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Kit és mire motiválnak a 
motivációs üzenetek? 
Az online inspirációs tartalmak kommunikációs szerepe

1. Bevezetés
A 2017 júniusa óta már több mint kétmilliárd felhasználóhoz eljutó Facebook 

közösségi oldal1 megosztással terjedő tartalmainak jelentős részét alkotják napja-
inkban a motivációs célú üzenetek is.2 E kép-szöveg kombinációk jellemzően egy 
idézetből és egy hozzá illeszkedő képből épülnek fel, felvállalt céljuk a szemlélő-

Rezumat (Pe cine și pentru ce motivează mesajele motivaţionale? Rolul comunicaţional al conţinuturilor
inspiraţionale online)
Mesajele motivaţionale din social media conţin de obicei un citat și o imagine aferentă, iar rolul lor este de a pune pe
gânduri cititorul, de a-i oferi un sprijin sufl etesc. Studiul se bazează pe trei ipoteze, combinând două metode de cercetare,
chestionarul și analiza de conţinut. (1) Mesajele motivaţionale cu efect major din social media, conţinând imagine și text,
manipulează publicul. Autorii își creează o identitate de persoane înţelepte, de încredere, dobândind rolul de infl uenceri.
Ipoteza s-a adeverit. (2) Conform regulii de bază a construirii conţinutului pe internet, conţinutul online de succes se bazează
pe storytellingul vizual și verbal. Studiul atrage însă atenţia că în anumite condiţii sau situaţii de viaţă, mesajele lipsite de
un conţinut concret pot constitui o strategie efi cientă de viralizare. Aceasta este o concluzie nouă referitoare la construirea
conţinuturilor online. (3) Am presupus că imaginile utilizate au un efect la fel de mare în câștigarea publicului precum textele
din imagini. Ipoteza s-a dovedit a fi  falsă.
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Abstract (The Role of Motivational Messages in Online Communication) Motivational messages combining images and
texts represent a signifi cant portion of content shared on Facebook. Typically, these image-text combinations comprise a quotation and an appropriate picture,
and their declared aim is to inspire contemplation in the reader or provide spiritual support for them (and thus propagate content in social media). The study
is primarily concerned with three hypotheses and set out to test them by means of a survey and content analysis. (1) The veracity and original source of such
messages are diffi  cult, if not impossible, to check. This asymmetry in information, which could well be regarded as a manipulative strategy, puts the user
who creates the image-text into a dominant or even opinion-leader position. The poster thus becomes an infl uencer who may use this power to infl  uence
the thoughts, opinion, emotions, behaviour of others in a way that the target person is not aware of the infl uence. This hypothesis has been proven. (2) The
experts of online content production always underline that verbal and visual storytelling is key to success. This examination, however, showed that posting
verbal and visual banalities online can also be an eff ective strategy with a viral outcome under certain circumstances or in a specifi c target group, which clearly
breaches a fundamental principle of creating online content. This is evidently a novelty in web content creation. (3) It was assumed that the image component
of motivational messages has an equally strong impact on the audience as the quoted/created text. This assumption has also proven false: the audience of
motivational messages only expect the images to be aesthetically pleasing and partly relevant for the text.
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jük elgondolkodtatása, számára lelki segítség nyújtása (és ezáltal a tartalom terje-
dése a közösségi médiában).

1. kép: Összeállítás az online motivációs üzenetekből (forrás: saját kollázs)

E szövegalapú képek az internetes mémek sajátos válfajának is tekinthetők: 
ugyan elsődleges céljuk szintén a megosztások révén történő terjedés, ám a szo-
kásosan mémeknek nevezett képekkel szemben a motivációs üzenetek nem a hu-
morra, meglepetésre, újdonságra építenek, amikor ráveszik a felhasználókat a ter-
jesztésre. A megállapítások igazságtartalma, a szövegek forrása nem vagy nehe-
zen ellenőrizhető (sok internethasználó nem is veszi a fáradságot, hogy utánajár-
jon egy-egy idézetként feltüntetett textusnak). Ez a manipulatív stratégiának is 
tekinthető információs aszimmetria domináns pozíciót kölcsönöz a szöveg köz-
zétevőjének, aki ezáltal akár véleményvezéri szerepet (opinion leader) is szerez-
het magának. 

Azt feltételezem tehát e szövegekről, hogy 1. széles körű terjedésük révén 
in  uenceri szerepet adnak a terjesztőjüknek, és manipulálhatják a közönségü-
ket; 2. e céljukat az internetes tartalomkészítő tanácsok alapján a verbális és vi-
zuális történetmeséléssel érik el; 3. a terjedésükben domináns szerepet játszik 
az ikonikus forradalom győzelmének megfelelően és más internetes tartalmak-
hoz hasonlóan a vizualitás. Tanulmányomban e három hipotézist ellenőrzöm, és 
konkrét eseteken keresztül vizsgálom a kommunikációs dominancia (egyfajta in-
formációs hatalom) megszerzésének verbális és vizuális (nem verbális) eszközeit, 
illetve e kép-szöveg konglomerátumok sikerességének lehetséges okait. 

2. Kapcsolódó fogalmak
2.1. Képiség és vizuális storytelling
A képek előállításának, módosításának, terjesztésének egyszerűsödésével a 

szerepük is megváltozik. A képeket a marketingben hagyományosan a szöveg il-
lusztrációjának, egyfajta dekorációnak tekintették (például product-shot, still), 
amelyek az ideális világot jelenítik meg. Ezzel szemben újabban a befogadók  -
gyelméért folytatott küzdelemben új típusú vizuális tartalmakra van szükség. Az 
ún. történetmesélő képek (amely csoportba a gra  kák, a fotók és a videók is bele-
tartoznak) a vizuális narrációra építenek. Ezt a fajta perspektívaváltozást tükrö-
zik a fotóügynökségek (például a GettyImages, Shutterstock) fotóválogatásai is, 
amelyek korábban a standard, semleges és éppen ezért sokféleképpen használható 
képeket preferálták. Manapság pedig ún. swipe-stopping imagesnek, azaz a görge-
tést megállító fotóknak azok a képek számítanak, amelyek reálisnak, autentikus-
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nak hatnak (s ily módon egyre gyakrabban fotóbloggerek, amatőr fotósok képei is 
adatbázisok részeivé válnak). Emellett a „jó” kép  gyelemfelkeltő, megjegyezhető, 
érzelmileg megérinti a nézőjét; több, mint a szöveg optikai ismétlése; többet mu-
tat a nyilvánvalónál, vagyis: történetet mond el (vö. Baldoni 2011). 

