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VIŅA – SIEVIETES INDIVIDUĀCIJA 

 

Vents Sīlis, RSU, 23.10.2019. 



«VIŅA» - ROBERTS A. DŽONSONS, (1989) 

Mīts par Psihi (un Erotu).  

• Ko nozīmē būt nobriedušai sievietei? 

− bezapziņas un apziņas dinamiskās attiecības. 
− Pabeigtas, individuētas personības ceļš.  

• Kas ir sievietes personības vīrišķie 

komponenti?  
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MĪTS – KOLEKTĪVĀS PIEREDZES REZULTĀTS 

Mītiem nav konkrēta autora: tie ir laikmeta un kultūras radīti.  
− cilvēku pieredzē bezgalīgi atkārtojas konkrēti motīvi,  
− laika gaitā tie sakārtojas detalizētā stāstā,  

− šis stāsts tiek stāstīts atkal un atkal. 
 

Par mītu kļūst tikai materiāls, kas ir psiholoģiski precīzs un universāls.  

− Taču valoda un apstākļi, kuros notiek mīta darbība, šķiet arhaiski un tāli.  
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MĪTU TULKOŠANA 

 

Mums ir daudz attīstītāka apzinātā psihes daļa:  

− Senčiem domāšana un griba vēl nav diferencētas funkcijas, bet ir pirms-

apzinātas: 
• “domas tiek nevis apzināti domātas bet gan “parādās”. Pirmatnējais cilvēks nevar 

apgalvot, ka viņš domā – “viņā domājas”.  

• Maģiskais reālisms: “Tā kā viņa apziņa hroniski ir mijkrēšļa stāvoklī, bieži vien gandrīz 
nav iespējams fiksēt, vai viņš kaut ko tikai sapņojis, vai patiesi piedzīvojis.” 

(Jung, CG, «The Psychology of the Child Archetype», CW 9:I, §260.)  
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MĪTS – STĀSTS PAR CILVĒKA DABU 

 

Tādēļ, studējot mītus…  
“…mūsdienu cilvēks saskaras seju pret seju ar fenomenu, kas savā dziļumā, 
permanencē un universālumā ir salīdzināms tikai ar pašu Dabu.”  

 

(C.G.Jung, C Kerenyi, (2002) «Science of Mythology», Routledge, p. 1.) 
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ATSVEŠINĀŠANĀS 

 

Mūsdienu Ego-apziņas cilvēki noliedz dvēseles 
realitāti – izstumj to mākslas sfērā. 

Atsvešinājušies gan no sevis, gan arī no mītiem:  

− Apziņas līmenī neprot tos «lasīt» un pielietot 
individuācijas procesā.  

− Neatpazīst savas bezapziņas aktivitāti, kas 

norisinās saskaņā ar mitoloģiskajām struktūrām.   
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MĪLNIEKA ARHETIPS – DŽŪLIJA UN… STELVIO 
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https://www.youtube.com/watch?v=JTpVkjQ4lLk 

https://www.youtube.com/watch?v=JTpVkjQ4lLk


ĒNA (KĀ THE BEST OF ME) 
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https://www.youtube.com/watch?v=OsA27ueSODY 

https://www.youtube.com/watch?v=OsA27ueSODY


STĀSTS PAR CILVĒKA DABU 

 

 

Mīts saprot mūs (mūsos “mītojas”).  

Bet vai mēs saprotam mītu?  
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PSIHE UN EROTS 
MĪTA PAMATELEMENTI 
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PAMATPREMISAS 

 

Mīts apraksta psiholoģiskās pamatstruktūras.  

Psihes un Erota mīts runā par sievišķību gan sievietes, gan vīrieša 
psihē.  

− Apraksta vīrieša animu, viņa sievišķo pusi.  
− Papildina Parsifāla mītu, kur padošanās animas valdzinājumam radīja 

psihozei līdzīgu stāvokli.  
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PSIHES DZIMŠANA 

 

Kādā karaļvalstī dzīvo trīs māsas – princeses.  

Jaunākā no viņām – Psihe. 

− Psihe = Ψυχή = «dvēsele».  
− Bieži attēlota ar tauriņa spārniem, kur tauriņš – 

dvēseles metafora.  
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PSIHE = JAUNĀ AFRODĪTE 

Psihes skaistums ir žilbinošs: cilvēki sāk viņu pielūgt kā 
dievieti, t.i. «jauno Afrodīti».  

