
Deze keer gaan we verder met het enneatype 8, de baas.
De baas kan gebruik maken van de volgende kwaliteiten:
Strijdlust
Directheid
Moed
Gezag

Uitdagingen die de baas kan gaan leren inzetten om zich te ontwikkelen zijn:
Buigzaamheid
Tact
Ingetogenheid
Zachtheid

Als de baas teveel van zijn kwaliteit laat zien, komt hij in zijn valkuil terecht, te weten:
Provocatie
Vrijpostigheid
Buitenissigheid
Arrogantie

Waar de baas echt een hekel aan heeft, zijn allergie, is:
Lafheid
Schijnheiligheid
Saaiheid
Gevlei

Voorbeelden van enneatype 8 zijn:
Emile Ratelband, Herman den Blijker, Goedele Liekens, René Froger en Koningin  Beatrix.
Achten zijn doeners, er is altijd sprake van actie. Ze willen ontsnappen aan hun angst om
overgeleverd te zijn aan de macht en controle van anderen. Dit doen ze door hun eigen kracht en
stoerheid naar voren te schuiven, ze zorgen ervoor dat ze zelf de controle hebben. Ze vinden
zichzelf sterk en onafhankelijk, terwijl de omgeving ze vaak als dictatoriaal en brutaal kunnen zien.
Ze stralen ook kracht uit, zowel mentaal als fysiek. Ze maken vaak door hun uiterlijk en hun stem
indruk op anderen. Ze zien relaties als krachtmeting. Ze maken zich sterk om onafhankelijk te zijn
en zoeken naar macht zodat niemand misbruik van hen kan maken. Het zijn leiders van het soort
een ruwe bolster met een blanke pit.
Een acht is op zoek naar de waarheid, maar dan wel hún waarheid. Ze doen eerst en denken dan
pas na. Ze zeggen waar het op staat en als ze spijt hebben dan zijn ze niet te beroerd om excuses
aan te bieden. Ze zijn alert, hebben visie en zijn snel. Hoe meer tegenstand ze tegen komen hoe
meer vechtlust ze krijgen. Ze geven niet op en willen winnen. Ze willen macht en gebruiken dit
ook.
Als je hun vertrouwen hebt gewonnen dan hebben ze alles voor je over. Achten hebben een hekel
aan zwakte, ze kunnen er niet tegen als mensen de kansen die ze krijgen niet grijpen en als
mensen niet voor zich zelf opkomen. Maar als mensen er niets aan kunnen doen, als ze door
omstandigheden hun lot niet meer in eigen hand hebben, dan zijn achten er om het voor hen op te
nemen. Ze beschermen dit soort mensen, evenals hun geliefden want het gezin is voor de acht
heel belangrijk.
Een acht op hun best: hebben zelfvertrouwen, energiek, nemen snel beslissingen, zijn heel
direct, royaal, beschermend, genereus, ondersteunend en moedig. Zijn rechtvaardig en eerlijk.
Vermijden zwakte, houden controle over eigen bezit en leven, leven heftig en intens, geven
duidelijke grenzen aan, hun manier is de beste, zijn op zoek naar de waarheid die verward wordt
met eigenbelang, alles of niets, sluiten van een compromis vinden ze uiting van zwakheid, willen
volledig geïnformeerd worden, zijn allergisch voor manipulatie.
Op hun slechtst: ongevoelig, dominant, egoïstisch, agressief, veeleisend, arrogant, kritisch,
beschuldigend naar anderen, vechtersbazen. Toetsen de grenzen en gevolgen van regels, zaaien
verdeling om te zien waar iedereen voor staat, kunnen hun woede niet in de hand houden, halen al
uit voordat ze weten wat er precies aan de hand is, veranderen van mening is moeilijk, hebben
vaak iets op anderen aan te merken.
Wat anderen lastig vinden aan een acht: gebrek aan tact, luistert niet goed, alles of niets
houding, moeite om controle los te laten, neiging tot mateloos gedrag, boosheid. Aard van
boosheid: confronteren, rekening vereffenen, wraak. Conflicthantering is confronterend.
Communicatie en presentatiestijl is overheersend.

En dit was het voor nu over enneatype de baas.