A vizuális storytelling megtervezése során  gyelembe kell venni a képek ha-
tásmechanizmusát. A narratívamesélés szempontjából háromféle képfajtát külö-
níthetünk el egymástól: az ösztönökre ható, a tapasztalatra építő, illetve a kultú-
rafüggő képek csoportját. Az ösztönöket felébresztő képek kiszámítható reakció-
kat váltanak ki nézőjükből (mint a mosoly vagy a gondoskodás ösztöne). Ez utób-
bira épülnek a kedves, aranyos szereplőket,  tos orrú, nagy szemű kisgyerekeket 
vagy kisállatokat ábrázoló képek: ezek a kép nézőjében a gyerekről, a védtelen-
ről való gondoskodás forgatókönyvét aktiválják, ezáltal érzelmi reakciókat indí-
tanak el benne. A tapasztalatra építő képek szintén érzelmeket hívnak elő (példá-
ul gyerekkori fotók, esküvői képek; hasonlóképpen a 2001. szeptember 11-i ese-
mény képsorai). Az érzelmeknek fontos szerepük van az emlékezésben. Ezt tá-
masztotta alá Larry Cahill és szerzőtársainak (1996) egy kísérlete, amelynek so-
rán 12 semleges és 12 érzelemteli  lmrészletet mutattak meg a kísérleti alanyok-
nak, miközben mérték az agyi aktivitásukat. Három héttel később megkérdez-
ték az alanyokat, mire emlékeznek. Az eredmény: minél érzelmesebb volt a  lm-
részlet, annál inkább emlékeztek rá a válaszadók. Egy másik kísérletben Kelsey 
Libert és Kristin Tynski (2013)  kísérleti személyeknek olyan képeket mutatott 
meg, amelyek az Imgur képmegosztó rendszerében virálissá váltak (a kontroll-
csoportnak „nem sikeres”, azaz kevés megosztással rendelkező képeket mutat-
tak), és a képek által kiváltott érzelmekre kérdezett rá. Eszerint a „sikeres” képek 
a pozitív érzelmekre építettek (öröm, várakozás, bizalom), a negatív érzelmek-
re alapozó képek kevésbé voltak sikeresek, kivéve ha meglepetést okoztak, azaz 
megsértették a néző elvárásait. A harmadik típusba a kultúrafüggő képek tartoz-
nak. Itt gondolhatunk a színek érzelmi hatására vagy a különböző motívumok 
szerepeltetésére is (mint amilyen például az első, a Földről a világűrből készített 
felvétel3 volt: Whole Earth Catalog magazin, 1968). Szinte lehetetlen ezekhez ér-
zelmi viszonyulás nélkül közelíteni. 

Hogyan is lehet tehát a vizuális storytelling fogalmát meghatározni? A vizu-
ális storytelling történetek vizuális formátumokban (képek, videók, infogra  kák, 
prezentációk, mémek vagy más, vizualitásra épülő eszközök segítségével), külön-
böző médiumokban (jellemzően a közösségi médiában, de a printsajtóban is) tör-
ténő elmondását jelenti, amelynek alapvető hatásmechanizmusát az érzelmekre 
alapozás jelenti. A célja leggyakrabban a marketinghez kötődik, ekkor a gra  kus 
történet egy márka alapértékei és ajánlatai köré épül (a marketingcélú hasznosí-
táshoz vö. Walter–Gioglio 2015). Az általánosságokkal operáló reklámmal szem-
ben az jelenti az egyediségét és egyben a nehézségét a storytellingre épülő mar-
ketingnek, hogy egy konkrét példát emel ki (és kérdéses: kinek vagy minek a tör-
ténete legyen az egyszeri eset); illetve a racionalitás helyett elsősorban az érzel-
mekre hat. 

A jó, azaz a közönségre ható (akár vizuális, akár verbális) történet öt építő-
eleme a következő: 1. Hős: a történetnek van olyan szereplője, akivel a közönség 
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azonosulni tud, nem tökéletes (tehát hibái is vannak). 2. Kon  iktus: ha az elvárá-
sok megegyeznek az eredményekkel, akkor unalmas, banális történéssel van dol-
gunk (például ha a jól felkészült, megfelelő háttérrel, támogatással rendelkező di-
ákból sikeres ember lesz); ezzel szemben ha az elvárások csupán küzdelmek, ne-
hézségek útján vezetnek eredményekre, akkor már izgalmas a történet (például a 
nincstelen sok munka révén gazdag lesz; a hős megküzd a szerelem elnyeréséért). 
3. Érzelmeket ébreszt: ahogy erről a korábbiakban is volt szó, a történet akkor lesz 
emlékezetes, maradandó, ha képes a befogadó (pozitív vagy negatív) érzelmeire 
hatni. 4. Viralitás képessége: a történet ahhoz kellőképpen egyszerű, hogy megje-
gyezhető legyen, de ahhoz elég érdekes, hogy továbbmeséljék. 5. Értelemadó motí-
vum, lényeg: fontos, hogy egyértelmű legyen, miért is meséljük el a történetet, mi 
a cél, a szándékolt hatás (például egy vicc a poénján keresztül éri el a szórakozta-
tó hatását; egy tantörténet valamiféle tanulságra vezet).4 

Kifejezetten a narratív képek kritériumai pedig a következők: 1. hitelesség; 
2. egyediség, vagyis a sztereotipikus szituációk helyett a különleges pillanatok ki-
emelése; 3. különböző érzékek bevonása; 4. az archetípusokkal (alapvető minták-
kal, szerepekkel) operálás (pl. harcos, gyógyító, hódító, varázsló, védelmező; vö. 
Sammer Heppel 2015). 

E munkában azt is megvizsgálom, hogy a történetmesélés jellemzői közül 
melyek jelennek meg a terjedés szempontjából sikeresnek mondható, képpel ellá-
tott bölcsességek esetén. 

2.2. Az online véleményvezéri szerep és a manipuláció
Azt állítom, hogy az online terjedő motivációs üzenetek létrehozói   a kö-

zösségi médiabeli nagyszámú reakció, megosztás alapján   egyfajta in  uenceri 
identitással ruházzák fel magukat, amely szerepnek az előnyeit nem csupán az 
online világban, hanem azontúl is, konkrét (pénzügyi és véleményhatalmi) hasz-
nokra tudják váltani. 