Pirmā blakne – neviens nevēlas viņu precēt, tikai apbrīnot 
(atceramies Blanšflēru).  

• Ar arhetipisku (Afrodītes) sievišķību nav iespējams veidot 
cilvēciskas attiecības.  

Otra blakne – Afrodītes dusmas (bezapziņas ielaušanās).  
• Dievu dusmas ir likumsakarīgas, ja kāds mirstīgais «tēlo dievu». 

• Cena: cilvēks zaudē cilvēcību un individualitāti (Ego-apziņu nomāc 
arhetips).  13 



MŪŽĪGĀ AFRODĪTE 

Afrodīte ir skaistuma, mīlestības, kaislības un 
auglības dieviete.  

• Afrodīte = senākais sievišķības arhetips.  
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MŪŽĪGĀS AFRODĪTES DZIMŠANA 

Urāns nocērt savam tēvam Kronam ģenitālijas un iemet 
tās jūrā…  

…no šīm «putām» dzima Afrodīte.  

Tā tiek uzsvērta viņas dievišķā, arhetipiskā daba:  

− viņa ir pirmatnēja, okeāniski jaudīga. 
− t.i. dieviete Afrodīte valda sievietes bezapziņā.  

Bāzisks, primitīvs sievišķības modelis.  
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Botičelli «Venēra» / Afrodīte 



MŪŽĪGĀS AFRODĪTES SPOGULIS 

Kalps nes viņai priekšā spoguli, lai viņa vienmēr varētu sevi 
redzēt.  

− Sievišķais ir iekšēji vērsts, atspoguļojošs, t.i. sevi analizējošs.  

− Bez apziņas kā «spoguļa» mēs bez refleksijas projicētu iekšējo 
uz āru.   
• Iemīloties ne tikai redzam dievišķo otrā, bet šī mīlestība atspoguļo arī  

dievišķo mūsos.  

− Bez spoguļa mēs neredzam trūkumus savās labajās īpašībās:  
• paies ilgs laiks kopš Psihes iemīlēšanās Erotā līdz viņa atklās savu 

nemirstību.  
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MŪŽĪGĀS AFRODĪTES DUSMAS 

Afrodīte prasa bezierunu pielūgsmi un apbrīnu, 

gatava iznīcināt katru, kas neatzīst viņas pārākumu.    
− Pēkšņi jaunas meitenes dēļ viņas tempļos nodziest 

svētā uguns un izsīkst upuri…  
− Attiecībā pret Psihi viņa uzvedās kā greizsirdīga 

konkurente, cenšoties radīt grūtības uz katra soļa.  
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Psihe Afrodītes troņa priekšā 



MŪŽĪGĀ AFRODĪTE MŪSDIENĀS 

«Moderna un gana saprātīga sieviete izjūt kaunu atklājot savu 
Afrodītes dabu un tās primitīvos, instinktīvos gājienus. [..] 

Dabiski, ka parādoties jaunai sievišķības formai, vecā dieviete 
būs aizkaitināta. Viņa izmantos visus pieejamos līdzekļus, lai 
uzveiktu sāncensi.  

Katrai sievietei tas pazīstams pateicoties pēkšņai regresijai uz 

Afrodītes būtību; ja sieviete tai padodas, viņa kļūst par patiesi 
baisu tēlu.» 

Johnson AR, (1989) «Her», Harper, London p. 6. 
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SENĀS UN JAUNĀS SIEVIŠĶĪBAS KONFLIKTS 

Kādēļ sievietes attīstība notiek caur iekšēju konfliktu: kādēļ Afrodīte karo ar 
Psihi?  

− Afrodīte ir primitīva, bāziska sievišķība, kuras būtība ir regresīva – tā velk sievieti 
atpakaļ uz bezapziņu. 

− Psihe sašaurina viņas «okeāniskās» proporcijas, padarot cilvēcisku, pieejamu 
attiecībām.  

 

Taču Psihe ir infantila, iestrēgusi Ego-apziņas līmenī, cerot, ka attīstīties 
nemaz nevajadzēs.  

− Tikai agresīvā, pat ļaunā Afrodītes uzvedība sekmē Psihes evolūciju no infantilisma 
uz briedumu.  19 



JAUNAVĪGĀ SIEVIŠĶĪBA – PSIHE 

Psihi raksturo jaunavība, šķīstība un daiļums, kuru gribas pielūgt.  

