
13. Punkt Osmy: Szef

Osobowość nabyta Esencja

GŁOWA cecha dominująca: zemsta Wyższy stan umysłu: Prawda

SERCE namiętność: żądza cnota: Niewinność

cechy drugorzędne

seks: Władczość/ poddanie
kontakty z innymi ludżmi: Poszukiwanie przyjażni
ochrona siebie: Zadowalające przetrwanie

Dylemat

Dziecinstwo Osemek przebiegalo pod znakiem walki. Silnych szanowano, slabymi pogardzano. Bojac sie 
zna1ezc na  slabszvch pozycjach, Osemki nauczyly sie bronic poprzez uwrazliwienie na 
cudze  zle  zamiary.  Siebie  uwazaja  za  obrońców,  za  osoby  chroniace  przyjaciól  i 
,,niewiniatka”.  OsIaniaja  ich  tarcza  swego  ciala,  mocuja  sie  równoczesnie  z 
niesprawiedliwymi przeciwnosciami losu.

Nie dajac sie zastraszyé konfliktom, Osemki odnajduja swoja tozsamosc w walce o 
praworzadnosc.  Dumne  sa  ze  swej  gotowosci  stawania  w  obronie  slabszych.  Ich 
mi1osc  wyraza  sie  bardziej  w  opiekuńczosci  niz  w  czuIosci.  Zaangazowac  sie  w 
zwiazek to znaczy wziac osobe ukochana pod swoje skrzydta i usuwac z jej drogi zagrozenia.

Podstawowym problemem jest kontrola: kto tu rzadzi i czy zrobi to sprawiedliwie. Osemki wola brac ster 
w swoje rece, panowac nad svtuacja i kontrolowaé innych silnych wspólzawodnikow Odczuwaja potrzebe 
sprawdzania, czy osoby peIniace wladze sa sprawiedliwe i kompetentne.  ,,Czy nie wpadne w rece  ludzi 
niezyczliwvch? Czy oni nie sa banda glupcow? Jak zareaguja, gdy sie ich przycisnie? Sprawdzmv ich.”

Jezeli Osemka znajduje sic w pozycji podleglej, bedzie pomniejszac fakt, ze ktos inny ma 
rzeczywistv wplyw na jej dzialania. Bcdzie naginac przepisy i ich interpretacje, poki nie 
stanie sie jasne, na jakie kary może sie narazić. W pozycji przywodczej z kolei, Osemka 
bedzie  chciala   wzmocnic   granice   osobistego   imperium.   Zastosuje   wtedy   strategie   przejecia   wladzy 
absolutnej zamiast poszukiwac sprzymierzencow poprzez delikatne negocjacje i zabiegi dyplomatyczne.

Często  stosowanym  sposobem  sprawdzania,  kto  ma  wladze,  jest  nadeptywanie 
ludziom na odciski i obserwowanie ich reakcji. Czy zdecyduja sic na odwet? Czy ugna 
sie i okaza sIabość, czy tez bedą przestrzegac zasad za wszelką cenę? Czv zmienią 
śpiewke, gdy zostana przycisnieci do muru? Czy zaczna k1amac, manipulowac, czy tez 



beda mówic prawdę?
Wa1czac z przyjacielem, Szef bada jego motywy. Daje tym samym do zrozumienia, ze chce sic do niego 

zblizyc,   jako   ze   Osemki   wierza,   ze   prawda   ujawnia   sie   w   walce.   To   ze   walka   moze   byc   sposobem 
zwickszania   intymnosci   szokuje   innvch,  których  przeraza ujawnienie zlosci  lub wyprowadza z 
równowagi mys1, ze intymność i gniew moga byc ze soba tak scis1e zwiaZane.

Surowa  powierzchownosc  Osemki  kryje  serce  zależnego  dziecka  przedwczesnie 
wystawionego na przeciwnosci losu. Wiele Osemek kroczy przez zycie nie zag1adajac 
w glab siebie i nie odkrywając na nowo lagodnych uczuć, ukrytvch od czasu utraty 
dziecięcej  niewinnosci.  Nieszczesciem  Szefów.  przvzwyczajonych  do  ciąglego 
poszukiwania winnych na zewnatrz jest to, ze gdy wreszcie odkryją, ze wszyscy mamy 
udzial we wtasnych nieszczęściach, świadomość ta moze ich nawet doprowadzic do 
samobójstwa.  Osemki  twierdzą,  ze  choCby  najbardziej  obwiniałv  innych,  zawsze 
jeszcze bardziej winią siebie. Wina oraz pragnienie ukarania zla to główne sprawy, na 
których koncentrują się Osemki. Jezeli bowiem uda im się odkryc winnego, moga w 
sposoh  uprawniony  przejąć  kontrolc  i  stanać  w  obronie  niewinnych,  wprowadzając 
praworządność.  Przeciwko  z  ewnętrznemu  zagrożeniu  mozna  zmobilizowac  siły  i 
podjąć działania Dzięki gniewowi Osemka czuje sic silna, przeciwstawia się bowiem w 
ten  sposób  swojemu  lękowi:  inni  nie  mogą  jej  zranic,  ani  ktoś,  komu  zaufala  — 
zdradzić.

Wychodzac z zalozenia, ze silni przetrwaja a slabi zgina, Osemki sa bardzo   podejrzliwe   wobec 
niejasnych zamiarów, sprzecznych komunikatów i niedookre’slonych hierarchii dowodzenia. 
Poczucie bezpieczeństwa plvnie z wiedzy o tym, komu trzeba sie przeciwstawic i kto 
bcdzie nas osłanial. W sytuacjach napięcia uwaga Osemek zawęża się. Skupiaja się na 
ważeniu wlasnych sił i badaniu mocnych i słabych punktów przeciwnika. Czy przeciwnik 
jest niewinny czy winny? Jest przyjacielem czy wrogiem? Wojownikiem czy tchórzem? 
Szef  rzadko kwestionuje  własne opinie.  Rozważanie zalet  własnego stanowiska czy 
zagłębianie się w swoje motywy psychologiczne osłabiłoby jedynie jego stanowczość.

Ósemka pragnie, by jej życie było przewidywalne i nie wymykało się spod kontroli. 
Jeśli nie znajdują stanowiska, którego należy bronić, ten brak wyzwania prowadzi do 
rozrażnienia i znudzenia. Gdy już raz ustalono zasady postępowania, Ósemki często 
zaczynają łamać wytyczne, przy których same się uprzednio upierały. Ósemka, która 
jest  znudzona  lub  cierpi  na  nadmiar  niespożytej  energii,  sprawia  wiele  kłopotów: 
wszczyna kłótnie, miesza się w sprawy znajomych lub angażuje mnóstwo energii w 
sprawy błahe: „Kto ukradł moją obieraczkę do jarzyn? Kto tu jest winien?”

Innym, częstym u Ósemek, sposobem pozbycia się nadmiaru energii i rozwiązaniem 
problemu nudy jest  przesada.  Przesadnie  korzystają  z  przyjemności  dostarczanych 
przez  seks  czy  używki,  uczestniczą  w  całonocnych  pijaństwach,  nieustannych 
przyjęciach.  Pracują  do  upadłego.  Czerpią  taką  radość  z  jedzenia,  że  przy  kolacji 



pałaszują  jeszcze  dwie  dokladki.  Gdy  już  skoncentrują  się  na  poszukiwaniu 
przyjemności,  trudno im się  od nich oderwać.  Jedna przyjemność  rodzi  następną i 
jeszcze następną. Ósemka opuszcza przyjęcie ostatnia.

W przypadku Szefa (jak i w przypadku wszystkich dziewięciu typów Enneagramu) 
dojrzałość i obserwacja siebie prowadzą do zrozumienia, jakie ograniczenia kryją się w 
zawężonym podejściu do życia. Każdy typ w końcu odzyskuje cenny aspekt własnej 
esencji, podążając ścieżką dominujących u niego problemów. Dla Ósemki oznacza to 
odzyskanie  pierwotnej  dziecięcej  niewinności,  którą  poświęciła,  by  przetrwać  w 
świecie, który ją przerażał.

Szczególnie ważne dla Osemki są następujące sprawy:

• Kontrola  osobistej  wlasności  i  osobistej  przestrzeni  oraz  kontrola  nad  ludźmi 
mogącymi mieć wpływ na jej życie.

• Agresja i jawne jej wyrażanie
• Szczególne zainteresowania praworządnością i ochroną innych.
• Nawiązywanie kontaktu poprzez walkę i seks. Zaufanie do ludzi, którzy obstają 

przy swoim w czasie konfrontacji.
• Zwalczanie  nudy  przesadą.  Późne  powroty  do  domu,  intensywne  życie 

towarzyskie, pijaństwo. Za dużo, za głośno, zbyt wiele
• Trudność  w rozpoznaniu  w sobie  zależności.  Gdy inni  wywierają  na  Ósemkę 

wpływ, zaprzecza ona swoim rzeczywistym uczuciom twierdząc, że się nudzi lub 
oskarża samą siebie o przeszłe przewinienia.