A Facebook révén sajátos új eszközrendszere kezd kialakulni a már több 
mint száz éve létező marketingtechnikának, a tartalommarketingnek. A tarta-
lommarketing (content marketing) lényege, hogy „a célcsoport számára készí-
tett hasznos (értékkel és jelentőséggel bíró) tartalom terjesztésével hatni kíván 
annak viselkedésére, úgy, hogy minden érintett fél jól járjon” (W3). Ezt megte-
heti segítő (kérdések megválaszolása, döntések meghozatala, tanácsadás), a fel-
használó vagy környezete életét jobbá tevő és szórakoztató szándékkal. A tar-
talommarketing akkor éri el a célját, ha a hasznos tartalom által nyereséget tud 
termelni, és mérhető, számszerűsíthető eredményt hoz. A sokak által követett 
mikrocelebritások véleményformálóként is működnek (Marwick Boyd 2010; 
Sen   2008) – ami pedig anyagi haszonnal is járhat számukra: a marketingesek 
egyre gyakrabban keresnek meg online véleményvezéreket, hogy anyagi támo-
gatásért vagy termék(mintákért) szubtilis vagy nyíltabb módon hivatkozzanak 
egy-egy árucikkre, szolgáltatásra (in  uencer marketing).

Az in  uencerek olyan sajátos, különleges viszony kialakítására képesek a 
közönségükkel, amelynek elérésére a hagyományos hirdetési eszközökkel a már-
káknak nincsen lehetőségük (W2).5 Az elérés hatóköre szerint megkülönböztet-
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hetőek a kisebb közönséghez szóló ún. microin  uencerek a világméretű tömege-
ket elérő celebektől (Pellicer 2018). 

A befolyásolás – meggyőzés – manipuláció fogalomhármas egymással szo-
ros összefüggésben van. Nincsen mód a verbális és vizuális manipuláció könyv-
tárnyi irodalmának bemutatására, csupán néhány de  níciós elem ismertetésére. 
A manipuláció a befolyásolás egyik típusa, és célja, hogy a befolyásoló hatással le-
gyen a másik gondolataira, véleményére, érzelmeire, viselkedésére (vö. Van Dijk 
2006). Árvay Anett szerint „a kommunikátor arra törekszik, hogy egy neki tet-
sző álláspontot, véleményt alakítson ki a befogadóban, vagy megváltoztassa (eset-
leg fenntartsa) a szövegbefogadó véleményét egy adott témában” (Árvay 2007: 2). 
Zentai István azokat a befolyásolási folyamatokat nevezi manipulációnak, „ahol 
a célszemély nincs tudatában a befolyásoló szándéknak, de végül mégis annak 
megfelelő reakciót ad” (Zentai 1998: 14). Bártházi Eszter (2008: 445) hívja fel a 
 gyelmet arra, hogy ez „a de  níció azonban nem számol azzal a […] helyzettel, 

amikor a célszemély tudatában van a befolyásoló szándéknak, és mégis a mani-
pulátor szándékának megfelelően viselkedik”. Ezt az ellentmondást küszöböli ki 
Síklaki István meghatározása: „a sikeres manipuláció […] olyan paradox helyze-
tet teremt, amelyben a manipulátor akkor is eléri a célját, ha hiszünk neki, s ak-
kor is, ha nem” (Síklaki 1994: 129). Míg a meggyőzés kétoldalú folyamat, addig a 
manipulálás – mivel a manipuláló szándékon alapul – inkább egyoldalúnak te-
kinthető.6 Meglátásom szerint az online motivációs kép-szöveg kapcsolatok meg-
alkotói (vagy erre specializálódott megosztói) manipulálják a közönségüket, és 
egy bölcs, megbízható, tapasztalt személy identitását tudják ezek által megalkot-
ni, konstruálni maguknak a közönségük számára.

3. Elemzések
3.1. Kérdőíves kutatás
Első lépésben feltáró célú kérdőíves kutatást végeztem a motivációs üzene-

teket megosztók körében. 2017. augusztus 2. és 2018. március 10. között volt nyit-
va a kérdőív, ezalatt 183 válasz érkezett.7 Az adattisztítás során 3 válaszsort kellett 
törölnöm, mert az adatközlők félreértették a kérdéseket, vagy „troll-”, azaz dest-
ruktív módon válaszoltak. Az ily módon kapott 180 válaszmennyiséget további 
két részre osztottam: ugyan a kérdőív bevezető szövegében szerepelt, hogy csak 
azok töltsék ki az ívet, akik „valaha is legalább egy ilyen jellegű képet megosztot-
tak a pro  loldalukon”, ám ha a kitöltők azt válaszolták a „miért oszt meg motivá-
ciós képeket?” kérdésre, hogy még soha nem osztottak meg ilyen üzenetet, külön 
csoportban kezeltem az adataikat.8 Így végül 127 válaszsor maradt, amely moti-
vációs üzeneteket megosztókhoz tartozott. 

Az adattisztítás után megmaradt válaszadók 90@-a nő, 10@-a fér   volt; 
életkoruk 15 és 75 közötti (az átlagéletkor 41 év). Foglalkozásuk szerint a leg-
több kitöltő diák (középiskolás, egyetemi hallgató vagy doktorandusz), pedagó-
gus, nyugdíjas, szociális munkás, de egészen változatos a foglalkozások köre (sze-
mélyi edző, ügyész, szülésznő, óvónő, műkörömépítő, főállású anyuka, beszerző, 
ügyintéző, cégvezető stb.). 65@-uk naponta több órán át használja a Facebookot, 
34@-uk naponta egyszer legalább fellép az oldalra, és mindössze ketten (~ 1@) 
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mondták azt, hogy csupán heti kétszer-háromszor facebookoznak – tehát kifeje-
zetten aktív közösségimédia-használókról van szó (inkább a heavy userek kate-
góriájába tartoznak, vö. Tófalvy 2017). Legfőbb tevékenységük az idővonal (célta-
lan) nézegetése, kétharmaduk híreket is keres-olvas a közösségi oldalon, a válasz-
adók fele rendszeresen felkeresi célzottan a számára fontos oldalakat, és a negye-
dik leggyakoribb tevékenységként a csoportokban kommentelés, beszélgetés ke-
rült elő. 

A motivációs üzenetek kapcsán rákérdeztem arra, mit látnak meg előbb a 
(példákkal egyértelműsített) kép-szöveg kapcsolatokból. Közel kétharmaduk a 
képre, bő egyharmaduk pedig a szövegre  gyel fel először. Később, kontrollkér-
désként újra előkerült a kép-szöveg viszony: „Melyik a fontosabb: a kép vagy a 
szöveg?”. A válaszadók több mint fele (58@) szerint a kettő egyformán fontos a 
motivációs képek esetén, 37@-uk szerint a szöveg – és csupán 6@-uknak számít 
inkább a kép. 

