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Type 1 - Perfektionist 
Ettere er pligtopfyldende mennesker, som er optaget af, hvordan 
tingene kan blive forbedret og reagerer ofte prompte, hvis noget 
ikke er, som det skal være. Perfektionister har udviklet en stærk 
indre kritiker, som holder deres følelser og behov på plads, således 
at de snarere gør det som, den indre kritiker fortæller dem, er 
korrekt, frem for det, som de har mest lyst til. Dette giver sig bl.a. 
udtryk i deres sprog, der er præget af burde, skulle og nødt til mm. 
De har stor glæde ved at gøre et arbejde rigtigt og godt, og man 

kan regne med, at de vil gøre en stor indsats for at yde deres bedste. 

Du er muligvis en Perfektionist, hvis du kan genkende følgende 
• Du tænker tit på, hvordan noget kunne gøres på en bedre måde. 
• Du forsøger at undgå fejl og det, der er ondt eller dårligt. 
• Du har høje moralske standarder. 
• Du understreger praktiske dyder: Arbejde, ærlighed, anstrengelse og 

kompetence. 
• Du har en streng indre kritiker, der fortæller dig, hvad der er rigtigt og forkert. 
• Du kan opleve fortørnelse og harme, når andre slipper for nemt af sted med 

det, de gør. 
• Du kan være bekymret over for at træffe beslutninger – idet du spekulerer på, 

om det nu er det rigtige. 
• Du har en fornemmelse for, hvor perfekt ting kunne være. 

Karakteristika 
• At tingene bliver gjort rigtigt, stærk indre kritiker 
• Fokus på detaljer, rigtig eller forkert 
• Orden, strukturer, pligtopfyldende 
• Spids mund, stramt kropssprog, burde/skulle ord 

Bidrager med 
Ettere har en god ordenssans og høj moral. De lever efter devisen ”pligt før fornøjelse”, 
hvilket betyder, at de yder en stor arbejdsindsats og ikke stopper før, opgaven er 
udført. 
De har øje for detaljen. 

Trives bedst med 
Ettere trives bedst med klare rammer og retningslinier, så de ved, hvad de skal måle 
efter for at kunne udføre opgaven korrekt. Det betyder, at klare procedurer og 
fastlagt dagsorden skaber tryghed og letter arbejdet i hverdagen. 

Ved stress 
Når Ettere er pressede og bliver utrygge, får de kontakt til alt for mange følelser, som til 
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daglig er gemt væk og kommer i tanke om alle de andre gange, hvor det heller ikke 
gik godt. Samtidig bliver de mere opmærksomme på andre menneskers følelser og 
på, hvordan de opleves af andre. 

Ved Tryghed 
Når Ettere er på toppen og føler sig helt ressourcefulde og trygge, begynder de at få 
masser af ideer og holder af at planlægge arrangementer eller drømme om ting, de 
engang kunne tænke sig at lave. De bliver impulsive og slipper hæmningerne. 
Den personlige Udviklingsvej 
Etterens udviklingsvej er at lære sine følelser at kende og opdage, at når de såkaldte 
forkerte eller negative følelser bliver accepteret så medfører det, at de ikke længere 
er så farlige, som de tidligere forekom. Når Etterne lærer dem at kende, kan de slippe 
dem, og slippe fikseringen på alt det, der er forkert. I stedet opstår en tilstand af 
sindsro og klarhed, 
som giver adgang til det særlige aspekt af essenstilstanden, hvor alt er fuldkomment 
ifølge en større orden. 

Vrede – Fordømmelse – Sindsro – Fuldkommenhed 
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Type 2 - Hjælper 
Toere er imødekommende og ofte smilende mennesker, der er 
optaget af at kunne være der for andre; støtte og hjælpe dem. De 
har en veludviklet evne for at kunne leve sig ind i andres oplevelser 
og kan hurtigt opfange, hvad de har brug for. Hjælpere giver gerne 
af et godt hjerte, men er ofte dårlige til selv at modtage, og dårlige 
til at udtrykke deres egne behov i det hele taget. Dette kan give 
indre konflikter i parforholdet, hvor hjælperen ofte 
føler sig ufri, fordi de ”skal” give hele tiden. Hjælpere er oftest 

udadvendte mennesker, som er dygtige til at give omsorg og anerkendelse til andre, 
og som selv sætter stor pris på at blive anerkendt for det, de gør. 
 

