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1: Perfektionisten  
 
Frygt:    
At være dårlig, ond, mangelfuld. At gøre noget forkert, 
sjusket, sløset 
 
Overbevisning: 
Det er fatalt at fejle 
 
Ønske: 
At gøre alting ordentligt 
 
Kendetegn: 
Det gode menneske  
Ansvarlig 
Regelret 
Grundig 
Moralsk 
Punktlig 
Korrekt 
Organiseret 
Integritet 
Ordentlig 
Samvittighedsfuld 
Rigtig  
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Adfærd 
Regler skal overholdes 
Der er regler for alt 
Indre kritiker 
Irritation - sivehad 
Ting skal følges til dørs 
Tager ansvar  
Pjækker ikke 
Møder til tiden 
Passer mine ting  
Struktur 
Detaljeorienteret 
Sort/hvid beklædning 
Jurister – paragrafrytter  
Ranke  
Faste pladser til ting – systemer  
Opvaskemaskinen spiller  
Toiletpapir – skal vende bestemt  
 
Kendte:  
Mary, Pia K, Mandela  
 
Udvikling:  
Det kan være godt nok uden at være perfekt 
Vær åben for at der også er andre tilgange/regler 
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2: Hjælperen 
 
Frygt:  
Ikke at være værd at elske. At være egoistisk.  
   
Overbevisning: 
Det er ikke godt at have egne behov 
 
Ønske: 
At være elsket 
 
Kendetegn: 
Det kærlige menneske 
Betænksom 
Rosende 
Flittig 
Omsorgsfuld 
Varm 
Medfølende 
Støttende 
Imødekommende 
Bekræftende 
Selvopofrende  
Relationsskabende  
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Adfærd 
Støttende 
Lyttende 
Står lige bag ledere 
Et kærligt menneske 
Følsom 
Hjælpsom  
Vellidt  
Glad og positiv 
Empatiske 
Ser andres behov 
Pleasergen – for udvalgte 
Indre notesbog – forventer anerkendelse og opmærksomhed  
Kan være koldere end en isterning på Antarktis 
Sætter andre først 
Svært ved beslutninger – mærker ikke egne behov 
Gør sig uundværlig 
Ønsker at være den særligt udvalgte 
Overbærende – indtil bægret flyder over 
 
Kendte:  
Prinsesse Alexandra, Mette Bloch  
 
Udvikling:  
Begynd at spørge dig selv (og få andre til det): Hvad er vigtigt f mig?  
Sæt dig selv først nogle gange 
Hjælp kærligt, uden omtanke for hvad du får retur  
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3: Udretteren 
 
Frygt:  
At være en fiasko eller værdiløs 
 
Overbevisning: 
Det er ikke godt at have egne følelser og egen identitet 
Jeg er noget hvis jeg præsterer noget 
Livet handler om at få succes  
 
Ønske: 
At være en succes, og være værdifuld 
 
Kendetegn: 
Det effektive menneske  
Succesrig 
Sælger 
Professionel 
Pragmatisk 
Indpisker 
Effektiv 
Målrettet 
Holdspiller 
Populær 
Selvsikker 
Ambitiøs  
Produktiv  
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Adfærd 
Lever meget i fremtiden   
Dygtig til at finde hacks – den direkte vej t succes 
Udadvendte, friske, karismatiske, energifyldte, taler hurtigt 
Meget i hovedet 
Ved at teamet er vigtigt 
Knokler sig selv ned 
Dygtige til at vælge 1-4 mål – og fokusere på dem  
Tager kun udfordringer jeg ved jeg kan vinde og få succes med 
God til at motivere og peptalke – kan også stresse andre  
Kan behandle alt som en business–strategi 
Kan behandle venskaber mekanisk  
Namedropping 
Får lige vist sin succes 
Fokus på image 
Utålmodig 
Højt tempo 
Elsker opgaver, som ingen andre kunne løse 
Går forrest - glemmer med at få teamet med 
Kamelæon  
Sandheden er indenfor et felt  
 
