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Unii oameni, zicem, au ,sullef-/
un sens profund al inlelesului yiG
important, gtiu cine sunt.
Alpi par si-qi fi pierdut sufletele I
materiale casa potriviti, ma5ina q
slujba adecvati, hainele conformq c
viafi familiali stabili gi pot 6 lsligir
pe diniuntru. Chiar gi cind fac mifcl
au

firi

migcare
sens.
Al,ti oameni iubesc Ai sufera Si si[
nu reu$esc si iqi organizeze viel'tgmunca sau relatiile personale care sl
autentic, astfel incAt se simt mereu o
conectali la sufletele lor, se simt rug
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trigti sunt oamenii care u

igi urmeze drumul in lume sau crun!
lor suflete. Vielile lor sunt goale qi
totugi nu e necesar si fie aga: practk,
si descoperim un infeles gi un scopi
viafa comunitilii umane.
Gisim un model de a invifa ctun !
despre eroism. Ciutarea eroici impli
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Unii oameni, zicem, au ,,suflet". Au iubit, au suferit,
un sens profund al intelesului viefii. Poate ci, cel mai
important, gtiu cine sunt.
Allii par si-qi fi pierdut sufletele. Pot avea posesii
materiale
- casa potriviti, magina corespunzitoare,
au

slujba adecvati, hainele conforme; ei pot avea chiar o
viagi familiali stabili gi pot fi religiogi. insi se simt goi
pe diniuntru. Chiar gi cind fac migcirile potrivite, este o
miqcare firi sens.
Alti oameni iubesc Ai suferi gi simt intens viala; insi
nu reu$esc si iqi organizeze vietile. Par si nu giseasci
munca sau relagiile personale care si ii satisfaci in mod
autentic, astfel incAt se simt mereu constrinqi. Degi pot fi
conectali la sufletele lor, se simt rupgi de lume.
Cei mai trigti sunt oamenii care nu invali niciodati si
igi urmeze drumul in lume sau cum si fie fideli proprii
lor sullete. Viefile lor sunt goale gi nesatisficitoare
- qi
totugi nu e necesar si fle aga: practic, toli suntem capabili
si descoperim un inteles gi un scop ln vielile noastre qi in
viata comunitifii umane.
Gisim un model de a invila cum si triim in povegtile
despre eroism. Ciutarea eroici implici a-ti spune da lie
,! ,,
uu

insufi gi, in acest fel, a deveni mai plin de viali 9i mai eficient in lume. Aceasta, deoarece drumul eroului implici,
in primul rind, realizarea unei ceHtorii pentru a descoperi comoara adeviratului tiu sine gi apoi intoarcerea
acasi, pentru a-!i oferi darul qi a ajuta asdel Ia transformarea regatului - qi, in acest proces, Ia transforrnarea
propriei vieS. Ciutarea in sine este plini de pericole 9i
capcane, insi acordi recompense mari: capacitatea de a
fi plin de succes in lume, cunoa$terea misterelor sufletului uman, qansa de a-!i gisi gi exprima in lume propriile daruri gi de a trii intr-o comuniune iubitoare cu a\i
oameni.

Tlezirea erouluiinterior se adreseazi oamenilor aflali in
oricare stadiu al drumuluivieSi: este chemarea la aventuri pentru aceia care doar tatoneazi
Drumul
terenul sau care igi incep cilitoria; asi-

eroului

WI:|H#L,

guri suslinere ceietorilot."t

se

afli

de mult timp pe drum; 9i este un
instrument pentru oamenii care sunt
vdratuluitdusine. deja departe in cilitoriile lor, care
cauti modalitili de a impirtigi qi duce
mai.departe ceea ce au invifat. Fiecare drum este unic $i
fiecare exploratortraseazbo noui cale. Este insi infinit
mai simplu si-!i urmezi drumul daci ai cel pulin o
cunoaqtere sumari a experienlelor celor care au mai fost
cdldtoiipentru a

des-

coperi comoara aile-

pe acolo. Atunci cind invifim despre multiplele cii eroice care ne sunt disponibile, lnfelegem ci este loc pentru
ca