Du er muligvis en Hjælper, hvis du kan genkende følgende 
• Du har virkelig evne for at være empatisk. 
• Du er fantastisk til at se andre menneskers evner og muligheder. 
• Du holder af at finde netop det, der skal til for at andre kan komme videre i 

deres liv. 
• Du er stolt over, at der er behov for dig, over at være en central person i andres 

liv og over at være uundværlig. 
• Du har svært ved selv at bede om hjælp og at udtrykke dine egne behov. 
• Du tilpasser dig ofte for at gøre andre tilpas og kan derfor opleve, at du har 

mange forskellige roller. 
• Du oplever en sær indre tomhed, når der kommer for meget opmærksomhed 

på dig. 
• Du spørger til tider dig selv: - ”Hvem er jeg”? 
• Du kan føle dig begrænset af hele tiden at skulle give til andre og har et stort 

ønske om frihed. 

Karakteristika 
• Hjælpe og være der for andre 
• Fokus på anerkendelse og andres behov 
• Indlevelse, optimisme, hjælpsomhed 
• Stort smil og øjenkontakt, søger kontakt med andre 

Bidrager med 
Toere er gode til at skabe relationer til andre. De er sympatiske og har sympati for 
andre, og det er tit dem, der sørger for, at der er rart at være - ved at have 
opmærksomhed på de andres behov. De er meget charmerende. 

Trives bedst med 
Toere trives bedst med at arbejde med mennesker og deres udvikling. De vælger ofte 
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servicefag, hvor kommunikation med andre er af stor betydning, og hvor de kan 
benytte sig af deres evner for at se andres potentialer. 

Ved stress 
Når Toere føler sig pressede eller utrygge får de adgang til vrede. De er pludselig ikke 
længere i tvivl om, hvad de vil, og hvad der skal gøres og tager styringen på en hård 
og kontant måde, som ofte overrasker omgivelserne. De bliver meget opmærksomme 
på retfærdighed og kan føle, at de ikke bliver respekteret. 

Ved tryghed 
Når Toere er trygge og føler sig ressourcefulde, bliver de mere kreative og har lettere 
ved at få kontakt til egne følelser og behov. De får værdi på intensitet og nærhed, og 
de holder af at sætte et helt personligt præg på tingene. 

Den personlig udviklingsvej 
Toerens udviklingsvej er at slippe sin fiksering på at blive anerkendt for det, de gør. I 
stedet skal Toeren lære at stole på sig selv og bede om/modtage hjælp fra andre. 
Dette giver adgang til Toerens særlige evne ydmyghed overfor, at andre kan hjælpe. 
Herigennem vil Toeren opleve at få kontakt til det særlige aspekt af essenstilstanden, 
hvor der er frihed til at give eller lade være, og frihed til at være sig selv og modtage 
hjælp efter behov. 

Stolthed – Anerkendelse – Ydmyghed – Frihed 
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Type 3 - Udretter 
Treere er flittige og effektive mennesker, der altid har travlt, 
fordi de er meget optaget af at få opgaver fra hånden og at 
nå deres mål. De identificere sig med deres arbejde. 
Udretteren kan yde en fantastisk arbejdsindsats, men glemmer 
ofte at tage hensyn til sig selv, fordi de er fokuseret på alt det, 
der skal gøres. Dette medfører, at de af og til 
kollapser totalt, før det går op for dem, hvad de har budt sig 
selv. Det er mennesker, der udtrykker deres følelser, gennem 
det de gør for andre eller sammen med andre. De har behov 
for at være succesfulde og har derfor udviklet fleksible evner 
til at tilpasse sig 

forskellige situationer – kamæleonevne, kan passe ind overalt. 
Du er muligvis en Udretter, hvis du kan genkende følgende 

• Du er optaget af præstationer og produktivitet – mål, opgaver og resultater. 
• Det er vigtigt for dig at være en succes – at undgå fiasko. 
• Dit hjerte ligger i arbejdet, og du identificerer dig med dit job – du er, hvad du 

gør. 
• Du har nemt ved at tilsidesætte dine følelser, og du har for lidt tid. 
• Du er god til at spille spillet og tage den rolle, der skal til for at nå dit mål. 
• Du har svært ved ikke at lave noget og slapper af ved at gøre rent eller bygge 

om. 
• Du kan holde fokus på et mål igennem længere tid – fra mange forskellige 

synsvinkler. 
• Du kan skifte roller og image efter behov og har såkaldte ”kamæleon-

kvaliteter”. 
• Du yder en fantastisk arbejdsindsats og opdager ikke, når du når din 

grænse. 
• Du er rigtig god til at motivere andre og er en fantastisk rollemodel. 