Viņa ir infantila karaļmeita – PRINCESE: pārāk skaista, mīļa 
un perfekta ikdienas pasaulei.  

− neattīstīta, infantila sievišķība, kas nav spējīga pati sevi 
aizstāvēt, 

− no sirds brīnās, ka tai kāds varētu vēlēt ļaunu.  
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JAUNAVĪGĀ SIEVIŠĶĪBA – PSIHE 

 

«Psihes sajūta» ikdienā 

− sieviete jūtas vientuļa un nesaprasta,  

− it kā cilvēki pret viņu izturas labi, taču ietur distanci 

− atsvešinātība un pamestība.  

 

Viņa nav iesaistījusies patiesā, riskantā un azartiskā 
mijiedarbībā ar pasauli!   
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RISINĀJUMS – JĀPRECAS! (INICIĀCIJAS SĀKUMS) 

Taču nav neviena precinieka – ir tikai pielūdzēji.  

Psihes tēvs dodas pie orākula prasīt padomu: kur atrast precinieku?  

− Orākula padomi ir likums – tos nav iespējams neizpildīt.  

Orākuls (kas ir Afrodītes pārziņā) pareģo visļaunāko:  
− Psihei ir jāapprec visneglītākais un šausmīgākais radījums – Nāve! 
− Kāzu dienā viņa ir jāuzved kalnā, jāpiesien un jāatstāj.  
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NEUZTICĒŠANĀS DRĀMA 

Psihe var iestrēgt šajā stadijā: tā arī palikt piesieta pie 

akmens Nāves kalnā.  

− Sieviete var nolemt, ka visi vīrieši būtībā ir nelaimes nesēji, 
labāk ar viņiem vispār nesaistīties.  

Viņa iekšēji noslēdzas un atsakās no attiecībām.  

− Visu mūžu nodzīvo kā «mirusi jaunava». 
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PSIHES KĀZAS-BĒRES 

Kāzu rituāla būtība: «jaunavas nāve». 
− Mirst iepriekšējās «jaunavīgās» patības 

elementi.  

− Lielisks iemesls atvadīties un 
paraudāt.  

Un pēc tam nosvinēt sievas un mātes 
jauno statusu.  
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EROTA UZDEVUMS 

 

Afrodīte pavēl savam dēlam Erotam – mīlas dievam – 

sabojāt Psihei dzīvi liekot viņai iemīlēties pēdējā draņķī.  
− Tas, kuram trāpījusi Erota burvju bulta, nespēj pretoties 

mīlestībai.  

− Mīlestība = iracionāls, destruktīvs spēks, kas liek zaudēt prātu 
otra dēļ.  
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EROTS IERAUGA PSIHI 

Ieraugot daiļo meiteni aizmigušu 
Erots saprot kādēļ viņa tika pielūgta.  

− Viņš zaudē koncentrāciju un… 
nejauši iedur ar bultu pats sev.  

 

Iemīlējies vīrietis ir gatavs pārkāpt 
visus solījumus un «nodot» māti.  
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PSIHES KĀZAS – PARADĪZES DĀRZS  
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INFANTILAIS PATRIARHĀTS 

Savu vīru viņa neredz, bet dzird balsi, kura saka:  
«Tas viss ir tavs un ja tu vēl ko vēlēsies, tu to dabūsi.  
Bet tev jāapsola, ka nejautāsi kas es esmu!  

Katru nakti, līdz ar tumsas iestāšanos, es ieradīšos tavā 
guļamistabā.» 

Tie ir patriarhālās laulības noteikumi: vīrietis lemj 
par visu un sieviete to pieņem, jo viņš par viņu 
pilnībā gādā. 
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INFANTILAIS PATRIARHĀTS = MĪLESTĪBAS CIETUMS 

Ikviens infantilais mīlnieks grib dāvāt savam 
«zaķītim» Paradīzi!  

1. «tikai nejautā, kas es esmu!» – izvairīšanās 
APZINĀTĀM attiecībām un atbildības. 