• Koncentrowanie   uwagi  na  zasadzie  „wszystko  albo  nic”.  Skrajne  postrzeganie 
rzeczywistości:  inni  wydają  się  albo  silni  albo  słabi,  albo  sprawiedliwi  albo 
niesprawiedliwi. Ósemka nie dostrzega

• cech pośrednich. Taki sposób koncentracji uwagi może doprowadzić do:
— niedostrzegania  własnej  słahości  i  automatycznego  zaprzeczania 

odmiennym  punktom  widzenia  w  imię  „  jedynie  słusznej”  opinii, 
zapewniającej Ósemce poczucie bezpieczeństwa lub do

— użycia siły dla obrony innych

Tło rodzinne

Ósemki w dzieciństwie przetrwały dzięki temu, że przyjęły hardą postawę. Świat ich 
zdominowany był przez osoby większe i silniejsze, które chciały sprawować nad nimi 
kontrolę. Dziecko musiało walczyć, choć miało poczucie, ze sily nie są równe i przeżyło 
dzięki temu, że gotowe było do wszelkich konfrontacji,  byle tylko zmusić wroga do 



odwrotu.  W swych  opowieściach  z  dzieciństwa  Ósemki  często  wspomnaja  że  były 
maltretowane  i  że  nauczyły  się  stawiać  opór.  Nierzadko  zdobywaly  respekt 
rówieśników za to, że nie płakały, nie ujawniały słabości i wygrywały bitwy. Jeśli nawet 
rodzina  nie  maltretowała  dziecka  fizycznie,  Ósemki  śzanowane  były  za  siłę  a 
odrzucane za oznaki słabości.

Gdy byłem dzieckiem,  walka była  sposobem na życie.  Brutalna szkoła,  brutalne 
sąsiedztwo.  Należało  być  górą  i  mocno  się  trzymać.  Jeżeli  darłeś  się  na  ludzi, 
zdobywałeś ich posłuch, a jeżeli  udawało Ci  się ich odepchnąć, zostawiali  Cię w 
spokoju. Gdy pojechałem tam ostatnio na wakacje, miałem możność odtworzenia 
sobie tego jeszcze raz. W rozmowie trzeba było się opowiedzieć po czyjejś stronie. 
Polityka, opinie, wszystko zabarwiane było antagonizmem.
Ilekroć starałem się unikać  bezpośredniego wyzwania, matka patrzyła na mnie z 
obrzydzeniem. W końcu przerywała rozmowę, mówiąc, że jestem wymoczkiem bez 
własnego zdania. Zdałem sobie sprawę z tego, że lubiła mnie, gdy walczylem, a 
odrzucała,  gdy  zaczynałem  wyglądać  na  słabeusza.  Jako  dorosły  mam  ochotę 
powiedzieć „Nie bij mnie”, gdy luzuję swoją postawę obronną lub gdy otwieram się 
wobec drugiego człowieka. Tak bardzo bowiem poniżano mnie, gdy sprawiałem wrn-
żenie słabego.

Ósemki  twierdzą  na  ogół,  że  jako  dzieci  starały  się  być  grzeczne.  Początkowo 
chciały innym dogodzić, wykorzystywano jednak ich niewinność i krzywdzono je, gdy 
ujawniały swe bardziej wrażliwe strony. Uważają, że zaczęły walczyć w obronie własnej 
i szybko stwierdziły, że o wiele przyjemniej jest łamać zasady niż ich przestrzegać.

Moi  rodzice  są  ortodoksyjnymi  baptystami.  Wychowano  nas  w  przekonaniu,  że 
wszystko, co służyło zbawieniu dziecka, było uzasadnione. Ojciec stosował wobec 
nas przemoc i przez jakieś cztery lata co parę tygodni dostawałem lanie pasem. 
Któregoś razu (miałem wtedy prawie piętnaście lat)  stwierdziłem, że jestem już 
dostatecznie dorosły — wyrwałem ojcu pasek i powiedziałem, że następnym razem 
będzie to walka na gołe pięści.
Bardziej podstępne były przejawy troski o moją duszę ze strony matki. Gdy miałem 
około  jedenastu  lat,  zostałem „zbawiony”  i  przez  wiele  miesięcy  wierzyłem bez 
zastanawiania  się.  Ale  utrzymanie  takiego  stanu  okazało  się  na  dłuzsza  metę 
niemożliwe. Jeden drobny grzech i człowiekowi groził ogień piekielny. Albo jesteś 
aniołem albo diabłem. Dla tych, którzy nic są aniolami, nie ma zadnych szans na 
zbawienie.  Nie  byłem w stanie przyjąć światopoglądu przekazywanego mi  przez 
rodziców.  Jeżeli  na  tym miało  polegać  życie,  to  właściwie  lepiej  z  nim  od  razu 
skończyć.  Sprzeciwiłem się więc  i  stale mnie ostrzegano: „Jeżeli  czegoś tam nie 



zrobisz – stracisz szansę,  nie będzie zbawienia, nie będzie odwrotu.” Robiłem więc 
to, na co miałem  ochotę, łamiąc wszelkie zasady.
Gdy byłem w szkole  średniej,  okradłem nasz  kościół.  Ojciec  był  tam diakonem, 
musieliśmy więc wyjechać, okryci niesławą. Zanim to się stało, zmuszano mnie do 
częstego chodzenia do kościoła: w niedzielę rano, w niedzielę wieczorem, w środę 
wieczorem, na liczne spotkania modlitewne. Przeżywałem katusze. Gdy teraz sobie 
to  przypomnę,  wydaje  mi  się,  że  rodzice  zrozumieli,  dlaczego  tak  postąpiłem. 
Wtedy jednak wydawało mi się, że chodzi mi jedynie o pieniądze.

Zaprzeczanie

Atmosfera otwartej rywaulizacji sprzyja rozkwitowi mlodych Ósemek. Wykorzystują wtedy 
wszelkie wrodzone talenty, by wygrywać. Małe, obdarzone inteligencją dziecko albo 
manipuluje  innym  dzieckiem  albo  je  obraża.  Dziecko  starsze  —  stosuje  przemoc 
fizyczną lub przekrzykuje przeciwników. W ferworze walki  mały wojownik nie może 
sobie pozwolić na zastanawianie się nad własną słabością.  Musi  polegać na sobie, 
nauczyć się atakować i pokonywać system obronny wroga.

Takie dzieci nauczyły się zaprzeczać swym niepowodzeniom, by sprawiać wrażenie 
silnych. Gdy Ósemka zacznie się kłócić, pole jej uwagi zawęża się. Szef koncentruje się 
sztywno  na  słabych  punktach  obrony  przeciwnika,  trudno  mu  wtedy  pojąć 
kontrargumenty,  ponieważ uwaga nie  jest  już  na tyle elastytyna,  by możliwe było 
ponowne rozważenie spornego problemu. Gdy Ósemka nastawi się na konfrontację, 
większość niezgodnych z tą pozycją informacji zostanie odrzucona, gdyż nie stać jej na 
przesunięcie uwagi, by rozważyć posiadane dowody.

Przez  cały  okres  szkoły  ja  byłem  tym,  który  w  imię  kolegów  podważał  słowa 
nauczyciela.  Wydawało  mi  się,  że  poszukuję  prawdy,  a  objawiało  się  to 
kwestionowaniem  autorytetow.  Czy  oni  naprawdę  wiedzieli  to,  co  twierdzili,  że 
wiedzą?  Skąd  czerpali  swoją  wiedzę?  Nigdy  nie  sądziłem,  że  ktokolwiek  lubi 
„grzeczne” dzieciaki, wydawało mi się, że ja im się bardziej podobam.
Nie dlatego sprzeciwiałem się autorytetom, że chciałem się z kimkolwiek poróżnić. 
Chciałem  po  prostu  wzbudzić  zainteresowanie  kolegów  podejmując  wyzwanie, 
stając  do  walki.  I  wydawało  mi  się,  że  nauczyciele  będą  mnie  szanować  za 
bojowego ducha i wytrwałość. Rzadko przychodziło mi do głowy, że mogę być w 
błędzie. Zresztą w pewnym sensie nie miało to znaczenia, bo sama  konfrontacja 
była dla mnie wystarczająco podniecająca i stymulująca.
Będąc  już  człowiekiem  doroslym,  podejmowałem  się  nteraz  roznych  zadań  nie 



zastanawIając się nad tym, że nie mam odpowiedniego przygotowania i nie dam 
sobie rady. Ostatnio podjąłem się napisania dla czasopisma o zasięgu krajowym 
artykułu na temat ostatnich osiągnięć inżynierii genetycznej, choć nie skończyłem 
nawet  elementarnego  kursu  biologii.  Założyłem  po  prostu,  że  sprostam  temu 
zadaniu.  Oddaję  się  pracy  bez  reszty.  Najpierw  jest  tylko  praca,  bez  żadnych 
rozrywek, po czym bawię się na całego i nie pracuję w ogóle. Cokolwiek robię, robię 
to na zasadzie „wszystko albo nic”.