Karakteristika 
• At fremstå som en succes 
• Fokus på effektivitet og nå mål 
• Højt aktivitetsniveau, fleksibilitet, multitasking 
• Taler hurtigt/hurtig puls, let fremad bøjet ryg 

Bidrager med 
Treere er effektive og utrolige gode til at skabe netværk og kontakter, så de altid ved, 
hvem de skal trække på. Så selvom de har svar på det meste, kan de hurtigt få 
assistance, hvis der er noget, de ikke lige ved. 
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Trives bedst med 
Treere trives bedst med konkurrence og højt tempo. Det er også godt med synlig 
belønninger og anerkendelser, så som udnævnelser, prisoverrækkelser og ”månedens 
sælger”. 
Ved stress 
Når treere er følelsesmæssigt pressede eller føler sig handlingslammede, oplever de, 
at det er svært at prioritere – alle opgaver bliver lige vigtige og svære at afslutte. De 
føler, de løber rundt om sig selv og får ingenting gjort. 

Ved tryghed 
Når treere føler sig ressourcefulde og trygge, ser de mere realistisk på opgaverne i 
forhold til den tid og de ressourcer, der rent faktisk er til rådighed. De tager sig tid til at 
analysere og oplever en sund skepsis. 

Den personlige udviklingsvej 
Treerens udviklingsvej går gennem at slippe sin fiksering på at gøre et godt indtryk og i 
stedet være ærlig over for sig selv og andre omkring, hvad de kan magte. Vejen er 
desuden at tage kontakt til sine følelser og arbejde med at tro på, at man er elsket, 
uanset om man er en succes eller ej. Herigennem vil Treeren opleve at få kontakt til 
det særlige aspekt af essenstilstanden, hvor Treeren ved, at alt går i den rigtige 
retning, og det er ikke op til den enkelte at sørge for det hele. Det er ok at være den, 
man er. 
 

(Selv)Bedrag – Forfængelighed – Ærlighed – Håb 
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Type 4 - Romantiker 
Firere er meget følsomme og nærtagende mennesker, hvis 
humør svinger meget i løbet af en dag og for, hvem det er 
vigtigt, at livet er intenst. Romantikere har en dybtliggende 
følelse af, at være blevet forladt og ofte et medfølgende 
manglende selvværd, fordi de nok 
ikke er værd at blive hos. ”Tankelæser” andres mening om sig 
selv. De kender til alle nuancer i følelsesregistreret lige fra vild 
lykke til dyb sørgmodig tristhed og fokuserer ofte på det, der 
mangler hos dem selv og andre. Romantikere trives godt med 
dybe og nære 
relationer og holder af at sætte deres helt personlige præg 

på det, de arbejder med. Det er vigtigt at lave noget, der er specielt, og de bruger 
deres kreative evner til at gøre almindelighed og hverdag til noget enestående. 
Behovet for at være noget særligt kan 
bl.a. vise sig i tøjsmag med specielle detaljer. 
Du er muligvis en Romantiker, hvis du kan genkende følgende 

• Du har en tendens til at længes efter og ønske det, som, du synes, mangler lige 
nu. 

• Du har en god smag og holder af det ekstraordinære og af at være noget 
særligt. 

• Du er ofte optaget af, hvordan andre opfatter dig og tankelæser deres mening 
om dig. 

• Du søger det, der mangler gennem intense oplevelser og gennem at udfolde 
dig kreativt. 