Kendte:  
Eskild Ebbesen, Anders Fogh, Clinton  
 
Udvikling: 
Få teamet med – så når du nye højder 
Lær at føle efter 
Du er god nok uden præstationer/kompetence 
Tålmodighed  
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4: Romantikkeren 
 
Frygt:   
At være uden identitet eller personlig betydning 
 
Overbevisning: 
Jeg er et forbyttet barn  
 
Ønske: 
At være unik og anderledes  
 
Kendetegn: 
Det originale menneske 
Intuitiv 
Intens 
Dramatisk 
Sensitiv 
Romantisk 
Autentisk, unik 
Mystisk 
Nostalgisk 
Melankolsk 
Fantasifuld 
Følsom 
Særlig 
Misforstået  
Æstetiker  
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Adfærd 
I kontakt med følelser  
Kreative: Fx med madlavning, musik, skuespil   
Medfølende. Empatiske: Gode til at mærke og forstå andres følelser 
Hader leverpostej 
Lever meget i fortiden  
Indadvendte – fokus på mig  
Skaber dramaer  
Stort behov for at udtrykke mig – men kun for de nærmeste  
Sætter unikt præg på det jeg gør 
Der skal være plads til udfoldelse 
Helt fint at være gennem alle følelser på én dag: 
 – livet er et teater – hver dag er et nyt drama på en ny scene 
Forbyttet barn – følelse af ikke at passe ind  
Melankoli  
 
Kendte:  
Maud fra Matador, HC Andersen, Blachman, Robbie Williams  
 
Udvikling:  
Mere struktur  
Du har tanker og følelser – men du er dem ikke  
Forstå at alle unikke 
Fokuser mere på det positive og fremtiden  
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5: Iagttageren 
 
Frygt:   
At være ubrugelig, uduelig eller inkompetent.  
At mangle viden  
 
Overbevisning: 
Jeg må vide alt om emnet – før jeg taler om det  
 
Ønske: 
At være kompetent 
 
Kendetegn: 
Det kloge menneske 
Observerer 
Privat 
Stille 
Objektiv 
Enspænder, arrogant  
Kompleks 
Eftertænksom 
Intellektuel 
Sparsommelig 
Distanceret 
Kølig 
Abstrakt 
Samler viden  
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Adfærd 
Fremstår som det kloge menneske 
Lidt nørdet  
Holder mig lidt tilbage – deler ikke bare ud af mig selv 
Jeg er dygtig til at gennemskue ting – opfatter hurtigt 
Visionære – 50 år forud - forudsagde udfordringer omkring nærvær  
Hvis jeg vil udtale mig om Bitcoins, så ved jeg alt om det  
Dykker i dybden af viden – og må vide ALT om bestemt emne  
Kan separere mig fra følelser  
Kan virke bedrevidende: ’ved du ikke engang det’  
Neutral beklædning  
Holder sig i hulen  
Deltager ikke aktivt i møder 
Har svaret, men vil spørges 
Regler er ikke en prioritet  
Ofte programmør 
Det programmerede kan være en del af deres identitet  
 
Kendte:  
Lars Løkke: Lars Løkke forklarer regeringens skattepolitik    
Bill Gates, Niels Bohr  
 
Udvikling: 
Giv noget af dig selv 
Vær mere social 
Vær aktivt deltagende  
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6: Skeptikeren 
 
Frygt:    
Mangle sikkerhed eller guidning  
 
Overbevisning: 
Man skal være realistisk og ikke for vovet  
Tingene skal ses fra alle sider  
 
