
Finn dine brand-arketyper
 

Her kommer en gjennomgang av de 12 ulike arketypene. Hvilke er
sterkest hos deg?

 
I branding forholder vi oss til de to arketypene som er sterkest

representert i oss. Det gir deg din unike kombinasjon som kan åpne
for mange nye kule muligheter! 

 
Hvis du finner dette spennende vil jeg anbefale deg å ta den fulle
testen og få det ordentlige svaret ditt + arketypekortene (som du

skimter på bildet i bakgrunnen her).
 

Kortene inneholder den spirituelle kontrakten, samt styrker,
utfordringer, brand-ord og mer nyttig info for hver av arketypene slik

at du kan begynne å bruke dem i brandingen din med en gang.
 
 

Ps: Mange gjetter feil arketype først, og får en verdifull aha-
opplevelse når de tar den ordentlige testen. Jeg trodde jeg var

alkymist, men det viste seg å ikke stemme... Jeg er
kunstner/eventyrer, og elsker det!

 
Håper du vil like denne spennende testen. Enjoy!

Arketypene



ARKETYPENE

Den romantiske arketypens spirituelle kontrakt
“To deepen intimate connections”
Den romantiske arketypens dypeste ønske er å oppnå intimitet, dyp kontakt og følelse
av å være utpekt som spesiell. Romantikeren spenner hele spekteret fra ren seksualitet
via varig kjærlighet til dypt vennskap. Den Romantiske arketypen er oppmerksom, ofte
elegant og gir en følelse av å være elsket og ønsket. Romantikeren spiller på vårt
grunnleggende behov å bli elsket og verdsatt. Den romantiske arketypen appellerer til
vår dype lengsel etter det ideelle forholdet.

Den omsorgsfulle arketypens spirituelle kontrakt
“To care for, nourish and protect our mind, body and soul”
Den omsorgsfulles medfølelse, raushet og omsorg omslutter oss med følelsen av at vi
er hjemme. De tar vare på helse, lykke og velvære ved å roe smerter og trøste våre
hjerter. Den omsorgsfulles dypeste ønske er å ta vare på menneskene og tingene i sin
verden, og holde dem trygge og beskyttet. Selv om arketypen ofte er forbindes med
kvinner ("Moder Jord"), kan menn også ta denne rollen. Selv om de ikke er sentrum for
oppmerksomheten, gir den omsorgsfulles innflytelse gjenklang gjennom hele
samfunnet og i våre sosiale programmer. Den omsorgsfulle arketypen appellerer til
vårt behov for komfort og aksept, uansett hva som skjer.
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Den uskyldige arketypens spirituelle kontrakt
“To make us new again”
Den uskyldige bærer et løfte om at vi kan være lykkelige. Den uskyldiges barnlige
appell berører hjertet vårt og gir håp om at vi på en eller annen måte kan unnslippe det
hektiske livet rundt oss, og i stedet finne oss selv i vår egen versjon av Paradis. Den
uskyldiges urokkelige tro og optimisme snakker til vår lengsel etter for enklere tider,
sunnhet og ærlige verdier. Det uskyldige brandet skaper langvarig lojalitet fordi det
alltid er en del av oss som enten vil være et barn igjen, eller føle seg tatt vare på i minst
ett område av livet. Uan sett hvor praktisk produktet som tilbys er, vil det når det er
laget av den uskyldige arketypen, få oss til å smile, føle oss bra og få troen på verden
igjen.

Eventyreren/oppdageren sin spirituelle kontrakt
“To discover deep fulfilment, freedom and authenticity”
Oppdagerens oppgave er å søke etter nye opplevelser. Oppdageren har en fot i både
den fysiske og i den åndelige verden, ettersom de ser begge verdener som landskap av
muligheter og selvuttrykk. Oppdageren er ofte rastløs og ofte ambisiøs i sin søken er
etter individualitet og unikhet. Oppdagere føler seg ofte alene (siden de vanligvis går
foran, går opp en ny sti) og viker unna det å være avhengig av andre. Deres intense
lengsel etter vidåpne horisonter og opplevelser som er nye eller annerledes holder
dem på farten. Oppdageren omfavner lett nye kulturer og ideer. Oppdagerens dypt
forankrede behov for selvuttrykk og individualitet gir oss et positivt forbilde for å
oppdage vår egen unike kraft og originalitet.
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Kunstnerens spirituelle kontrakt
“To confidently honor self-expression”
Kunstnerens evne til å forestille seg det vanlige og gjøre det om til noe ekstraordinært
er drevet av et dypt ønske om å gjøre ting annerledes enn de i utgangspunktet er.
Kunstnerens fantasi og uvillighet til å tilpasse seg er en katalysator for innovasjon og
en uendelig strøm av muligheter. Det andre ser på som bare leirklumper,
malingsklatter, lerret, murstein og mørtel, ser kunstneren på som et ubegrenset
potensial til transformere vår menneskelige opplevelse. Kunstnerens kjærlighet til
skjønnhet, design og kreativitet kan uttrykkes i alle former, fra eksklusiv kunst, til det å
omskape hverdagsoppgaver, gjenstander og redesigne livene våre. Kunstneren løfter
oss opp og gir oss tillatelse til å skape – ikke bare hvordan vi ser vår verden, men også
hvem vi er i den.

