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EL CAMÍ PERSONAL– PORS E INSEGURETATS
Explica la història que fa molt de temps va existir un rei i una reina que tenien tres
filles. La menor, Psique, de tan enlluernadora bellesa que era adorada pels humans com
una reencarnació de la deessa Afrodita. La deessa, gelosa de la bellesa de la mortal
Psique va ordenar al seu fill Eros que la jove s'enamorés de l'home més horrible i vil
que pogués existir. No obstant això, Eros es va enamorar d'ella i va llançar la fletxa a
la mar; quan Psique es va dormir, se la va endur volant fins al seu palau.
Per evitar la ira de la seva mare, Eros es presenta sempre en la foscor, i prohibeix a
Psique qualsevol indagació sobre ell. Una nit, Psique explica al seu estimat que trobava
a faltar a les seves germanes i volia veure-les ja que se sentia sola. Eros va
acceptar. Al matí següent, Psique va estar amb les seves germanes, que li van preguntar,
envejoses, qui era el seu meravellós marit sent Psique incapaç de dir-ho ja que mai
l’havia vist. Així, les gseves germanes la van convèncer perquè durant la nit encengués
un llum i observés el seu estimat, assegurant que només un monstre voldria ocultar la
seva veritable aparença. En fer-ho una gota d'oli bullint cau sobre la cara d'Eros
dormit, que desperta i abandona, decebut, la seva amant. Quan Psique s'adona del que ha
fet, prega a Afrodita recuperar l'amor d'Eros, però la deessa, rancorosa, li ordena
realitzar quatre tasques, gairebé impossibles per a un mortal per recuperar al seu amant
diví pel que perd part de la seva bellesa. Per recuperar-la Psique havia d'anar a l'Hades
i demanar a Persèfone, la reina de l'inframón, una mica de la seva bellesa que Psique
guardaria en una caixa negra ja que la bellesa de l'inframón és mortal al tacte humà.
En el seu retorn de l'inframón després de passar diverses vicissituds va decidir obrir
la caixa i prendre una mica de bellesa per si mateixa, pensant que així, Eros la tornaria
a estimar. Per a la seva sorpresa de l'interior va brollar un vapor narcòtic que la sumí
en l'amnèsia. Eros, que l'havia perdonat, va volar fins ella i va netejar el somni
dels seus ulls, suplicant llavors a Zeus i Afrodita el seu permís per casar-se amb
Psique. Aquests van accedir i Zeus va fer immortal a Psique.
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