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ISTENNŐK 1907



Női archetípusok,
a reklámban

(Jung nyomán)

“ISTENNŐK”



Aphrodíté
szépség és
szenvedély

szépség, 
szerelem,
szenvedély, 
gyönyör

Amikor Kronosz kardjával kasztrálta apját, 
Uranoszt, a tenger hullámozni kezdett és 
habjaiból kagylóhéjon kelt ki Aphrodité, 
akinek szépsége elvakította az Olümposzt.



Déméter
a gondoskodó

Gabona, termés, termékenység 
istennője. A legerősebb 

anyafigura Lányát, Perszephonét 
elrabolták, a kiszabadításáért 

áldoz mindent.

Tökéletes anya,  
élelemmel

és itallal látja el a földi 
halandókat



Athene
bölcsesség

és harc

Zeusz agyából pattant ki, felnőtt nőként, 
teljes harci szerelésben. Nőiessége 

mellett megközelíthetetlen szűziesség.
Szépség vs. tudás és erő. Közösség, 
város, tudomány, civilizáció, győztes 

háborúk.

Logikus gondolkodás, 
erő, irányítás,

magabiztosság,



Héra
 f e l e s é g  é s 

k i r á l y nő

Zeusz felesége,  300 évi 
házasság.  Kétarcú: házassági 
hűség és féltékenység, bosszú.
A gyűlölet sohasem a férjére, 

csak a szeretőire irányult.

Elkötelezett nő, 
a házasság istennője



Hesztia
a belső harmónia

Kronosz és Rheia lánya,
családi tűzhely, családi élet és 

azáldozati tűz istennője.  Üldözöttek, 
száműzöttek, államok védelmezője. 

Spiritualitás, szent tűz..

Nyugalmat, szeretetet 
áraszt,

otthona szentély



Perszephoné
a titokzatos

Kétarcú stennő: Koréból, a 
gyönyörű fiatal lányból 

Perszephoné, az alvilág 
királynője lsz. Szabadulása után 

mindkét szerepet vállalja, 
erotikus és szenvedélyes.

Törékeny, visszahúzódó,
belső  világában

 elmélyülő



Artemisz
a lázadó

Zeusz és Létó lánya,
 a vajúdó nők istene, a nők 

(serdülő lányok) védelmezője,
bosszút áll azokon, akik 

meglesik, vagy bántalmazzák,
sebezhetetlen és érinthetetlen

Magabiztos,
céljait bármi áron követő, 

végletekig kitartó nő,



NEM
vagyunk 

egyformák!



Kezdettől nem vagyunk egyformák



Így is szocializálódunk



Így is szocializálódunk



Nőből van? - sztereotípiák

https://www.youtube.com/watch?v=OkZLxqnTaSo&spfreload=10

https://www.youtube.com/watch?v=OkZLxqnTaSo&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=OkZLxqnTaSo&spfreload=10


Nőből van? - sztereotípiák
“A SZŐKE NŐ”

https://www.youtube.com/watch?v=LLmsWTEZGP0&spfreload=10

https://www.youtube.com/watch?v=LLmsWTEZGP0&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=LLmsWTEZGP0&spfreload=10


MIBEN
MÁS

A NŐI 
FOGYASZTÓ?
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Nem vagyunk egyformák



Nem vagyunk egyformák!

https://www.youtube.com/results?search_query=heineken
+commercial+walk+in+fridge&spfreload=10

https://www.youtube.com/results?search_query=heineken+commercial+walk+in+fridge&spfreload=10
https://www.youtube.com/results?search_query=heineken+commercial+walk+in+fridge&spfreload=10
https://www.youtube.com/results?search_query=heineken+commercial+walk+in+fridge&spfreload=10
https://www.youtube.com/results?search_query=heineken+commercial+walk+in+fridge&spfreload=10


Ha harc,  hát legyen harc!

https://www.youtube.com/watch?v=7y_bUFnoPv4&spfreload=10

https://www.youtube.com/watch?v=7y_bUFnoPv4&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=7y_bUFnoPv4&spfreload=10


MOST
AKKOR

BESZÉLJÜNK
KOMOLYAN!



IT’S ALL ABOUT MEN

Megfelelési kényszer



az ÉN
aki vagyok

az ÉN
ahogy látnak

az ÉN
aki lenni szeretnék

az ÉN
ahogy szeretném, ha látnának

Négy EGO egy nőben
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MI A
FONTOS

A MAGYAR
NŐK SZÁMÁRA?



MI A FONTOS?
1
2
3
4
5 Lelkiség
6 Büntetés
7
8 Barátság
9
10

GfK-Roper jelentés
2012.május

MI A FONTOS A
MAGYAR NŐK

SZÁMÁRA ?

A család védelme

Jókedv

Tisztesség

Anyagi biztonság

Hitelesség

Önbecsülés

IgazságosságHol a boldogság mostanában?
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Mitől lehetsz boldog?



Mitől lehetsz boldog?



MI
KELL

A NŐNEK?



csodálat, kényeztetés, bókok özöne!



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