Ønske: 
At være sikker  
 
Kendetegn: 
Det loyale menneske 
Realistisk, bekymret  
Ansvarlig, grundig  
Forsigtig 
Skeptisk 
Samarbejdsvillig 
Pålidelig 
Pligtopfyldende 
Trofast 
Forberedt 
Traditionel 
Balance, tvivlende  
Gennemtænker, vedholdende 
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Adfærd 
Ønsker at passe på sig selv og andre 
Beredte  
Proaktive   
I hovedet – overanalyserer på situationer og mennesker  
Ser sig selv som realist 
Kritisk 
Ønsker et nuanceret billede – så vi ikke gør noget overilet  
Hvis nogen præsenterer noget for mig, som de er meget begejstret for 
 – så er jeg nødt til at være lidt kritisk – så vi ikke bare bliver naive 
Forestiller sig worst case scenario  
Svært ved at træffe beslutninger 
Efterfølgende føler jeg tvivl om det nu var rigtigt valgt 
Autoriteter – had/kærlighed  
Skeptiske  
 
Kendte:  
Kronprins Frederik, Peter Lund Madsen, BS,  
 
Udvikling: 
Lær at mærke efter og stol på din intuition 
Vær bevidst om at du kan lyde kritisk  
Kom ned i kroppen – mærk og føl  
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7: Eventyreren 
 
Frygt:  
At være fanget i smerte 
At leve et kedeligt og begrænset liv 
   
Overbevisning: 
Man bliver kun rig på én ting – oplevelser 
Negative følelser er spild af tid 
 
Ønske: 
At være lykkelig  
Frihed  
 
Kendetegn: 
Det glade menneske 
Energisk, entusiastisk 
Optimistisk 
Spontan, opfindsom 
Positiv 
Sjov, selskabelig 
Eventyrlysten, legende 
Mulighedssøgende 
Charmerende 
Fleksibel, idéskabende 
Fascineret 
Livsnyder 
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Adfærd 
Er meget i hovedet - analytisk 
Meget kreativ  med idéer o tanker  
Lever meget i fremtiden. 
Sjov, udadvendt, frisk, tager gerne centrum 
Eskapisme  
Jeg er vigtigst 
Fint at sige upassende ting, så længe det er sjovt 
Ønsker ikke at støde nogen, ønsker ikke konflikter  
Svært ved dårlig stemning – så laver jeg lidt sjov ud af det 
Livet handler om at få masser af sjov, oplevelser, møde mennesker, se steder, ferier, opleve ALT 
Når jeg vælger – så fravælger jeg også  
Meget begejstret i starten af projekter –og så bliver det kedeligt 
D værste for 7ere er at være kedelig 
Ligger til typen at ville det hele 
Laver mine egne regler 
Har brug f frihed. Jeg skal have lov til det hele  
Planlægger meget – dobbeltbooker 
Fantaserer om todos  
Overfladiske  
Mange jern i ilden/bolde i luften  
 
Kendte:  
Jim Carrey, Bubber,  Richard Branson 
 
Udvikling: 
Mere nærvær  
Vær ok med de negative følelser  
Fuldfør projektor  
Vær kedelig – JOMO time 
Stop todo - start to live 
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8: Frontkæmperen 
 
Frygt:  
At blive kontrolleret af andre eller at blive såret  
   
Overbevisning: 
Det er ikke godt at være sårbar eller at stole på andre  
 
Ønske: 
At beskytte mig og mine nærmeste 
 
Kendetegn: 
Det stærke menneske 
Uafhængig 
Leder, karismatisk  
Retfærdig 
Energisk 
Utålmodig 
Hårdfør 
Modig 
Ligefrem 
Handlekraftig 
Stædig 
Beskytter 
Ansvarlig 
Direkte 
Stærk, aggressiv 
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Adfærd 
Tydelig 
Ved hvor man har mig  
Bliver trigget af uretfærdighed 
Brysk 
Er der ikke tydelig ledelse, så tager jeg den 
Vil ikke domineres  
Kropstype – handlingskraftig – mærker alt 
Ved øjeblikkelig hvad jeg vil/hvad der er rigtigt 
Latent vrede 
Dæmper positive følelser og sårbarhed 
Alt kanaliseres ud i vrede  
Har ikke en volumenknap 
Hårdt sprog: ’’De skal bare få fingeren ud og tage sig sammen’’ 
Deler alt ind i sort/hvid - venner/fjender 
Regler er fint, hvis de passer ind i mit kram  
Andre skal overholde regler  
Scanner andre fx med håndtryk  
Motto: ”Den stærkeste overlever” 