• Du forkaster et almindeligt liv og kedsomheden med ”almindelige” følelser. 
• Du gør det almindelige liv mere spændende ved fantasier, kunstnerisk 

udfoldelse og dramatiske indre forestillinger. 
• Du oplever en stor dybde i følelseslivet, og du har stor evne for at støtte andre i 
• krisesituationer. 
• Du har ofte lyst til at trække dig tilbage fra sociale sammenkomster og føler, at 

du ikke rigtig hører til i gruppen. 

Karakteristika 
• Følelser, det unikke, intensitet 
• Fokus på det der mangler 
• Kreativitet, særpræg, dybde 
• Feminine træk, håndled, sprudlende latter 

Bidrager med 
Firere er gode til at rumme andres følelser, da de selv kender til følelser i mange 
afskygninger. De benytter sig af deres æstetiske sans til at sætte prikken over i’et, så 
snart 
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de kan komme til at sætte et personligt præg på det, de foretager sig. 
Trives bedst med 
Firere trives bedst i miljøer, hvor der er plads til de individuelle løsninger, og hvor der 
bliver sat pris på deres særlige evner for at opdage det, der mangler. 

Ved stress 
Når firere er presset og føler sig usikker mister de kontakten til deres følelser og 
fokuserer på, hvad de kan gøre for at blive vellidte igen. De bliver optaget af andres 
behov og oplever, at de føjer sig efter andres ønsker. 

Ved tryghed 
Når firere er trygge og føler sig ressourcefulde, har de nemmere ved at holde fokus på 
sagen. De glemmer lidt sig selv og andres mening om dem til fordel for at få tingene 
gjort på den rigtige måde. De har opmærksomhed på de unikke detaljer og den 
perfekte æstetik. 

Den personlige udviklingsvej 
Firerens udviklingsvej går gennem at slippe sin fiksering på alt det, der mangler, og 
som er forkert og i stedet bruge sin særlige evne til at opleve alt ligeværdigt. Ved at 
fokusere på det, som er tilstede i nuet og betragte det som værende lige så godt som 
det, der mangler, vil Fireren opleve at kunne slippe sin lidelse og få kontakt til en 
essenstilstand af at være forbundet til helheden. At alt og alle hænger sammen i en 
større helhed. 

Misundelse – Længsel – Ligeværd – Forbundethed 
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Type 5 - Iagttager 
Femmere har et stort behov for privathed og beskytter sig 
mod andres indtrængen ved at bygge en usynlig mur mellem 
sig selv og omverden. Bag denne mur kan de fordybe sig i 
deres interesser og evt. iagttage andre uden selv at blive 
iagttaget. De er ofte indadvendte, optaget af at læse, 
studere og samle viden, som de gemmer i deres sinds 
”lønkammer”. De har et godt overblik og trives med at 
arbejde ud fra de store linier eller overskrifter. De er som regel 
meget følsomme mennesker, der ikke viser deres følelser, men 
opleves som distancerede. Spørger du dem om noget, giver 
de korte svar. Kun det 

mest nødvendige, tilpasset lige efter det, du spurgte om. De udtrykker sig neutralt og 
objektivt. 
Du er muligvis en Iagttager, hvis du kan genkende følgende 

• Du har behov for at være alene og kan nemt være ”alene”, selvom der er 
andre til stede. 

• Du er optaget af at samle viden og ønsker at have nøglen til forståelse af 
verden. 

• Du kan lide at planlægge og forbereder dig mentalt for at undgå overraskelser. 
• Du kan nøjes med meget lidt og undgår at blive afhængig af nogen eller 

noget. 
• Du går til fest og oplever først rigtigt festen, når du er kommet hjem og tænker 
• oplevelserne igennem. 
• Det er som om, du ikke er til stede, når der er mange mennesker rundt om dig. 
• Du har en evne for at indtage et objektivt standpunkt og lader dig ikke påvirke 

af andres mening eller behov. 
• Du holder af at færdes alene i naturen, hvor du tænker tanker og lader op. 
• Du har høj værdi på respekt og bringer aldrig en hemmelighed videre. 

Karakteristika 
• Indsamle viden, indre verden 
• Fokus på tanker, de store linier 
• Visionær, eftertænksom, overblik 
• Korte svar, distanceret, introvert, respekt 

Bidrager med 
• Femmere er gode til at bevare overblikket i tilspidsede situationer.  
• De er visionære og kan se sammengænge i ellers abstrakte fænomener.  
• Femmere ynder at sidde inde med ekspertviden og bliver tit omtalt som 

specialister. 
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Trives bedst med 
Femmere trives bedst med god tid til eftertanke, og det er bedst, hvis der er mulighed 
for at kunne trække sig tilbage for at være alene. 