noi toli si fim eroi, in stilul nosmr propriu.
{<

Povegtile despre eroi sunt profunde gi eterne. Ne leagi

dorurile, suferinla gi pasiunile noastre, de cele ale inaintaqilor noqtri, in asemenea fel incAt lnvilim ceva despre
esenla a ceea ce inseamni si fii uman. De asemenea, ne
invali gi cum suntem conectafi marilor cicluri ale lumilor
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naturale gi spirituale. Miturile care pot ac(r
vief,lor noastre sunt profund primitirc g
gi ne pot stArni teroare in inimi, dar ne pott
vieSle neautentice, ficindu-ne reali. Daci e
T.S. E1iot numea aceasti ,,teroare primitivl.
pierdem conexiunea cu intensitateag
"i.S,
gii. Descoperirea conexiunii noastre cu aset
eterne asiguri inleles gi semnificape chiag
tele cele mai dureroase sau alienate, qi in a
vieSi noblefea.
Paradoxul vielii moderne este ci, in acet
care triim in moduri ln care nu am frcuto 1
de aceea reconstruindu-ne zilnic lumea, a{i
se simt deseori dezridicinate gi goale. pelrs
aceasti stare, trebuie si ne simsm inridicit
ln istorie $i eternitate.
Acesta este motivul pentru care mitul ert
de important in lumea contemporani. Estcr
poral, care ne conecteazi cu popoarele
din toate timpurile gi locurile. Este des- J
pre a ne arunca firi frici de pe margi- A
nea cunoscutului, ca si ne confruntim r
cu necunoscutul gi a avea incredere ci.,
atunci cAnd va veni timpul, vom avea tot oe I
si ne infruntim dragonii, si ne descoperim
se ne intoarcem pentru a transforma regad
pre a invita si fim sinceri cu noi ingine gi at
niune responsabili unii cu ceilalti.
in mitul clasic, sinitatea impirisei o rt{
cea a Regelui sau a Reginei. Atunci cdnd Col
ruI era rinit, regatul devenea un tirim pusfi
vindecarea regatului, era necesar un erou ce
neasci intr-o ciutare, si giseasci un obie6l
se intoarci si vindece sau si inlocuiasci Cor
Lumea noastri reflecti multe dintre simpU
gie

,edeveni mai plin de viali qi mai efita, deoarece drumul eroului implici,
izrea unei cilitorii pentru a desco,rmlui tiu sine qi apoi intoarcerea
iri darul gi a ajuta asdel la transforL in acest proces, Ia transformarea
rca in sine este plini de pericole gi
lrecompense mari: capacitatea de a
Eme, cunoa$terea misterelor sufleeagi gasi gi exprima tn lume proprilinu-o comuniune iubitoare cu alli

naturale Ei spirituale. Miturile care pot acorda semnificalie viefllor noastre sunt profund primitive gi arhetipale
gi ne pot stArni teroare in inimi, dar ne pot gi elibera de
vief,le neautentice, ficAndu-ne reali. Daci evitim ceea ce
T.S. Eliot numea aceasti ,,teroare primitivi" din miezul
viefii, pierdem conexiunea cu intensitatea gi misterul vie!ii. Descoperirea conexiunii noastre cu asemenea modele
eterne asiguri inleles gi semnificaf,e chiar gi in momentele cele mai dureroase sau alienate, gi in acest fel redi
vielii noblefea.
Paradoxul viegii moderne este ci, in acelagi timp in
care treim in moduri ln care nu am ficut-o pini acum qi
de aceea reconstruindu-ne zilnic lumea, acliunile noastre
se simt deseori dezridicinate qi goale. Pentru a depigi
aceasti stare, trebuie si ne simtim inridicinafl simultan
in istorie gi eternitate.
Acesta este motivul pentru care mitul eroului este atAt
de important in Iumea contemporani. Este un mit atemporal, care ne conecteazi cu popoarele
din toate timpurile gi locurile. Este des- ,,Am awt experienfa,
pre a ne arunca firifrici de pe margi- darne-alipsitsennea cunoscutului, ca si ne confruntim zul.n -7.s. Elkot
cu necunoscutul qi a avea incredere ci,
atunci cAnd va veni timpul, vom avea tot ce ne trebuie ca
si ne infruntim dragonii, si ne descoperim comorile gi
si ne tntoarcem pentru a transforma regatul. Este gi despre a invila si fim sinceri cu noi ingine gi a trii in comuniune responsabili unii cu ceilalti.
in mitul clasic, sinitatea impirigiei o reflecta pe
cea a Regelui sau a Reginei. Atunci cAnd Conducitonrl era rinit, regatul devenea un tirim pustiit. Pentru
yindecarea regatului, era necesar un erou care si porneasci intr-o ciutare, si giseasci un obiect sacru qi si
se intoarci si vindece sau si inlocuiasci Conducitorul.
Lumea noastri reflecti multe dintre simptomele clasice
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adreseazi oamenilor aflali in
muluivietii: este chemarea Ia aven-