2. Tikai neizjauc manu Paradīzi/cietumu: paliec 

infantilas apgādājamas lomā 

− šādi vīrieši ir panikā no iespējas, ka sieviete varētu 
evolucionēt.  
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INFANTILAIS PATRIARHĀTS = MĪLESTĪBAS CIETUMS 

Tā ir «viltus paradīze» – īslaicīga ilūzija par perfekto laulību/super-seksu.  

− Saglabājas tik ilgi, kamēr Psihe neuzdod jautājumus, nemēģina izzināt Erotu.  

− Īstā Paradīze tiks sasniegta daudz vēlāk, caur izaugsmi un smagu darbu.  

Neapzinātība: 

− ļauj vīrietim justies precētam mājās un neprecētam ārpus mājas.  

− ļauj sievietei atkal sajusties kā Princesei + sekss, sekss, sekss. 
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KO GRIBAS GLAMŪRĪGAM ZAĶIM?  

Psihe izlūdzas iespēju uzaicināt māsas pie sevis.  
− Apsola Erotam, ka neatklās māsām, ka ir stāvoklī (tad bērns 

kļūs par dievu).  

Māsas atkārtoti ciemojas, redz greznību un vai mirst no 
skaudības. 
 

Viņas nespēj likties mierā, sāk kūdīt Psihi: 
«Bet kāpēc tu par viņu neko nezini? Kāpēc viņš slēpjas? 

Bet ja viņš tiešām izrādās briesmonis, kurš kādu dienu tevi 
nogalinās?»  
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LAMPA UN DUNCIS 

Lampa – sievietes spēja redzēt esošo, notiekošo 

− attiecību izgaismošana, vīrieša personības analīze.   

Duncis – ķirurga instruments, bet arī slepkavas ierocis, gatavība 
pārtraukt attiecības.  

 

Par lielu pārsteigumu, viņš nav briesmonis, bet skaistais Olimpa 

dievs Erots! 

− Psihi pārpilda nožēla un vaina par neuzticēšanos.  

Notrīc roka, karsta eļļa nopil viņam uz pleca… 
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LAMPA UN DUNCIS 

Vīrieši ilgojas pēc tā, ka sievietes lampa izgaismo dievišķo dabu viņos:  
− Tas viņus iedvesmo censties atbilst šim vīrišķās apziņas kodolam.  
− Pēc tam var uzmanīgi palīdzēt izoperēt ļaundabīgo.  
 

Taču, ja sieviete vispirms lieto dunci, bet pēc tam lampu…  
− Ķirurgs, kurš operē tumsā…  
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LAMPA UN DUNCIS 

Daudziem vīriešiem ir bail ne tikai no dunča (kas saprotami), bet arī no 
sievietes lampas gaismas – izgaismošana nav komfortabla.  

− viņu ciniski-bravūrīgā uzvedība ir centieni slēpt šīs bailes.  
 

Sievietes funkcija attiecībās – uguns sargāšana/gaismošana – sveces vai 

lampas maigā gaisma, kas uzrāda slēpto jēgu.   
 

Esat pamanījuši ar kādu azartu sievietes pērk lampas? Ļaujieties tam… 
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LAMPA UN DUNCIS 

Pāra attiecībās lampa palīdz noformulēt atbildi uz jautājumu par 
dzīves jēgu.  

− Saruna par to «kā tev gāja?» ir būtisks attiecību instruments – atstāstot 
otram savus dienas notikumus, mēs veicam jēgas auditu.  

− Otrs ar īsu komentāru var piešķirt jēgu citādi pilnīgi murgainai dienai.  
 

Labas attiecības/laulība ietver šādu savstarpēju jēgas terapiju.   
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PSIHE UN VĪRIŠĶĪBA 

Ļoti nedaudz sieviešu saprot, cik ļoti vīrietis ilgojas būt blakus 
sievišķībai. 

− Vīrietim pakāpeniski atklājot pašam savu iekšējo sievišķību, viņš iemācās 
būt neatkarīgs no tās ārējā avota.  

− Taču, ja sieviete tiešām vēlas būt dāsna, tad viņa sajutīs vīrieša mēmās 
ilgas pēc sievišķās enerģijas un dāvās viņam to.  
• It īpaši, ja viņam tajā brīdī ir «animas lēkme».  
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LAMPA UN DUNCIS 

Māsas – skaudīgo draudzeņu balsis (ārējas un iekšējas), kas kafijas 
pauzēs risina intrigas un scenārijus.  