Hærder ’svage’ venner  
Nogle gange haft hård barndom  
fint med konflikter  
Ingen kampe er for små  
Kæmper meget gerne andres kampe  
Har altid boksehandsker, rustning på, sidder i kampvogn, parader oppe  
Måske smider jeg parader, boksehandsker, håndbind og tandbeskytter, men jeg står stadig i ringen 
 
Kendte:  
Trump, Martin Luther King, Peter Aalbæk Jensen, Mathesen  
 
Udvikling 
Få en volumenknap – i stedet for alt eller intet  
Lær at udtrykke bløde følelser – få afløb  
Vær opmærksom på dine ord, toneleje, volumen  
Vælg kampe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.evolutionevents.dk/


Thomas Dybro, foredragsholder. www.evolutionevents.dk  Facebook: EVOLUTIONEVENTS 

9: Fredselskeren 
 
Frygt:    
At være adskilt eller alene 
Konflikter  
 
Overbevisning: 
Det er ikke godt at udtrykke sig  
 
Ønske: 
Fred og harmoni  
 
Kendetegn: 
Det fredelige menneske 
Imødekommende 
Hyggelig, beskeden  
Tilfreds 
Rolig 
Tålmodig 
Afslappet 
Rummelig 
Uhøjtidelig 
Diplomatisk 
Inklusiv, smelter sammen  
Harmonisk 
Tolerant, distraheret  
Mægler 
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Adfærd 
God til at skabe harmoni i et team 
Naturlig mediator  
Fredelige, kærlige og rolige 
Hvis vi er uenige – så er jeg et skridt tættere på udgangen  
Narkotiske – fx med chokolade  
Smelter sammen med andre/ting 

- fx træning/dans/personlig interesse/klaver/bageopskrifter   
Frygter konflikter 
Har ikke stor nysgerrighed på at dykke ned i mig selv  
Vælger det de andre nævner 
Ved godt hvad jeg vil, og især hvad jeg ikke vil  
Stædig 
Passiv aggressiv adfærd  
Svært ved at træffe beslutninger  
Konfliktsky 
Selvudslettende  
Magelige og langsomme  
Smelter sammen med andres holdninger 
Bliver usynlige  
 
Kendte: 
Mie Moltke, Obama, Mie Moltke  
 
Udvikling: 
Når du forsøger at være usynlig, så larmer du allermest  
Begynd at mærke eft – o stå v dine holdninger  
Tør at tage konflikter 
Giv noget af dig selv  
Vær tydelig  
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Passion   fixering   særlig evne essens 
 
1  Vrede  fordømmelse sindsro fuldkommenhed 
2  Stolthed   anerkendelse ydmyghed frihed 
3  Forfængelighed bedrag  ærlighed håb 
4  Misundelse   længsel  ligeværd forbundethed 
5  Gerrighed   tilbagehold  gavmildhed alviden 
6  Frygt   tvivl  mod tro  
7  Grådighed    planlægning  nøgternhed sansning 
8  Begær   retfærdighed  uskyld sandhed 
9  Dovenskab   magelighed  handlekraft kærlighed 
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Hver type har en gave… 
 

1. Ordentlig og ansvarlig 
2. Hjælpende og lyttende 
3. Udretter successer 
4. Kreativ og følelsesklog 
5. Overblik og dybdeviden 
6. Nøgtern og nuancerende  
7. Spændende og humørfyldt 
8. Tydelig og handlekraftig 
9. Mæglende og hyggeskabende  

