
AArrcchheettyyppeess  

  

  

DDeeffiinniittiioonn  ooff  AArrcchheettyyppee::  

--  AArrcchheettyyppee  iiss  aa  GGrreeeekk  wwoorrdd  mmeeaanniinngg  ““oorriiggiinnaall  ppaatttteerrnn,,  oorr  mmooddeell..””    

 

--  IInn  lliitteerraattuurree  aanndd  aarrtt  aann  aarrcchheettyyppee  iiss  aa  cchhaarraacctteerr,,  aann  eevveenntt,,  aa  ssttoorryy  oorr  aann  iimmaaggee  tthhaatt  rreeccuurrss  iinn  

ddiiffffeerreenntt  wwoorrkkss,,  iinn  ddiiffffeerreenntt  ccuullttuurreess  aanndd  iinn  ddiiffffeerreenntt  ppeerriiooddss  ooff  ttiimmee..    AAnn  eexxaammppllee  ooff  aann  

aarrcchheettyyppee  ooccccuurrss  iinn  tthhee  ssttoorryy  ooff  ““TThhee  FFlloooodd..””    MMaannyy  ddiiffffeerreenntt  ccuullttuurreess  hhaavvee  ssiimmiillaarr  ssttoorriieess  

aabboouutt  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  aanndd  tthhee  rreessuullttss  ooff  aa  fflloooodd..    

 

--  GGuueerriinn  eett  aall..ssttaatteess  tthhaatt  aarrcchheettyyppeess  aarree  uunniivveerrssaall  ssyymmbboollss,,  mmoottiiffss  oorr  tthheemmeess  tthhaatt  mmaayy  bbee  ffoouunndd  

aammoonngg  mmaannyy  ddiiffffeerreenntt  ccuullttuurreess..  TThheeyy  rreeccuurr  iinn  tthhee  mmyytthhss  ooff  ppeeooppllee  wwoorrllddwwiiddee..  TThheessee  ssyymmbboollss  

ccaarrrryy  tthhee  ssaammee  oorr  vveerryy  ssiimmiillaarr  mmeeaanniinnggss  ffoorr  aa  llaarrggee  ppoorrttiioonn,,  iiff  nnoott  aallll,,  ooff  mmaannkkiinndd  ..  ..  ..  ..  cceerrttaaiinn  

ssyymmbboollss,,  ssuucchh  aass  tthhee  sskkyy  ffaatthheerr  aanndd  eeaarrtthh  mmootthheerr,,  lliigghhtt,,  bblloooodd,,  uupp--ddoowwnn,,  aanndd  ootthheerrss  rreeccuurr  aaggaaiinn  

aanndd  aaggaaiinn  iinn  ccuullttuurreess  ssoo  rreemmoottee  ffrroomm  oonnee  aannootthheerr  iinn  ssppaaccee  aanndd  ttiimmee  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  lliikkeelliihhoooodd  ooff  

aannyy  hhiissttoorriiccaall  iinnfflluueennccee  aanndd  ccaauussaall  ccoonnnneeccttiioonn  aammoonngg  tthheemm..  ((115577))  

 

--  ttaakkeenn  ffrroomm::  GGuueerriinn,,  WWiillffrreedd  LL..,,  eett  aall..  ""MMyytthhoollooggiiccaall  aanndd  AArrcchheettyyppaall  AApppprrooaacchheess..""  AA  HHaannddbbooookk  ooff  CCrriittiiccaall  

AApppprrooaacchheess  ttoo  LLiitteerraattuurree..  NNYY::  HHaarrppeerr  &&  RRooww,,  11997799::  115577--116611..  PPrriinntt..  

 

 

  

TTyyppeess  ooff  AArrcchheettyyppaall  SSttoorriieess//SSyymmbboollss::  

--  CCrreeaattiioonn  mmyytthhss::  ssttoorriieess  ooff  tthhee  oorriiggiinnss,,  bbeelliieeffss,,  aanndd  ppeeooppllee  ooff  aa  ssppeecciiffiicc  ccuullttuurree;;  sscchhoollaarrss  hhaavvee  

ffoouunndd  tthhaatt  ccrreeaattiioonn  mmyytthhss//ssttoorriieess  ooff  oorriiggiinnss  aarree  mmoorree  aalliikkee  tthhaann  tthheeyy  aarree  ddiiffffeerreenntt  aaccrroossss  ccuullttuurreess..    

