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Aktiv ”Maskebærer” 
Manipulerer/lyver/praler, for at 

skjule dit mindreværd 

/uvidenhed. 

Fokus på facaden/udadtil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er sandheden om, den du er blevet til.  

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

De forskellige skyggesider påvirker hinanden, og bliver til vaner, mønstre og en livsstil der skaber din 

identitet.   

Er du mest i de passive eller aktive sider, Impostor eller Nice Guy 

Er det et område der bliver ekstra tydelig for dig? 

Trickspørgsmål: Hvad tænker du er fordelen ved din adfærd i dette område? 

I Arketype Potentialehjulet finder du modgiften til din skyggeadfærder. 

Karl-Otto Sandvik.  
4 Arketype Coach og mentor for mænd 

 

Aktiv ”The Addicted” 
Mad, porno, alkohol/stoffer, gaming, 

arbejde, spil, telefon, So Me, etc. 

Du tjekker ud og 

undgår/flygter fra relationer, 

situationer, tilstande og følelser 

Passiv 
 ”Medafhængig” 

Konfliktsky, impotent, pleaser/ 

følsom Nice Guy, mors dreng 

Tiltrukket af styrende kvinder 

 

 

 

 

Aktiv ”Tromler” 
Fysisk/verbal dominerende. 

Væmmes over sårbarhed. 

Indad  / udad? 

Impostor 

Overachiever 

Aktiv ”Almægtig” 
Tyrannisk 

 Magtsyg- kontrollerende. 

indad / udad? 

Krænker/lakaj. 

Perfektionist 

Passiv ”Offer” 
Magtesløs, underdanig og føjelig, 

flad på energi. 

Straffer dig selv/kujon 

Overspringshandlinger/ 

Afhængigheder 

 

 

 

Passiv 
 ”Uskyldig” 

Godtroende/naiv/dum.. 

Taler mig selv ned. 

Tankemylder, angst og 

ubeslutsomhed. 

 

  

Passiv ”Follower” 
Rådvild, rodløs, 

udbrændt, misundelig. 

Bange for andres styrke 

 

Inaktiv, gået i stå 

4 Arketyper aktive og passive skyggeadfærd. 
Navn_________                     Dato. ______________________ 

 

 

 

 

 

KRIGER 

Power & Persistence 
Mod & Fokus 

Energi  

 Integritet 

 

 

 

MAGIKER 

Potential & Progress 
Selvindsigt 

Visdom - Alkymi 

Sammenhæng 

 

ELSKER 

Pleasure & Play 
Sanselighed  

Skønhed  

Forbindelse/connection 

 

 

 

KRIGER 
ENERGI  DISCIPLIN  

LOYALITET  

VREDE 

 

 

KONGE 

Purpose & Passion 
Orden  

Vision 

Frugtbarhed/vækst 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

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

Sæt tal på og skraver i de 8 områder, som vist i eksemplet.  

Fra 10 for uden og 0 i midten, omvendt af dit potentialehjul.  

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

 

 

 

http://www.2bii.dk/

