezdése alapján, amelyért akár három évig terjedő
szabadságvesztéssel is büntethetik. Ha e fotókat ő maga
készíti, vagy megszerzett fotót felkínálja másoknak
vagy egyszerűen csak mások számára hozzáférhetővé
teszi, már akár 5 évig is börtönbe kerülhet. Kettőtől
nyolc évig emelkedik a büntetés mértéke, ha ilyen
felvételt nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé
teszi (megosztja pl. a közösségi oldalán).

Vegyük észre! Vegyük észre, ha
»» gyermekünk magatartása radikálisan megváltozik!
»» sokkal több, vagy éppen sokkal kevesebb időt tölt a
virtuális valóságban, s ez után lehangoltabbá, idegesebbé,
feszültebbé válik.
»» gyomorfájásra, gyengeségre, kialvatlanságra hivatkozva
nem akar sem iskolába, sem baráti társaságba menni.
»» csökken az önértékelése, negatív gondolatok gyötrik.
»» iskolai teljesítménye romlik, nehezen koncentrál.
»» magába zárkózik, még annyit sem közöl velünk, mint
eddig.

És még?
»» Beszélgessenek, beszélgessenek, beszélgessenek!
»» Beszélgessenek arról, hogy gyermeke hogyan, mire
használná az okos eszközeit.
»» Beszélgessenek arról, hogy miért jó az Internet az
életünkben, de hívja fel a figyelmét az árnyoldalaira is.
»» Beszélgessenek arról, hogy mely értékek miért fontosak az
életükben, azokat hogyan tudják együtt megőrizni.
»» Beszélgessenek arról, hogy milyen közös programokat
találjanak ki együtt.
»» Beszélgessenek arról, hogy milyen volt az Önök
gyermekkora, minek örültek akkor, illetve milyen
nehézségek merültek fel!
»» Beszélgessenek arról, hogyan és mit lehet megosztani
a neten, hogy mindig használja az eszét, soha ne
cselekedjen haragból!
»» Beszélgessenek arról, hogy vannak rossz emberek a
világban, nem szabad mindenkinek mindent elhinni.
»» Beszélgessenek arról, hogy segítséget kérni nem szégyen!
»» Beszélgessenek arról, hogy vegye észre azt is, ha más szorul
segítségre…

Legyen Ön is tudatában annak,
hogy akár az Ön gyermeke is bánthat másokat, illetve áldozat
is lehet. Ezért ismerje az általa használt szolgáltatásokat,
azok biztonsági eszközeit („blokkolás” vagy „elutasítás”
gombok, beállítási menüpontok pl. az üzenetek rögzítésére).
Amennyiben gyermeke bűncselekmény áldozatává válik,
azonnal kérjen segítséget, jelentse a zaklatót!
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A 15 éves Kitti Facebookon ismerkedett meg egy bajai fiúval,
Márkkal, aki saját elmondása szerint volt már börtönben és
egy sátánista szekta tagja. Az ismeretség rossz hatással volt
Kittire, akinek megváltozott a viselkedése és tanulmányi
eredményei is leromlottak. Egy alkalommal Bajára szökött a
fiút meglátogatni, ahonnan szülei hozták haza. Ezt követően
eltiltották lányukat Márktól, aki titokban továbbra is tartotta
a kapcsolatot vele. Mikor lebukott elvették telefonját, erre
Márk fenyegető üzeneteket küldött, hogy rágyújtja a házat a
családjára. Miután így eldurvult a helyzet Kitti megszakította
a kapcsolatot a fiúval, mert rájött, hogy a tanulásra szeretne
koncentrálni és a szüleivel a kapcsolatot rendezni.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 222. § (1)
bekezdésébe ütköző és az (1) bekezdése szerint minősülő zaklatás
vétségének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.

Péter, aki 22 éves és egy pékségben dolgozik, neheztelt
egy környéken lakó fiatal lányra, aki flegmán bánt vele.
Hogy viselkedése miatt megbüntesse, a lány Instagramról
lementett
fényképeit
egy
képszerkesztő
program
segítségével átalakította. Az így előállított - látszólag
a lányt ábrázoló - meztelen képeket megküldte közös
ismerőseiknek. A botrány kipattanása és a rendőrségi
eljárás indulása után elmondta, hogy nagyon megbánta,
amit tett és soha többé nem fog bántani senkit.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 219. § (1) bekezdés a)
pontjába ütköző és az (1) bekezdés a) pontja szerint minősülő jogosulatlanul
vagy a céltól eltérő adat kezeléssel elkövetett személyes adattal visszaélés
vétségének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.
Rebeka 13 éves korában kíváncsiságból készített magáról a
telefonjával egy meztelen képet, melyet véletlenül kitett
egy közösségi oldalra. Rögtön észrevette, hogy hibázott és
törölte a képet, de akkor már késő volt, egy osztálytársa
rögtön készített róla egy képernyőfotót. A képet ismerősei
elkezdték egymásnak küldözgetni, rövid ido alatt
rengetegen megkapták a szűkebb-tágabb környezetében. A
dologból rendőrségi eljárás lett, melyben mindazok, akik
továbbították a fotót gyanúsítottak lettek.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 227. § (1) bekezdésébe
ütköző és az (1) bekezdés b) pontja szerint minősülő nagy nyilvánosság előtt
elkövetett becsületsértés vétségének gyanúja miatt indult eljárás

