
TYPERNE, DERES BASALE FRYGT OG ØNSKE, SAMT OVERJEGETS BUDSKAB

1.	 Reformatoren  
Den rationelle og idealistiske type:  
Principfast, målbevidst, selvbehersket og perfektionistisk 

	 

	 Frygt: At være ufuldkommen, mangelfuld, ond, korrupt 
	 Ønske: At være god, dydig, i balance - at have integritet 
	 Overjeg: Du er god nok eller i orden, når du gør det rigtige

	 

	 Mennesker af denne type er optaget hvordan tingene kan blive perfekte. De har en stærk 	
	 følelse af pligt over for det de har lovet, og er gode til at fokusere på en opgave og på at få 
	 alle detaljer i orden. De har en stor glæde ved at gøre et arbejde rigtigt godt, og man kan 	
	 regne med at de vil yde en stor indsats for at gøre deres bedste. Men de kan også have en 
	 tendens til at være meget kritiske såvel over for andres som eget arbejde. 

2.	 Hjælperen 
Den omsorgsfulde og sociale type: 
Generøs, demonstrativ, behagesyg og besiddelsestrang 

	 Frygt: At være ene om at være elsket og uønsket

	 Ønske: At føle sig elsket

	 Overjeg: Du er god nok eller i orden, når du er tæt forbundet med andre og elsket af dem


	 Mennesker af denne type er meget opmærksomme på, hvordan de kan yde hjælp til de 		
	 personer, der står dem nær. De er meget opmærksomme på andres behov, men kan have 	
	 vanskeligt ved at vide hvad deres egne behov er. Hjælpere er oftest udadvendte 		 	
	 mennesker, som er dygtige til at give omsorg og anerkendelse til andre, og som selv 	 	
	 sætter stor pris på at få anerkendelse for det de gør. De har ofte problemer med at bede 	
	 om hjælp, og med at sørge for deres egne behov, som de søger at få opfyldt gennem at 	
	 hjælpe andre. 

3.	 Udretteren  
Pragmatisk type: 
Tilpasningsdygtig, fremragende dygtig, energisk og imagebevidst. 

	 Frygt: At være uduelig og ikke have værdi ud over det de præsterer

	 Ønske: At føle sig værdsat, accepteret og ønsket

	 Overjeg: Du er god nok eller i orden, når du har succes og folk tænker godt om dig


	 Mennesker af denne type har meget travlt, fordi de er meget fokuseret på at få opgaver fra 
	 hånden og nå deres mål. De kan yde en fantastisk arbejdsindsats, men glemmer dog 	 	
	 meget ofte at tage hensyn til sig selv, fordi de bliver så fokuseret på alt det, der skal gøres. 	
	 Dette medfører af og til at de kollapser totalt, førend det går op for dem, hvad de har budt 	
	 sig selv. 
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4.	 Individualisten 
Den følsomme, tilbagetrukne type: 
Udtryksfuld, dramatisk, selvoptaget og temperamentsfuld 

	 

	 Frygt: Ikke at have nogen identitet eller personlig betydning

	 Ønske: At finde sig selv og sin betydning og skabe en identitet ud fra sin indre oplevelse

	 Overjeg: Du er god nok eller i orden, når du er sand mod dig selv


	 Mennesker af denne type er optaget af at sætte deres individuelle, særlige præg på 	 	
	 verden, og er ofte meget kreative og kunstneriske. De er meget opmærksomme på egne 	
	 og andres følelser, og trives godt med dybe og nære relationer. Livet handler om 
	 ”highs and lows” – om intense følelsesmæssige oplevelser. Har ofte fokus på det der 	 	
	 mangler, og bliver motiveret af at søge efter det. Men kan også have en tendens til at blive 	
	 deprimerede over det, de synes der mangler for at deres liv skal blive fuldkomment. 