Szef lubi przede w~ v-I kim żyć na pełnych obrotach, całą parą iść naprzód. Nauczył 
się podązać za swymi impulsami, ku temu co sprawia przyjemność,  bez zbytniego 
zastanawiania się nad swoimi motywami. Dzięki temu właściwie nie ma zahamowań i 
dysponuje znacznymi zasobami energii fizycznej, której nie traci na introspekcję i zas-
tanawianie się nad sobą. Gdy wpadnie w szpony swoich pragnień, przystępuje szybko 
do  działania,  zanim  odczuje  frustrację.  Czas  między  pojawieniem  się  impulsu  a 
przystąpieniem do działania jest krótki.  I  gdy już skoncentruje się na upragnionym 
celu, usztywnia uwagę w sposób charakterystyczny dla pozycji walki.

Zawsze roztaczałem wokół siebie nimb niezwyciężoności. Pamiętam, że raz późnym 
wieczorem  zachciało  mi  się  placka,  tuż  przed  zamknięciem  piekarni.  Piekarnia 
znajdowała się po drugiej stronie miasta, wsiadłem więc na motor i ruszyłem na 
pełnym gazie. Ulica była w pewnym miejscu rozkopana i motocykl wpadł w dziurę 
—  nie  świeciło  się  światło  ostrzegawcze.  Wstałem,  całe  spodnie  miałem 
zakrwawione,  ale  o  niczym innym nie  myślałem,  tylkoo  tym,  by  jak  najszybciej 
uruchomić motor.
Pamiętam,  jak  próbowalem się  uwolnić  od  paru  osób,  które  chciały  mi  pomóc, 
myślałem tylko o tym, że muszę zdążyć do piekarni przed zamkniętiem. Nie mialo 
to nic wspólnego ani z bohaterstwem, ani z plackiem. Chodziło o ten animusz, w 
który wprawiała mnie świadomość, że znowu uda mi się zdążyć.
Bardzo bolesnym ib lit nin te urżeżyciem jest poczucie bezbronności, jakie mam wtedy, 
gdy zabraknie mi władzy. Pielęgnuję więc ten mit siły a jazda po szybkim pasie 
ruchu,  gdzie  mogę  rozwinąć  maksymalną  prędkość,  ma  dla  mnie  wartość 
symboliczną. Bez tego mam poczucie, że nic się nie dzieje.

Zaprzeczaniu osobistym ograniczeniom towarzyszy często tendencja do negowania 
wlasuuego bólu  fizycznego i  emocjonalnego.  Ósemki  często  rclacjonują,  jak  to  np. 
udało  im  się  wytrwać  do  końca  w  ważnym  szkolnym  meczu  pilki  nożnej  z 
zabandażowaną  nogą,  by  zemdleć  po  powrocie  do  domu ).  Opowiadają  też  wiele 
pouczających  rzeczy  o  swoim zaprzeczaniu  cierpieniom emocjonalnym:  jeśli  osoba 
ukochana  lub  serdeczny  przyjaciei  wystawia  Ósemkę  do  wiatru,  ona  natychmiast 



znajduje sposóh, by nie dopuścić do siebie pojawiających się wtedy uczuć.
Zmiana w świadomosci,  bez klórej  nie sposób zaprzeczyć bolesnym przeżyciom, 

bywa kapitalną zaletą u dobrego wojownika. Prowadzić jednak może do strasznego 
cierpienia,  jeśli  wojownik  zacznie  się  przejmować tym,  co myślą inni  albo jeśli  się 
zakocha.  Na początku romansu Ósemka rozdarta jest  między pojawiającymi się na 
nowo uczuciami czułości a tendencją do zaprzeczania bardziej „miękkim” uczuciom.

W  swojej  książce  Our   Interna!   Cottflicts  Karen  Horney  wzruszająco  opisuje 
charakterystyczne  dla  Szefa  balansowanie  między  punktem  Ósmym  a  Drugim 
Enneagramu,  obrazutjące  dylemat  człowieka,  u  którego  podstawowa  linia  obrony 
polega na atakowaniu innych,  ale który  jednocześnie w głębi  nadal  potrzebuje ich 
aprobaty i miłości. Horney cały rozdział poświęca opisowi jednostki, której podstawową 
obroną jest atakowanie innych (Ósemka). Inny rozdział poświęca osobom, które bronią 
się poprzez zbliżanie się do ludzi  (Dwójka),  a kolejny — tym, którzy się od innych 
odsuwają  (Piątka).  Według  troistego  spojrzenia  na  ludzką  osobowość, 
charakterystycznego dla Enneagramu, te trzy pozornie niezależne rotlzaje zachowań 
to punkt podstawowy, punkt bezpieczeństwa i punkt stresu Ósemki.

Kontrola

Szef stara się objąć kontrolą wszystko, co może mieć wpływ na jego życie. Staje się 
szczególnie wrazliwy na sprawiedliwość bądź niesprawiedliwość zachowań innych ludzi 
i w sposób nawykowy koncentruje się na niebezpieczeństwie manipulowania władzą 
lub  zdobywania  kontroli  przez  innych.  Uwaga  skupia  się  przede  wszystkim  na 
rozstrzyganiu kwestii  „kto tu ma władzę?” oraz „Czy ta osoba będzie postępowała 
sprawiedliwie?”

W pewnym sensie całe moje zycie polegało na próbie zrozumienia, na czym tak 
naprawdę polegają reguły gry. Dotychczas każdy mógł mnie tyranizować, ja zaś 
chcialem odkryć, czym naprawdę ludzie powinni się kierować. Uważam, że tam, w 
świecie jest prawdziwe zło i ludzie chcą mnie poniżać, by sami się mogli wywyższać 
moim kosztem. A ja tak samo mam prawo do zaspokajania swoich potrzeb jak oni i 
żeby móc to zrobić, muszę jakos wymknac się tym, którzy chcą mnie wykorzystać, 
starając się jednoczesnie zachować na swój sposób honorowo.

Ósemki czują się bezpiecznie, gdy mają kontrolę nad sytuacją,  trzymają lejce w 
swoich rekach i  zmuszają innych do posłuszeństwa.  Czują się też silne,  gdy same 
łamią  zasady,  których  przestrzegają  inni.  Gwałtownie  reaguja  na  wszelkie  próby 
wpływania na to, co robią i dopóty będą rozdrażnione i skłonne do buntu, dopóki nie 
uwolnią się od ingerencji z zewnątrz. Pragną zarazem ustalać granice i przekraczać je. 



Często  narzucają  sobie  i  innym  purytańskie  wymagania  I  żądają  prawości 
postępowania, by potem łamać wszystkie narzucone sobie zakazy.

Typowym  przykładem  Szefa,  który  przejmuje  kontrolę,  jest  ktoś,  kto  sporządza 
szczegółową listę rzeczy do zrobienia, po czym jedzie na tydzień na ryby. W czasie 
tego  tygodnia  nie  ma żadnych  wyrzutów sumienia  i  pozwała  sobie  na  smakowite 
grzeszki. Inny przykład to Szef, który namawia swoich podwładnych, by przyszli do 
pracy wcześniej, co ma usprawnić wykonanie zadania, po czym spóżnia się godzinę na 
zebranie generalne. Przez tę godzinę podwładni siedzą bezczynnie czekając na niego.

Ósemkom załeży na ograniczaniu (albo przynajmniej na możliwości przewidzenia) 
zakresu kontroli ich Życia przez innych ludzi. Zaufanie jest wynikiem uzyskania pełnej 
informacji od innych i maksymalnego eliminowania niewiadomych. Ósemka może więc 
zmuszać innych do zajęcia stanowiska lub sama wygłaszać opinie kontrowersyjne, by 
zbadać  reakcje  innych  ludzi.  Typowe  sposoby  wykorzystywane  przez  Ósemkę  do 
zaspokajania  swojej  potrzeby  kontroli  to  opowiadanie  niewybrednych  kawałów  o 
mniejszościach narodowych, niejasne zaloty homoseksualne czy opowiadanie o swoich 
mało  dojrzalych  wybrykach  w  przeszłości.  Wszystkie  te  kontrowersyjne  zabiegi  w 
plawie każdej sytuacji społecznej doprowadzą do podziału obecnych na zwolenników i 
przeciwników,  zmuszając  ludzi  do  ujawniania  swych  spontanicznych  reakcji 
emocjonalnych.