A középiskolás Péter létrehozott egy álprofilt egy
közösségi oldalon, és ezen meztelen fényképeket kért
iskolatársától Noémitől. Noémi nem válaszolt az
üzenetre, ekkor megfenyegette, hogy amennyiben kérését
nem teljesíti, akkor Facebook oldalát töröltetni
fogja. Noémi nem tett eleget a kérésnek, hanem szüleivel
feljelentést tett a rendőrségen.

A Btk. (2012. évi C. tv) 195. §-ába ütköző és aszerint
minősülő kényszerítés bűntette miatt indult eljárás.

A 18 éves Valentint osztálytársai figyelmeztették, hogy egy
közösségi oldalon valaki az ő nevében posztolgat szeméremsértő
tartalmakat, és obszcén üzeneteket küld lányoknak. A rendőrségi
eljárás során kiderült, hogy egy távoli ismerőse, János az
ő fényképét felhasználva hozott létre egy álprofilt és azt
felhasználva zaklat másokat. János az eljárásban elmondta, hogy
semmilyen célja nem volt a cselekményének, csak szórakozásból
csinálta.

A Btk. (2012. évi C. tv) 226. § (1) bekezdésébe ütköző és aszerint
minősülő rágalmazás vétsége miatt indult eljárás.

A 14 éves...
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kezdeményezésekor a különböző applikációk felől
érdeklődött, hogy ismerem-e, megnézheti-e a telefonomon,
ha nincs meg, szívesen letölti, stb. A beszélgetések azonban
felszínesnek hatottak számomra. Sokmindent megtudtam.
Sikerült megtudni, hogy jiffpom a legmenőbb kutyus, 19
valahány millió követője van- köztük ő is. A TikTok menő, a
fiúk hülyék, de a lányok okésak, és egyébként utálja a sulit, de
apa is megmondta, hogy szerinte is hülyeség.
Igyekeztem mesét hozni, majd csak egyszerűen beszélgetni
hétköznapi dolgokról, de nem működött nála. Hamar kiderült,
hogy nagyon erős gépfüggőség alakult ki a gyermeknél.
Érzelemfelismerési képessége rendkívül gyenge szinten
funkcionált. Untatta a történet, a mese. Nem volt elég
izgalmas semmi. A várakozás szót mintha nem értette
volna. A gondolkodása teljesen átállt a vizuális élmények
impulzív befogadására- vagy inkább befogadási kísérletére.
Lényegében feldolgozás nélkül áramoltak be hozzá a
különböző történetek.

Screenshot

Szorongása ugyanakkor rendkívül erős volt. Az édesanya
elmondta, hogy Petra nemrég messengeren fenyegető videót
kapott, amiben elhangzik, hogy meghal, ha nem küldi tovább.
Félt. A szülők dühösek voltak, hogy ki küldhet ilyen üzenetet.

Takács Borbála
pszichológus
Az elmúlt évek során pszichológusként sok-sok első
interjút vettem fel. Az első interjú a munka egyik
legizgalmasabb és legtöbb odafigyelést igénylő része.
Megvannak természetesen az alapvető irányelvek,
folyamatok, standard kérdések. Az interjúk minden
esetben kiegészülnek a beérkező szülők, gyermekek,
családok teljes feltérképezését segítő kérdésekkel.
A klasszikus első interjús kérdéssorokat azonban ki
kellett terjesztenem a család géphasználati kultúrájának
feltérképezésével (okos készülékek, tablettek, egyéb
műszaki kütyük). Sőt! A család tagjainak géphasználati
mikéntje az egyik legfontosabb tényezővé lépett elő,
nemre és korra való tekintet nélkül. A tanácsadói
folyamatba még soha nem érkezett olyan kérelem, hogy
„Kérem szoktassák le gyermekemet a gépről!” Viszont
nagyon sokan távoztak annak a felismerésével, hogy
a viselkedési-érzelmi-figyelmi probléma hátterében a
gépfüggőség okozta következmények húzódnak meg.