 
 
 

Personlig udvikling og vækst 
 

 Lær dig selv at kende 

 Sæt tid af til refleksion: Gå en tur, vær offline, diskuter m venner  

 Vær åben for feedback  

 Få et vidne til dig selv 
 
 

Modfobiske undertyper 
 
Type Modfobisk instinkt 
 
1 1-1 
2 overlever 
3  overlever 
4  overlever 
5 1-1 
6 1-1 
7 social 
8  social 
9  social 
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Personlig udvikling og vækst 
 
 Lær dig selv at kende 
 Sæt tid af til refleksion: Gå en tur, vær offline, 

diskuter med venner  
 Vær åben for feedback  
 Få et vidne til dig selv 

 
Få et vidne til dig selv: Få en indre stemme – som begynder at se at 
’du er i dit mønster’ 

 
 
Den enes guld – den andens gift 
 
Tips til hver type  
Personlig udvikling og afvikling 
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1: 
 Det kan være godt nok uden at være perfekt 
 Vær åben for at der også er andre tilgange/regler 
 Skab en indre optimist 
 Lær at anerkende 

 
2: 
 Begynd at spørge dig selv (og få andre til det): Hvad er vigtigt f mig?  
 Accepter at du også er egoistisk 
 Forstå at du ikke altid ved bedst 
 Hvorfor er du god nok 

 
3: 
 Få teamet med – så når du nye højder 
 Lær at føle efter 
 Du er god nok uden præstationer/kompetence 
 Tålmodighed  
 Husk at fejre successer  

 
4: 
 Mere struktur  
 Du har tanker og følelser – men du er dem ikke  
 Forstå at alle er unikke 
 Fokuser mere på det positive og fremtiden  
 Opdag tendensen til utilfredshed og mangelsyn 

 
5:  
 Giv noget af dig selv 
 Vær mere social 
 Vær aktivt deltagende 
 Spørg ind til andre og lyt 
 Træn small talk  

 
6: 
 Lær at mærke efter og stol på din intuition 
 Vær bevidst om at du kan lyde kritisk  
 Kom ned i kroppen – mærk og føl  
 Tænk også i bedst case 
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7: 
 Mere nærvær  
 Vær ok med de negative følelser  
 Fuldfør projektor  
 Vær kedelig – JOMO time 
 Gå i detaljer  
 Søg dybde 
 Lyt 
 Fokuser 

 
8: 
 Få en volumenknap – i stedet for alt eller intet  
 Lær at udtrykke bløde følelser – få afløb  
 Vær opmærksom på dine ord, toneleje, volumen  
 Vælg kampe  

 
9: 
 Når du forsøger at være usynlig, så larmer du allermest  
 Begynd at mærke efter – og stå ved dine holdninger  
 Tør at tage konflikter 
 Giv noget af dig selv  
 Vær tydelig  
 Udtryk vreden 
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Udvikling af observerende jeg 
 
 Bevidsthed er afgørende 
 Dagbog: Hvornår var jeg X og Y 
 Passion og essens 
 Mønstre 
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De 3 instinkter i Enneagrammet 
 
- med Thomas Dybro 
 
3 faser af livet 
 
 Overlevelse 

 – mine behov er altafgørende 
 
 Fungere socialt 

- Navigation 
 
 Finde en partner  

 – 1-1 
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Overlever, selfpressed, redebygger 
 
 Tryghed 
 Kroppen - bekvemmelighed 
 Samle forråd 
 På forkant 
 Søvn 
 Mad 
 Rutiner/vaner/struktur 
 Styr på økonomi  

Ubevidst Fokus: I sidste ende handler det om overlevelse, 
og hver person skal kunne klare sig selv.  
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Social, navigatør 
 
 Smalltalker  
 Opmærksom på hierarki/status/magt 
 Sociale markører 
 opfanger hurtigt spillereglerne/jargon/sociale 

konstruktioner /omgangstone   
 Undgår misforståelser – ved hvad der sker ml linjer 
 Delt opmærksomhed  
 Networker og plejer sit netværk  
 Får energi af sociale sammenhænge 