t&lior

se

dpentm aceia care doartatoneazi
mnul

sau care igi incep

ri

cilitoria; asiafli

sus$nere cilitorilor care se
lmulttimp pe drum; gi este un

Eument pentru oamenii

care sunt

itl celetoriile lor, care
modalitiS de a impirtigi qi duce

hie departe

Ei
la invipt. Fiecare drum este unic ai
reazAo noui ca]e. Este insi inflnit

Ei

drumul daci ai cel pufin o
aoryerienlelor celor care au mai fost
dinr,-aFm despre multiplele cii eropmibile, inlelegem ci este loc pentru
ri in stilul nostru propriu.
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lcroi sunt profunde gi eterne. Ne leagi
t'pasiunile noastre, de cele ale inainrtrrcnea fel incit invilim ceva despre
Elmna si fii uman. De asemenea, ne
f conectati marilor cicluri ale lumilor
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ale unui regat devastat foamete, distrugeri ale mediu-

lui ambiant, incertitudine economici, nedreptate firi
margini, disperare qi alienare personali gi ameninlare
cu rizboiul gi anihilarea. ,,Regatele" noastre reflecti starea sufletelor noastre colective, nu doar pe cea a liderilor nogtri. Acestea sunt timpuri ale istoriei umanitilii in
care este mare nevoie de eroism. Asemenea eroilor din
vechime, ajutim la restaurarea viefii, a sinitilii qi fecundite$i regatului, ca beneficiu colateral al plecirii in cilitoriile personale, al descoperirii destinelor noastre $i
oferirii darurilor noastre unice. Este ca qi cum lumea ar
fi,urrpuzzleuriag gi fiecare dintre noi, cei care pornim ln
expedifle, ne lntoarcem cu cdte o piesi. in mod colectiv,
pe misuri ce contribuim la partea noastri, transformim
regatul.
Metamorfoza regatului depinde de fiecare dintre
noi. inlelegerea acestui fapt ne ajuti si.trecem dincolo
de atitudinea de tip competitiv, spre o responsabilizare anoastri gi a celorlalf,. Daci unii oameni ,,pierd"
gi nu iqi aduc contribufia potenfiali, pierdem to!i. Daci
ne lipsegte curajul de a pleca ln cilitoria personali,
creim un gol in locul unde arfi trebuit si fie piesa noastri de puzzle, tn detrimentul colectiv, ca gi in al nostru,
individual.

pornit pe drumul sufletelor lor, cAqtigindr
priilor individualitifl .
Majoritatea oamenilor gtiu ci eroii ou
salveazi domnite (sau alte victime) tn q
gi aduc inapoi comori. La incheierea cil&
se cisitoresc. Au ajuns la un,,final fericif
ln care ,noul lor adevir innoitor" se marril
pe care o triiesc
- fur comunitate cu famili
cu al'F oameni. Acest nou adevir pe care il.
innsiggfs viefile personale, precum $i peo
lor regate, afectind, astfel, pe oricine ia co
Acest model mitic este adevirat pentm
noastre, deqi sfirgitul fericit este in modd
perioadi scufte de timp. Odati ce ne intr
cilitorie gi intrim intr-o alti etapi a viEiir
diat propulsati intr-o noui expediSe; mod
liniar sau circular, ci in spirali. De fapt nir
oprim din drum, insi avemparte de eveoi
ficative atunci cAnd lucrurile se pun de a
tat al noii realitigi intilnite. gi de fiecare fr
lncepem cilitoria, o facem la un alt nivdl
cem cu o noui comoari gi cu abilitis detn
nou-dobindite.
cE NECESttit CAtrit0rrrrr

Ci\L,iTOI?IA
Eroismul este nu doar despre descoperirea unui nou
adevir, ci qi despre a avea curajul de a acliona conform
acelei viziuni. Acesta este motivul, la modul cel mai practic, pentru care eroilor le sunt necesare curajul gi grija,
asociate cu o puternici dezvoltare a Eului gi o viziune gi
claritate a minlii gi spiritului, care vin din faptul de a fi

1/.
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Atunci cAnd suntem de pirere ca eryed
nu sunt importante gi eguim in confrunA
nii nogtri gi in ciutarea comorilor noasfi
goi pe interior qi lisim un vid care ne afct
Psihologii lumii moderne nivelatoare aur
tru cazul rar al cuiva cu,,deliruri de graDd
nu au nici micar o categorie pentru cea I
maladie: delirul lipsei de importan,ti. Dqf
ciLnu existi un om mai important decatcr

