Navn:__________________________________________. Dato. ______________________
Brug din indre Magiker og afklar din passive og aktive Skygge adfærd.
Områderne svarer til de 8 skygge områder for de 4 Arketyper.
I hvor høj grad er de aktive i dit liv, nu når du skal være HELT ærlig?
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.

MAGIKER
ALKYMI INDSIGT
SPIRITUALITET
FRYGT

Beskylder andre for
at være årsagen til
ens problemer.
Uskyldig / umoden.
OFFER

Selvdestruktiv
Martyr
Uansvarlig

Andres behov
kommer først. Jaloux,
mut og konfliktsky.

SANSELIGHED
SKØNHED ENHED

FØLSOM

REDDER

SORG

Bortforklarer
/manipulerer.
Charlatan. Kamæleon,
REDDER

ELSKER

Misbruger alt.
Besat af sex og kærlighed
Krævende.
OFFER

Tankespind
Fantasier
Kreativt kaos

Sanse afhængig.
Drænet for energi.
Tom indeni

Dominer andre med
trusler og fysisk magt.
Tromlende, voldelig.
KRÆNKER

Jeg har magten.
Tyran, kold og kynisk.
Styrer andre med kontrol
og kynisme.
KRÆNKER

KRIGER
ENERGI DISCIPLIN
LOYALITET

VREDE

Giver op for at få
fred. Føjelig, kraftløs
/grænseløs, dørmåtte
OFFER.

Uselvstændig
Perfektionist
psykopatisk.
LOGISK

Marionet,
svækling/nedbrudt.
Doven / fej. Falsk
stolthed. OFFER

KONGE
ORDEN FRUGTBARHED
SIKKERHED

LYKKE

Det kan være noget af en mavepuster at få øje på hvordan det egentlig står til. Kommer du til at dunke dig selv i
hovedet? Du kan se det som et "wake up call" og en mulighed til at rette op på det..
Dine måder at håndtere livet på er ikke andet end "strategier" du har installeret hen ad vejen.
Du fejler egentlig ingenting så det er ikke noget at skamme sig over.
Dit landkort er blevet falskt og forkvaklet og det er på tide at installere et nyt kompas.
Du får måske øje på skyggens færd mellem de forskellige områder og hvordan det skaber adfærdsmønstre hos
dig? Ønsker du at få mere balance og selvrespekt, så kontakt 2bii for en uforpligtende samtale.
Venlig hilsen

Tag kontakt her

Coaching for mænd
Gør det der virker

www.2bii.dk mail@2bii.dk Mobil: 20 16 29 11.
CVR: 30953088.