A „mit szokott a legtöbbször tenni a motivációs üzenetekkel?” kérdés alapján 
a leggyakoribb stratégiák: csak megnézi, lájkolja, megosztja, kommenteli. Tehát a 
passzív tartalombefogadás a leggyakoribb, ezt követik az előrede  niált kommu-
nikatív tevékenységek, és az önálló aktivitást igénylő kommentírás a legritkább. 
A web részvételre épülő, kollaboratív terepén, a közösségi médiában a lájkolás 
és a megosztás előrede  niált kommunikatív aktus, szemben a kommenteléssel, 
amelynek során a felhasználók nem csak a rendszer által megadott lehetőségek 
közül választhatnak (Veszelszki 2018). Sokan írták, hogy lementik maguknak a 
képet – ennek kapcsán meglepő lehet a következő, paradox tartalomkezelési mód: 
„ha tetszik, megosztom saját magamnak (más nem látja!)”. A megosztás motivá-
cióit vizsgálva a gyakoriság szerinti csökkenő sorrendben ezeket említették a vá-
laszadók: 1. hasznosnak gondolom másoknak is; 2. tetszik a szöveg; 3. az érzései-
met szeretném kifejezni; 4. üzenek ezáltal valakinek, de nem közvetlenül;9 5. szó-
rakoztatni akarok másokat; 6. szeretném eltenni, elmenteni magamnak; 7. tet-
szik a kép. 

Kíváncsi voltam arra is, milyen motivációs képek tetszenek igazán az azo-
kat megosztóknak (itt a válaszok számosságára nem, csupán tartalmára térek ki). 
Legtöbben azt emelték ki, hogy a kép legyen összhangban a szöveggel. Emellett 
a kompozíció legyen egyszerű, letisztult („minimalista”), ízléses, harmonikus, és 
fejezze ki, tükrözze a megosztó aktuális érzelmeit, vagy pedig hasson az érzel-
mekre. Ennek kapcsán érdemes arra is utalni, hogy ezek az üzenetek a rigmu-
sokhoz, szállóigékhez, népi bölcsességekhez hasonlítanak tartalmukban és rész-
ben a céljukban is – ám azoknak a szájhagyomány útján terjedő szövegeknek a 
stilisztikai-elokúciós jegyeit (mint az ismétlés, a rím, a ritmus), úgy tűnik, a képek 
veszik át.10 A szöveges rész esetén sokan kiemelték, hogy számukra fontos, hogy 
rövid,  gyelemfelkeltő formában pozitív üzenetet közvetítsen, illetve változásra 
ösztönözzön a szöveg. Egy másik jellemző elvárás a kép-szöveg kapcsolat humo-
ros jellege. A kép külleme kapcsán többen elvárják, hogy színes,  gyelemfelkeltő, 
inkább vidám-barátságos hangulatú legyen; legkedveltebb tartalmai pedig a kö-
vetkezők: boldog emberek (baba, kisgyerek, mosoly, kifejező arc), természetké-
pek, szép tájak, kis állatok, virágok, szív… Sőt van, akinek a betűtípussal kapcso-
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latban is vannak elvárásai („kézíráshoz hasonlító betűtípus, vagy nagyon szögle-
tes, karakán betűk”). További szempontot jelentett a válaszadóknak a szöveg meg-
felelő olvashatósága és a nyelvi igényesség (például a gépelési, helyesírási hibák 
nélküli szöveg). Meg kell jegyezni azonban, hogy volt olyan válaszadó is, akinek 
mindezek nem számítanak, csak az üzenet („Nem a külsőségek a fontosak, sokkal 
inkább a tartalma, ha valóban motivál, megfog, akkor lehet fekete is a háttér.”). 

A küllem mellett fontos kérdés – különösen az esetleges manipulatív szán-
dék leleplezése szempontjából – az üzenet forrása, hitelessége is. A válaszadók 
nagy többsége (58@) szerint nem számít a szerző, csak szép/elgondolkodtató stb. 
legyen a gondolat; a kitöltők közel negyede (24@) azt kedveli inkább, ha az oldal 
szerzője a saját gondolatait osztja meg, mint ha ismert szerző (költő, író) idézete-
it osztja meg (17@). Egy megjegyzés szerint az számít, hogy „olyan személyektől 
származnak ezek a szavak, mondatok, akik már elértek valamit az életben, és a sa-
ját tapasztalataik alapján inspirálnak másokat”.

A kérdőív kitöltői szerint a bölcsességekben megjelenő legjellemzőbb élet-
helyzetek a következők: boldogság, jókedv (119 említés); szeretet, szerelem (76); 
magánéleti kon  iktusok (64); gyereknevelés, unoka (59); csalódás (52); gyerek-
születés (38); öregedés (30); gyász (28); munkahelyi problémák (26); betegség (19); 
megcsalás (14); válás (8). Az előre megadott kategóriák mellett a következőket em-
lítették még: önbecsülés, bátorság, pozitív gondolkodás (életkedv), tanulás, kul-
turális sokszínűség, jó élet, olvasás, természet, sportmotiváció (erő, edzés), fejlő-
dés-változás, kitartás, lelki béke, környezetvédelem, változás, elbúcsúzás, bibliai 
idézetek, magány, önismeret, élettapasztalat.