Gdy tylko mnie ktoś zainteresuje,  chcę od razu ustalić  nasze wzajemne relacje. 
Chcę, byśmy oboje przestrzegali pewnych reguł i obserwuję, czy moi znajomi nie 
zaczynaja  przypadkiem  łarnać  swoich  zobowiązań.  Jeśli  przestanę  się  mieć  na 
bacznosci i ktoś, komu zaufałem, zrobi mnie na szro, czuje się totalnie zdradzony.
Jeżeli skrzywdzili mnie nienaumyslnie lub z głupoty, robię wszystko, by to się więcej 
nic powtorzyło. Jesli natomiast zrobili to celowo, muszę wyrównać rachunki. Chcę 
wtedy, zeby się przyznali i pragnę, by spotkała ich kara. Gdybym komus poz,wolił 
na  wykorzystanie  mnie,  tak  dalece  osłabiłoby  to  moje  przekonanie,  iż  mam 
absolutną  rację,  że  uwierzyłbym  z  kolei,  że  jestem  w  kompletnym  błędzie  i 
musiałbym się podporządkować.

Spostrzeżenia Szefa zakotwiczone są w pewnym obrazie świata: wszelkie drobne 
niedopatrzenia i  źle  opracowane  detale   mog1l  sprawić,  że świat  wymknie  się spod jego 
kontroli. Drobne pomyłki potrafią wyprowadzić Ósemki z równowagi. Reagują wtedy 
gwałtownie,  ponieważ mają poczucie,  że nie  przewidziały  takiego obrotu spraw. W 
przypadku  błędów  na  dużą  skalę,  reagują  paradoksalnie:  stanowią  one  atrakcję, 
szczególnie jeśli sa na tyle dramatyczne, że wymagają zdecydowanej konfrontacji.

W każdej nje dającej się przewidć sytuacji ujawnia się typowy dla Osemek zwyczaj 



koncentrowania  się  na  słabych  stronach  przedsięwzięcia.  Szef  chce  wychwycić 
poitencjalne trudności zanim zdążą się nasilić.  Jeżeli mimo wszystko zdarzy się coś 
zaskakującego lub nieprawidłowego, potrafi tak bardzo skupić się na drobnym błędzie, 
że przestaje dostrzegać reakcje innych ludzi i oczywiste sposoby naprawienia pomyłki. 
Konsckwencje takiego postępowania mogą być trudne do zniesienia, w miarę nasilania 
się u Szefa dogmatyzmu i dążenia do przejęcia kontroli.

Mam swój interes w tym, by przejmować kierownictwo. Jestem wtedy pewien, że wszystko 
będzie  zrobione  jak  należy.  Mam  więc  skłonność  do  drobiazgowej  kontroli 
wszystkich detali. W ubiegłym tygodniu poszliśmy z parą znajomych na kolaeję do 
restauracji. Podano zimną zupę. Mnie się wtedy wydawało, że staram się jedynie 
pertraktować z  kelnerem na ten temat.  Dopiero później  zdalem sobie  sprawę z 
tego,  że pozostali  uczestnicy wydarzenia czuli  się  w ttej  sytuacji  skrępowani.  Ja 
chciałem, by przyniesiono na stół gorącą zupę i ta sprawa była dla mnie najistot-
niejsza,  ponieważ  gdyhysmy  im  popuścili,  to  być  może  następne  danie  byłoby 
również  nieudane.  Dla  ratowania  siebie  należy  interweniować  natychmiast,  w 
przeciwnym razie narasta lęk, że wszystko zacznie się wymykać spod kontroli.

Zemsta

Obroną przed nawrotem dziecięcego lęku przed bezsilnością jest planowanie zemsty. 
Mysl  o  odwecie  hamuje  uczucia  poniżenia  lub  zagrożenia,  pojawiające  się,  gdy 
zwycięża przeciwnik. Gra toczy się dalej: jeszcze nie wszystko stracone, czekamy po 
prostu na następne starcie. Inną strategia obronną stosowaną przez Ósemki, gdy mają 
poczucie,  że  są  kontrolowane  przez  czynniki  zewnętrzne,  jest  zwyczaj  obwiniania 
innych  za  napotkane  trudności  i  odrzucania  opinii  niezgodnych  z  własnymi 
przekonaniu, że są głupie czy bezsensowne, bez zastanawiania się nad nimi.

Do szału mnie doprowadza takie siedzenie i wysłuchiwanie, jak mnie ktoś obraża. 
Myśl o tym, że ktoś mnie wrobił,  nie opuszcza mnie i czekam tylko na właściwy 
moment, by ruszyć do akcji. Zemsta to nie wymachiwanie siekierą, to raczej chęć 
dania nauczki. Kara musi odpowiadać winie. Wyobrażam sobie, jak zemścić się na 
wrogu (stosownie do jego przewinienia), by w chwili wymierzania kary zrozumiał, 
jakim był gównem.

Ósemka na ogół bierze swoją chęć wyrównania rachunków za chęć wymierzania 
śprawiedliwości. Została urażona — w jej mniemaniu niesprawiedliwie — zemsta ma 



więc zrównoważyć szale. Nie jest to jedynie odwet.

W ubiegłym tygodniu poszedłem ze znajomym na śniadanie. Właściciel knajpy był 
niezwykle  niegrzeczny,  gdy  przyjmował  nasze  zamówienie.  Nie  mogłem  o  tym 
zapomnieć. Jadłem i przez cały czas zastanawiałem się: czy wychodząc powinienem 
po  prostu  przewrócić  stół?  Czy  może  raczej  zwymyślać  właściciela  knajpy?  Co 
takiego mógłbym zrobić, by nie odczuwać przez resztę dnia upokorzenia i poprawić 
sobie nastrój? Nie mogłem przestać myśleć o tym, jak się zemścić. W końcu nic nie 
zrobiłem  i  wyszedl.m.  Ale  dalej  ta  sprawa  dalej  leży  mi  na  wątrobie.  Ilekroć 
przejeżdżałem kolo tej restauracji, myślę sobie: „Co by było, gdybym tak wybił im 
szybę?” Nie można zaznać spokoju, póki się czegoś nie zrobi.

Sprawiedliwość

Potrzeba  sprawowania  kontroli  wpływa  na  szczególne  zainteresowanie  Ósemki 
sprawiedliwością.  „Czy  można  innym  ufać?  Czy  postępują  sprawiedliwie?” 
Zainteresowanie to podsycane jest niespełnionym dziecięcym pragnieniem znalezienia 
autorytetu, który byłby na tyle wiarygodny, by można mu było przekazać kontrolę i nie 
bać się, ze nas wykiwa lub zdominuje. Uwrażliwienie na sprawiedliwość powoduje, że 
Szefowie zwracają szczególną uwagę na wszelkie przejawy nieczystych intencji.

Mam skłonność do sZUkania oznak nieświadomych lub wrogich zachowań. Staram 
się rozszyfrować  ludzką podłość lub przewidzieć, w jaki sposob mogłaby się ujawnić 
w sytuacji  podbramkowej.  Czy ci  ludzie mają skłonność do manipulowania? Czy 
lubią to robić? Czy sprawia im to przyjemność?
Mam ochotę  sprawdzić,  do  czego  ludzie  są  zdolni.  Nie  ma  wówczas  przykrych 
niespodzianek. Chodzi o to, by nie stworzyć sobie na początku cukierkowego obrazu 
drugiego człowieka, bo potem można być zaskoczonym, gdy ujawni on jakieś p ud 
te  motywy.  Ja  szukam  motywów  zasadniczych.  Staram  się  odkryć  czego  ten 
człowiek chce i na co z jego strony mogę liczyć.
Dużo uwagi poświęcam temu, jak ludzie postępują wobec siebie. W którym punkcie 
są sami dla siebie zagadka? Jak się zachowują, gdy są przestraszeni? Co stanowi ich 
piętę achillesową? Zdaję sobie sprawę z tego, że gdy już ktoś podpadnie mojemu 
„barometrowi  zaufania”,  bardzo  mi  trudno  zmienić  tę  opinię.  Potrzebuję 
przewidywalności, jaką daje mi niezmienność opinii. Jeżeli chcę sprawdzić, co ktoś 
kryje pod swoją gładką powierzchownością, wywieram na niego nacisk i drażnię, by 
zobaczyć, jak wtedy zareaguje.



Szef wywiera presję,  by wybadać prawdziwe motywy.  Szczególnie zależy mu na 
sprawdzeniu, na ile są one sprawiedliwe. Ósemka uważa siebie za obrońcę słabszych. 
Jasne jest więc, że w obliczu niesprawiedliwości chce przcjąć ster wladzy. Niestety, 
występowanie  z  pozycji  obrońcy  wywiera  najczesciej  skutek  przeciwny  do  zamie-
rzonego,  ponieważ  Ósemka  do  obrony  słusznej  sprawy  podchodzi  tak  bardzo 
konfrontacyjnie, ze postrzegana jest raczej jako osoba kłopotliwa niż jako wartośdowy 
sprzymierzeniec.