 

--TThhee  GGoodd--TTeeaacchheerr::  

 

**  IInn  aannootthheerr  aarrcchheettyyppee,,  ““TThhee  GGoodd--TTeeaacchheerr,,””  ssttoorriieess  sshhooww  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  aa  ggoodd  oorr  ggooddss  

tteeaacchhiinngg  mmaann  ttoo  ssuurrvviivvee  oonn  hhiiss  oowwnn..    ““YYeett  iitt  wwaass  uunntthhiinnkkaabbllee  tthhaatt  tthhee  rreemmoottee  aallll--hhiigghh  ggooddss  wwoouulldd  

eevveerr  ccoommee  iinnttoo  ddiirreecctt  ccoonnttaacctt  wwiitthh  lloowwllyy  mmoorrttaallss  ttoo  tteeaacchh  tthheemm  wwhhaatt  wwaass  rriigghhtt  oorr  wwrroonngg……TThhee  

iimmaaggiinnaattiioonn  hhaadd  ttoo  bbuuiilldd  aa  bbrriiddggee  ttoo  ccoonnnneecctt  tthhee  hhuummaann  wwoorrlldd  wwiitthh  tthhee  uunnaapppprrooaacchhaabbllee  ddiivviinnee  

wwoorrlldd..    AAnn  iinntteerrmmeeddiiaarryy  wwaass  nneeeeddeedd,,  aa  lliinnkk  bbeettwweeeenn  hheeaavveenn  aanndd  eeaarrtthh……MMyytthhss  aabboouutt  tthhee  ggoodd--

tteeaacchheerr  pprroovviiddeedd  tthhiiss  ddiivviinnee  ssaannccttiioonn  ffoorr  tthhee  rriittuuaallss  aanndd  ttrraaddiittiioonnss  ppeeooppllee  lliivveedd  bbyy..    SSuucchh  mmyytthhss  

aassssuurreedd  ppeeooppllee  tthhaatt  aallll  tthheeiirr  hhuummaann  aaccttiivviittiieess  sstteemmmmeedd  ffrroomm  ddiivviinnee  iinnssttrruuccttiioonn””((JJeewwkkeess  7700))..  

  

--TThhee  EEnndd  ooff  CChhiillddhhoooodd::  

**TThhiiss  aarrcchheettyyppee  ffooccuusseess  oonn  ssttoorriieess  ooff  bbootthh  lloossss  ooff  iinnnnoocceennccee  aass  wweellll  aass  tthhee  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  

kknnoowwlleeddggee..    ““WWhhaatt  iiss  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  ““lloosstt  cchhiillddhhoooodd””  oorr  ““ffaalllliinngg  ddoowwnn””??    IInn  lliiffee,,  iitt  iiss  ccaalllleedd  

““ggrroowwiinngg  uupp..””    TThhaatt  ttiimmee  wwhheenn  iinnnnoocceennccee  ssoommeehhooww  ffaaddeess  aawwaayy  aanndd  iiss  rreeppllaacceedd  bbyy  eexxppeerriieennccee  oorr  

kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  wwoorrlldd..    BBuutt  iinn  tthhee  iimmaaggiinnaattiioonn,,  iitt  iiss  tthhee  ooppeenniinngg  ooff  aa  ffoorrbbiiddddeenn  jjaarr,,  tthhee  eeaattiinngg  ooff  

aa  ffoorrbbiiddddeenn  ffrruuiitt,,  tthhee  ddeeaatthh  ooff  aa  lloovveedd  oonnee,,  tthhee  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  ssoommeetthhiinngg  bbeeaauuttiiffuull……iitt  iiss  aa  ssttoorryy  oorr  

aann  eevveenntt  tthhaatt  iiss  aa  ssyymmbbooll  ooff  aa  uunniivveerrssaall  hhuummaann  eexxppeerriieennccee..    WWhheenn  ssuucchh  iimmaaggiinnaattiivvee  ssttoorriieess  oorr  

eevveennttss  aarree  ssoo  ccoommmmoonn  aass  ttoo  bbee  uusseedd  oovveerr  aanndd  oovveerr  bbyy  mmaannyy  ccuullttuurreess,,  tthheeyy  aarree  ccaalllleedd  aarrcchheettyyppeess””  

((JJeewwkkeess  114422))..  