Egy válaszadó a motivációs posztok „haszontalanságára”, az ún. fotelakti-
vizmusra hívta fel a  gyelmet („Lehet, hogy sokak erőt merítenek a gondolatok-
ból, de sokkal könnyebb lájkot nyomni, mint az életünket úgy élni. Legtöbbször ál-
ságosnak érzem a megosztásokat, habár a gondolatokkal sokan egyet tudunk ér-
teni, azonosulni sajnos kevésbé.”). Ezzel szemben – a válaszok alapján úgy tűnik 
– több adatközlő életében is töltöttek már be fontos szerepet az inspirációs üze-
netek: vagy segítettek egy konkrét munkahelyi problémás helyzetben,11 vagy egy 
nehézség kezelésében új aspektust jelenítettek meg (gyász, szakítás),12 avagy vala-
milyen életviteli változásra ösztönözték a válaszadót,13 illetve gyors megkönnyeb-
bülést hoztak egy szituációban.14 Az üzenetek az adatközlők szerint biztathatnak, 
példát mutathatnak,15 vagy pedig általános jellegük révén hozzájárulhatnak a ma-
gány, az egyedüllét érzésének a leküzdéséhez.16 

Kíváncsi voltam a válaszadók véleményére azzal kapcsolatban, hogy szerin-
tük mi a képes üzenetek létrehozójának a (tényleges) célja. A legtöbben valamely 
problémára vagy a közzétevőre magára való  gyelemfelhívásra utaltak a nyílt 
végű kérdés esetén, illetve ugyancsak sokak szerint az elgondolkodtatás, moti-
váció, biztatás, mások jókedvre derítése a valódi cél, és a segítő szándékot látják 
a motivációs posztokban. Mások úgy vélik, hogy az üzenet alkotója valamely sa-
ját problémáját próbálja a(z ön)biztató üzenetekkel megoldani, és érzéseit-vélemé-
nyét akarja ezáltal kifejezni.17 Sokkal ritkábban ugyan, de némely esetben előke-
rült a reklámozási, befolyásolási, pénzkeresési szándék is (lájkvadászat).18 
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Idekapcsolódik az a kérdés, hogy a válaszadók szemében milyen (online) 
identitást alkottak meg maguknak az üzenetalkotók. Az adatközlők közül ma-
gasan a legtöbben optimistának, életvidámnak tartják őket (83 említés). Ezt kö-
vette a szép lelkű, romantikus (48) és az okos, művelt, intelligens (48), humoros 
(43), megértő (40) jelzők gyakorlatilag ismeretlen személyhez való társítása. En-
nek kapcsán érdekesek az empátiára, szociális érzékenységre történő utalások is.�

Sokkal ritkábban fordultak elő a következő tulajdonságok: szomorú (20); maga-
mutogató (20); műveletlen, buta (9), számító, pénzéhes (6). Meg kell azonban itt 
jegyezni, hogy többen jelezték, hogy szerintük az üzenetalkotóknak nem feltét-
lenül van közös tulajdonságuk, illetve ismeretlenül nem tudnak róluk véleményt 
mondani. E kérdésnél érdemes összehasonlítani a fenti válaszokat azok meglá-
tásaival, akik nem szoktak ilyen üzeneteket megosztani (mégis kitöltötték a kér-
dőívet). Az esetükben a leggyakrabban előforduló, a közzétevőhöz társított tulaj-
donságok inkább negatív jellegűek: magamutogató; bizakodó; humoros; megértő; 
pénzéhes, számító; buta, műveletlen és felszínes.

Azonban nemcsak a posztok megalkotója építi a tartalom-közzététellel az 
online identitását, hanem a kép-szövegek megosztása is hozzájárul egy adott sze-
mély énreprezentációjának alakításához. Ezért megkérdeztem azt is, hogy az 
adatközlők szerint mi jellemzi azokat az embereket, akik megosztják ezeket a 
posztokat (a posztokat megosztó válaszadók tehát önmagukról [is] írtak). E nyílt 
végű kérdésben az előző, előre megadott válaszlehetőségeket tartalmazó kérdés-
hez képest sokkal többen jelezték, hogy nincsenek általános jellegzetességek.20 
Akik megadtak tulajdonságokat, leggyakrabban arra tértek ki, hogy a posztolóval 
azonos élethelyzetben vannak, érintettek (küzdenek valamivel, és ezáltal igyekez-
nek támogatni magukat és másokat a harcban), vagy pedig éppen hasonlóvá sze-
retnének válni. Sokan kiemelték az érzékenységet, az empátiát, a jó szándékot. De 
a magányosság mint az üzenetmegosztás motivációja is megjelent, az ilyetén mó-
don történő nyilvános segítségkéréssel együtt.21 Annak ellenére, hogy a válasz-
adók itt önmagukról is írtak, megmutatkoztak a kritikus hangok is: önértékelé-
si problémák, felületesség, naivitás, fontoskodás, egyszerűség. Egy adatközlő sze-
rint ezek a megosztások az énreprezentáció befolyásolásához is hozzájárulnak: 
„Aki rengeteg ilyet oszt meg, többnyire vagy okosnak akar tűnni, vagy nincs önbi-
zalma”. Azok viszont, akik nem szoktak e  éléket megosztani (itt a teljes mintából 
kizárt válaszadók eredményeit vettem  gyelembe), néhány „optimista”, „humo-
ros” választól eltekintve összességében kifejezetten negatív véleménnyel vannak 
a motivációs posztok megosztóiról: lájkvadászat; őszinte, de buta segíteni akarás, 
naivitás; butaság;22 magamutogatás; sekélyesség, felületesség; gyengeség;23 elkese-
redettség, illetve az unatkozást is kiemelték mint megosztási motivációt. 

Miután betekintést kaptunk a motivációs üzenetek megosztóinak vélemé-
nyébe, érdemes alaposabban szemügyre venni magukat az üzeneteket. A nyitva 
maradt kérdések tisztázása végett tartalomelemzést készítettem.

3.2. Tartalomelemzés
A közösségi médiában „sikeres”, azaz sokak által megosztott képek kapcsán 

az útmutatók alapján feltételezhető lenne, hogy a bölcsességekre épülő képek si-
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keressége a történetmesélésen alapul: még ha az idézett szöveg általános jellegű 
is, mellette a kép valamilyen egyedi narratívát vázol fel. Ennek ellenőrzésére em-
pirikus vizsgálatot végeztem, tartalomelemzés módszerével. 

A tartalomelemzéshez választott szöveges képeket a Facebook népszerű ol-
dalairól válogattam 2018 tavaszán. Olyan oldalakat választottam ki, amelyeket 
legalább tízezren lájkolnak (volt olyan is, amelynek 250 ezernél is több kedvelője 
van). Ezekről véletlenszerűen gyűjtöttem össze száz, szöveget is tartalmazó képet, 
ám arra minden esetben törekedtem, hogy a mintába olyan posztok kerüljenek, 
amelyek sok (összesen legalább ezer) megosztást és reakciót váltottak ki. Azok a 
képek, amelyek a leírásban tartalmaztak ugyan szöveget (idézetet), de a képi ele-
men nem, nem kerültek a mintába. Azokat a Facebook-giccsnek nevezhető képe-
ket ugyancsak kihagytam, amelyek csupán fatikus funkciójú szöveggel voltak el-
látva (például szép napot, jó estét, kellemes álmokat kívántak). Ugyan minden el-
mentett kép esetén rögzítettem a forrást is, ám a korpusz nagy részét vándorele-
mek alkotják: ugyanaz a tartalom több oldalon is visszaköszönt. Az inspirációs 
képek jellegzetes voltára utal, hogy megjelentek ún. antimotivációs bölcsessége-
ket listázó oldalak is (pl. W1), amelyek a képes szövegek semmitmondóságát  gu-
rázzák ki humoros módon. 