− labums: grauj Psihes naivumu un rosina rakt dziļāk.  
− ļaunums: nerēķinās ar to, ko viņai maksās apzināšanās centieni.  

 

Māsas = Ēna, kas mudina sievieti evolucionēt.  
− Prasība pēc individuācijas bieži nāk no izstumtās psihes daļas.  
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LAMPA UN DUNCIS 

Līdzīgi kā Nāves kalnā, pastāv briesmas iestrēgt šajā attīstības stadijā, 
pašrocīgi sagraujot jebkuras savas attiecības.  

Žonglē ar dažādiem pretrunīgiem vīrišķības tēliem:  

• Līgavainis – Nāve 

• Super-seksa dievs  

• Anonīms, kam pieder atslēgas uz Paradīzi. 
• Cietuma uzraugs un cenzors, 

• Mīlas dievs visā savā olimpiskajā dižumā.  
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LAMPA UN DUNCIS 

Žonglēšana un projicēšana padara attiecības par jezgu:  
− Vīrietim šāda sieviete šķiet pilnīgi neadekvāta – viņš nesaprot, kuru no šiem 

animus tēliem viņa šodien projicēs viņam virsū – katru dienu tas var būt 
kaut kas cits.  

− Pašam vīrietim attiecībās traucē viņa animas projekcijas un mātes 
komplekss.   
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NODOTAIS EROTS – DZIĻA KRĪZE 

1. Erotam atmaskošana bija sāpīgs mirklis:  
– atklājās viņa slēpšanās un nepiepildītais Paradīzes solījums.  

2. Infantilais mīlnieks nepiedod nepakļaušanos un uzticēšanās 
trūkumu.  

3. Erots atgriežas pie mātes (bezapziņā) sāpināts un nodots  

− Tas gan ir normāli, jo animus turpmākā funkcija ir būt par mediatoru starp 
Psihi un Afrodīti.   
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PAMESTĀ PSIHE – DZIĻA KRĪZE 

1. Izmesta no Paradīzes, bez iztikas 
līdzekļiem un bez nevienas darba 
iemaņas.  

2. Grūtniecības agrīnajā posmā.   
3. Mīļotais/jaunais tēvs apvainojies un 

aizbēdzis.  

41 



TOTĀLS PAZEMOJUMS – PATIESĪBAS MIRKLIS 

Psihei ir tāds kauns un izmisums, ka mēģina izdarīt pašnāvību ielecot upē,  
− taču upe viņu iznes atpakaļ krastā: tu esi pārāk spēcīga, lai tik stulbi mirtu.  

 

Brīdī, kad sievietes pašapziņa ir uz sēkļa, kad viņa jūtas izgāzusies, pamesta, 
neglīta un nemīlama, viņa saņem savas sievišķības atslēgu. 

− proti, viņai ir jāattīsta savs animus – iekšējā vīrišķība.   

− (līdzīgi kā Parsifālam bija jāatbrīvo anima-Blanšflēra sevī).  
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TOTĀLS PAZEMOJUMS – PATIESĪBAS MIRKLIS 

Psihi ir pametis mīļotais. Bet kura dieviete atbild 
par šo sfēru?  

− Visi citi dievi, zinādami, atsaka palīdzēt. 
− Psihe izmisusi klejo no altāra pie altāra, kamēr 

atrod pareizo… (līdzīgi ceļoja un karoja Parsifāls, 
līdz vēlreiz atrada Grāla pili).    

…Afrodītes altāri.   
Mītos bieža parādība ir ka ārstē tas pats, kurš 
ievainoja. 
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PIRMAIS UZDEVUMS – GRAUDU ŠĶIROŠANA 

Pa vienu nakti jāizšķiro visi graudi klētī.  
Afrodīte sākumā krīt izmisumā – to taču nevar paveikt pat 

gada laikā.  
− Tad pie viņas nāk simbols – skudras – cītīgas un strādīgas. 

− Katrai skudrai viens grauds un pret rītu viss ir sašķirots.  
 

Afrodīte tomēr nav īsti apmierināta, tādēļ seko nākamais 
uzdevums.   
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PIRMAIS UZDEVUMS – GRAUDU ŠĶIROŠANA 

Graudu šķirošana = psihoterapija un meditācija. 

− Transformācijas procesā sievieti pārpilda milzīgs 
daudzums emociju – pilnīgs bardaks galvā un sirdī. 