Ósemkę  łatwo  też  wmanipulowac  w  cudze  rozgrywki.  Szuka  się  w  niej 
sprzymierzeńca-twardziela,  jako  że  chętnie  przejmuje  dowództwo  w  obronie 
sprawiedliwosci. czy dla zwalczania wyzysku. Typowy scenariusz jest taki: dzieckop-
Osemka słyszy, że komuś wyrządzono krzywdę i ani się ohejrzy, a już staje w pierwszym 
szeregu w obronie   interesów innych dzieci.  Jeśli klasa jest przekonana, że nauczyciel za 
dużo  zadaje,  jej  rzecznikiem  najprawdopodobniej  zostanie  Ósemka,  która  czerpie 
poczucie  bezpieczeństwa  z  bezpośredniego  zwalczania  niesprawiedliwości  i  która 
łatwo wmanewrować we wzięcie na siebie winy innych.

W zaburzonych rodzinach często dziecko-Ósemka wyczuwa nieuświadomiony gniew 
dorosłych  i  stara  się  mu  przeciwdziałać.  Inni  członkowie  rodziny  będą  zapewne 
uważać, że to Ósemka jest przyczyną kłopotów, nie zdając śobie sprawy z tego, jak 
wyraźnie przekazują jej własną nieuzewnętrznioną agresję.

Prawda jako wyższa jakość umysłu

Koncentrując się na tym, czy inni  grają  czysto,  Ósemki  swoją uwagę kierują  ku 
ukrytym intencjom innych ludzi. Chcą sprawdzić, czy inni mówią prawdę. Konfrontują 
ich zatem z drażliwymi problemami, by zbadać, czy pod presją nie wyjdzie na jaw 
jakieś kłamstwo. Ósemka nie uważa, by to poszukiwanie prawdy miało posmak walki. 
Wydaje jej się raczej, że chce wyczuć, czy ktoś jest stronniczy lub czy stara się coś 
zataić.  Jej  naturalnym impulsem jest  chęć  wstrząśnięcia  całym zaangażowanym w 
sprawę towarzystwem‚ by mogły ujawnić się prawdziwe uczucia. U podstaw przyjaźni 
Ósemek leży walka, ponieważ ludzie pod presją ujawniają swoje ukryte plany.

Ósemka docenia uczciwą walkę. Rzutuje na zewnątrz wyidealizowany obraz siebie 
jako osoby, która wiele może, podziwia więc ludzi stanowczych. Identyfikuje się z tymi, 
którzy, przyparci do muru, trzymają się swego zdania; gardzi zaś wszystkimi, którzy 
pragną uniknąć konfrontacji.

Z punktu widzenia zewnętrznego obserwatora to, co dla Szefa jest „uczciwą walką”, 
wygiąda raczej na starcie bokserskie dwóch nieustępliwych przeciwników. Ci z nas, 
którzy nie mają kontaktu z własną agresją, często robią wszystko, by trzymać się z 
daleka od Ósemki, kryjąc przed nią złe wiadomości lub preparując informacje tak, by 



nie rozdrażnić osoby na tyle wybuchowej. Dla Osemki walka jest czymś podniecającym 
i  zdecydowanie  przedkłada  ona  ostre  starcie  z  godnym  przeciwnikiem  nad  łatwą 
wygraną.

Jeżeli  przeciwnik  jesl  tego  wart,  dochodzi  do  wybuchu  dotychczas 
powstrzymywanych  emocji.  Ósemka  mobilizuje  się  w  starciu  z  siłą  grożącą 
wymknięciem się spod kontroli. Gniew, który taka konfrontacja wywołuje, przeżywany 
jest  jako  ukierunkowana,  zogniskowana siła.  Jest  to  raczej  podniecenie  niż  emocja 
negatywna. Rozzłoszczona Ósemka wyczuwa energetyzującą  siłę gniewu. Jest on dla 
niej dążeniem do wykrycia prawdy, narzędziem umożliwiającym wykonanie zadania, 
antidotum na nudę i samozapomnienie. Uczciwa walka jest dla Ósemki sytuacją, w 
klórej obie strony wygrywają. Zwycięstwo nad przeciwnikiem dostarcza satysfakcji z 
przejęcia  kontroli;  przegrana  na  rzecz  godnego  przeciwnika‚  który  poddany próbie 
okazał  się  człowiekiem sprawiedliwym zmniejsza brak zaufania wobec tych,  którzy 
mają władzę nad życiem Osemki.

Gdy Ósemka działa w obronie włąsnego „ja” skupia się w duchu na tej prawdzie, 
która jest dla niej najbardziej korzystna. Upiera się przy tym, że jej stanowisko jest 
jedynym  obiektywnie  słusznym.  Gdy  raz  nabierze  przekonania,  że  jej  racja  jest 
słuszna, nie dostrzega, ze być może — obiektywnie rzecz biorąc — służy ona jedynie 
jej własnym interesom czy też opiera się na fragmentarycznych danych. Nastawiona 
na zwalczanie wszelkiej opozycji Ósemka przyjmuje postawę konfrontacji. Ogniskuje 
uwagę na ujemnych cechach przeciwnika i  pozytywnych cechach własnych. Opinie 
odmienne od swoich uważa za głupie i zdarza się, że je w sposób automatyczny, bez 
przemyslenia pomija. Uwaga bowiem ulega zawęzeniu i skupia się na osiąganiu celu 
podtrzymującego własne pocztucie bezpieczeństwa.

Przyjąwszy  postawę  konfrontacji,  O)semki  tracą  giętkość  uwagi,  dzięki  której 
mogłyby  poddać  refleksji  swoją  linię  działania  lub  wziąć  pod  uwagę  dodatkowe 
informacjie. Warto, by Ósemki uświadomiły sobie, że taki sposób koncentracji uwagi 
ma  swoje  podłoże  w  szczególnym  rozpamiętywaniu  dawnych  sytuacji,  gdy  cudze 
pomysły wydawały się kompletnie niedorzeczne i  tak niegodne uwagi, że odrzucone 
zostały bez zastanowienia.

Pewna  Ósemka  porównała  stan  umysłu  towarzyszący  postawie  walki  do  stanu 
umysłu gracza baseballowego, biegnącego przez boisko z piłką pod pachą. Nigdy nie 
zatrzymuje się, by zastanowić się nad słabością własnej linii obrony. Szuka jedynie luk 
w linii obrony przeciwnika. Na podobieństwo tego gracza baseballowego, skoncentro-
wana na jednym Ósemka tak bardzo przywiązuje się do „jedynic słusznej” strategii, że 
nie potrafi skierować uwagi ku alternatywnym punktom widzenia.

W  miarę  dojrzewania  i  kontaktu  ze  sprawiedliwymi  autorytetami  oraz 
niezagrażającymi przyjaciółmi, Osemka rozluźnia swoją obronność percepcyjną. Gdy 
nie  grozi  jej  utrata  władzy,  zaczyna  sobie  uświadamiać,  że  istnieją  rozwiązania 



kompromisowe.
Dojrzała  Ósemka  porzuca  neurotyczną  potrzebę  prowokowania  konfliktów  dla 

ujawniania  ukrytej  prawdy.  Na  bazie  tego  pierwotnego  neurotycznego  zaburzenia 
rozwija się u niej szczególna zdolność rozpoznawania indywidualnej prawdy właściwej 
każdemu z nas. Gdy Osemka nie czuje się już zagrożona możliwością niesprawiedliwej 
kontroli ze strony innych, oscyluje w sposób naturalny ku obiektywnemu spostrzeganiu 
autentycznych pragnień każdego człowieka. Chcąc jedynie dociec prawdy, Szef jest w 
stanie nauczyć się rozpoznawania drobnych wahań uwagi, z których można wyczytać, 
na ile szczere są wygłaszane opinie.

Na co Ósemki zwracają uwagę?

Ósemki  dysponują  kilkoma  strategiami  umożliwiającymi  im  niedostrzeganie 
zagrażających informacji. Ich główną linią obrony psychologicznej jest przekonanie, że 
są  silniejsze  od  potencjalnej  opozycji.  W  efekcie  maksymalizują  własne  atuty, 
minimalizując plusy przeciwnika. Jedna Ósemka powiedziała o sobie, że tak naprawdę 
nie jest odważna, bo rzadko kiedy ma się czego bać. Uwierzyłaby w swoją odwagę, 
gdyby odczuwała strach,  a  mimo to  nie  wycofywała  się.  Ale  ilekroć  zaczyna się z 
ludźmi sprzeczać, wszyscy wydają jej się słabeuszami. Klasycznym sposobem na to, 
by  nie  zauważać  zagrożenia,  jest  wytłumianie  go  poprzez  koncentrację  uwagi  na 
czymś innym. U Ósemek pijaństwo czy życie ponad stan z  łatwością mogą służyć 
niedopuszczaniu  do  świadomości  bolesnych  myśli  lub  konstatacji,  które  mogłyby 
podważyć  poczucie  własnej  mocy.  świadomy  siebie  Szef  może  wręcz  wykorzystać 
pragnienie natychmiastowego pofolgowania sobie jako sygnał,  że należy wejrzeć w 
głąb siebie i  sprawdzić,  jakie rzeczywiste potrzeby są spychane na bok przez owo 
pragnienie.