A vizsgálat szempontjai a kérdőíves eredmények  gyelembevételével a kö-
vetkezők voltak: 1. a kép tartalma (személy, táj, egyéb); 2. a kép formátuma (fotó, 
gra  ka); 3. a tematizált élethelyzet (pl. boldogság, szerelem, csalódás stb.); 4. a 
szöveg forrása (idézet mástól, a közzétevő saját gondolata; szerzőjelölés, forrás-
jelölés); 5. verbális storytelling (igen/nem kategóriák: hős; kon  iktus; érzelme-
ket ébreszt; viralitás képessége; értelemadó motívum); 6. érveléstechnikai problé-
mák. A kódolást Excel-táblázatban végeztem, társkódoló bevonásával.

 



ME.dok • 2018/4

50

2. kép: Négy példa a motivációs üzenetek típusaira

A (kétharmad részben fotó-, egyharmad részben gra  katípusú) kép a leg-
több esetben csupán háttérként szolgált a szöveghez. A képek több mint felén sze-
mély vagy emberi testrész szerepel (kéz, szem; 52); többször tájkép (17) vagy va-
lamilyen tárgy (szobor, kávéscsésze, gyertya; 11) adja a hátteret, ezeknél ritkáb-
bak a szimbólumok (szív, csillag; 8), az állatok (kutya, macska; 8), és mindössze 
4-szer fordult elő, hogy csupán színes vagy mintás háttérre illesztették a szöve-
get. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a kérdőívkitöltők által kedvelt tartalmi elemek-
nek egyértelműen megfelelnek a vizsgálati mintába került bölcsességek. A narra-
tív képek tipikus tulajdonságai (hitelesség; egyediség; különböző érzékek bevo-
nása; archetípusok) nem voltak jellemzőek ezekre a képekre: mindegyik teljesen 
általános, szinte bármilyen helyzetre alkalmazható. A narratív képek jegyei kö-
zül egyedül az archetípusok jelentek meg a vizsgált képekben: a kedves, dédelge-
tésre alkalmas kisgyerek, az aranyos, szőrös állat, az érzelmes  lmszereplő. Az ér-
zelemre ható kollázsokon több esetben szerepeltek a képekre applikált szívek és 
mosolyjelek is, az üzenet alátámasztása végett. Az erőteljesen az érzelmekre ható, 
emocionalizált képek ugyancsak a manipuláció egyik indikátoraként foghatók fel 
(Brodnig 2017).

A narratív képek sajátosságai mellett azt is megnéztem, hogy az üzenetek-
ben mennyire jelennek a storytelling fő összetevői (hős, kon  iktus, érzelmek-
re hatás, a viralitás képessége, értelemadó motívum). Az utóbbi kettő – mivel to-
vábbküldött, nagy arányban terjedő tartalmakról van szó – minden esetben igaz 
volt. A társkódolóval konszenzusban 28 esetben hatott a kép-szöveg együttes ki-
fejezetten az érzelmekre (bár ez a szempont igen szubjektív, a döntésben segít-
ségként szolgált, hogy az életvezetési tanácsokat inkább racionális, a baráthoz, 
partnerhez fűződő érzelmekről szóló szövegeket inkább emocionális tartalmú-
nak tekintettem). Ami viszont objektív módon megállapítható: a százból mind-
össze három üzenetnek volt tényleges „hőse”, azaz szereplője (például egy, a moz-
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gássérült gyermekéről 101 éves korában is még gondoskodó anya), illetve csupán 
négy kon  iktushelyzetet (amelyben a várt eseményt váratlan követi) lehetett fel-
fedezni. 

A vizsgálat előtt, a kérdőív alapján különböző élethelyzet-kategóriákat hoz-
tam létre, amely szituációk feltételezésem szerint ezekben az üzenetekben explicit 
módon megjelennek. A vizsgált minta egynegyede a szeretetről, szerelemről szól 
(25); a másik negyede emberismerettel, önismerettel (álmokkal, önmaga vagy egy 
élethelyzet elfogadásával) foglalkozik (25); a harmadik nagy típus pedig a nehéz-
ségekkel, problémákkal való megküzdésre mutat utat (18), és előfordulnak még az 
élet mint utazás metaforára építő üzenetek is (11). Ezúttal kevesebb került a min-
tába az élet apró örömeire a  gyelmet felhívó (5) és a vallásos tartalmú üzenetek-
ből (1), bár meg  gyeléseim alapján ezek is jellemző üzenettípusok. Előzetes kate-
góriaként felállítottam még a következőket is: munkahelyi problémák; megcsalás; 
válás; gyász; gyerekszületés; gyereknevelés, unoka; öregedés; betegség – ám ezek-
re a konkrét élethelyzetekre egy motivációs üzenet sem re  ektál, sokkal inkább 
általánosságok jelentek meg a szövegekben. 

Mindezek arra utalnak, hogy ezek az életbölcsességek éppen nem a történet-
mesélésben kiemelt egyediségük, egyszeriségük, hanem a minden helyzetre, min-
den szituációra, minden szereplőre alkalmazhatóságuk miatt sikeresek egy bizo-
nyos fogyasztói csoportban. 

3. kép: A motivációs üzenetekben megjelenő életszituációk 

Terveztem a kérdőívkitöltők által kiemelten fontosnak tartott aspektust, a 
kép és szöveg összefüggését, harmóniáját is vizsgálni, ám ehhez nem lehet objek-
tív szempontrendszert társítani (hiszen az összefüggés többféle lehet: szabad asz-
szociáció, az idézet egy kifejezésének vizuális megjelenítése, hangulatfestés, szín-
harmónia stb.), így erről a vizsgálatrészről le kellett mondanom.