5.	 Udforskeren 
Den intense, intellektuelle type: 
Klart opfattende, fornyende, hemmelighedsfuld og isoleret. 

	 Frygt: At være hjælpeløs, unyttig og uvidende

	 Ønske: At være dygtig og kompetent

	 Overjeg: Du er god eller i orden, når du behersker noget


	 Mennesker af denne type er meget private, meget tænkende og reflekterende. De er 	 	
	 indadvendte, optaget af at samle viden og information og af at tænke tanker om store 	 	
	 emner. De holder af at iagttage og tænke over verden, og tænkning og observation har 	 	
	 ofte større værdi for dem end at deltage i overfladiske samtaler eller aktiviteter. 

6.	 Loyalisten 
Den pligtopfyldende, tryghedsorienterede type: 
Engageret, ansvarlig, ængstelig og mistænksom.  

	 

	 Frygt: At mangle støtte og vejledning og ikke kunne overleve på egen hånd

	 Ønske: At finde sikkerhed og støtte

	 Overjeg: Du er god eller i orden, når du gør hvad der forventes af dig


	 Mennesker af denne type er optaget af at finde de svage punkter i planer og aktiviteter, og 	
	 er således gode til at se tingene fra det modsatte synspunkt.. Er gode til at forudse de 	 	
	 faldgruber, som superoptimisterne har glemt at tænke på. De kan være skeptiske over for 	
	 nye mennesker og ideer, men er fantastisk loyale over for de mennesker, der har vundet 	
	 deres tillid. Har behov for at forudse, hvad der kan gå galt, hvilket for andre mennesker 		
	 ofte opleves som at de ser negativt på nye projekter. 
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7.	 Entusiasten 
Den travle, fornøjelige type: 
Spontan, alsidig, begærlig og adspredt. 

	 

	 Frygt: At lide afsavn og blive fanget i smerte

	 Ønske: Att være glad, tilfreds og opfyldt

	 Overjeg: Du er god eller i orden, når du opnår hvad du ønsker


	 Mennesker af denne type er motiveret af at have et sjovt liv. De vælger helst at se tingene 	
	 fra den positive vinkel, og oplever verden som fuld af muligheder. Kan lide at lægge 	 	
	 fantastiske planer, som ikke nødvendigvis bliver realiseret. De kan blive fascineret af nye 	
	 ideer, nye mennesker, nye steder, og har en udadvendt, medrivende begejstring, som dog 	
	 ofte fortolkes af andre som overfladisk. 

8.	 Udfordreren 
Den magtfulde, dominerende type: 
Selvsikker, beslutsom, viljestærk og konfronterende. 

	 

	 Frygt: At blive skadet eller kontrolleret af andre, eller blive slået

	 Ønske: At beskytte sig selv og bestemme egen retning i livet

	 Overjeg: Du er god eller i orden, når du er stærk og har kontrol over din situation


	 Mennesker af denne type stiller ofte meget store krav til sig selv, fordi de af sig selv – og 	
	 andre – opleves som meget stærke. De stiller gerne op til kamp på egne og andres vegne, 	
	 når de oplever at noget er uretfærdigt. De har en evne til at fylde meget i landskabet og 		
	 virke meget dominerende, hvis tingene ikke lige går efter deres hoved. De er dog samtidig 	
	 meget kærlige og beskyttende - men kan have en tendens til at foragte svaghed, især 	 	
	 deres egen! 

9.	 Fredsskaberen 
Den magelige, selvudslettende type: 
Modtagelig, beroligende, behagelig og selvtilfreds. 

	 

	 Frygt: Tab og adskillelse, blive udslettet

	 Ønske: At opretholde indre stabilitet og have fred i sindet

	 Overjeg: Du er god eller i orden, når mennesker omkring dig er gode og har det godt.


	 Mennesker af denne type er gode til at sprede fred og harmoni omkring sig, og vil ofte 	 	
	 være dem der mægler, hvis der er optræk til ufred. De evner at leve sig ind i andre og at 		
	 acceptere andres meninger, men kan ofte være i tvivl om hvad de selv mener om en sag. 	
	 De virker næsten altid meget rolige, også selvom de måske er urolige indeni. Vil ofte sætte 	
	 deres egne behov og projekter til side og i stedet følge med andre - for at bevare 	 	
	 harmonien. 
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