Innym stosowanym przez Osemki sposobem niedopuszczania niechcianych treści 
do świadomości jest uparte zaprzeczanie bolesnemu problemowi, aż. do unicestwienia 
go. Sposób ten nie polega na spychaniu do nieświadomości czegoś, o czym nie chce 
się myśleć, ale na kierowaniu uwagi ku rzeczom przyjemnym. W ten sposób można 
patrzeć na coś wprost i nie widzieć tego. Krańcowy przykład takiego stylu koncentracji 
uwagi podała pewna powracająca do zdrowia alkoholiczka. Któregoś razu, będąc w 
ciągu, próbowała przekonać męża, że nie pije. Stala naprzeciw niego, w piwnicy, a u jej 
stóp  piętrzył  się  stos  puslych  butelek  po  whisky.  Uważała,  że  udało  jej  się  męża 
przekonać, poniewaz w jej świadomości tych butelek tam nie było.

Wszyscy   posiadamy  umiejętuość  zaprzeczania  nieakceptowanym  treściom.  Dlatego 
lekarze, zmuszeni przekazać pacjentowi niepomyślną diagnozę, proszą, by przyszedł z 
krewnym  lub  przyjacielem.  Zakładają  bowiem,  że  ludzie  skłonni  są  zaprzeczać 



zagrażającym  informacjom  lub  informacje  takie  poddawać  racjonalizacji.  Ósemki 
szczególnie  podatne  są  na  specyficzne  przesunięcia  uwagi,  wskutek  których 
przyjmowane są  tyIko  informaje  pomyślne,  niepomyślne zas  ulegają  zablokowaniu. 
Taki styl sterowania uwagą jest im bliski, ponieważ w dzieciństwie musiały sprzeciwiać 
się osobom silniejszym od siebie.

Zdolny  adwersarz  z  konieczności  pomija  wiele  informacji  nie  związanych 
bezpośrednio zadaniem zniszczenia opozycji. W walce spostrzeżenia stają się czarne 
albo białe, z nielicznymi plamami mglistych szarości. W oduiiut.tuuiym stanie umysłu, 
będącym  wynikiem  gniewu,  uwaga  zawęża  się  do  poszukiwania  słabych  stron 
przeciwnika. „Jak go podejść?” „Gdzie tkwi luka w jego charakterze?” „W jaki sposób 
zmusić  go  do  wytofania  się?”  Niezbędne  staje  się  przyjęcie  założenia,  że  własne 
stanowisko jest absolutnie słuszne:
gwarantuje bowiem natychmiastowe działanie bez wahania. Niefortunnym skutkiem 
ubocznym konfrontacji „‚na całego” jest utrata zdolności przyjmowania nowych informacji.

Nadal nie chcę przyjąć do wiadomości  odmiennych punktów widzenia. Tak byłem 
niegdyś wściekly na dorosłych, którym „tak wyszło”i którzy wciąż wszystko psuli, że 
chcę wiedziec dokładnie, czego się mogę spodziewać i  mieć pewność,  że to się 
rzeczywiście  wydarzy.  Myśl,  że  dla  różnych  ludzi  różne  rozwiazania  moga  być 
właściwe,  jest  teoretycznie słuszna.  W praktyce jednak tak  dalece osłabia moje 
przekonanie,  że  mam absolutną  rację,  że  zdaję  sobie  sprawę,  iż  muszę  być  w 
całkowitym błędzie. Albo ma się ahsolutną rację, albo nie ma jej się wcale.

Zewnętrznemu  obserwatorowi  może  się  wydawać,  że  Ósemka  uparcie  ignoruje 
odmienne racjonalne argumenty.  Jej  postrzeganie  oparte jest  bowiem na punktach 
odniesienia  typu  albo-albo.  „Czy  jesteś  przyjacielem czy  wrogiem?  Przywódcą  czy 
poddanym?  Jesteś  silny  czy  słaby?  Przeciwko  mnie  czy  po  mojej  stronie?” 
Uświadomienie sobie, że może istnieć posrednie rozwiązanie na ogół  wywołuje po-
czucie  skrajnej  podatności  na  zranienie.  Pójście  na  kompromis  otwiera  Ósemkę 
psychologicznie na atak z każdej strony, ponieważ sytuacja, która nie jest ani biała, 
ani czarna, przestaje być przewidywalna.

Następujący opis pochodzi od osiemnastoletniego Szela. Opisuje trudności, na jakie 
napotyka,  gdy  uświadamia  sobie  zagrażające  informacje,  którym  uprzednio 
zaprzeczał. Jego relacja rzuca też światło na dylemat związany z koncentracją uwagi. Z 
podobnymi trudnościami wszyscy miewamy do czynienia, gdy ktoś rozbudza nasze 
uprzedzenia,  poddaje  próbie  nasze  postawy  rasowe  lub  podważa  nasze  poglądy 
polityczne. W każdej sytuacji, gdy dochodzi do polaryzacji poglądów („my przeciwko 
wam”), uwaga szybko zostaje zafiksowana na słabościach    stanowiska przeciwnika. 
Przez to zaprzecza się mocnym stronom wroga łub własnym słabym punktom. Przeciw-



nik traci cechy ludzkie, jego zalety przestają istnieć, ponieważ nie stać nas, by o nich 
pamiętać.

Przestałem  rosnąć  dopiero  w  drugiej  klasie  liceum,  więc  gdy  nadszedł  sezon 
piłkarski, miałem 1.90 m wzrostu i ważyłem około 108 kg. Pierwszorzędne mięso dla 
drużyny. W jednym z pierwszych meczów któryś z przeciwników podpuścił mnie, 
więc dałem mu popalić. Wściekłem się, zniżyłem głowę i staranowałem go z całej 
siły.  Złamałem  mu  żebra  i  trzy  kręgi.  Bardzo  długo  leżał  w  szpitalu.  Powoli 
odzyskiwał zdolność poruszanta się.  Przez cały czas mówiono mi o tym, ale nie 
docierało do mnie, że to coś poważnego, ani że to ja zrobiłem. Przychodziły mi takie 
myśli  do  głowy,  ale  nie  wydawało  mi  się,  by  mogłoby  to  być  prawdą.,  więc 
zapominałem o tym. Przezwano mnie Zabijaką i to mi się podobało, bo chłopaki 
trzymali się ode mnie z daleka na boisku, choć przecież to przezwisko nie pasowało 
do mnie.
Gdzieś w połowic sezonu sytuacja się powtórzyła: Ten sam układ, mocne uderzenie, 
kontuzja  i  facet  1eżał  bez  czucia.  Było  to  coś  niebywałego.  Cały  ten poprzedni 
incydent przypomniał mi się, gdy leżałem tam, na ziemi. Tak, jakby mnie ktoś bił. 
Ból  tamtego,  tygodnie spędzone w łóżku...  Wydawało mi  się,  że czuję na sobie 
nienawiść chłopaków, którzy nazwali mnie Zabijaką. Wszystko naraz wróciło i ciągle 
przypominało mi się przez kilka następnych dni. Historia skończyła się tym, że ten 
drugi koleś, którego uderzylem, miał niewielkie, proste złamanie. A ja zerwałem z 
piłką nozną.  Drużyna miała mi to za złe,  bo dobrze jest  mieć po swojej  stronie 
takiego  ciężarowca,  ale  ja  już  nie  ufałem sobie  i  nie  wiedziałem,  co  się  może 
zdarzyć, gdy znowu wpadnę w taką ślepą furie.

W praktykach medytacyjnych zaprzeczanie przybiera postać przekonania‚ że należy 
się powstrzymać od myślenia. Jest to pułapka, w którą często wpadają poczatkujacy, 
gdy po raz pierwszy w czasie medytacji próbują uwolnic się od myśli. Jest to podejście 
błędne.  Medytujący tak naprawde nie wycofuje swej  uwagi  z myśli,  które powinny 
przypływać i odplywac. Zamiast tego stara się zamknąć im dostęp, zmuszając się do 
koncentracji na wewnętrznym pustym obszarze. Takie sztywne koncentrowanie uwagi 
na  wewnętrznej  pustce  ma  ten  skutek  uboczny‚  że  blokuje  normalną  świadomość 
własnych myśli  i  innych wrażeń. Gdy tylko medytujący rezygnuje z koncentracji  na 
umysłowej pustce, mysli zalewaja go i staje się jasne, te świadomosc tak naprawdę 
wcale nie odwrocila się od stanu myslenia.

Szefom taki stan umysłu związany z „zabranianiem sobie myślenia” kojarzy się z 
czymś w rodzaju celowego gapienia się w ścianę, jakie mają zwyczaj uprawiać, gdy 
muszą uporać się z bolesnymi potrzebami. Osemka potrafi się ocknćjć, nie wiedząc jak 



długo gapiła się w pustą ścianę czy pusty blat stołu i stwierdzić, że ciężko jej przycho-
dzi myślenie. Przeżywa spostrzeżeniową pustkę. Gdyby ta pustka mogła przemówić, 
powiedziałaby coś takiego: „Nic bolesnego nie może przedostać się przez barykadę 
stołu.”

