
 Coaching for mænd                     www.2bii.dk    2biicoaching@gmail.com  T: 20162911.  

                 Gør det der virker                                              CVR: 30953088.  

 
 

Påkaldelse af de 4 Maskuline Arketyper. 

Arketyper er konstellationer af psykologiske, mentale og mytologiske energier på linje med de 

Nordiske og Græske Guder, og lidt som de Katolske hælgener/ikoner. 

De er kræfter i det kollektive og personlige ubevidste, strømninger af maskuline kræfter / spirits, 

du kan blive mere bevidst om og trække på.  

Du skal ikke blive til en Kriger, en Konge, Magiker eller Elsker, du skal lære at indgå i en 

afbalanceret relation til de forskellige Arketyper. 

Når du ikke er bevidst om disse voldsomme energier, vil de styre dit liv. Det kan aflæses i din 

Arketype skyggeadfærd, enten ved, at du har for meget Arketype energi i den aktive skyggeside, 

eller du har mistet eller har ringe kontakt med dem og udlever dit liv i de passive skyggesider.  

Din afklaring af skyggeadfærd, har gjort dig bevidst om hvor meget eller lidt den fylder og du har 

nu mulighed til at oprette en bevidst kontakt til de modne 4 Arketyper, og bruge energien til at 

udligne ubalancen og udvide dine potentialer, blive en bedre mand og få mere tilfredshed med dig 

selv og dit liv. 

Opgave 1.  

Du skal finde 4 artefakter – en ting/objekt / smykke / dolk,  etc. Der hver især repræsenterer hver 

af de 4 Arketyper. Se videomanual til Arketype Artefakter. 

Opgave 2. 

Etabler et helligt sted, et lille alter, et sted der er dit eget, hvor du placerer dine 4 Arketype 

artefakter, ting eller symboler, et stearinlys, lidt vand, samt et billede af dig selv som lille dreng. 

Det den unge prins, der vokser op og forvalter din voksne Konge Arketype energi. 

Opgave 3. 

Sæt tid af til påkaldelse og dialog med dine 4 Arketyper, gerne dagligt morgen og aften hvis du er i 

stærk proces, eller en gang pr uge i forbindelse med din langtids planlægning. 

De er dine ”sprits” vejledere, mentorer, guider, indre bestyrelsesmedlemmer, ministre, om du vil. 

De er her for dig og du kan nu påkalde dem, udtrykke din taknemlighed og stille dem spørgsmål, 

komme i dialog med dem, bagefter kan du meditere over hvad svarene betyder, eller du bare 

mærker det i din krop eller som en stemme indeni dig. 

 

Opgave 4. Påkaldelsesritual 

Vask dit ansigt og dine hænder i koldt vand, og lav en kort meditation, grounding øvelse, 

beroligende vejrtækning etc. Brænd noget røgelse, spil noget meditativ musik, sæt dig foran altret 

og læs påkaldelserne en efter en. Du kan tilføje personlige taksigelser, ønsker og bønner til de 

enkelte. 
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HERE GOES 
Indledende påkaldelse 

Jeg påkalder de evige Maskuline Arketype energikilder der lever i mig og i mine omgivelser. 

Hold det pågældende artefakt i hænderne eller kik på symbolet inden du fremsiger dine påkaldelser. 

 

Jeg påkalder hermed Kriger Arketypen. 

Husk artefakt. Tak for den selvrespekt, stolthed og 

sikkerhed jeg opnår ved at være i kontakt med dig. 

Det gør at jeg evner at skære igennem og sætte 

sunde indre og ydre grænser, og kan bryde fri af 

afhængigheder og give slip på det der ikke tjener 

mig og spænder ben for den gode sag. 

Jeg beder om mod og styrke til at få ting gjort, selv om jeg ikke har lyst, og visdom til at vælge mine ord og 

mine kampe. Jeg beder om udholdenhed og disciplin, så jeg kan beskytte og bevare det værdifulde, til at stå 

ved min sandhed styrke min værdighed. 

 

Tilføj eventuelt personlige taksigelser, ønsker og bønner: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Amen / Namaste / so be it.  

 

Jeg påkalder hermed Magiker Arketypen 

Husk artefakt. Tak for den indsigt, klarhed, sindsro 

og selvkontrol jeg opnår ved, løbende, at være i 

kontakt med dig. Tak for den tilgang jeg får til en 

dybere visdom. 

Det åbner og træner mit sind til en evigt 

ekspanderende bevidsthed. 

Du hjælper mig til at se mystiske sammenhænge og praktisk forståelse for hvordan alkymien gør mine 

specielle talenter mere relevante, nyttige og anvendelige for mig og mit livsværk. 

 

Tilføj eventuelt personlige taksigelser, ønsker og bønner: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Amen / Namaste / so be it.  
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Jeg påkalder hermed Elsker Arketypen 

Husk artefakt. Tak for den tilhørighed, ægte 

intimitet, sex og kærlighed jeg opnår ved at være i 

kontakt med dig. 

Jeg omfavner min indre Elskers evne til nydelse, 

sanselighed, taknemlighed og glæde over selve 

livet. 

 

Tak for alt det skønne, sanselige og erotiske du beriger mit liv med. Tak for at du hjælper mig til mærke mig 

selv og mine følelser, til at nyde de skønne kunster, kærlighed, erotik, livets sanselighed og overflod. 

Tak for at du forbinder mig med naturen, det uendelige univers og åbner mig for de mange vidunderlige 

mirakler. 

 

Tilføj eventuelt personlige taksigelser, ønsker og bønner: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Amen / Namaste / so be it.  

 

 

Jeg påkalder hermed Konge Arketypen 

Husk artefakt. Tak for den orden, vision og vækst 

jeg opnår ved at være i kontakt med dig.  

Tak kære Konge, for det formål og mening du giver 

mit liv. Tak for at du harmoniserer og forener 

modsætninger så jeg skaber mere orden ud af det 

kaos jeg har oplevet. 

Tak for din vejledning og de velsignelse jeg modtager, så jeg kan træde ind i min suverænitet og maskuline 

værdighed, som den mand jeg er ment til at være.  

 

Tilføj eventuelt personlige taksigelser, ønsker og bønner: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Amen / Namaste / so be it.  

 

Afslut dit ritualet ved at tage 3 dybe langsomme vejrtrækninger med lukkede øjne og sig tak fra dit hjerte. 
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