Van mááásik!
Eötvös Gábor egyik híres kabaréelőadása egy
cirkuszban játszódott. A zenebohócot játszó Eötvös a
porondmester és annak segítői egyre-másra vették el a
hangszereket. A harsonától kezdve a klarinét-hegedűszájharmónikán át mindenféle hangadó szerszám
előkerült a bohócnak öltözött Eötvös varázsköpenye
alól. Ő azonban csak kacagott a világra, hiszen, hiába
vettek el tőle hangszert, hogy ne zavarjon mást, nála
mindig van mááásik….
Egy évvel ezelőtt egy kedves szülőpár keresett meg, hogy
a gyermekük, Petra, különösen ragaszkodik bizonyos
dolgokhoz, szokásokhoz, mindenféle kényszerek keserítik
életét. A csupaszív szülők várva várt gyermeke volt ez a
kislány, aki épp kiskamasz korba lépett. Mindent megadtak
neki. Volt pónis szülinapi parti, rózsaszín habos ruha, menő
aktuális plüssfigura, tinisztárok fényképgyűjteménnyel.
Lett volna miről beszélgetni. Petra mégis boldogtalan volt.
Egyfolytában

izgett-mozgott.

A

beszélgetések

Számomra azonban inkább az volt aggasztó, hogy ellenőrzés
és minden kontroll nélkül Petra napi minimum 8!, szünetben
akár 12-14! órát gépezhetett. Vajon mivel találkozott még?
A felvett intelligenciateszt profilelemzésekor is kitűnt a
verbális képességek szintjénél életkorától elmaradó nívón való
működése. A gyermek szorongása a téli szünetet követően
csúcsosodott, amikor is pszichiátriai kezelés vált szükségessé,
enyhe dózisú szorongásgátlóval. Immáron a pszichiáter
kollégával való egyeztetést követően folytatódott közös
munkánk. Megbeszéltük, hogy a géphasználatot keretek
közé kell szorítani, le kell csökkenteni. A szülők egyetértettek,
meg nem is, megemlítették, hogy szerintük nem ez az oka
a szorongásnak, hiszen mindenki gépezik, például ők is,
az unokatestvérek is. De hátha van benne valami. Két hét
múlva megjelent a kislány. A váró előtt ültek szülők. A kislány
boldogan köszönt, majd behozta új okostelefonját, amit azért
kapott, mert kibírta, hogy ne gépezzen…. Ekkor megjelent
szemem előtt Eötvös bohóc és hallottam, ahogy boldogan
kiabálja. nem baj, van mááásik!
Ez az eset is rámutat arra, hogy mennyire fontos a szülők

számára történő edukáció. A kislány korlátok nélkül való
világhálón való bolyongása eredményezte az unalmat, az
érdektelenséget, a „megtehetem” érzést, a cél nélküliséget.
Liza
2018-ban egy fiatal gimnazista lány, Liza szülei kerestek meg
azzal a kéréssel, hogy gyermekük komoly hangulatszabályozási
problémáját nem tudják kezelni. Az első elbeszélgetés
alkalmával már lehetett érezni, hogy családon belül komoly
játszmák vannak. A szülők párkapcsolati krízisben, a serdülő
fiatal küzd saját maga útkeresésével, problémái vannak a
társaival, melynek egyik következménye, hogy iskolaváltásra
is sor került, mivel Lizát kiközösítették.
Liza gyönyörű fiatal, nagyon okos, érdekes egyéniség.
»» Liza! Honnan lehet tudni, hogy valaki digitális függő?
»» Könnyű megismerni a beszédéről. Ha úgy kezdi a
mondatát, hogy „Azt olvastam a telómon, vagy, hogy tele
van vele az Instagram, vagy ezt láttam az Instagramon,
vagy, hogy a csoportban is erről beszéltek. Vagy ha
felhívod, rögtön felveszi, és válaszol az üzenetekre. Ez
azt jelenti, hogy mindig fent van….Nálam ez nem így
van, mert nálam csak azért van telefon, mert, őő,…. mert
benne van a bérletem.

Kéthetente került sor a fiatallal való találkozásokra. Többször
említette, hogy szeretné, ha gyógyszert kaphatna, mert
súlyos alvási nehézségekkel küzd.
Liza gépfüggősége mindenki számára nyilvánvaló volt.
Nagyon sok, érdekes dolgot mesélt. Beszélt arról, hogy melyik
influenszert követi, kikkel csetel és hogy ez miért fontos a
számára.