It

pornit pe drumul sufletelor lor, cigtigAnd comorile propriilor individualitigi.
Majoritatea oamenilor gtiu ci eroii omoari dragoni,

L&pinde de fiecare dintre
;tne ajuti si trecem dincolo
lftiv, spre o responsabili[. Daca unii oameni ,,pierd"
rtrn$ale, pierdem to!i. Daci
n in cilitoria personali,
ru fi trebuit sd fie piesa noashl colectiv, ca qi in al nostru,

salveazi domnile (sau alte victime) ln nevoie, descoperi
qi aduc inapoi comori. La incheierea cilitoriei, deseori
se cisitoresc. Au ajuns la un ,,final fericit" al drumului,
fur care ,,noul lor adevir innoitor" se manifesti in viafa
pe care o triiesc
- in comunitate cu familia lor noui gi
cu a{i oameni. Acest nou adevir pe care il aduc inapoi le
lnnoiegte vielile personale, precum gi pe cele ale propriilor regate, afectind, astfel, pe oricine ia contact cu ei.
Acest model mitic este adevirat pentru cilitoriile
noastre, degi sfArgitul fericit este in mod obiqnuit triit o
perioadi scufie de timp. Odati ce ne intoarcem dintr-o
cilitorie gi intrim intr-o alti etapi a viegii, suntem imediat propulsafi intr-o noui expedifie; modelul nu este
liniar sau circular, ci in spirali. De fapt niciodati nu ne
oprim din drum, insi avem parte de evenimente semnificative atunci cind lucrurile se pun de acord ca rezultat aI noii realitili intAlnite. gi de fiecare dati cind
lncepem cilitoria, o facem la un alt nivel gi ne intoarcem cu o noui comoari gi cu abiliti! de transforrnare
nou-dobAndite.

tEte, distmgeri ale mediurcnomici, nedreptate firi
personali gi amenintare
lcgatele' noastre reflecti stalir, nu doarpe cea a lideripi ale istoriei umanitifii in
dsm- Asemenea eroilor din
nta vietii, a siniti$i qi fecunfocolateral aI plecirii in cilifdrii destinelor noastre gi
ri:e. Este ca qi cum lumea ar
:dinEe noi, cei care pornim in
tc&e o piesi. in mod colectiv,
r partea noasd, transformim

CE NECESITA C,\LATORh\

Atunci cAnd suntem de pirere ci expedifiile noastre
nu sunt importante gi equim in confruntarea cu dragonii nogtri gi in ciutarea comorilor noastre, ne simlim
goi pe interior Ei lisim un vid care ne afecteazipe tofi.
Psihologii lumii moderne nivelatoare au un nume penmr cazul rar al cuiva cu ,,deliruri de grandoare", insi
nu au nici micar o categorie pentru cea mai rispinditi
mal2dfs; delirul lipsei de importanti. Degi este adevirat
ci nu existi un om mai important decdt celilalt, fiecare

lcspre descoperirea unui nou
orajul de a actiona conform
rltivul, la modul cel mai pracmtneces:re curajul gi grija,
mltare a Eului gi o viziune gi
bi, care vin din faptul de a fi
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dintre noi are cite un dar important de oferit - unul
pe care nu il putem dirui daci nu reuqim si pornim in

cilitorie.

Aceasti carte este construiti pentnr a vi ajuta, pe tine
qi pe ceilalp, si vi inlelegeli importanla gi potenSalul
eroism. Poate ci cel mai mult, oferi
poten$alul de a lisa in urmi inlelesul
Pornireain expedilie
prczupune depdsirea restrans al posibilitililor gi de a alege
iluzieiinsignifran{ei triirea unei viefi ample. Mulfl dintre
personale. noi incearci si oblini o viafi semnificativi prin lnsumarea posesiunilor
materiale sau a realizirilor, proprietif,lor sau experienfelor, dar acest model nu funcfioneaziniciodati. Putem
avea vieli semnificative numai daci suntem doritori de a
ne extinde pe noi ingine gi, in acest proces, renunlim la
iluzialipsei de putere gi preluim responsabilitatea pro-

