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Arhetüüp on justkui ürgnaise kood, mis on igas naises olemas sünnihetkest
saadik. Oluline on osata enda arhetüüpe märgata ja erinevaid rolle tasakaalus
hoida. 
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"ÕNNELIK NAINE, ÕNNELIK EMA"  
virtuaalne kogukond

Kuninganna teab oma väärtust. Ta teab, kuidas laseb ennast kohelda ja
kuidas mitte, ta julgeb avaldada arvamust ja oskab panna piire. Temast õhkub
väärikust. 
Perenaine on soe ja südamlik. Ta on rahu ja puhtuse sümbol, tema väline
maailm on korras (kodu on puhas ja korras) ja ka sisemaailmas on rahu ja
puhtus. 
Tütarlaps on lustlik, elurõõmus, mänguline. Tema juurde kuuluvad tants, laul,
südamest tulev naer ja nutt. 
Armastajaga seostuvad sensuaalsus, seksuaalsus, naudingud ja mahlasus. 

Naise arhetüüpe on kokku neli: 

*Kõik õigused kaitstud! Faili ei tohi jagada väljaspool “Õnnelik naine, õnnelik ema”
kogukonda, kasuta ainult enda otstarbeks.  

Arhetüübid avalduvad ka riietuses. Kuningannal on nn pidupäevariided ning
perenaise riieteks jäävad tavaliselt need, mis "veel käivad küll". Armastaja kannab
sensuaalseid rõivaid ning tüdrukul on sageli sportlik riietus (nt kleidike ja
tennised). 



"ÕNNELIK NAINE, ÕNNELIK EMA"  
virtuaalne kogukond

Arhetüübid on omavahel tihedalt seotud. Kui naine saab emaks, on ta sageli väga
väsinud ja perenaise roll hakkab domineerima. Siis ei ole tal jõudu tütarlapse ja
armastaja energiaks ja kui ei ole tütarlast, siis ei tule ka armastaja välja. Kui mees
tahab armastajat, siis peab ta kandma hoolt tüdruku eest selles naises. Selleks
peab mees toetama perenaist. Kuid seda peab mehele ütlema kuninganna - minu
tass on täiesti tühi ja vajan abi. 

*Kõik õigused kaitstud! Faili ei tohi jagada väljaspool “Õnnelik naine, õnnelik ema”
kogukonda, kasuta ainult enda otstarbeks.  

Kui eluterve arhetüüp hakkab väga tugevalt domineerima, siis tekivad
variarhetüübid. Liiga palju armastajat viib prostituudi energiasse ning kui
armastajat on liiga vähe, siis hoopis nunna või isegi vanapiiga energiasse. Liiga
palju kuningannat võib muutuda aga külmaks jääkuningannaks või printsessiks
herneteral. Kui tütarlast on liiga palju, siis tekib naiivitar või kontakti puudumisel
läheb ta inetu pardipoja energiasse. 

Alati on tähtis endale teadvustada, millises seisundis sinu arhetüübid on.
Elu toob meile raskusi ja väljakutseid, kuid heaks enesetundeks vajalikud
positiivsed emotsioonid tuleb ise luua. 

Leia rõõmu igas päevas, tunne häid tundeid üle keha. Märka ilu ja loo seda ise
endale juurde. Hea perenaine peaks olema süsteemi juht, mitte süsteemi ori.
Loomine on tütarlapsele ja armastajale hästi võimas energia. Loo endale
meelega (milline tore sõnamäng!) rõõmu. Üksikvanemana on see eriti
keeruline, kuid püüa siiski igas päevas rõõmu tunda. 

Kõige raskem ülesanne on hoida endas elutervet tütarlast. Armastaja on
esimene, kes areenilt lahkub ja viimasena tagasi tuleb, aga enne peab tagasi
tulema tüdruku lust ja elurõõm. 

Kuidas säilitada arhetüüpide tasakaalu?



"ÕNNELIK NAINE, ÕNNELIK EMA"  
virtuaalne kogukond

Perenaine peab paarisuhtes mitte ainult andma, vaid ka saama. Igapäevaelus
tähendab see mehe ja naise ühist vastutust näiteks söögitegemise või
koristamise eest. Samuti võib kohustused omavahel jagada nii, et naine vastutab
ühtede asjade eest ja mees teiste eest. Kui naine jääb üksi olmemaailma ega saa
abi, siis hakkavad tütarlaps ja armastaja hääbuma. 

Iga arhetüübi puhul on oma spikker, mille järgi seda ära tunda - tüdrukut
armastatakse, perenaist austatakse, armastajat ihaldatakse ja
kuningannat imetletakse. Kui need on olemas ja tasakaalus (need ei pea olema
võrdsed), siis sellist naist jumaldatakse. 

Pööra endas tähelepanu selle arhetüübi poole, mille puhul tunned, et sellest
osast on hetkel sul puudu. Oska märgata ka seda, kui mõni variarhetüüp on
teinud sinu hinge pesa. 

*Kõik õigused kaitstud! Faili ei tohi jagada väljaspool “Õnnelik naine, õnnelik ema”
kogukonda, kasuta ainult enda otstarbeks.  