  

**““TThhee  ffaallll  ffrroomm  iinnnnoocceennccee  iiss  aann  aarrcchheettyyppaall  eevveenntt..    IItt  ssiiggnniiffiieess  tthhee  rreeaalliizzaattiioonn  tthhaatt  wwee  ccaannnnoott  hhiiddee  

ffrroomm  ttiimmee..    IItt  iiss  tthhee  ddiissccoovveerryy  tthhaatt  aallll  tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  hhaappppiinneessss  tthhaatt  wwee  ffeeeell  iinn  cchhiillddhhoooodd  iiss  oofftteenn  

nnoott  rreeaalliizzeedd  iinn  aadduulltthhoooodd””  ((JJeewwkkeess  114422))..  

 



  

--TThhee  CCaattaarraaccttss  ooff  HHeeaavveenn::  

**TThhoouugghh  yyoouu  mmiigghhtt  hhaavvee  hheeaarrdd  tthhee  wwoorrdd  ““ccaattaarraaccttss””  iinn  tteerrmmss  ooff  cclloouuddiinngg  oonnee’’ss  vviissiioonn,,  tthhee  wwoorrdd  

ccaattaarraacctt  ccaann  aallssoo  mmeeaann  aa  ggrreeaatt  fflloooodd..      

  

**““……tthheerree  iiss  oonnee  ssttoorryy  ppaatttteerrnn,,  oorr  aarrcchheettyyppee,,  wwhhiicchh  tteellllss  [[aann  aabbbbrreevviiaattiioonn  ooff]]  tthhee  eennttiirree  

iimmaaggiinnaattiivvee  ssttoorryy  ooff  tthhee  hhuummaann  rraaccee..    IItt  iiss  tthhee  ssttoorryy  ooff  tthhee  ““fflloooodd””——aa  ccyyccllee  ooff  bbiirrtthh,,  ddeeaatthh,,  aanndd  

rreebbiirrtthh  ((JJeewwkkeess  117744))..  

  

**  ““TThhee  fflloooodd  iinn  lliitteerraattuurree,,  tthheenn,,  hhaass  bbeeeenn  iimmaaggiinneedd  aass  aa  ddeessttrruuccttiioonn  tthhaatt  eennaabblleess  aa  nneeww  ccrreeaattiioonn  ttoo  

ttaakkee  ppllaaccee..    IItt  kkiillllss  iinn  oorrddeerr  ttoo  cclleeaannssee..    IItt  wwaasshheess  aawwaayy  tthhee  oorrddeerr  ooff  eeaarrtthh  ssoo    tthhaatt  aa  nneeww  oorrddeerr  ccaann  

bbee  eessttaabblliisshheedd..    PPeerrhhaappss  ppeeooppllee  hhaavvee  uusseedd  tthhee  iimmaaggee  ooff  wwaatteerr  iinn  tthhiiss  dduuaall  wwaayy  bbeeccaauussee  wwaatteerr  iiss  aann  

eelleemmeenntt  tthhaatt  nnoott  oonnllyy  iiss  lliiffee--ggiivviinngg  aanndd  lliiffee--tthhrreeaatteenniinngg,,  bbuutt  aallssoo  iiss  oonnee  tthhaatt  ccaann  ttaakkee  oonn  ddiiffffeerreenntt  

ffoorrmmss::  iitt  kknnoowwss  tthhee  ddaarrkk  ddeepptthhss  ooff  tthhee  oocceeaann  aass  wweellll  aass  tthhee  lliigghhtt  eetthheerreeaall  ssppaacceess  ooff  tthhee  hheeaavveennss””  

((JJeewwkkeess  117744))..  

  

--  CChhaannggeess::  

**““AAllll  ssttoorriieess  aanndd  ppooeemmss  iinn  tthhiiss  uunniitt  uussee  tthhee  aarrcchheettyyppee  ooff  cchhaannggee,,  oorr  mmeettaammoorrpphhoossiiss..    TThheessee  ssttoorriieess  

aanndd  ppooeemmss  sshhooww  tthhaatt  iinn  tthhee  iimmaaggiinnaattiioonn  ppeeooppllee  tthheemmsseellvveess  ccaann  ‘‘bbeeccoommee’’  ssoommeetthhiinngg  eellssee......IInn  

‘‘rreeaalliittyy’’  wwee  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  cchhaannggeess  ooff  ttiimmee,,  bbuutt  wwee  ccaann  iimmaaggiinnee  tthhee  cchhaannggeess  tthhaatt  aarree  nnoott  

[[ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  cchhaannggeess  ooff  ttiimmee””  ((JJuukkeess  222299))..  