Ubevidst Fokus: Interesserer sig naturligt for stedets 
mennesker: Kender alle, og skaber forbindelser. Samt 
egen rolle i konteksten.   
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Intens, sexual, 1-1 
 
 Tango: Passion, intensitet, aggression, konkurrence 

og glødende kærlighed 
 Smelter sammen med mennesker/ting 
 Dybde 
 Spontan 
 Glemmer alt om tid og sted 
 Opslugt 
 Emotionel intensitet  
 Uforstyrret nærvær  
 Meget øjenkontakt – flirtende  
 Klikker ind med én af gangen – og helt ud igen  
 PÅFUGL GEN: Transmitterende  
 Udseende, image og udtryk før komfort   

Ubevidst Fokus: For at overleve og reproducere:  Må jeg 
være attraktiv, tydelig, og have en intens energi.  
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De 3 instinkter 
 
Overlever 
 Fysisk velvære, komfort, tryghed 

 
Navigatør 
 Hierarki, positionering, åbenhed 

 
Intens 
  Dybde, nærvær, 

sammensmeltning 
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VIDEOER AF DE 3 INSTINKTER 
 

Gratis videoer om instinkter: 

Se med og genkend dig selv. Vi har alle en indre rækkefølge, ift. hvor dominerende vores instinkter er. 

At genkende din og andres rækkefølge, og stærke og svage sider, er med til at gøre det nemmere at 
forstå dig selv og andre. Dermed kan dit parforhold få ny rummelighed og gnist, dine relationer kan 
blive dybere og din empati for andre mennesker kan vokse. 

Overblik over de 3 instinkter: 

https://youtu.be/HiLv__axGbE 

Overleveren: 

https://youtu.be/kAhTzA4wyzM 

Den sociale: 

https://youtu.be/W375bgWiSRw 

Det intense instinkt: 

https://youtu.be/jEYn3Hoff28 

Alle 3 instinkter samlet: 

https://youtu.be/SOUT0QL93GE 
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Niveauer af selvindsigt: 

 
 
 
Jeg har et Anker – et sted hvor jeg 
ligger. På en dag kan jeg generelt 
svinge +- 2 niveauer.  
Jo lavere niveau: Jo mere type  
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 Mere ego, rigid, stædig, 
kontrollerende, dramatsik, flyvsk, 
arrogant, dominerende 

  
Højere oppe mod essens tilstanden: 
 Smidig, empatisk, omsorgsfuld, 

humoristisk, nem at omgås  
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Typiske Enneagram spørgsmål:  
 
Hvilken type er bedst: 
Ingen – det handler om at komme op i niveau! 
 
Kan man ændre type: Nej. Nogle kender andre typer så godt, at de kan leve som en anden 
type. Men det kræver mange ressourcer, og på sigt falder vi tilbage i ét mønster.  
 
Hvilket parforhold er bedste match: Alle par der er villige til at arbejde med sin type, og 
komme op i niveau.  
 
Er jeg født en type: Nej. Du er født med et temperament, som udvikler sig til en type; fra 0-
8 års alderen. Når du er ca. 15 år er din type fastlåst.  
 
 
 
 
 
3 intelligenser  
 
891: Kropstyper 
Autonomi 
Vrede 
 
234: Hjertetyper 
Identitet, selvværd 
Skam 
 
567: Mentalt center 
Det skal give mening 
Fygt 
 
 
3 elementer skaber mening med livet: 

 Retning 

 Relationer 

 Bidrag 
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Litteraturliste 
 
Ni syn på verden 
Enneagrammets visdom 
The complete Enneagram (fokus på de 27 undertyper) 
 
Thomas Dybro er uddannet Master hos Enneagram og 
NLP huset i Valby 
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