Pewna  Osemka  stwierdziła,  że  przełamywanie  zaprzeczania  przypomina 
podnoszenie kurtyny na scenie. „Wszystko, przeciwko czemu walczyłeś, patrzy wprost 
na ciebie, z siłą prawdy totalnej. Ty nie masz zupełnie racji. Jesteś idiotą, popełniłeś 
niewybaczalny  błąd,  i  masz  ochotę  ukarać  siebie  za  to,  co  zrobiłeś.”  Kłopot  z 
problemami, którym się zaprzeczyło, polega na tym, że potrafią one przedrzeć się do 
świadomości nagle i z ogromna siłą. Zważywszy, jak bardzo Szef zaangażowany jest w 
kwestię sprawiedliwości, prowadzić to może do wybuchu nienawiści do samego siebie i 
samooskarżeń.  Cytowany  uprzednio  młody  piłkarz  czuł  się  albo  bohaterem,  albo 
zabójcą. Między tymi dwiema skrajnosciami nie było nic pośredniego.

Ósemki  twierdzą  również,  że  przełamanie  bariery  zaprzeczania  wobec  jednego 
wydarzenia  moze  służyć  jako  wewnętrzny  lont  rozpalający  wspomnienia  innych 
podobnych  incydentów.  Zachodzi  swego  rodzaju  pamięciowa  reakja  łancuchowa. 
Osemki mówią, że gdy już raz dostrzegą w sobie cos złego, przypominają sobie wiele 
innych przypadków podobnie złych zachowań z przeszłości.

Według Ósemek wgląd działa jak pudełko, z którego wyskakuje pięść o wielkiej sile 
ciosu. Otwierają pudełko: rozważają jakieś stanowisko, uważając początkowo, że mają 
absolutną  rację.  Jeśli  dojdćj  do  wniosku,  że  się  myliły,  są  tak  zaskoczone,  że 
przechodzą do pozycji wałki. Nie są wtedy w stanie wymyślić żadnego kompromisu, by 
złagodzić rażącą siłę wglądu. To co było absolutnie słuszne - teraz jest kompletnie 
błędne.  Potrzeba ukarania  za  nieprawości  natychmiast  zwrócona zostaje  prźeciwko 
sobie.

Styl intuicyjny

Styl intuicyny najbardziej charakterystyczny dla danego typu ma swoje źródło w 
sposobie koncentrowania uwagi wypracowanym dla radzenia sobie z problemami w 
dzieciństwie. Osią postępowania ()sernek w młodości byla sprawa władzy i kontroli; 
jako dzieci nauczyły się więc rejestrować swoje wrażenia związane z siłą, jaką inni w 
nich rozniecali. Energia je fascynuje. Potrafią wyczuć jaki jej rodzaj mają w sobie inni 
ludzie. Umieją ją wychwycić w życiowych sytuacjach. Ich poczucie własnego „ja” zdaje 
się rozprzestrzeniać po calym pokoju. Ósemki mówią na przykład: „Gdy się złoszczę — 
czuję,  że  rosnę.  Ludzie  myślą,  że  mam  ponad  metr  osiemdziesiąt,  choć  w 
rzeczywistości  jestem  dość  niski”.  Poniższa  wypowiedź  studentki  Uniwersytetu 
Kalifornijskiego obrazuje typowy sposób lokowania uwagi, opisywany przez te Ósemki, 



które wyćwiczyły się w samoobserwacji.

Mój  partner  twierdzi,  że  wyczuwa  moją  obecność,  gdy  tylko  przekroczę  próg. 
Powiada,  że  musi  się  ze  mną  liczyć  nawet  wtedy,  gdy  siedzi  za  zamkniętymi 
drzwiami  w  swoim pokoju.  Mam wrażenie,  że  zarówno  ja,  jak  i  inne  znane  mi 
Ósemki,  zajmujemy zbyt wiele miejsca;  tam, gdzie się znajduję,  rozrastam się i 
wypełuiam sobą całą przestrzeń.

Studentka ta ma wrażenie takiego gospodarowania swoją uwagą, że lokuje ją w 
rozszerzonym poczuciu własnego „ja”, przenikającym przestrzeń fizyczną. Wątek ten 
często przewija się w relacjach Ósemek. Typowe dla nich jest odczuwanie przestrzeni 
poprzez własne ciało. Nie mają natomiast poczucia, by inni je zalewali swoimi uczu-
ciami,  ani  by  miały  zwyczaj  kierować  uwagę  ku  wewnętrznym  wyobrażeniom. 
Rozważmy   podobieństwo  cytowanej  powyżej  wypowiedzi  i  relacji  o  wrażeniu 
intuicyjnym, którą podzielił się z nami pewien fizyk, naukowiec z tegoż uniwersytetu. 
Sam stwierdził, że jest Ósemką.

Robię pomiary za pomocą bardzo delikatnej i łatwo psującej się aparatury. Wszystko 
w  eksperymencie  zależy  od  mikroskopijnych  ruchów  zespołu  czujników,  które 
rozlegulowują się z byle powodu. Największym problemem w calym przedsięwzięciu 
jest to, że gdy aparatura się zepsuje, czasem trzeba nawet i trzech dni, by znaleźć 
uszkodzenie.
W  ubiegłym  roku  musiałem  w  określonym  terminie  przygotować  raport  dla 
instytueji finansującej moje badania i, gdy zepsuła się aparatura, zdenerwowałem 
się  okropnie,gdyz  po  nieprzespanej  nocy  wiedziałem,  że  nie  zdążę.  Byłem  tak 
zdesperowany, że zacząłem przeklinać cały ten program badawczy i musiałem się 
powstrzymać  od  roztrzaskania  aparatury.  Tak  bardzo  ją  znienawidzilem,  że 
walnąłem czymś w siół,  na klórym miałem rozłożone składniki  do elektrycznego 
przetestowania.  Uderzywszy,  wyczułem  nagle,  ktOra  czesc  aparatury  jest 
uszkodzona.

Ujawnianie gniewu

Bardzo  ważne  miejsce  w  psychice  Ósemki  zajmuje  jawne,  niepohamowane 
wyrażanie gniewu. Osernka jest z tego dumna, ale zarazem bardzo z tego powodu 
cierpi. Dumna jest, że potrafi zabrać głos, jeżeli trzeba powiedzieć komuś do słuchu, a 
zarazem oskarża się, że te słowa, wypowiedziane w gniewie, mogą doprowadzić do 
zerwania przyjaźni. Szefowie nagradzani byli ta przejawy siły w przeszłości i doznają 



szoku,  gdy  uświadamiają  sobie,  że  zwycięstwo  w  sporze  może  doprowadzić  do 
odrzucenia, a nie do szacunku.

Ósemki  opowiadają  że  gdy  zaangazuja  się  w  spór,  tak  dalece  zależy  im  na 
wygraniu,  że  nie  dostrzegaja  iż  inni  odsuwają  się  od  takiej  demonstracji  siły.  Dla 
Ósemki nie ma nic złego w podnieceniu, jakie płynie z kłótni na całego w słusznej 
sprawie.  Przeciwnie,  ujawnianie  złości  jest  według  nich  podstawowym  budulcem 
zaufania w relacjach z innymi.

Najbezpieczniej  czuję się wtedy gdy widzę u swego przyjaciela gniew. Dla mnie 
gniew otwiera droge ku głębszym uczuciom, takim jak głęboki smutek i wyparte 
pragnienia.  Podnieca mnie  to,  że ktoś potrafi  się  gniewać,  nie wycofując się ze 
swojego uczucia. Jeżeli zaczyna płakać, jest to straszne. Czuję się wtedy źle i mam 
wrażenie, że wszedł w rolę ofiary, aby mnie wrobić w rolę napastnika. Ale nie mówi 
mi, jakie naprawdę ma do mnie pretensje.
Przez  długi  czas  gniew był  preferowanym przeze  mnie  uczuciem.  Kiedy  trzeba, 
człowiek uczy się działać tuk szybko,  że zanim się rozgniewa, nie ma czasu na 
strach.  Niedawno spędzałem wakacje  na Hawajach i  przy  trafiła  mi  się  jedna z 
nielicznych w moim życiu sytuaji, w których się bałem. Poszedłem nieuczęszczanyrn 
szlakiem i doszedłem do wspanialego naturalnego zbiornika wodnego otoczonego 
stromymi, gładkimi skałami. Zachciało mi się po nich wspiąć, by stąd nurkować. Nie 
wiadomo jak wmanewrowałem się w niesamowitą przewieszkę. Gdy piąłem się w 
górę, skały pode mną wykruszyly się. Utkwiłem w niszy, zbyt odległej odbasenu, 
bym mógł skoczyć i  trafić w wodę. Moje reakcje były mi zupełnie obce: skurcze 
brzucha, uginające się kolana. Było w tym coś wspaniałego. Stwierdziłem, że  tak 
naprawdę  nie  jestem  odważny.  Po  prostu  tak  dalece  nie  dociera  do  mnie,  że 
mogłoby mi coś grozić, iż nie reaguję na zagrożenie.
Gniew natomiast pojawia sie natychmiast i ma charakter bardzo fizyczny. Pozwala 
mi oddalić od siebie najgorszy strach -  strach przed dostaniem się w ręce ludzi 
podłych.  Gniew  pozwała  mi  się  rozładować.  Daje  poczucie  siły  i  dostarcza 
przyjemnej  energii.  Wolę,  gdy  inni  ujawniają  wprost  swoją  złość.  Jeżeli  ją 
powstrzymują, a tak czyni większość ludzi, boję się. Na zewnątrz mówią Ci „Cześć”, 
a w środku trzęsą się ze złości. Jest to dla mnie bardzo nieprzyjemne. Mam ochotę 
wszystko wywlec na wierzch i zobaczyć, o co chodzi, bo inaczej się boję. Lepszy jest 
otwarty gniew i póki pozostaje na płaszczyźnie jawnej i cywilizowanej i wiem, że 
nikt na mnie nie wyskoczy — dobrze sobie z tym radzę.
Potrafię  stanąć w szranki  z  całą  gromadą ludzi.  Czuję się  jak mistrz  karate.  Nie 
jestem skłonny się poddawać, jeżeli sprawa jest słuszna. Wydaje mi się, że na ogół 
ludzie uważają mnie za człowieka kłótliwego lub też sądzą—skądinąd słusznie — że 