Ved stress 
Når Femmere er presset og føler deres grænser overskrides mister de deres indre 
balance og oplever en invasion af urealistiske ideer. De forholder sig overfladisk til 
problemer og bliver pludseligt udadvendte og talende, mens de søger efter en 
mulighed for at slippe væk. 

Ved tryghed 
Når Femmere er trygge og føler sig på sikker grund, bliver de mere dominerende og 
tager gerne styringen. Den sædvanlige tendens til blot at tænke tingene igennem, 
bliver afløst af aktiv handling, hvor tingene bare bliver gjort. De kan blive utrolig 
charmerende, og det er nemmere at give udtryk for og få opfyldt egne behov. 

Den personlige udviklingsvej 
Femmerens udviklingsvej går gennem at slippe sin fiksering på at holde igen på sine 
tanker og følelser og i stedet begynde at dele gavmildt ud af sine ressourcer – af sig 
selv. Femmeren vil opdage, at der er adgang til en uendelig kilde af viden og energi. 
Det bliver derved muligt at have kontakt til det særlige aspekt af essenstilstanden, som 
kaldes alviden: En evne til at have kontakt til en større intelligens og til at se livets store 
sammenhænge. 

Gerrighed – Tilbageholdenhed – Gavmildhed – Alviden 
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Type 6 - Skeptiker 
Sekseren er optaget af at være på vagt over for, hvad der 
eventuelt kan gå galt og forestiller sig ofte det værst 
tænkelige i en situation. Dette udleves enten ved fobisk at 
holde sig tilbage af angst for, hvad der kan ske – eller ved 
modfobisk at kaste sig ud i at gøre alt det, de ikke tør. De har 
ofte udtænkt op til flere nødplaner, har altid plaster og 
paraply med. Skeptikere kan have svært ved at have tillid til 
andre og har udviklet en særlig evne til at gennemskue andre 
menneskers motiver. De er gode til at forudse de farer, som 
superoptimisterne har overset og til at se tingene fra det 

modsatte synspunkt. De er fantastisk loyale over for mennesker, der har vundet deres 
tillid. Seksere har tit en lidt tør humor. De er eksperter i ironi og er også gerne 
selvironiske. 

Du er muligvis en Skeptiker, hvis du kan genkende følgende 
• Du oplever ofte tvivl, som får dig til at udsætte handlinger og tøve. 
• Du analyserer ofte alle konsekvenser, før du træffer en beslutning. 
• Det er tit, du forestiller dig, hvad der kunne gå galt for at kunne gardere dig 

imod det. 
• Autoriteter er et emne i dit liv. Enten underkaster du dig dem, eller også gør du 

oprør mod dem. 
• Du identificerer dig med sagen og kæmper gerne for at de svage i samfundet. 
• Du oplever ofte skepsis – et mentalt: ”ja, men …”, eller ”kunne det modsatte 

ikke også være tilfældet”? 
• Du tager ofte dig selv i at spekulere på, om din beslutning nu også var den 

rigtige. 
• Du leder efter de skjulte dagsordener og motiver, som eventuelt påvirker et 
• samarbejde. 
• Du er meget trofast og støttende over for dine venner. 
• Du tager ofte det modsatte standpunkt for at skabe ligevægt eller modvægt. 

Karakteristika 
• Passe på, sikre sig tryghed 
• Fokus på hvad kan gå galt, analyserer 
• Se det modsatte synspunkt, skabe ligevægt, ironi og humor 
• Asymmetrisk kropssprog, på den ene – på den anden side 

Bidrager med 
Seksere er gode analytikere og forholder sig til situationen eller emnet, indtil alle vinkler 
er tænkt igennem. De har en særlig evne for at læse mellem linierne, og det betyder, 
at de hurtigt opfanger skjulte dagsordner. 
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Trives bedst med 
Seksere vil gerne værdsættes for deres analytiske sans og trives godt i et miljø, hvor 
der er plads til sund skepsis. 