Ahogyan a kérdőíveknél szó volt róla, a forráskezelés   a források megjelö-
lése vagy elhallgatása   a manipuláció egyik eszköze lehet. Egyrészt a híres em-
berre hivatkozás a tekintélyre épít. Másrészt pedig ha még a gondolat szerzőjét 
sem tüntetik fel, a forrás hitelessége még nehezebben ellenőrizhető – vagy pe-
dig a közzétevő más gondolatát a sajátjaként tünteti fel, ily módon manipulálja az 
online identitáskonstruálást (például bölcsebbnek tünteti fel magát a valósnál). 
Ezért megvizsgáltam, hogy el lehet-e dönteni, hogy kitől származik a szöveg. A 
százból 60 esetben a szerző nem azonosítható, negyven alkalommal volt egyértel-
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műen megjelölve: 20 idézet szerepelt valamely ismert vagy legalább névvel megje-
lölt személytől, 20-at pedig a közzétevő „saját” gondolataként tüntetett fel. A ké-
pet létrehozó vagy megosztó oldal neve pedig – mivel ennek marketingértéke is 
van – 54 motivációs képen jelent meg. 

Utolsó lépésben a megtévesztés érveléstechnikai eszközeire tértem ki. 26 
szöveg kontextustól független érvelési hibát is tartalmaz. Idetartozik például a 
valószínűleg fordítási hibából adódó logikai zavar (pl. Mindig van valami igazság 
a csak vicceltem mögött. A tudás mögött: egy kis ’nem tudom’. Az érzelmek mögött: 
a ’nem érdekel’. És a fájdalom mögött: Jól vagyok.). Ebben az esetben az első mon-
dathoz viszonyítva a második, harmadik, negyedik mondatban az elfedett és a ki-
mondott érzések kategóriái egymással felcserélődtek. A pleonazmus, a körkörös 
érvelés is jellemző volt a szövegek egy részére (pl. Azok az emberek, akikre este le-
fekvés előtt és reggel felkelés után gondolunk, nagyon közel állnak a szívünkhöz.). A 
kizárólagosság és a megengedő ellentét áll egymással szemben a következő példá-
ban: A fér  ak azt hiszik, ők választják a nőt, pedig majdnem mindig a nő választ-
ja a fér  t. És végül, ugyan nem érveléstechnikai, hanem stilisztikai hiba a képza-
var, ez is több esetben megjelent a szövegekben (Azt beszélik, könnyű megfeled-
kezni a gondokról, ha jó idő van. De elég egy hűvös fuvallat, hogy visszafújja az ar-
cunkba a valóságot.). 

4. Összegzés
A cikk alapvetően három hipotézis köré rendeződött, ezeket kérdőíves fel-

mérés és tartalomelemzés módszerével vizsgálta. 
1. A közösségi médiában új és meglepően nagy hatóerővel bíró kép-szö-

veg kombinációk, a motivációs üzenetek manipulálják a közönségüket (kiemel-
ten empatikusnak és/vagy intelligensnek mutatják alkotójukat és megosztójukat 
egyaránt, akik ezáltal in  uenceri szerepre és a közösségi médián túli előnyök-
re tesznek szert, például könyveket adnak ki, drága motivációs előadásokat tar-
tanak). Abból a szempontból jelentős ez a fajta tartalomalkotási mód, mert a sok 
megosztás révén a tartalom közzétevője (egy személy vagy egy oldal) informáci-
ós hatalomhoz jut. Ez a véleményvezéri szerep egyfajta manipulációnak tekinthe-
tő, amennyiben a befolyásolás egyik típusának tekintett manipuláció célja, hogy a 
befolyásoló hatással legyen a másik gondolataira, véleményére, érzelmeire, visel-
kedésére, oly módon, hogy a megtévesztett fél ne legyen tisztában a befolyásolás 
szándékával. A motivációs üzenetek révén történő manipuláció minden bizony-
nyal nem olyan veszélyes, nem jár olyan egyéni  zikai, mentális, pénzügyi, illetve 
társadalmi negatív következményekkel, mint az áltudományok vagy álhírek (vö. 
Aczél 2017; Falyuna 2017; Veszelszki 2017) terjedése, mindenesetre a közzétevőjé-
nek identitáskonstruálására alkalmasnak bizonyul. Ez igaznak bizonyult. 

2. Az internetes tartalomgyártás szakértői folyamatosan hangsúlyozzák a 
verbális és vizuális történetmesélés fontosságát mint a siker titkát. Ez a vizsgálat 
azonban arra hívja fel a  gyelmet, hogy – bizonyos körülmények között vagy sajá-
tos életszituációban lévő célközönség esetén – a verbális és vizuális semmitmondás 
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is lehet hatékony, viralitást célzó stratégia. A második hipotézis tehát hamisnak 
bizonyult az adatok alapján, hiszen e motivációs üzenetek éppen történettelensé-
gükkel, semmitmondásukkal, általános alkalmazhatóságukkal érik el hatásukat, 
vagyis ellentmondanak az online tartalomalkotás egyik alapszabályának. Ez egy-
értelműen új eredmény az internetes tartalomgyártással kapcsolatban. 

3. Feltételeztem, hogy a felhasznált képek ugyanolyan erővel bírnak a közön-
ség megnyerésében, mint a képeken szereplő, idézett vagy megalkotott szövegek. 
Ez a motivációs üzenetek esetén ugyancsak hamisnak bizonyult: a közönség elvá-
rása a képekkel kapcsolatban mindössze annyi, hogy számukra esztétikusak le-
gyenek, és (legalább részint) alátámasszák a szöveget.

Mi azonban a szerepük többek életében ezeknek az üzeneteknek? Egy vá-
laszadó szerint „sokan nem értik ezen motivációs idézetek, képek létjogosultságát, 
ami szerintem óriási hiba. Amíg a napi hírekben a politika, a balesetek, háborúk, 
halálhírek szerepelnek, addig véleményem szerint szükség van egy olyan platform-
ra is, ahol az ember pozitív gondolatokkal töltődhet.”

Források
A lélek útja (https://www.facebook.com/A-l@C3@A9lek-

@C3@BAtja-1630051873904613/)
ÉletKEdv (https://www.facebook.com/@C3@89LETKE

dv-546062808802852/)
Gondolatok (https://www.facebook.com/Gondolatok-183740241834584/)
Idézetek (https://www.facebook.com/IdezetekNet/?ref=br_rs)
Igaz szív (https://www.facebook.com/Igaz-

sz@C3@ADv-1714940928750549/) 
Lélek Fitness (https://www.facebook.com/L@C3@A9lek-

Fitness-1485145368370933/)
Olvasni öröm (https://www.facebook.com/Olvasni/)
Pozitív gondolatok (https://www.facebook.com/Pozitivmantra/)
Száz ki nem mondott szó (https://www.facebook.com/Sz@C3@A1z-ki-nem-

mondott-sz@C3@B3-346738995496947/)
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Jegyzetek

1  A Facebook meghatározza a közbeszédet, az egyik legnagyobb marke-
tingfelület, a Messenger alkalmazása sokak által használt üzenetküldő szolgálta-
tás, számos felhasználó számára szinte az internet szinonimájának számít. Ezzel 
kapcsolatban állapítja meg Tófalvy Tamás, hogy „ma már jellemzően nem utána-
megyünk az internetes tartalomnak, hanem inkább az jön hozzánk, napi rend-
szerességgel, bejáratott csatornákon, és jellemzően nagyon kevés forrásból és szű-
rőn keresztül” (Tófalvy 2017: 52). 

