Type 8 dubbelgangers
Sommige typen kunnen op elkaar lijken omdat ze deels overeenkomstig gedrag laten zien.
Acht kan lijken op Een. Beiden zijn sterk gericht op rechtvaardigheid en waarheid en gaan van hun
eigen gelijk uit. Allebei worden ze aangestuurd door woede, waarbij de Acht openlijk uiting geeft aan
zijn impulsen en woede, terwijl de Een zijn impulsen en boosheid onderdrukt en verontwaardigd en
gespannen raakt. Hij tracht zijn woede beheerst te uiten en wordt belerend totdat de bom barst.
Acht kan lijken op Twee. Beiden zijn krachtig en energiek, worden aangetrokken tot macht,
stellen zich moeilijk kwetsbaar op en zijn beschermend naar anderen. In een veilige omgeving
zijn zij gevoelig, zeer behulpzaam en vrijgevig jegens anderen. Het verschil is dat de Twee de
eigen behoeften en positie kwijtraakt in het aanvoelen en rekening houden met anderen, terwijl
de Acht bij zichzelf blijft.
Acht kan lijken op Drie. Beiden zijn actiegericht en kunnen zelfverzekerdheid en bekwaamheid
uitstralen. Ze hebben de neiging om de leiding te nemen en zijn doelgericht. Het verschil is dat
Achten bij zichzelf en hun standpunt blijven en Drieën zich aanpassen om een bepaald imago
aan te nemen. Daarnaast kunnen Achten direct en confronterend zijn, terwijl Drieën graag
aardig gevonden willen worden.
Acht kan lijken op Vier. Beiden zijn sterk emotioneel, gevoelig en kunnen met veel drama hieraan
uiting geven. Ze kunnen allebei ook buitenge- woon tegendraads zijn en zich rechtstreeks
uitdrukken. Het introverte type Acht kan daarbij ook op de Vier lijken omdat hij net als de Vier
ingehouden is en zijn uitingen onder controle houdt. Het verschil tussen Acht en Vier is dat de
Acht bij emoties snel herstelt, zijn verantwoordelijkheid neemt en daadkracht toont terwijl de
Vier zich door zijn emoties laat meeslepen en zijn doel kan kwijtraken.
Acht kan lijken op Vijf Beiden kunnen dominant en bezitterig zijn, sterk gericht op autonomie en
zich verzetten tegen beïnvloeding van buitenaf Het verschil is dat de Acht zijn energie volop
uitleeft, eerst doet en dan pas nadenkt, terwijl de Vijfzijn energie inhoudt en eerst nadenkt
voordat hij doet.
Acht kan lijken op (contrafobische) Zes. Beiden kunnen krachtig, stellig, zeker, rebels en
confronterend zijn. Allebei staan zij ook wantrouwend ten opzichte van de wereld en kunnen
aanvallend en agressief reageren. Beiden komen ook op voor de underdog en onrecht. Het
verschil is dat Achten niet aan zichzelf twijfelen en Zessen dat wel doen. Daarnaast is bij een
confrontatie bij de Zes de angst en spanning in het lichaam zichtbaar, terwijl bij de Acht niets
waarneembaar is omdat hij volkomen beheerst blijft. De Acht en Zes kennen beiden angst: de
Acht om kwetsbaar en onmachtig te zijn en de Zes om het fout en verkeerd te doen.
Acht kan lijken op Zeven. Beiden zijn uit op comfort en zekerheid en zorgen ervoor dat aan hun
behoeften tegemoet wordt gekomen. Het verschil met de Zeven is dat Achten pijn en
moeilijkheden niet vermijden of weg praten. Zij maken het plaatje niet mooier dan het is, terwijl
Zevens dat wel doen. Daarnaast gaan Achten conflicten aan en Zevens eromheen.
Acht kan lijken op Negen. Beiden kunnen een bepaalde gemoedelijkheid en kalmte uitstralen. Het
verschil met de Negen is dat Achten zonder aarzelen van eerste impuls tot actie overgaan terwijl
Negens eerder besluiteloos zijn en meebewegen met de ander. Bovendien gaan zij conflicten
niet uit de weg, wat Negens als het henzelf betreft, wel doen.
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