 

Nav jēgas pat runāt par transformāciju, ja cilvēks 
neiegulda pacietīgu un smagu darbu emociju auditā.  
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OTRAIS UZDEVUMS – ZELTA AUNU VILNA 

Saules zelta auni – milzīgi, pārdabiski spēcīgi dzīvnieki, kas 
nepārtraukti badās viens ar otru.  

− Visu dienu viņi cenšas viens otru nosist. 
− Lai cik jaudīgi nebūtu triecieni, viņi tikai noskurinās un dod pretī.  

Trauslā meitene Psihe saprot – nu ir dimbā!  

Mani taču uz vietas nositīs!  

Viņa atkal iet uz upi, pilnīgā depresijā, kur satiek smilgu.  

Smilga viņu pamāca:  
«Auniem spēku piešķir Saule. Kad tā norietēs, viņi nomierināsies un aizmigs. 
Tad tu varēsi iet un salasīt to vilnu, kas ieķērusies krūmos un koku zaros.» 
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OTRAIS UZDEVUMS – ZELTA AUNU VILNA 

Saules zelta auni – cīņasspars, mērķtiecība un azarts.  
− Bez šīm īpašībām nav iespējams gūt panākumus konkurences apstākļos.  

− Pieslēdzoties Karotāja arhetipam, sieviete gūst ļoti daudz enerģijas un izturības.  

Taču jābūt uzmanīgai! 

Tieši centieni uzvarēt un gūt panākumus iznīcina mūsu dvēseli. 
− Smilgas padoms: tavam ceļam uz panākumiem jābūt tādam, lai nebūtu jāupurē 

sava cilvēcība.   
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TREŠAIS UZDEVUMS – STIKSAS ŪDENS 

Kristāla traukā jāatnes upes Stiksas ūdens.  

− Dzīvības, radīšanas un cikliskuma (dzīvības-nāves) arhetips.  

Šī lekcija ir Stiksas ūdens smelšana 

− arhetipisko simbolu, enerģiju, vīziju, emociju formulēšana darbā ar sevi.  
− neapgūstot šīs iemaņas, cilvēks nekad netiks galā ar bezapziņas saturu.  
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TREŠAIS UZDEVUMS – STIKSAS ŪDENS 

Afrodīte neslēpti ņirgājas par Psihi – kristāla krūze ir trauslākais trauks, kāds 
vien var būt.  

− Stiksa tek starp klintīm, kur to sasist būtu visvieglāk.  

− To apsargā nikni pūķi.  

− Pats Stiksas ūdens ir kā sērskābe.   
 

Nav nekādu cerību izpildīt šo uzdevumu, Psihe sabrūk, raud pret debesīm… 
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TREŠAIS UZDEVUMS – STIKSAS ŪDENS 

Pazemības mirklis – radošā enerģija nepieder mums, tās 
saņemšanai jālūdz atļauja «no augšas».  

− Talkā nāk Zeva ērglis – veikls un vērīgs plēsoņa un bez emocijām. 
Uzņēmības simbols.  

− Ērglis paņem trauku un iesmeļ ūdeni.  

Ērglis parāda bildi «no putna lidojuma»:  
− Riska plānošana – kā izvairīties no briesmām,  
− Laika plānošana – noķert īsto mirkli rīcībai,  
− Kļūdu plānošana – ko darīt, ja nesanāk ar pirmo reizi, 
− Operācijas pabeigšana – kā tikt laukā ar guvumu un veselu ādu.  
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AFRODĪTES PĒDĒJAIS UZDEVUMS 

Afrodīte joprojām nav apmierināta:  
− «Psihe, tu līdz šim mānījies – pati neko neesi izdarījusi. Skudra, smilga un 

ērglis visu izdarīja tavā vietā. Nākamais uzdevums gan būs jāveic pašai. 
− Visa šī jezga ir prasījusi man nervus, skaistums gājis zudumā. Un tā ir tikai 

tava vaina!»  

Psihei jādodas uz mirušo valstību pie Nāves valdnieces, lai atnestu 
kastītē Persefones burvju kosmētiku.  
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CETURTAIS UZDEVUMS – MIRUŠO KOSMĒTIKA 

 

Afrodīte atkal iet taisīt pašnāvību – vienīgais veids, kā nokļūt mirušo valstībā ir 
nomirt.  