  

--  TThhee  HHuummaann  YYeeaarr::  

**““IInn  lliitteerraattuurree  tthhee  rrhhyytthhmm  ooff  tthhee  sseeaassoonnss  pprroovviiddeess  aa  ssttoorree  ooff  ooppppoossiinngg  iimmaaggeess  tthhaatt  rreellaattee  ttoo  

eemmoottiioonnss  tthhaatt  sswwiinngg  bbaacckk  aanndd  ffoorrtthh  iinn  tthhee  hhuummaann  mmiinndd  aanndd  hheeaarrtt..  

 

**SSpprriinngg,,  tthhee  ttiimmee  ooff  ppllaannttiinngg  aanndd  ggrroowwtthh  iiss  rreellaatteedd  iinn  tthhee  iimmaaggiinnaattiioonn  ttoo  yyoouutthh,,  hhooppee,,  ccoouurrttsshhiipp  

aanndd  lloovvee..      

 

**SSuummmmeerr,,  aa  ttiimmee  ooff  rriippeenniinngg,,  iiss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  mmaattuurriinngg  ooff  rreellaattiioonnss,,  ttoo  ccoommrraaddeesshhiipp  aanndd  

ccoommmmuunniittyy,,  ttoo  ffeerrttiilliittyy  aanndd  ppaassssiioonn..      

  

**FFaallll,,  tthhee  ttiimmee  ooff  hhaarrvveesstt,,  iiss  rreellaatteedd  ttoo  rreefflleeccttiioonn  aanndd  ddeecclliinniinngg  vviiggoorr..      

 

**WWiinntteerr,,  wwhheenn  tthhee  eeaarrtthh  sseeeemmss  sstteerriillee,,  iiss  rreellaatteedd  ttoo  ddeeaatthh  aanndd  eemmppttiinneessss””  ((JJeewwkkeess  330022))..  

  

AArrcchheettyyppaall  SSyymmbboollss::  

--WWaatteerr::  bbiirrtthh--ddeeaatthh--rreessuurrrreeccttiioonn;;  ccrreeaattiioonn;;  ppuurriiffiiccaattiioonn  aanndd  rreeddeemmppttiioonn;;  ffeerrttiilliittyy  aanndd  ggrroowwtthh..  

  SSeeaa//oocceeaann::  tthhee  mmootthheerr  ooff  aallll  lliiffee;;  ssppiirriittuuaall  mmyysstteerryy;;  ddeeaatthh  aanndd//oorr  rreebbiirrtthh;;  ttiimmeelleessssnneessss  aanndd  

eetteerrnniittyy..  

  RRiivveerrss::  ddeeaatthh  aanndd  rreebbiirrtthh  ((bbaappttiissmm));;  tthhee  fflloowwiinngg  ooff  ttiimmee  iinnttoo  eetteerrnniittyy;;  ttrraannssiittiioonnaall  pphhaasseess  

ooff  tthhee  lliiffee  ccyyccllee..    

 

--SSuunn  ((ffiirree  aanndd  sskkyy  aarree  cclloosseellyy  rreellaatteedd))::  ccrreeaattiivvee  eenneerrggyy;;  tthhiinnkkiinngg,,  eennlliigghhtteennmmeenntt,,  wwiissddoomm,,  

ssppiirriittuuaall  vviissiioonn..  

  RRiissiinngg  ssuunn::  bbiirrtthh,,  ccrreeaattiioonn,,  eennlliigghhtteennmmeenntt..  

  SSeettttiinngg  ssuunn::  ddeeaatthh..  

  

 

 



AArrcchheettyyppaall  CCoolloorrss::  

--CCoolloorrss::  

  RReedd::  bblloooodd,,  ssaaccrriiffiiccee,,  ppaassssiioonn;;  ddiissoorrddeerr..  

  GGrreeeenn::  ggrroowwtthh,,  hhooppee,,  ffeerrttiilliittyy..  

  BBlluuee::  hhiigghhllyy  ppoossiittiivvee;;  sseeccuurree;;  ttrraannqquuiill;;  ssppiirriittuuaall  ppuurriittyy..  