priilorviefl.
Existi o profundi lipsi de respect pentru fiinlele
umane, in viala moderni. Lumea afacerilor ne incurajeazi sigAndim despre noi in termeni de capital uman.
Reclamele ap eLeazi Ia temerile gi ins e curitilile noastre,
incercAnd si ne faci si cumpirim produse de care nu
avem nevoie. Prea multe institulii religioase li invali pe
oaineni si fie buni, insi nu ii ajuti si se cunoasci mai
bine. Prea mulfl psihologi consideri ci rolul lor este de
a-i ajuta pe oameni si invefe si se acomodeze la ceea
ce este, nu si porneasci ln cilitorii, pentru a afla ce ar
putea fi. Prea multe institufli educalionale ii invali pe
oameni si fie rotile ale maginii economice, mai degrabi
decit si ii educe despre cum este si fii pe deplin uman.
Practic, suntem vizuli ca produse sau mirfuri, fle
pentru a fi vindufi celui mai mare ofertant sau pentm
a fi imbunitelili, astfel incit si devenim mai valorogi.
Niciuna dintre perspective nu respecti sufletul sau
mintea umani, exceptAnd folosirea ei ca instrument de

'!(}
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achizilie. Drept unnare, oamenii sunt din ce in ce mai
lipsifi de respect fali de ei inEigi. Mult prea mulli ciutim si umplem golul cu mincare, biuturi, droguri sau
activitifi obsesive gi frenetice. Ritmul deplAns mereu al
vietii moderne nu este inevitabil este doar un lnvelig
pentru vidul ei. Daci suntem in migcare creim iluzia
sensului.
Suntem descurajali mai mult sau mai pufin subtil
si ciutim propriile potire gi si ne descoperim unicitatea, de o presiune continui de a ne ,,ridica" la standardele preexistente. Evident, atunci cAnd incercim si
ne potrivim, mai degrabi decAt de si ne descoperim,
este pulin probabil si descoperim weodati gi si ne
impirtigim darurile unice. in loc si descoperim cine
suntem, suntem ingrijorali ci nu am fi suficient de
atrigitori, degtepfi, frumogi, morali, sinitogi, munci-

tori sau de succes.
Privim in exterior pentru ca allii si ne spuni daci
ne-am ridicat la o anumiti versiune a perfectiunii.
CAfi dintre noi aspiri la fala gi trupul perfecte, de star
de cinema, la mintea laureatului premiului Nobel, la
bunitatea sau claritatea mentali a unei mari flinte
iluminate (Hristos, de exemplu),la succesul financiar
al unui miliardar? Nu este nicio surprizi ci multi dintre noi i$i petrec vielile alternAnd lupta cu agitagia,
din cauza incapacitilii de a se ridica la standardele
impuse.
CAti weme urmim acest proces, nu ne vom descoperi niciodati. in schimb, vom deveni consumatori
complianfi, plitindu-le celor care pretind ci ne pot
ajuta si ne depigim urilenia, picatul, boala gi siricia. $i in timpul acestui proces, ii vom menline la fel
de blocali cum suntem gi noi
ciutAnd ceva superior
noui, mai degrabi decAt ciutind ceea ce este autentic
in noi gi al nostru.
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dintre noi are cite un dar important de oferit - unul
pe care nu il putem dirui daci nu reugim si pornim in

cilitorie.

Aceasti carte este construiti pentru a vi ajuta, pe tine
gi pe ceilal$, si vi inlelegefi importanfa 9i potenlialul
eroism. Poate ci cel mai mult, oferi
potenfialul de a lisa in urmi inlelesul

Pomireatn

expeitilie

ilepdEitea restrins al posibilitifilor gi de a alege
iluzieiinsignifianlei triirea unei vieli ample. Mulli dintre
personale. noi incearci si obfini o viafi semnificativi prin insumarea posesiunilor
materiale sau a realizirilor, proprietililor sau experienfelor, dar acest model nu funcf,oneaziniciodati. Putem
avea vieli semnificative numai daci suntem doritori de a
ne extinde pe noi ingine qi, in acest proces, renunlim la
iluzia lipsei de putere qi preluim responsabilitatea propriilorviefi.
Existi o profundi lipsi de respect pentru flinlele
umane, in viala moderni. Lumea afacerilor ne incurajeazi si gindim despre noi in termeni de capital uman.
Reclamele apeleazi Ia temerile gi insecuritilile noastre,
incercind si ne faci si cumpirim produse de care nu
avem nevoie. Prea multe institu$i religioase ii lnvali pe
oaineni si fie buni, insi nu ii ajuti si se cunoasci mai
bine. Prea mu1Ei psihologi consideri ci rolul lor este de
a-i ajuta pe oameni si invele si se acomodeze la ceea
ce este, nu si porneasci in celetorii, pentru a afla ce ar
putea fi. Prea multe institulii educafonale ii invali pe
oameni si fie rotile a1e maqinii economice, mai degrabi
decit si ii educe despre cum este si fii pe deplin uman.
Practic, suntem vizuli ca produse sau mirfuri, fle
pentru a fi vinduli celui mai mare ofertant sau pentru
a fi imbunitelifi, astfel incAt si devenim mai valorogi.

