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De 4 maskuline arketyper. 
Kongen. Krigeren. Magikeren. Elskeren. 

Fælles for alle de 4 arketyper er at de i sine modne udgaver indeholder 

karakterstyrker og evner, vi som mænd efterstræber, men har svært ved 

at leve op til.  

Fordi vi som børn, manglede maskuline rollemodeller eller fik for megen 

eller for lidt opmærksomhed.  

Arketype coaching forløb handler i bund og grund om at afbalancere dine 

arketyper og genoprette din selvstændighed og din værdighed.  

Din sunde mandighed, din iboende maskuline autenticitet. 

 

Du bliver herre i eget hus og får kontakt med den dybere mening , både  

med dig selv og dit virke.  

 

Kriger arketypen - 

giver dig kraft til at handle og fastholde dig i dine gøremål. Krigeren udholder smerte 

og træthed fordi opgaven er af vigtigste prioritet. Man kan hvile bagefter, hvis det er 

tid. Krigeren arketypen sørger for dit helbred og din vitalitet. Han har kraft til at 

sætte grænser og sige stop og han kæmper frygtløs for at forsvare kongerigets 

grænser. Disciplin, loyalitet og et godt helbred 
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En krigers største formål er at bekrige noget farligt, forsvare noget der er godt og 

at udtrætte noget i forlængelse af Kongens visdom og beslutninger. 

Når krigeren har dårlig eller ingen kontakt til konge arketypens visdom og 

beslutninger, er han overladt til sig selv.  

Krigeren evner ikke at balancere sin kraft alene og har nogle gange for meget  af den 

og bliver Hyperaktiv eller Passiv. 

Den Hyperaktive Kriger. 

Arbejdsnarkomanen. 

Du koster af sted, og du fejer og du fejer, selv om det er fejet færdigt for længe siden. 

Du  koster rundt med dine medarbejdere og dine venner og du skubber dem væk 

med dine frustrationer. 

Du er som en maskine der skal gøre noget hele tiden. Du måler din lykke i dine 

resultater og ikke i den du er som mand og menneske. 

Du er på en måde besat af denne kraft og du er sikker på at hvis du slapper af bare ti 

minutter så falder verden fra hinanden.  

Du kan først mærke at du lever, når dit adrenalin kører og der er knald på. 

Du har kort lunte overfor dem, der, efter din mening er for langsomme og er der 

behov for en "røffel" så de letter røven, giver du gerne en hånd med. 

Pylrer de så skruer du bare op for volumen og hvis det ikke nytter så kan de godt 

skride, men de skal lige have at vide at de ikke duer, først.  

Det skal ikke mangle på motiveringen, hvis du forstår? 

Du er besat af at gøre noget og kan ikke sidde stille og du tror du er guds gave til 

menneskeheden. 

Han lever efter mottoet: Stress og dårlig ryg skal arbejdes væk. 

Dette er arbejdsnarkomanens holdeplads. 

Coaching til den Hyperaktive kriger. 

Når jeg coacher og vejleder manden der har for meget kriger energi handler det ofte 

om hjælp til stress reduktion. Det er skide svært, fordi det handler om at komme ned 

i tempo og give sig selv lov til at slappe af.  
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Det kan være skræmmende for disse mænd, fordi de føler at de svigter sig selv og 

alle andre.  

Men de kan dog hurtige mærke en bedring, både på stressen og på humøret og de 

bliver mere omgængelige og kan på gode dage, tage lidt pis på dem selv.  

 

De får faktisk mere fra hånden af bedre kvalitet og det giver jo god mening. 

 

De får afklaret deres Konge kraft og dens værdier så de bedre forstår de større 

sammenhænge.  

Det gør også at de får bedre kontakt til Elsker arketypen.  

De lærer at nyde tilværelsen uden at skulle knokle sig ihjel først. 

Den Passive Kriger 

Når en kriger løber tom for energi er det som om hele ham kollapser. 

Han bliver reaktiv og afventende og lader sig tryne. 

Der hjemme. 

Ahh, shit.  

Gad vide hvilket humør hun er i når jeg kommer hjem? 

Håber ikke hun har opdaget at jeg ikke nåede at støvsuge inden jeg tog af sted.  