  BBllaacckk::  ddaarrkknneessss,,  cchhaaooss,,  mmyysstteerryy,,  tthhee  uunnkknnoowwnn,,  ddeeaatthh,,  wwiissddoomm,,  eevviill,,  mmeellaanncchhoollyy..  

  WWhhiittee::  lliigghhtt,,  ppuurriittyy,,  iinnnnoocceennccee,,  ttiimmeelleessssnneessss;;  [[nneeggaattiivvee::  ddeeaatthh,,  tteerrrroorr,,  ssuuppeerrnnaattuurraall]]  

  YYeellllooww::  eennlliigghhtteennmmeenntt,,  wwiissddoomm..  

 

IImmppoorrttaanntt  ssyymmbboollss  aanndd  nnuummbbeerrss::  

--SSeerrppeenntt  ((ssnnaakkee,,  wwoorrmm))::  ssyymmbbooll  ooff  eenneerrggyy  aanndd  ppuurree  ffoorrccee  ((lliibbiiddoo));;  eevviill,,  ccoorrrruuppttiioonn,,  sseennssuuaalliittyy,,  

ddeessttrruuccttiioonn..  

 

--NNuummbbeerrss::  

  33  --  lliigghhtt,,  ssppiirriittuuaall  aawwaarreenneessss,,  uunniittyy  ((tthhee  HHoollyy  TTrriinniittyy));;  mmaallee  pprriinncciippllee..  

  44  --  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  cciirrccllee,,  lliiffee  ccyyccllee,,  ffoouurr  sseeaassoonnss;;  ffeemmaallee  pprriinncciippllee,,  eeaarrtthh,,  nnaattuurree,,  

eelleemmeennttss..  

  77  --  tthhee  mmoosstt  ppootteenntt  ooff  aallll  ssyymmbboolliicc  nnuummbbeerrss  ssiiggnniiffyyiinngg  tthhee  uunniioonn  ooff  tthhrreeee  aanndd  ffoouurr,,  tthhee  

ccoommpplleettiioonn  ooff  aa  ccyyccllee,,  ppeerrffeecctt  oorrddeerr,,  ppeerrffeecctt  nnuummbbeerr;;  rreelliiggiioouuss  ssyymmbbooll..  

 

AArrcchheettyyppaall  SSyymmbboollss::  

--WWiissee  oolldd  MMaann::  ssaavviioorr,,  rreeddeeeemmeerr,,  gguurruu,,  rreepprreesseennttiinngg  kknnoowwlleeddggee,,  rreefflleeccttiioonn,,  iinnssiigghhtt,,  wwiissddoomm,,  

iinnttuuiittiioonn,,  aanndd  mmoorraalliittyy.. 

-GGaarrddeenn::  ppaarraaddiissee,,  iinnnnoocceennccee,,  uunnssppooiilleedd  bbeeaauuttyy..  

--TTrreeee::  ddeennootteess  lliiffee  ooff  tthhee  ccoossmmooss;;  ggrroowwtthh;;  pprroolliiffeerraattiioonn;;  ssyymmbbooll  ooff  iimmmmoorrttaalliittyy;;  pphhaalllliicc  ssyymmbbooll..  

--DDeesseerrtt::  ssppiirriittuuaall  aarriiddiittyy;;  ddeeaatthh;;  hhooppeelleessssnneessss..  

--CCrreeaattiioonn::  AAllll  ccuullttuurreess  bbeelliieevvee  tthhee  CCoossmmooss  wwaass  bbrroouugghhtt  iinnttoo  eexxiisstteennccee  bbyy  ssoommee  SSuuppeerrnnaattuurraall  

BBeeiinngg  ((oorr  BBeeiinnggss))..  

--SSeeaassoonnss::  

  SSpprriinngg  --  rreebbiirrtthh;;  ggeennrree//ccoommeeddyy..  

  SSuummmmeerr  --  lliiffee;;  ggeennrree//rroommaannccee..  

  FFaallll  --  ddeeaatthh//ddyyiinngg;;  ggeennrree//ttrraaggeeddyy..  

  WWiinntteerr  --  wwiitthhoouutt  lliiffee//ddeeaatthh;;  ggeennrree//iirroonnyy..  

--TThhee  ggrreeaatt  ffiisshh::  ddiivviinnee  ccrreeaattiioonn//lliiffee..  

 