presupune

Niciuna dintre perspective nu respecti sufletul sau
mintea umani, exceptAnd folosirea ei ca instrument de
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achizitie. Drept unnare, oamenii sunt din ce in ce mai
lipsifi de respect fafi de ei ingigi. Mult prea mul1i ciutim si umplem golul cu mincare, biuturi, droguri sau
activitifi obsesive qi frenetice. Ritmul deplAns mereu al
vietii moderne nu este inevitabil este doar un invelig
pentru vidul ei. Daci suntem in migcare creim i}uzia
sensului.
Suntem descurajali mai mult sau mai pulin subtil
si ciutim propriile potire gi si ne descoperim unicitatea, de o presiune continui de a ne,,ridica" la standardele preexistente. Evident, atunci cind incercim si
ne potrivim, mai degrabi decit de si ne descoperim,
este pulin probabil si descoperim weodati Ei si ne
impirtigim darurile unice. in loc si descoperim cine
suntem, suntem ingrijorafi ci nu am fi suficient de
atrigitori, degtepli, frumogi, morali, sinitogi, munci-

tori sau de succes.
Privim in exterior pentru ca allii si ne spuni daci
ne-am ridicat Ia o anumiti versiune a perfecliunii.
CAfi dintre noi aspiri la fala gi trupul perfecte, de star
de cinema, la mintea laureatului premiului Nobel, la
bunitatea sau claritatea mentali a unei mari fiinte
iluminate (Hristos, de exemplu),la succesul financiar
al unui miliardar? Nu este nicio surprizi ci mul1i dintre noi igi petrec vielile alternAnd lupta cu agitalia,
din cauza incapacitigii de a se ridica la standardele
impuse.
CAti weme urmim acest proces, nu ne vom descoperi niciodati. in schimb, vom deveni consumatori
complianfi, plitindu-le celor care pretind ci ne pot
ajuta si ne depigim urilenia, picatul, boala gi siricia. $i in timpul acestui proces, ii vom mengine la fel
de blocali cum suntem gi noi
ciutAnd ceva superior
noui, mai degrabi decit ciutdnd ceea ce este autentic
in noi gi al nostru.
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Chemarea iniliali la aventuri poate fi datorati dorinlei de a obline o imagine a perfecliunii. in cele din urmi

totugi trebuie si renunlim la orice ideal predeterminat
care ne line captivi gi si ne dim voie si pornim in cilitoria noastri unici. Cilitoria eroului nu este alt proiect
de perfecfionare personali. Este un ajutor in descoperirea gi onorarea a ceea ce este cu adevirat autentic
in tine.
Cunoagterea faptului ci egti erou inseamni ci nu egti
defect. Ai mintea corespunzitoare. Ai corpul potrivit. Ai
instinctele corecte. Problema este nu si devii altcineva,
ci si descoperi scopul tiu. lnseamni si i1i pui nigte intrebiri: Ce weau si fac? Ce wea mintea mea si lnvele? Cum
wea corpul meu si se miqte? Ce iubegte inima mea? Chiar
gi dificultilile qi patologiile pot fi considerate ,,chemiri
din partea zeilor" citre un stadiu anterior negat sau evitat al drumului personal. Deci, te-ai putea intreba: ,,Ce
mi ajuti si invit, aceasti problemi sau boali, care si imi
foloseasci in calatorie?"1
Recompensele descoperirii de sine sunt importante.
Atunci cAnd ne regisim, totul pare si se ageze. Ne vedem
frumuselea, inteligenfa gi bunitatea.
oricineporneEtetn Le folosim in mod productiv, aga incAt
cdldtoie este deja
si avem succes. Nu mai suntem atit de
erou'
pringi in capcana dovedirii de sine, aga
ci ne relaxim, putem iubi gi putem fi
iubifi. Avem tot ce e nevoie pentru a ne revendica
lntreaga umanitate, intregul eroism.