Ved stress 
Når Seksere er pressede og føler sig truet, bliver de mere handlekraftige og frustreres 
over ikke at få tænkt tingene ordentligt igennem, inden de træffer beslutninger. 
Samtidig mister de deres realitetssans og bedrager sig selv i forhold til, hvor 
succesfulde deres præstationer er. 

Ved tryghed 
Når Seksere er trygge og tillidsfulde har de nemmere ved at slappe af og stilne 
tankerne. 
Skepsis og tvivl forsvinder, og de får fokus på de positive sider hos andre mennesker og 
nyder helheden. 

Den personlige udviklingsvej 
Sekserens udviklingsvej går gennem at slippe sin fiksering omkring at tvivle på såvel sig 
selv som andre. Dette sker gennem at udvikle tillid og dermed have mod til at gøre 
det modsatte af det, som tankerne ellers vil. Herved oplever Sekseren at få kontakt til 
det særlige aspekt af essenstilstanden, hvor der er en tro på, at alt går godt, og at der 
er en overordnet positiv hensigt bag alt, hvad der sker. 

Angst – Tvivl – Tillid/Mod – Tro 
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Type 7 – Eventyrer 
Syvere er optimistiske og iderige mennesker, der er motiveret af 
alt, hvad der er nyt og spændende. Eventyrere vælger helst at 
se tingene fra den positiv vinkel og oplever, at verden er fuld 
af muligheder. De bryder sig ikke om at blive holdt fast af 
aftaler og procedurer og kan blive helt paniske ved tanken 
om, at de ikke har et valg. Livet skal være 
sjovt og interessant, derfor er Syvere eksperter i at give alle 
oplevelser en positiv betydning, og de er hurtige til at se 
muligheder for nye eventyr. De kan lide at lægge fantastiske 
planer, som ikke nødvendigvis bliver realiseret. De har en 
udadvendt, medrivende begejstring, som af andre kan 

fortolkes som overfladiskhed. Syvere har ofte et ungt udseende, fordi sorger og byrder 
har en tendens til at forbigå deres  opmærksomhed. 

Du er muligvis en Eventyrer, hvis du kan genkende følgende 
• Du fascineres nemt – af mennesker, oplevelser og alt det nye. 
• Du søger efter stimulering og kan i perioder næsten helt undvære søvn. 
• Du har et ønske om at forblive i godt humør og er god til at peppe en stemning 

op. 
• Du søger for at have mange muligheder, og du frygter at blive begrænset. 
• Du kan undres over mennesker, som oplever livet problematisk og tungt. 
• Når du har kontakt med dybe eller smertefulde følelser, har du nemt ved at give 

dem en forklaring og slipper derved smerten. 
• Du anvender din charme som første forsvarsværk og undgår ofte konflikt ved at 

snakke dig ud af det. 
• Du har en formidabel evne til at sætte ideer og emner sammen på en ny 

måde. 
• Dit hoved er fyldt af ideer og planer, og du har det fint med ikke at nå dem 

alle. 

Karakteristika 
• Sjov, eventyr, spænding og oplevelser 
• Fokus på muligheder nu og i fremtiden 
• Idéskabende, optimistisk, motiverende 
• Glade, ungt udseende, let/flyvsk kropssprog, ofte visuel 

Bidrager med 
Syvere er meget entusiastiske og har altid en god idé eller en plan i ærmet. De er 
gode til 
at se det positive i situationen og smitter andre med deres optimisme og 
engagement. 
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Trives bedst med 
Syvere trives bedst med nyskabelser, udvikling og valgmuligheder. De holder af miljøer 
uden for faste dagsordner, hvor der dagligt ændres retning og skabes nye tiltag. 

Ved Stress 
Når Syvere er pressede og føler sig begrænset, mister de deres overblik, alle 
deres ideer og har kun øje for detaljen og på at forbedre det, de arbejder med 
lige nu. De kommer I kontakt med vrede og kan opleves fordømmende over for 
andre eller sig selv. 

Ved tryghed 
Når Syvere er ressourcefulde og hviler i sig selv, bliver de mere private, indadvendte 
og eftertænksomme. De trækker sig tilbage, samler viden, nyder at reflektere og 
tænke tanker om livets mysterier i fred og ro. 

