
ELSKEREN 

Elskeren er en af de 4 maskuline arketyper. 

Kongen Krigeren Magikeren og Elskeren. 

Den modne Elsker arketypen står for 

nydelse, passion og skønhed og  

sansernes evige beruselse. 

Den skønne musik, de dejlige toner,  

harmonier og  sang.  

 

Den gode lækre mad med farver, 

krydderier og smagfulde åbenbaringer. 

 

Alverdens drikke og deres berusende,  

bedøvende og opkvikkende virkninger. 

 

Påskønnelse af skønhed i naturen. Planter, 

dyr, himmel, bjerge, skov og vand i alle 

variationer i deres fantastiske berigende forskellighed. 

 

Poesiens fablende drømme og ordenes dansende rytmer. 

Kroppes sensualitet og sammensmeltning med hinanden i ekstatisk,  yndefuld og grænseløs nydelse og 

nærvær. 

 Elskeren er åben, gavmild og sårbar. 

 Elskeren er den der søger den ultimative nydelse i alle sammenhænge.  

 Elskeren giver af sig selv med et åbent hjerte i uendelig taknemlighed. 

 Elskeren føler sig forbundet med alt og føler altets strålende energi  og kan koble sig på det.  

 En jordisk og universel forbindelse til livet store hjerte. 

Dette er den modne Elskers egenskaber. 

Elskerens evner til at åbne sig for disse egenskaber og værdier bygger på ens åbenhed og accept af ens 

krop, ens seksualitet og følelsesliv. 

Disse egenskaber dannes tidligt i ens liv. 

 Måske har du fået en fordomsfri  indføring i seksualitetens energier og glæder? 

 Måske er du blevet støttet og elsket for dine følelser og dit væsen ? 

 Måske har du ubetinget blevet mødt og elsket for den du er? 

Eller du har blevet latterliggjort, nedgjort eller skammet ud,  for dine seksuelle lyster og blevet hæmmet og 

forhindret i at nyde din krop og dine sanser.  

Måske er du blevet krænket og udnyttet eller svigtet og manipuleret. 

Du har måske fået trukket fordomme og regler ned over hovedet. 



Du har måske blevet svigtet så dine sanser, fornemmelser og følelser bedrager dig? 

Du har måske ikke fået dækket dine naturlige behov for kærlighed, sikkerhed, og vejledning og du har 

lukket ned for det der er godt og sundt for dig. 

På denne måde kommer du til at agere i Elskerens polariserende aktive eller passive skyggesider. 

Hvis du har "deponeret" din Elsker energi  hos din kvinde og håber på at hun på magisk vis kan få dig til at 

elske mere "rigtigt" og tale mere om følelser. 

Måske har i stilletiende fordelt rollerne mellem jer på den måde at hun står for følelseslivet og du står for 

det praktiske.  

Så har du ikke bare deponeret dit håb for et godt parforhold i en urealistisk fantasi, men du har også lukket 

ned for og undertrykker  dine egne følelser. Du er frøen der  tror et kys fra prinsessen vil ophæve 

forbandelsen. 

Måske du bruger masser af tid og energi på at lave om på hende, redde hende/ gøre hende lykkelig? 

Et sikkert tegn på at du lever i denne vildfarelse og illusion er hvis du tænker og håber:  

Bare du vil elske mig, som den jeg er , så vil jeg blive lykkelig. 

Bare du kunne være mere sød og mindre skrap og krævende, så var jeg en lykkelig mand. 

Din manglende selvbevidsthed, gør at du efterlever din "programmering" uden at kende dig selv.  

Din barndoms erfaringer har forkludret din evne til at håndtere dig selv og du lever dit med en kronisk lille 

depression.  

 

Elskerens  aktive skygge adfærd. 

Du tilfører dig selv forskellige substanser der kvikker dig op og 

du opsøger stemningsændrende oplevelser for at føle dig ok. 

Du "overstimulerer" dig selv og udvikler en afhængig 

personlighed hvor der skal tilføres alkohol, cigaretter, mad, 

sex, kærlighed, for at du kan føle dig "normal". 

 

Du udvikler en afhængighed til dit foretrukne "fix" og det 

overtager din hverdag på en snigende måde. Du bliver 

afhængig og bortforklarer det ved at kalde det for dårlige 

vaner og du magter ikke at ændre på dem, fordi de er blevet  til dit liv.  

 

Du er mere og mere krævende og utilfreds og ingen er gode nok for dig. 

 På denne måde holder du den nærhed du savner så smerteligt på behørig afstand, så du er fri for at 

genopleve afvisning og den skræmmende intimitet. 

 



Denne adfærd har en progressiv udvikling som er skadeligt for dit fysiske, følelsesmæssige og mentale 

helbred. 

Elskerens passive skygge adfærd. 

Når du bliver træt af din aktive skyggeadfærd, har du 

en tendens til at "kollapse" og ønsker at isolerer dig. 

 

Du bliver asocial og finder glæde i at være alene og 

dyrke dine hemmelige hobbies, som kan virke 

excentriske og creepy på andre. Så du holder det for 

dig selv og lever lidt et liv i din egen verden hvor 

andre ikke er velkomne. 

 

Din seksuelle drift går helt  i stå og det er ikke ret 

meget der kan hidse dig op. Du synker måske hen på sofaen og trækker gardinerne for. 

Du svarer ikke på opkald og isolerer dig mere og mere fra omverden.  

Din krop sygner hen og du passer hverken din kost eller motion, det kan jo være lige meget. 

En skønne dag føler du en god energi og går i byen, du får lidt at drikke, det griber om sig og du bliver social 

og udadvendt.  Du oplever en ny periode i den aktive skyggeside, så længe det varer. 

_______________________________________________________________________________________ 

Vi har alle disse egenskaber. 

Disse beskrivelser er lidt skåret ud i pap, men du kan sikker genkende noget fra hver af dem. 

Vi har alle "en rem af huden" indenfor disse områder og der er ingen der er perfekte og helt  modne. 

Den modne Elskers idealer og egenskaber  er ikke en personlighedstype, men en psykologisk grundstruktur, 

vi som mennesker kan respektere og bruge som rettesnor og  forbillede,  når vi ønsker at arbejde med 

skyggesiderne og udvikle Elskerens modne egenskaber i våres liv. 

Elskerens rolle 

Elskerens rolle er at tilføre oprigtig glæde, sjov og nydelse til våres liv.  

Elskeren åbner dit hjerte og dine følelser.  

Elskeren gør dig sårbar og oprigtig. 

Uden den blev vi kolde, kyniske og beregnede manipulatorer der grådigt rager til sig og spænder ben for en 

selv og andre.  

 

 

 

 



Elskeren tilfører de andre arketyper empati og kærlighed og sørger for det går rigtig for sig. 

 Den tilfører Krigeren empati og kærlighed, så den ikke ruster fast i sine krænkende skyggesider . 

 Den tilfører Magikeren evnen til at bruge sin magi på en altruistisk måde, til bedste for et større 

formål. 

 Den tilfører Kongen evnen til at tilgive og rumme forskellighed, så Kongen er fri for at udleve sine 

tyranniske og uansvarlige sider. 

 

 

 

 

 

 

 

Elskeren har hjertet på den rigtige plads, til glæde for sig selv, andre og samfundet generelt. 

Hvis den kan, må og tør tillade sig det? 

Venlig hilsen 
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