1

Ideea lui James Hillman este ci toate ,patologiile" noastre sunt
chemiri ale zeilor incluzind toate afecliunile mentale gi emo-

lionale. Pentru informafii suplimentare cu privire la acest
punct-cheie, vedefi Re-Visioning Psychology (New York: Harper &

Row, 1975), pp.57-112, care este un text clasic postjungian de
psihologie arhetipali. Am extins conceptul pentru a include probleme de toate tipurile, nu doar patologii per se.
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in cilitoria noastri suntem secondap de ghiziinteriori sau arhetipuri, fiecare exemplificAnd un mod de a fi
dc-a lungul drumului. Trezirea erouluiinterior explorcazi
douisprezece astfel de ciliuze interioare: Inocentul,
O rfanul, Luptitorul, Protectorul, Ciutitorul, D istrugitorul, Iubitorul, Creatorul, Conducitorul, Magicianul, ingelcptul gi Bufonul. Fiecare ne invali cite o lecfie gi flecare
guverneazi cAte un stadiu al drumului nostru.
Ciliuzele interioare sunt arhetipuri care au fost
impreuni cu noi inci de la inceputurile timpului. Le
vcdem reflectate in imagini recurente in arti, literaturi,
mituri, religie; qtim ci sunt arhetipale pentru ci se gisesc
peste tot, in toate timpurile gi locurile.
Datoriti faptului ci sunt cu adevirat arhetipale, deci
cxisti ca energie in interioruI vielii psihice incongtiente
a oamenilor de peste tot, ciliuzele existi in interiorul,
clar qi ln exteriorul sufletului uman. Ele locuiesc ln noi,
dar, mai important, noi locuim in ele. De aceea putem si
lc descoperim mergind spre interior (spre visele, fantasmele noastre, deseori chiar spre acliunile personale) sau
dcplasdndu-ne spre exterior (spre mituri, legende, arti,
literaturi gi religie gi, asemenea culturilorpigine, spre
constelaliile cerului qi pisirile qi animalele pimAntului).
In acest fel, ele asiguri imagini ale eroului, atdt in interiorul nostru, precum gi ln afara noastri.
Fiecare dintre noi experimenteaziarhetipurile in conlbrmitate cu propria perspectivi. Am descoperit cel pufin
cinci moduri diferite de a explica ce este un arhetip:
1. Ciutitorii spirituali pot considera arhetipurile ca
liind zei qi zeile codificate in incongtientul colectiv, pe
care le disprefuim pe propriul risc.
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In cilitoria noastri suntem secondagi de ghizi interiori sau arhetipuri, fiecare exemplificAnd un mod de a fi
dc-a lungul drumului. Trezirea eroului interior exploreazi
douisprezece astfel de ciliuze interioare: Inocentul,
O rfanul, Luptitorul, Prote ctorul, Ciutitorul, D istmgitorul, Iubitorul, Creatorul, Conducitorul, Magicianul, inlelcptul gi Bufonul. Fiecare ne invali cAte o leclie gi f,ecare
guverneazi cite un stadiu al drumului nostru.
Ciliuzele interioare sunt arhetipuri care au fost
impreuni cu noi inci de la inceputurile timpului. Le
vcdem reflectate in imagini recurente in arti, literaturi,
mituri, religie; gtim ci sunt arhetipale pentru ci se gisesc
peste tot, in toate timpurile gi locurile.
Datoriti faptului ci sunt cu adevirat arhetipale, deci
cxisti ca energie in interiorul viegii psihice incongtiente
a oamenilor de peste tot, ciliuzele existi ln interiorul,
dar Ei in exteriorul sufletului uman. Ele locuiesc in noi,
dar, mai important, noi locuim in ele. De aceea putem si
lc descoperim mergdnd spre interior (spre visele, fantasmele noastre, deseori chiar spre actiunile personale) sau
dcplasAndu-ne spre exterior (spre mituri,legende, arti,
literaturi gi religie gi, asemenea culturilor pigdne, spre
constelaliile cerului qi pisirile gi animalele pimdntului).
ln acest fel, ele asiguri imagini ale eroului, atAt in interirlrul nostru, precum gi in afara noastri.
Fiecare dintre noi experimenteazi arhetipurile in conIormitate cu propria perspectivi. Am descoperit cel pufin
cinci moduri diferite de a explica ce este un arhetip:
1. Ciutitorii spirituali pot considera arhetipurile ca
liind zei qi zeile codificate in incongtientul colectiv, pe
care le disprefuim pe propriul risc.
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2. Teoreticienii sau alli raponaligti, care sunt tipic suspiciogi cu privire la orice suni mistic, pot considera arhetipurile ca fiind paradigme sau metafore guvematoare,
tipare invizibile ale minfii, care controleazi modul cum
experimentim lumea.
3. Oamenii de qtiingi pot considera arhetipurile ca
flind similare hologramelor, procesul de identificare
al lor fiind similar altor procese gtiinfiflce. Avdnd ln
vedere ci arhetipurile sunt atit in interiorul nostru,
cAt qi dincolo de noi (de aceea existAnd eroi in interior gi in exterior), o intreagi hologrami este conlinuti in oricare dintre pirlile ei. $tiinla moderni
a verificat, de fapt, vechiul paralelism spiritual al
microcosmosului cu macroco smosul, determinAnd
felul in care aclioneazi cu adevirat o holografie. Prin
unnare, qi psihologia ca gtiinli determini deseori ce
este adevirat in mintea umani individuali, privind
creafiile omenirii.
Fizicienii afli despre cele mai mici particule subatomice, studiind urmele lisate de ele; psihologii qi alli
cercetitori studiazi arhetipurile examinAndu-le prezen+ain arti, literaturi, mit gi vis. Carl Jung a recunoscut ci imaginile arhetipale care apireau repetitiv
in visele pacienfilor sii puteau fl gisite gi in mituri,
legende gi in arta oamenilor din vechime, precum Ei in
literatura, religia qi arta contemporane. $tim ci sunt
arhetipale, pentru ci lasi urme identice sau similare, in
timp qi spafiu.
4. Oamenii dedicali unor pozilii religioase care pun
accentul pe un singur Dumnezeu (qi care se lngrijoreazi cu privire la politeismul inerent oricirei disculii despre zei gi zeife) pot deosebi adevirul spiritual
al monoteisrnului de adevirul psihologic pluralist al
arhetipurilor. Dumnezeul la care ne referim atunci
cAnd vorbim de un Dumnezeu unic este dincolo de
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capacitatea umani de imaginare gi numire. Arhetipurile sunt ca nigte falete diferite ale acelui Dumnezeu,
accesibile capacitilii psihicului de a-gi imagina realitatea numinoasi. in tot cazul, unele persoane au devenit atdt de devotate unei viziuni monoteiste, incit gi-au
restrdns concepfia despre Dumnezeu, astfel incAt si fie
potriviti unei singure imagini arhetipale. De exemplu,
qi-l pot imagina pe Dumnezeu ca fiind un bitrAn cu o
lungi barbi albi. Asemenea oameni s-au inchis, intr-un
mod inadecvat, fa,ti de un sens al misterului numinos,