Ha nem csinálnám meg, nem tudnám tartani a tempót….Kell,
hogy az érdeklődést fenntartsam, hogy a pörgés meglegyen!
Ha nem lennék fenn a Snapchat-en, meg az Instán, akkor
kapnék pár év magányt.
Kértem Lizát, hogy nézzük meg, mennyi időt töltött a
telefonja nézegetésével.
Megmutatta: délelőtt 10 órakor tartott 4,5 óra
telefonhasználatnál, úgy, hogy az első 2 órán bent volt.
Innentől kezdve, mindig átbeszéltük, hogy mennyire

Mit jelent számodra a telefonod?
A telefon
nélkülözhetetlen számomra….Szuper zenehallgatásra, jó,
ha magammal viszem, ha várni kell, úgy néz ki, mintha
csinálnék valamit. Ha nem, akkor szerencsétlenül nézek ki,
ha csak ott állok. Most is dráma van már megint… Teljesen
kiakadtam. Egyszerűen muszáj….

Ha elmész valahova és nem tudod, hogy mit kell csinálni,
akkor egyszerűen megnézed a leveleidet, Pinterest,
Instagram, Snapchat üzenetet írsz. Egyébként engem
nem kell félteni, mert néztem az interneten is filmet az
internet függőségről.…

lehet beszélni a másikat, több „dráma van”, mert le lehet
screenshotolni…. Mutatok is egyet… Igaz nem etikus,
kockázatos dolog… de több módja van, hogy az ember
ne bukjon le. ….
Liza nagyon jól kooperált. Függősége oldódott egy év
alatt. Sokat segített számára, hogy az ülések alkalmával
partneri kapcsolatot sikerült kialakítani. A közösen
megbeszélt kereteket elkezdte tartani. Tanítása által tanult.
A pszichológiai support segítségével tanult Önmagáról,
a helyzetről, szerepeiről. Elkezdte felemelni a fejét és
körülnézni.
Mátrix
Nagyon fontosnak tartom, hogy ne elszeparált jelenségként
foglalkozzunk a digitális világban élő-függő gyerekekkel,
fiatalokkal, felnőttekkel- hanem rendszerben térképezzük

…Egyébként múltkor egy csomó ASMR-t néztem meg.
Szuper videókat csinálnak. Nagyon szeretem az evős
videókat (Liza kifejezetten sovány), olyan jól néznek ki.
Gyümölcsök vannak bevonva cukorral. Belül puha, kívül
kemény. Ropogós hangja van. Amikor fülhallgatóval
hallgatod, jobban hangzik. A szappanvágást 30 percig
néztem!
Liza alvásciklusát teljesen megzavarta az állandó
készenlét….Pszichiátriára kért időpontot, ahova elment
szüleivel. Megerősítették, hogy nem gyógyszerre, hanem
alvásra lenne szüksége. Teljesen felborult a bioritmusa.
Lizával könnyű volt beszélgetni, mert szeretett csacsogni.…
Olykor egyszerre 4 sorozatot is nézek. Amikor a múltkor
beszélgettünk, azon elgondolkodtam. Nem néztem meg
a telefonom, amikor pittyegett, de nagyon zavart. Utána
azon gondolkodtam, hogy mi lehet? Játék, vagy értesítést
kaptam, értékes üzenet, vagy csak ajánlás?....
Lemaradok valamiről érzés szorongással töltötte el Lizát.
Liza egy idő után azt fogalmazta meg, hogy szerinte nem
az a baj, ha sokat van az ember a neten, hanem az a baj,
ha akkor van a kezében a készülék, és akkor nyomogatja,
amikor a másik beszél hozzá. Telefonon keresztül ki

fel, hogy hol történhetett elakadás, amely a problémát
okozta. Sokszor valóban látható a kétségbeesett vágyódás
az emberi kapcsolatok irányába. De! A történelemben
nem lehet hátrafele haladni, csak előre. Az internet
és a telefon nagyon-nagyon hasznos is lehet. Még a
kapcsolatok kialakításában és fenntartásában is. Nem kell
róla lemondani. A cél, hogy az irányítást megtarthassuk, és
azt megtanítsuk a fiataloknak, családoknak, érintetteknek.
A művészek által vizionált képek, filmek, alkotások
elgondolkodtatnak és cselekvésre sarkallnak. A téma körüli
beszélgetés, vita és párbeszéd lehet az egyik legfontosabb
eleme, hogy nem csússzon ki kezünk közül az irányítás.
Niels Bohr fizikus meglátása hatványozottan érvényes
a telefon-internet-kütyüfüggő jelenségre. „Előrejelzést
készíteni nagyon nehéz. Különösen jövőre vonatkozót.”

HOVA FORDULJAK?

GÉPFÜGGŐSÉG

sikerült levinni a telefonhasználati időt. A közösségi
hálózaton töltött aktív percek száma óriási csökkenést
mutatott. Hihetetlen hatékonynak éreztem magam.
Liza mosolygott, amikor megdicsértem. Liza okos,
megkérdeztem, hogy hogyan sikerült ilyen ügyesen
leszorítani a közösségi tér használatot? Hát, az az igazság,
egy hétig néztem, hogy melyik terület mennyi időt mutat
ki, ehhez alkalmazkodtam….
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