2  A következőkben a motivációs és az inspirációs üzenetek formát szinoni-
maként használom.

3  Ez most, 2018 tavaszán sajátos aktualitást kapott az ún. laposföldhívők 
áltudományos mozgalma kapcsán. 

4  A storytellinggel kapcsolatban vö. Bergström 2009: 14 74; Gallo 2016.
5  Az ún. in  uencer marketingben a céghez való viszony és a pénzügyi kap-

csolat alapján még elkülönítik az in  uencerektől a Brand Ambassador és a Brand 
Advocate kategóriát is. Röviden: a márkanagyköveteknek (Brand Ambassador) 
mindig  zetnek, és velük hosszú távú megállapodást kötnek. Gyakran megjelen-
nek a márkázott termékeken, és a cég reklámarcaként is szolgálhatnak. A Brand 
Advocate-típusba jellemzően a leginkább elkötelezett és lojális ügyfelek tartoz-
nak – ám ebbe a csoportba sorolhatóak a cégről lelkesen kommunikáló munka-
társai vagy partnerei is (Pellicer 2018).

6  A manipuláció pragmatikai alapú, a grice-i maximákhoz kapcsolt, 
illetve a go  mani arcra támaszkodó értelmezését lásd Bártházi Eszter 2008-as, 
illetve Szili Katalin 2014-es munkájában (vö. még Grice 1975).

7  Köszönöm a segítőimnek, kiemelten Mester Sándornak a kérdőív ter-
jesztésében a hatékony közreműködést.
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8  Annak ellenére, hogy a kérdőívet kifejezetten a bölcsességeket, idézeteket 
tartalmazó képek kedvelőinek szántam, a „mit szokott a legtöbbször tenni a 
motivációs üzenetekkel?” kérdés kapcsán néhányan kifejezték ellenérzéseiket 
(„bosszantanak”, „idegesítenek”, „ha elég szánalmas, megosztom egy ilyeneket 
gyűjtő csoportban”). Mivel a képeket megosztók válaszai voltak a kérdésfeltevé-
sem szempontjából relevánsak, ezért ezeket a válaszsorokat kénytelen voltam ez-
úttal  gyelmen kívül hagyni. Két szempontból viszont a képeket nem megosztók 
véleménye is érdekes volt, ezekre a későbbiekben még visszatérek. 

9  „Manipulatív stratégiának számít, amikor egy beszélő közöl valamit a 
beszédpartnerével, ennek az információnak van azonban egy másik címzettje is, akinek 
viszont nem jelzi, hogy neki is szól az üzenet”. (Falyuna, in Veszelszki et al. 2017). 

10  Köszönöm Aczél Petrának, hogy felhívta a  gyelmem e továbbmutató 
értelmezésre. 

11  Egy válaszadó története szerint: „A munkahelyemen változtak a 
körülmények, és a menedzserek elkezték összehasonlítani a dolgozókat. Végül 
mindenki rosszul érezte magát a bőrében, hogy nem elég jó, sem erre sem arra 
nem képes. Egy idő után mindenki féltette az állását. Egy nap felugrott Einstein 
egyik mondása, ami valahogy így szólt: Ha egy hal képességeit az alapján akarják 
megítélni, hogy hogy tud fára mászni, egész életében hülyének hiszi magát. A 
probléma nem oldódott meg ettől , de a hozáállásom igen, és sokkal könnyebben 
söpörtem le a vállamról a megjegyzéseket.”

12 „Jobb irányba tereli a  gyelmet, más szempontból világítja meg az adott problémát.”
13  „Edzést elkezdtem tőle”; „Erőt adott az edzéshez, amikor nem volt kedvem”.
14  „Abbahagytam a sírást”; „Lehangolt voltam, és feldobott”.
15  „Feladtam az álmaimat, hogy egyszer nekem szól a magyar himnusz a 

dobogó tetején, mert nem mentek az edzések. És Katinkának is sikerült a padlóról 
felállni, megannyi társával együtt. Akkor pont nekem ne sikerülne?!”

16  „Foleg halottak napja korul erzem, masok is arvan maradtak”; „segít úgy 
érezni, hogy az ember nincs egyedul”.

17  „Eredetileg, feltételezem, a saját problémáinak megoldását kereste, 
egyfajta érzelmii helyzet kimutatása. Mióta népszerűségre tett szert ez a „műfaj”, 
szinten feltételezem, pénzről, butitasrol szól, de akad még jószándék is.”; „ezekkel 
dolgoz fel egy élethelyzetet”.

18  „Valaki pénzt akar keresni és ezekkel reklámozza az oldalát”; „a le-
hető legtöbb emberhez jusson el az információ,reklám,hír ingyen”; „van ahol a 
pénzkereset,mert utána jönnek előadásokra meghívók, amik persze nem ingyen 
vannak”; „konkrét emberek preferenciáinak, vágyainak, gondolkodásának megis-
merése többnyire (későbbi) befolyásolás céljából”; „Számomra zavaró, hogy vannak 
korábban jó oldalak, amik célja most már nem elsősorban a motiválás, hanem bi-
zonyos termékek, szolgáltatások eladása”.

19  „Jól ismeri azokat az emberi érzéseket, amelyeket naponta átélhetünk.”
20  „Facebookoznak. :) Nincs általános jellemzőjük.”
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21  „Magány. Leginkább az otthon, a négy fal közé bezárt, a gyereksírástól, az 
élettelenségtől szenvedő kismama ismerőseim csinálják ezt”; „Általában reagálást 
várnak a megosztásaikra”; „néha burkolt segítségkérés, ha ismerjük a postolót”. 

22  „Érzelmeket akarnak kifejezni amire nincs saját szókincsük”.
23  „gyors választ keresnek, reakciókat várnak, elismerésre törekednek”; 

„Megerősítést akarnak”.