 Jeg kører sku indenom tankstationen å køber en buket blomster med og den der 

mørke Marabou chokolade.  

Det er bare så pinligt når hun vader rundt i huset og skælder ud og det er altid et 

eller andet. 

Hun er aldrig tilfreds, hverken med mig, mine venner eller måden jeg håndterer min 

chef når han brokker sig. 

 Jeg føler mig som jagtet vildt og ja, jeg føler mig bagud og det er aldrig godt nok. 

På jobbet. 

Chefen kan godt være lidt grov når han tromler, men det er nok noget om snakken, 

jeg kommer  jo tit for sent og så er det jo hende søde over i regnskabet der tager sin 

tid. 

Jeg tør ikke sige fra overfor drilleriet, fordi jeg er bange for at blive fyret. 
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Det hele er for pinligt og jeg håber snart der sker et mirakel. 

Mirakler sker, som du nok ved, ikke så tit og du dulmer smerten og fortvivlelsen med 

mere og mere alkohol eller medicin og du går mere og mere i stå. 

Det  har store virkninger på familie og jobsituation, på den måde at de holder ikke 

ret længe. 

Den negative spiral kører og du ved ikke hvad du kan gøre.  

 

 

Coaching til den passive kriger, handler om at tilføre eller aktivere ens energi. 

Han skal motiveres til at få fat om roden, komme op af sofaen og sætte sig nogle 

konkrete mål. 

Han skal revurdere sin kostplan og han skal  købe klippekort til fitness center, nej det 

er i første omgang godt nok at gå nogle ture og få noget frisk luft. 

 

Han lærer at afdække og respektere sine grænser, så han kan sige til og fra uden 

frygt. 

Han søger indad, kontakter til sin konge kraft og finder det han vil kæmpe for og 

kæmpe mod.  

Det er i første omgang at overvinde frygten for at sige fra overfor mobningen fra 

konen og kollegaer og genfinde selvrespekten og glæden ved jobbet og kærligheden. 

 

 

Mænd lever ofte i en af to verdner.  De føler succes, stolthed og ære eller de 

føler sig som fiaskoer og er overbevist om at det fører til vanære, så de bærer 

på en indre skam der binder dem til offerrollen.  

 

At bede om hjælp er udelukket fordi det vil udløse endnu mere skam og den 

negative spiral skruer sig nedad. Derfor er det at mænd går ned med stress 

før de beder om hjælp og støtte.  

 De får helbredsproblemer og bliver syge fordi de kompenserer med det 

eneste de kender til :Arbejd mere, knokle på, lave noget eller de dulmer 

skammen og smerterne ved selvmedicinering og kække bortforklaringer.  

De gør så godt de kan, men det gør det mange gange værre.  
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På længere sigt ønsker han at forbinde sig med hans indre Konge kraft og dens vision 

for hans formål og  eftermæle. Det kan lyde lidt voldsomt, men er dybt motiverende. 

Han får tilfredsstillet hans længsel  efter noget stort at gå i krig med, noget at 

kæmpe for, noget der skal beskyttes og forsvares. 

Det giver krigeren rigtig god mening. 

 

Hvis du kan genkende noget fra denne tekst og er nysgerrig på hvordan du kan 

ændre dine vaner og få en mere  afbalanceret "mandighed", så kontakt mig og vi 

aftaler en uforpligtende samtale. 

Venlig Hilsen 

 

 

Mandecoach og mentor. 

 

Når man læser om de forskellige arketyperne, genkender man ofte lidt i den ene og 

lidt i den anden eller tredje eller fjerde. 

Fordelen med et arketype coaching forløb, er at man afbalancerer alle arketyperne 

på en gang og stabiliserer ens indre liv og styrker sig selv på mange områder og 

niveauer på samme tid. 

Læs om de andre Arketyper. 

Elskeren 

Kongen 

Magikeren 

Tilbage til forsiden 

 

http://www.2bii.dk/wp-content/uploads/2016/06/Elsker-historie.pdf
http://www.2bii.dk/wp-content/uploads/2016/06/Konge-historier.pdf
http://www.2bii.dk/wp-content/uploads/2016/06/Magiker-historie.pdf
http://www.2bii.dk/

