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Aktiv skyggeside  

Mad, porno, alkohol/stoffer, 

gaming, arbejde, telefonen. 

Dulmer dig væk fra 

virkeligheden/sandheden 

Passiv skyggeside  

Konfliktsky, impotent. 

Pleaser/Nice Guy 

Tiltrukket af 

maskuline kvinder 

 

 

 

 

Aktiv skyggeside 

Fysisk/verbal 

dominerende. 

Væmmes over 

sårbarhed. 

Aktiv skyggeside 

Magtsyg- 

kontrollerende. 

Dommer/bøddel 

Perfektionist 

 

Kontrollerende 

Passiv skyggeside 

Magtesløs, underdanig og 

føjelig. 

Af maskuliniseret. 

 

Passiv skyggeside 

Godtroende/naiv. 

Taler sig selv ned. 

Tankemylder og frygt  

Passiv skyggeside  

Rådvild, udbrændt. 

Demoraliseret.  

Beskyldninger 

 

 

Navn:__________________________________________. Dato. ______________________ 

4 Arketyper aktive og passive skyggeadfærd og mønstre. 

 

 

 

 

Når du skal være HELT ærlig, I hvor høj grad fylder skyggeadfærderne i din tilværelse. 

Marker på en skala fra 0 i midten til 10 for uden og skraver i hvert af de 8 områder? 

  De modne Arketyper kvaliteter og egenskaber er skrevet med farver i hvert hjørne. 

 

 

Magiker siden regnes for det feminine tænkende og refleksive område. Elsker siden regnes for det feminine 

følelsesmæssige og sanselige område.  

Kriger kvadranten regnes for det maskulint handlende område og Kongen det maskuline visionære ledende. 

 

Hvis man har manglet/oplevet en forkert maskulin(fader)rollemodel, scorer man ofte højt i Kriger og Konge. 

Hvis man har haft et nært /intimt/svært forhold til ens mor scorer man ofte højt i Magiker og Elsker. 

 

Hvis du vil udforske de generationelle påvirkninger udfylder du et hjul for din mor og et for din far, og se hvem af dem du 

ligner og du kan udfylde et hjul for din partner eller den kvindetype du føler dig tiltrukket af, og se om er et match mellem 

dem og en af dine forældre. 

 

Først når du får klarhed over og accepterer de faktiske forhold, kan du ændre dem. 

De forskellige skyggesider påvirker hinanden, og du kan nok se hvordan dine er blevet til vaner, mønstre og 

livsstil? Er du for eksempel mest i de passive eller aktive sider? 

 

 
                                  
 

 

 

KRIGER 
Courage 
Energi  

 Integritet 

Vedholdenhed 

 

 

 

MAGIKER 
Clarity 

Selvindsigt 

Visdom 

Sammenhæng 

ELSKER 
Connection 

Sanselighed  

Skønhed  

Åbenhed 

 

 

 

Aktiv skyggeside 

Manipulerer/lyver/praler

for at skjule ens 

mindreværd 

/ uvidenhed 

 

 

KRIGER 
ENERGI  DISCIPLIN  

LOYALITET  

VREDE 

 

 

KONGE 
Purpose Vision 

Ledelse  

Orden  

Frugtbarhed 

 

 

 

Eksempel  > 

http://www.2bii.dk/