profund decAt poate exprima orice imagine unici.
Chiar gi in creqtinismul timpuriu monoteist a fost
necesari conceptualizarea unei Trinitili pentru a descoperi un mod adecvat de a exprima adevirul despre
Dumnezeu, iar mulli teologi moderni adaugi imagini
ale laturii feminine a lui Dumnezeu panteonului mai
tradilional patriarhal, aI Dumnezeului Tatil, Dumnezeului Fiul qi Dumnezeului Sfintul Duh. Budismul
postuleazi existenla unei zeitili supreme, divizibila
in 40, 400 gi 4 000 de falete sau aspecte a acelei unice
divinitigi, fiecare avAnd propriul nume gi propria
poveste. Astfel, arhetipurile ne ajuti si ne conectim
cu eternitatea; ele fac marile mistere mai accesibile,
asigurAnd minlilor noastre multiple imagini Ia care si
reflecteze.
5. in cele din urmi, persoanele care sunt interesate de
cre$terea gi dezvoltarea umani pot inlelege arhetipurile
ca ghizi ai cilitoriilor noastre. Fiecare arhetip care intri
in viala noastri aduce cu sine cAte o sarcini, o lecgie qi, in
cele din urmi, un dar. Toate arhetipurile, impreuni, ne
invali cum si triim. $i cea mai buni parte este ci arhetipurile rezidiin flecare dintre noi. Asta inseamni ci
fiecare avem acest potenlial uman complet in interiorul
nostru.
care este mai
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capacitatea umani de imaginare gi numire. Arhetipurile sunt ca niqte fafete diferite ale acelui Dumnezeu,
accesibile capacitilii psihicului de a-gi imagina realitatea numinoasi. in tot cazul, unele persoane au devenit atAt de devotate unei viziuni monoteiste, incdt gi-au
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