Den personlige udviklingsvej 
Syverens udviklingsvej går gennem at slippe fikseringen på at lægge planer og tænke 
på fremtidsmuligheder, og i stedet være til stede i nuet uanset, hvad det indeholder. 
Hermed udvikles den særlige evne til at forholde sig nøgternt til virkeligheden, og 
Syveren vil opleve at få kontakt til det særlige aspekt af essenstilstanden, hvor der er 
en næsten overnaturlig sansning i nuet, som er en kilde til uendelig glæde og indsigt. 

Grådighed – Planlægning – Nøgternhed – Sansning 

 
 

  



 

 

 
Motivation Management 

Park Alle´382, 2625 Vallensbæk 
www.motivationmanagement.dk 

Telefon 31520277 

16 

Type 8 - Frontkæmper 
Ottere er initiativrige og kraftfulde mennesker, der er 
optaget af at have styr på tingene og af at tilfredsstille 
deres umiddelbare behov. De er meget ansvarsfulde og 
stiller gerne op til kamp, hvis de oplever uretfærdighed på 
egne eller andres vegne. De har det fint med vrede og har 
en evne til at fylde meget i landskabet. De har lederevner 
og går gerne foran, og hvis tingene ikke går efter deres 
hoved, kan de virke meget dominerende. Det er vigtigt 
for Ottere at have kontrol for at kunne bevare deres styrke, 
og de vil gerne være uafhængige af andre. De er dog 
samtidig meget kærlige og beskyttende og tager gerne 
ansvaret for, at noget sker. Når frontkæmpere virkelig føler 

tillid til én, vil de afsløre, at de inderst inde har et meget sårbart sted, som det er vigtigt 
for dem at  beskytte. 

Du er muligvis en Frontkæmper, hvis du kan genkende følgende 
• Det er vigtigt for dig at føle, at du kontrollerer dit personlige rum og dine 

ejendele. 
• Du undgår at vise svaghed og kan føle foragt over for mennesker som ikke 

virkelig prøver at klare sig. 
• Du har det godt med vrede og kan lide at mærke vreden i kroppen. 
• Du har en tendens til at se ekstremerne i en situation: Mennesker er enten 

retfærdige eller uretfærdige, enten krigere eller slapsvanse, intet midt imellem. 
• Du anvender en del energi på at hjælpe andre og tager nemt ansvaret. 
• Du holder af mad og drikke og ønsker tilfredsstillelse her og nu, når du oplever 

et behov. 
• Du har fokus på sandheden, og det er vigtigt for dig at markere dit standpunkt. 
• Du er hurtig til at tage beslutninger og tager nemt styringen, hvis ingen andre 

gør. 
• Du har stor ansvarsfølelse og føler til tider ansvar for hele verden. 
• Du bliver nemt rørt til tårer, når du oplever uskyldigheden i en baby eller hos en 
• dyreunge. 

Karakteristika 
• Har styr på tingene, tager initiativ, leder 
• Fokus på at bevare kontrol og være stærk 
• Gennemslagskraft, uafhængighed, går foran 
• Fylde, energiudladning, kraftudtryk og metaforer 

Bidrager med 
Ottere er energifyldte mennesker med et stort engagement. De påtager sig gerne 
lederskab og er gode til at have styr på tingene. 
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Trives bedst med 
Ottere trives bedst, når der sker noget aktivt. De tager gerne ansvar og går foran. Det 
er vigtigt for dem, at de kan udtrykke sig direkte uden at skulle pakke budskaber ind. 

Ved stress 
Når Ottere er pressede og handlingslammede trækker de sig tilbage og bliver mere 
eftertænksomme, mens de reorganiserer deres tropper. Deres personlige grænser 
bliver mere tydelige, og de involverer ikke andre i deres sorger og problemer. 

Ved tryghed 
Når Ottere er trygge og tillidsfulde minimeres fokus på egne behov og skifter til omsorg 
for mennesker, de er tætte på. De bliver opmærksomme på andres behov, 
hjælpsomme, beskyttende og blide. 