Viņa uzkāpj augstākajā tornī, lai mestos zemē… 

… šoreiz tornis ar viņu sāk runāt un paskaidro, ka ir otrs ceļš:  
«Ej pie Harona, Stiksas pārcēlāja, un ņem līdzi divas monētas – vienu turpceļam, otru 
atpakaļceļam. Vēl paņem cienastu elles sargsunim Cerberam, ieliec tajā miega zāles. Trīs 
reizes tev lūgs palīdzību, bet tu nocietini sirdi, aizmirsti žēlumu un nepalīdzi nevienam. 
Dabūjusi kosmētiku kastītē, nekādā gadījumā never to vaļā!» 
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CETURTAIS UZDEVUMS – MIRUŠO KOSMĒTIKA 

Psihe tā arī dara. Viņa iet pie laivinieka Harona un atsaka 

palīdzības lūdzējiem. 
− Sēžot laivā, viņai lūdz palīdzību ūdenī guļošs vecs vīrs «Man nav 

naudas, lūdzu, turi mani aiz rokas, lai mani pārvelk pāri». Psihe 
tomēr atsaka… 

Pazemes valstībā viņa atdot cienastu Cerberam, tas iemieg, 
Psihe uzpilda kasti ar kosmētiku, atgriežas pie Stiksas un laimīgi 
brauc atpakaļ…  

… ierauga savu atspulgu ūdenī un ir šokā par savu izskatu.  
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CETURTAIS UZDEVUMS – MIRUŠO KOSMĒTIKA 

Kā izskatās sieviete,  kas bijusi līdz ellei un atpakaļ, lai atgūtu 
zaudēto mīlestību?  

− Pieredzējusi.  

«Bet ko teiks Erots, ieraugot mani nesmuku?  

Ai, man taču kastītē ir burvju kosmētika! Es taču varu mazliet aizņemties, 
Afrodīte pat nepamanīs…» 

Mirušo kosmētika nav domāta parastajiem mirstīgajiem.  

Atverot lādīti, no turienes izplūst indīga migla un Psihe saļimst bezsamaņā.  
− Skaista pamācība par to, ka pat pēc neskaitāmām garīgām praksēm, sieviete tomēr 

zaudē apzinātību izskata dēļ.  
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EROTA ATGRIEŠANĀS 

 

Šajā brīdī talkā nāk Erots, kurš arī ir transformējies Psihes pārbaudījumu 
laikā.  
•  Kad viņš aizbēga, tad bija infantils. Tagad viņš ir pieaudzis un skatās uz 

lietām citādi.  
Erots izklīdina miglu un visu dievu un dieviešu priekšā pasludina Psihi par 
savu sievu:  

− Transformēts vīrietis apzināti pieņem savas attiecības ar sievieti.  
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AFRODĪTE UN PSIHE SALĪGST MIERU 

Afrodītei neatliek nekas cits kā salīgt mieru 
ar Psihi.  

Kāzas ar Erotu (mīlas dievu) padara viņu par 
Olimpa dievieti, tā viņa iemanto nemirstību.  

Kad piedzimst bērns, kuru viņa visu šo laiku bija 
nēsājusi, viņi to nosauc par ἡδονή (Hedonē).  
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SECINĀJUMI PAR DVĒSELES UZDEVUMIEM 

1. Sakārtot emocijas – beidzot taču sākt ar sevi strādāt un pabeigt terapiju.  
− Vīru grupās nodarbojamies ar vīriešu emocionālo auditu.  

2. Iegūt veselīgu cīņas sparu, agresiju un spēku, nezaudējot cilvēcību. 
− Cik var tēlot «debesu jēlo»?   

3. Apgūt bezapziņas milzīgo potenciālu un smelties iedvesmu.  

4. Neizšķiest transformācijai paredzētos resursus palīdzot citiem. Iemācies teikt «NĒ!» 

5. Satikties ar nāvi un augšāmcelties patiesai dzīvei.   

6. Izturēt iekšējo darbu līdz galam – nepadoties ārējiem kārdinājumiem, «smukumam». 

7. Tikai individuēts partneris var palīdzēt pabeigt individuāciju.  

8. Vienīgais ceļš uz dvēseles nemirstību ir mīlestība.  

9. Prieks un laime ir personības attīstības blakusprodukts.   
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Paldies! 

 

Jautājumi?  
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