Den vise arketypens spirituelle kontrakt
“To discover the truth and share wisdom”
Den vise arketypen er drevet av det å søke etter informasjon, visdom og innsikt, og
dele funnene med resten av verden. Den vise er en naturlig skeptiker og søker etter å
finne indikasjoner eller bevis for å validere sine funn, innsikter eller hypoteser. På sitt
beste integrerer den vise informasjonen og innsikten for å løfte vår ånd og fremme
våre liv. Når den vise gir uttrykk for sine gaver, er hun/han i stand til å avdekke sann
visdom ut fra harde fakta. Den vise verdsetter erfaring, råd og arv. Den vise appellerer
til vårt ønske om saklighet, logikk og forklaringer for å støtte opp under vår innsikt.
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Heltens spirituelle kontrakt
“To achieve grace by triumphing over adversity”
Heltenes tapperhet og mot kan ta mange former, fra seighet, erobring og kampvilje,
til det å kjempe for de som ikke kan kjempe for seg selv. Helten finner styrke i
motgang og verdsetter kraft, ære og ambisjon. Heltenes reise kan være fysisk, men det
kan også være en indre søken etter å være verdifull, møte frykt og overvinne store
hindringer. Heltenes makt og styrke kanaliseres ofte til ekstrem konkurranse- evne, når
den er rettet mot et høyere mål. Heltens utholdenhet, stayerevne, mot og
besluttsomhet inspirerer oss til å oppnå mer enn vi trodde var mulig. Uansett hva som
skjer hjelper helten oss med å utnytte vår egen følelse av ære, verdier og besluttsom-
het.

Den humanitære arketypens spirituelle kontrakt
“To speak up for the common man/woman”
Den humanitære arketypen er den udekorerte helten. Den humanitæres preferanse er
å jobbe i kulissene for det han/hun mener er rettferdig. Selv om de liker seg best i
bakgrunnen er de villige til å stå i sentrum for en sak som er viktig nok. Den
humanitære arketypen ønsker å være sikker på at den vanlige personen føler seg hørt,
anerkjent og verdsatt. Med deres “Jeg er akkurat som deg"-vibe er de ofte drivkraften
bak store sosiale endringer. De leder fra skyttergravene og inspirerer ofte andre med
sin enkle, rettferdige karakter. Den humanitære arketypen tar i bruk vårt ønske om å
vite at vi alle teller, og vi har alle vår stemme, uansett hvilken status vi har i livet.
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Lederens spirituelle kontrakt
“To create order, peace and prosperity”
Lederens livsoppgave er å skape strukturer slik at andre kan blomstre. Selv om de ofte
er stille, er de kommanderende, autoritære og har liten tålmodighet overfor
tvetydighet. Lederarketypen appellerer til vårt ønske om å føle oss viktige, av å ha
kontroll og ta ansvar. Lederen hjelper oss å bli kongen, dronningen eller Gudinnen av
vårt eget domene. Mens lederen kan fremstå dominerende eller eneherskende, ligger
deres sanne gave i det å legge til rette for lederskap, velstand og suksess for andre.

Alkymistens spirituelle kontrakt
"Making dreams come true"
Alkymisten er den visjonære, katalysatoren, innovatøren, den karismatiske lederen,
formidleren, sjamanen, healeren eller medisinmannen/kvinnen. De inspirerer folk til å
forplikte seg til en høyere visjon om hva de kan være eller gjøre. Tjenestene deres
lover transformasjon og har ofte en lokken til øyeblikkelig endring. Selv om
Alkymistmerker som f.eks Weight Watchers skaper en langsom transformasjon, er det
fortsatt en markant kontrast mellom hvor en person starter og hvor de ender.
Alkymisten elsker synkroniteter, er ukonvensjonell og verdsetter koblingen mellom
magi og praktiske resultater. Alkymisten appellerer til vårt ønske om å knipse med
fingrene, oppleve en følelse av magi, og transformere oss selv eller vår situasjon til det
vi drømmer om.
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Rebellens spirituelle kontrakt
“Challenging the world as we know it”
Rebellen er drevet av et ønske om å "filleriste" verden til å endre seg. Dette er
opprørerne, de fredløse, våghalsene, de revolusjonære. Rebellen føler seg som en
fremmedgjort utenforstående, men har ofte en romantisk "bad boy/girl”-identitet som
er svært karismatisk. Rebellens kraft til å transformere kommer til sin rett gjennom
forstyrrelser, regelbrudd og ved å utfordre autoriteter. Rebellens behov for opprør er
en mektig kraft som kan gi viktige sosiale endringer, men den kan også pendle over til
lovløshet og til og med tap for andre. Rebellen er som mytiske Bonnie og Clyde eller
Butch Cassidy og the Sundance Kid - de gir andre tillatelse til å uttrykke sin mørke side
som lengter etter å bryte løs, utfordre grenser eller delta i forbudt atferd.

Narrens spirituelle kontrakt
“To offer a different perspective”
Narren er ikke fornøyd med tingenes tilstand, og bruker sin kløkt til å hjelpe oss til å se
verden fra et nytt perspektiv. Narrens forkjærlighet for det uventede rykker oss av
selvtilfredsheten og minner oss om ikke å ta livet så innmari seriøst. Narrens
manglende respekt for det som er “riktig” setter dem ofte i strid med "kreftene som
råder."  Likevel, ved å gjøre det, skaper narren muligheter for at en rekke nye ideer og
innovasjoner kan komme til uttrykk. Narren gir oss tillatelse til å være litt ufine og til å
ha det gøy midt oppi i våre daglige bekymringer og byrder. Ved å tulle med alt mulig
hjelper narren oss med å slappe av og blande glede, spontanitet og humor inn i våre
ellers forutsigbare liv.
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Hvilke 2 arketyper har du på topp tror du?
 

Ta arketypetesten og få vite hvilke arketyper du har på
topp + motta PDF-versjon av arketypekortene med mer info

om arketypene:
 

Styrker, svakheter, brand-ord og mer (NB - Kortene er på
engelsk).

 
Du finner arketypetesten på oneamazingbusiness.com/arketypetest

Arketypene


