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Skam over arketype grundfølelse Krops skam Relations skam Kompetence skam 
Skam over sorg. - / Elsker 
Skam over vrede. - / Kriger 
Skam over glæde. - / Konge 
Skam over frygt. - / Magiker 
Skam over din skamfølelse 

Skam over udseende 
Skam over helbred og krop 
Skam over sit selvbillede/karakter 
Skam over tanker og følelser 
Skam over seksualitet 

Skam over ensomhed og savn 
Skam over konflikter, underdanighed 
Skam over behov for godkendelse 
Skam over manglende  forståelse 
Skam over partner/børn/forældre 

Skam over manglende følelser 
Skam over klodsethed og 
manglende ordforråd 
Skam over succes / fiasko 
Skam over langsomhed / dumhed 

 

Kongen opretholder facaden, undgår situationer eller giver andre skylden 

Du undgår situationer (sociale sammenhænge) og mennesker der kan frembringe skamfølelse/ pinlighed/rødmen. 

Du begrænser og holder dit liv tilbage, du er stiv og formel. Du skjuler dig bag din sociale maske.  

Magt, status, rigdom. Du er perfektionistisk / tyrannisk. Eller selvkritisk og et selvfordømmende offer. 

Du beskylder andre for dine problemer, så du er fri for at tage ansvar. 

 

Magikeren undgår skamfølelse ved at lyve/manipulere eller spille naiv. 

Du lyver overfor dig selv og andre. Du bagatelliserer, generaliserer, fordrejer og benægter. 

 Eller du spiller naiv og dum og siger du ikke forstår hvad der sker,  for at undgå yderligere skam. 

Du gør dette fordi du er bange for at blive afsløret og afvist. 

Elskeren  gør sig afhængig 

eller isolerer sig. Du 

drikker, gambler, doper, 

shopper, træner, er  seksuelt 

overaktiv , porno, spiser, etc. 

for ikke at dulme skam. Eller 

du isolerer dig, bliver 

depressiv, impotent og 

ensom for at ingen skal se 

dig. 

Du dulmer eller får fred. 

 

Krigeren angriber andre 

eller sig selv 

Du angriber andre  verbalt 

eller fysisk. Du  mobber, 

udskammer og nedgør 

andre.  

Eller du angriber dig selv og 

nedgør dig selv eller skader 

dig selv på anden måde. 

 

  

Du undgår 

skam-følelser 

ved at gøre 

noget andet. 

Hvad kan du gøre?  

Vær ærlig overfor dig selv 

og genkend følelsen . 

Skriv ned de tanker,  

følelser og handlemønstre 

der trigger skamfølelsen i 

dig.  

Få hjælp til at sætte ord 

på din skam og du 

kollapser  tabuet. 

Det frigør dig fra "kamp, 

flugt og frys reaktionerne" 

og du generobrer din 

energi og bliver mere  glad 

og kreativ. 

 

Medbring evt. dine 

notater til våres samtaler. 

4 Arketyper, krop, relation og kompetence skam og hvordan du undgå at føle dem. 