Den personlig udviklingsvej 
Otterens udviklingsvej går gennem at slippe fikseringen på retfærdighed og kontrol 
ved at udvikle kontakten til de blødere følelser og til den indre sårbare kerne. Otteren 
skal udvikle sin evne for at være ”uskyldig”: At være tilstede i den hvilken som helst 
situation uden at påvirke det, der sker, uden at kontrollere og uden at tage ansvar for 
situationen. 
Herigennem vil Otteren få kontakt til det særlige aspekt af essenstilstanden, hvor den 
bagvedliggende og overordnede sandhed belyser alt, hvad der sker. 

Begær – Retfærdighed – Uskyld – Sandhed 
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Type 9 - Fredselsker 
Niere er hyggelige og rare mennesker, som har en fantastisk 
evne til at skabe harmoni ved at leve sig ind i andre og 
acceptere dem totalt og uden forbehold. De tilpasser sig 
omgivelserne, både i holdninger, udseende og sprog, for 
det er ikke vigtigt for dem, at udtrykke deres egne meninger 
og behov. Fredselskeren vil ofte glemme sig selv og deres 
egne behov og i stedet følge de andres. Det er vigtigt for 
dem at undgå konflikt, de kan altid se en sag fra alles sider 
og er formidable mæglere – der er fokus på, at alle bliver 
hørt. De bliver opfattet som lyttende og forstående 
mennesker. De kan have problemer med at gøre vigtige 
projekter færdige, fordi de nemt lader sig aflede af andre 

ting, der pludselig synes lige så vigtige som projektet. 

Du er muligvis en Fredselsker, hvis du kan genkende følgende 
• Du søger at undgå konflikter og har svært ved at melde klart ud, hvis der er 

noget, du ikke har lyst til. 
• Du ser nemt alle sider af en sag og sammenfatter alles mening i dit 

løsningsforslag. 
• Du udsætter forandringer gennem at gentage kendte løsninger. Handler ud fra 

vane. 
• Der er masser af tid. Det kan vente til i morgen. Du kender til magelighed. 
• Det er nemmere at finde ud af, hvad du ikke har lyst til, end hvad du har lyst til. 
• Du slipper dine egne behov, hvis andre vil noget andet. 
• Du oplever, at du nærmest kan smelte sammen med andre mennesker, med 

musik eller med naturen. 
• Du har en evne til at anerkende og støtte det, som er vigtigt for andre 

mennesker. 
• Du lader op, når du er alene, men bliver også beriget af andre menneskers 
• anerkendelse. 
• Du kan føle dig overset og samtidig opleve, at du er bedre rustet end andre. 

Karakteristika 
• Mægler evner, beroligende virkning på omgivelserne, tillidsvækkende 
• Fokus på god stemning, have det rart og behageligt 
• Hyggelig, kan forstå andres synspunkter 
• Afslappet kropsholdning, tilpasser sig 

Bidrager med 
Niere har et positivt livssyn og tryghedsskabende væsen, og folk oplever dem meget 
forstående. De bedrager med mæglende egenskaber for at skabe god stemning og 
sikre, at alle bliver hørt. 
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Trives bedst med 
Niere trives bedst i en god og harmonisk stemning i et miljø, hvor der er tid til at skabe 
sig overblik og balance. 

Ved stress 
Når niere er pressede og stressede bliver de mistroiske og tvivlende overfor andres 
hensigter. De har svært ved at have tillid til egen dømmekraft , og de analyserer det, 
der er sket igen og igen. 

Ved tryghed 
Når niere er trygge og oplever harmoni, bliver de effektive. De har fokus på det, der 
skal gøres og på at nå de mål, der er vigtige. De starter op med flere projekter 
samtidig. De får en masse fra hånden og mister fornemmelsen af, hvad de orker. 

Den personlige udviklingsvej 
Nierens udviklingsvej går gennem at slippe sin fiksering på at bevare freden og undgå 
konflikt. I stedet skal Nieren udvikle evnen til at handle i nuet ud fra deres instinktive 
fornemmelse og blive bedre til at melde ud over for andre, selvom det fører til konflikt. 
Herigennem vil Nieren opleve at få kontakt til det særlige aspekt af essenstilstanden, 
hvor den naturlige tilstand i nuet er kærlighed, uanset om der er konflikt eller harmoni. 

Dovenskab – Magelighed – Handlekraft – Kærlighed 


