
 Kangelase teekond läbi taro kaartide.

Kangelase teekond on psühholoogilis-arengulise mustri metafoor, mis aitab mõista inimelu raskusi 
kui normaalset arengulist protsessi. See on hinge teekond läbi inimkogemuse.

Kangelase teekond koosneb 12 etapist, mis omakorda jagunevad kolme alagruppi:
1) Teeleminek: algus, kutse seiklusse.
2) Pühendamine
3) Tagasitulek

TEELEMINEK
1. Elu algus, sünd, tavaline maailm, kutse (ka kutsest keeldumine, loobumine, hirm): NARR.
2. Kohtumine mentoritega: 
2. 1. MAAG: füüsiliste oskuste omandamine ja keha funktsioonide haldamine;
2.2. ÜLEMPREESTRINNA: intuitsiooni ja sisetunde teke ja õppimine, sisemaailm;
2.3. KEISRINNA ja KEISER: ema ja isa, kodune kasvatus, reeglid, peremudelid;
2.4. ÜLEMPREESTER: õpetajad, kool, ühiskonna reeglid, elustandardid;
2.5. ARMASTAJAD: inimsuhted, paarisuhted, tunded, armastus, emotsioonid.
3. Esimese lävepaku ületamine, kogemuste ja oskuste rakendamine ja kasutamine: KAARIK.

PÜHENDAMINE:
1. Väljakutsed, proovilepanekud, liitlased ja vaenlased, elu õppetunnid:
1.1. JÕUD: enesekontroll, ego ja vaimu tasakaal, raskustega silmitsi seismine,  lahendamine. 
1.2. ERAK (AEG): sisekaemus, oskus üksi olla, oskus iseendaga olla- eneseanalüüs;
1.3. FORTUUNA (SAATUSERATAS): elu voo mõistmine, oskus sellega kaasas käia;
1.4. ÕIGLUS: kõiki eelnenud teadmisi ning kogemusi kasutades oskus näha ja mõista õiglaselt ning
       erapooletult. Olla õiglane nii iseenda, kui ka teiste vastu. Tasakaal.
2. Sisemisse maailma jõudmine: POODU (RIPPUV MEES): mugavustsoonis ei arene miski, 
    mõistmine, selgus. Oma minaga tegelemine ja silmitsi seismine. Valus mõistmine ja selleläbi
    vabanemine. Loobumine mittevajalikust.
3. Katsumus: 
3.1. SURM (TRANSFORMATSIOON): taassünd läbi eelnevate kogemuste ja mõistmiste,  
    uus algus, selgus, vana mahajätmine, uue minapildi ja maailmavaate loomine;
3.2. MÕÕDUKUS: seesmine tasakaal = ülim tasakaal, tagasihoidlikkus, enesekontroll;
3.3. KURAT: ahvatlused, proovilepanek, valikuvabaduse kontsepti mõistmine;
3.4. TORN: ego täielik alistamine, oma vana minapildi mahajätmine, lõplik lõpp.
4. Autasu (eliksiir): TÄHT : ühendus kõrgema valgusega, hinge surematus, spirituaalne vabadus,  
    maistest piirangutest vaba, kahe maailma meister (maise ja spirituaalse).
    Senisel teekonnal kogetu ning mõistetu kasutamise ja selleläbi elu haldamise oskus. 

TAGASITULEK:
1. Tagasitee: KUU, PÄIKE: sisemaailma ja välismaailma- varjude ja valguse, pimeduse ja  
     nägemise tasakaal, oskus navigeerida mõlemas, oskus hinnata mõlemat ja oskus näha mõlemat  
     sellistena nagu nad on. Illusioonideta, tasakaalus elunägemus ja -kogemus.
2. Uuestisünd: KOHTUMÕISTMINE (INGEL, ÜLESTÕUSMINE): ärkamine, nägemine, 
     mõistmine, elu on nüüd nn paradiis maa peal. Kõigest toimuvast aru saamine. 
3. Naasmine tavalisse ellu/maailma: MAAILM: kogu maailm on minu, kontroll iseenda ja oma 
     maailma üle, vabadus elada. Saavutatud on tarkus ja hingejõud üle mõlema maailma. 
     Oskus ja teadmised teisi aidata nende Kangelase teekonnal.        


