
                  Coaching for mænd                      www.2bii.dk    mail@2bii.dk  Mobil: 20 16 29 11. 

                                        Gør det der virker                               Engtoftevej 34.1. 9000 Aalborg. DK 
                                                                                                                                          CVR: 30953088. Jyske bank Reg.nr.: 7837-Knr.1137171 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pleaser.  

Jaloux, mut og 

indelukket. 

Kender ikke egne  behov. 

 

Misbruger  af sex, og 

andre rusmidler.   

Mangler stopklods. 

Kender kun egne 

behov. 

Tromler andre med 

verbal og fysisk magt. 

Foragt for andres 

følelser. 

Sadist 

Jeg har ret, punktum. 

Kontrollerende, 

regelbundet og  kynisk. 

Marionet. 

Ubevidst ensom. 

 
 

 

Konflikt sky, føjelig, 

grænseløs. Dørmåtte. 

Passiv vrede. 

Masochist 

Bortforklarer og 

manipulerer. 

Charlatan. 

Kamæleon, "shape 

shifter" 

 

Medløber. 

Kraftløs / 

opgivende. 

Nede med stress. 

 

 

 

Navn:__________________________________________. Dato. ______________________ 

Afklar din passive og aktive Mr. NICE GUY adfærd. 

Områderne svarer til "skyggeområder" for de 4 Arketyper. 

 

 

 

Når du nu skal være  HELT ærlig, hvor høj grad er de aktive i dit liv, nu 

Marker fra 0 i midten til 10 for uden,  

Tænk fx. på din gentagende måde at agere i forhold til udfordringer/kvinder, etc. 

De farvede felter beskriver de modne arketypers kvaliteter, formål og grundfølelse. 

 

 

Uselvstændig 

Perfektionist 

psykopatisk. 

Over ansvarlig. 

Selvdestruktiv 

og naiv. 

Offer 

Martyr 

Uansvarlig 

 

 

 

 

 

Det kan være noget af en mavepuster at få øje på hvordan det står til og du kan se det som et "wake up call" og 

som en mulighed til at lave om på det, hvis det er det du vil. 

Din måde at håndtere livet på er ikke andet end en konstrueret "strategi" til at begå dig i livet og ofte spænder 

man ben for den man i virkeligheden er. 

Dit landkort er blevet falskt og forkvaklet og det er på tide at installere et nyt indre kompas. 

 

Genfind din ægthed, din mandighed, din ærlighed og integritet 

Kontakt 2bii for en uforpligtende samtale. 

                                                                             Venlig hilsen 

                                                                         
        Tag kontakt her 
 
 
 

 

 

 

KONGE 

Struktur / orden 

Ro og balance. 

Glæde 

 

KRIGER. 

Disciplin 

Handlekraft 

Vrede 

 

MAGIKER 

Indsigt / mystik 

Intuition / tænkning 

Frygt 

 

 

ELSKER 

Sanselighed / skønhed  

Kærlighed / nærvær. 

Sorg 

 

 

 

 

 
Tankespind  

Fantasier 

Kreativt kaos 

 

Sanse afhængig. 

Drænet for energi. 

Tom indeni 

Beskylder andre for 

årsagen til ens 

problemer. Uskyldig 

og umoden. 

KRIGER 

Energi /selvdisciplin 

Handlekraft 

Vrede  

 

 

http://www.2bii.dk/kontakt-2bii/
http://www.2bii.dk/kontakt-2bii/