nie dam im szansy negocjacji, gdy już zacznę mówić to, co mam do powiedzenia. To 
wszystko dlatego, że często słyszę, iż ludzie nie mówią do mnie w sposób otwarty. 
Coś  jeszcze  kryje  się  za  ich  słowami,  choć  się  do  tego  nie  przyznają  — jakieś 
rozdrażnienie,  nieujawniona  wrogość  z  ich  strony  —  wtedy  po  prostu  ich  nie 
słucham. Nie dopuszczam do siebie tego, co mówią bo dla mnie nie mówią szczerze. 
Nie  jest  to  po  prostu  rozmowa,  nie  mówią  prawdy.  Trudno mi  wtedy wyciagnać 
wszystkie te ukryte elementy, by jakoś sobie z nimi poradzić. Wydaje mi się, że 
uczciwiej byłoby po prostu uciąć tę całą nieszczerą rozmowę.
Właściwie o wiele bardziej szanuję te osoby, które mi nie ulegają. Jeżeli ulegają, 
znaczy  to,  że  prawdopodobnie  coś  ukrywają.  Jeżeli  się  nie  zgadzają  ze  mną  i 
przyznają się do tego, to w porządku, ale jeżeli się zgadzają a nie potrafią utrzymać 
kontaktu wzrokowego lub nie podzielają mojego entużjazmu, odnoszę wrażenie, że 
mam do czynienia ze słabeuszem.

Cnota niewinności

Ludzie  niczym  nie  obciążeni  podchodzą  do  nowych  sytuacji  bez  uprzedzeń  czy 
oczekiwan. Otwarci są na to, co sytuacja przyniesie, dzięki czemu potrafią w sposob 
naturalny odpowiednio się zachowac. Ósemka zatraca cnotę niewinności, gdy zaczyna 
wybiórczo  skupiać  uwagę  w  celu  przejęci  kontroli  lub  narzucenia  swego  punktu 
widzenia.  Rozważmy różnIcę  miedzy  nieświadomą siebie  Ósemką,  która  w  sposób 
automatyczny usituje zdominować sytuację, a Ósemką bardziej świadomą, która czuje 
sie na tyle bezpiecznie, by przystosować się do zmieniających sIę okoliczności.

Jak wszystkie impulsy wyższe, tak i brak obciążeń odczuwa się jako rodzaj energii 
cielesnej kierującej jednostką w sposób odpowiedni, bez udziału myślącego „ja”.

Taki  szczególny  rodzaj  świadomości  cielesnej  działa  w sposób naturalny  u  osób 
dobrze funkcjonujących i opiera się na prawidłowym wyczuciu stopnia i jakości siły 
obecnej w danej sytuacji. Nieświadoma siebie Ósemka zawsze oczekuje sprzeciwu i 
mobilizuje  energię  potrzebną  do  przejęcia  kontroli.  Jej  zachowanie  charakteryzuje 
sztywność poglądów, uparte przywiąza nit” tJ  o subiektywnej prawdy i  niemożność 
zwrócenia uwagi na odmienne stanowiska. Kontrolę przejmuje dzięki sile fizycznej i 
poprzez wyrazanie gniewu.

Ósemka,  która już  nie  reaguje tak  automatycznie,  potrafi  modyfikować zakres i 
rodzaj mobilizowanej energii, by w sposób precyzyjny wyczuć wahania siły, która w 
kazdej sytuacji ma swoje przypływy i odpływy.



Żądza

Ósemki  słuchają na ogół  swych impulsów. W dzieciństwie umiejętność szybkiego 
reagowania na bodziec wmontowana była w system obronny:  trzeba było najpierw 
działać,  dopiero  potem  się  zastanawiać.  Szefowie  wierzą  na  ogół,  ze  to  co  daje 
poczucie zadowolenia i siły musi być słuszne, a poniewaz rzadko przeżywają poczucie 
winy  i  wewnętrzne  rozterki,  które  u  większości  z  nas  towarzyszą  podnieceniu 
cielesnemu,  uważaja  realizację  swoich  żądz  seksualnych  za  coś  naturalnego.  Nie 
wstydza sie, gdy się rozzłoszczą, tak jak nie wsłydza się swoich seksualnych pragnien.

W związkach intymnych poszukuję intensywności, pragnę kogoś. kto wyciśnie ze 
mnie soki, z kim mogę przeżyć podniecające chwile. Mój ostatni związek trwa już od 
siedmiu i pół roku. Czasem jest bardzo nudno. Muszę się uczyc nie prowokować 
kłótni,  choć  mnie  to  podnieca.  Dalej  trzymają  mnie  przy  partnerze  intensywne 
przeżycia: ustalmy coś i zrealizujmy to razem.
Seks   jest  dla  mnie  główną  atrakcją.  Tego  szukam przede  wszystkim.  Całe  moje 
rozumienie milosci opiera się na tym, że wiem, że ktoś mnie kocha, jeżeli  mnie 
pożąda. Nie bardzo wierzę w cokolwiek innego. Dużo psychologicznych bzdur sie 
ostatnio słyszy na temat miłości,  gdy ludziom tak naprawdę chodzi  o spelnianie 
własnych oczekiwan czy o podwyższenie poczucia własnej wartości. Jeżeli człowiek 
za dużo uwagi poświęca takim rzeczom, przez całe życie będzie zagubiony.

Ósemki źle znoszą frustrację. Ciężko im się powstrzymać od wyrażania gniewu‚ od 
angażowania się w seks, jeżeli ktoś im się podoba i od rezynacji z kolejnej dokładki 
podczas niedzielnego śniadania. Niezaspokojone pragnienia nękają je raz po raz, tak 
jak niedokończony spór ogniskuje ich uwagę, powodując lęk i rozdrażnienie, póki nie 
są w stanie czegoś zrobić dla rozwiązania konfliktu. „Muszę sprawę załatwić osobiście, 
w przeciwnym razie całymi tygodniami piszę w głowie listy.”

Szefowie  twierdzą,  że  gniewanie  się  na  ludzi  jest  często  dla  nich  formą 
pozytywnego  kontaktu.  Po  uczciwej  kłótni  bardziej  ufają  autentyczności  zamiarów 
oponenta,  dzięki  czemu czują  się  w kontakcie  z  nim bardziej  pewni  siebie.  Mówią 
także, że w czasie kłótni rodzi się nieraz poczucie bliskości, że gniew zamienia się w 
odczucia natury seksualnej, a kłótnia często kończy się w łóżku.

Od prawie dwudziestu lat  jestem żoną Ósemki  i  musiałam się nauczyć zupełnej 
szczerości we wszystkim, co mi przychodziło do głowy, w przeciwnym razie nękał 
mnie., by się dowiedzieć, co przed nim ukrywam. Wkrótce po ślubie myślalam,  że 
gniew to ostateczność.  Wydawało mi sie,  że jest  to  uczucie zwierzece,  któremu 
ludzie cywilizowani nie powinni się poddawać. JeżeIi już człowiek zaczyna się drzeć, 



powinien spakować walizki i skontaktowac się z adwokatem.
Po jakichś trzech latach małżenstwa przycisnął mnie do muru. Nie miałam pojęcia, 
że  sprawiając  mi  taki  ból  szuka  bliskości.  Wiedziałam  tylko,  że  obraża  mnie 
publicznie.  Taki  miałam do  niego  żal,  że  zaczęłam z  nim walczyć,  co  dla  mnie 
oznaczało, że to już koniec.
Nadal sądzę, że nie zrobilabym tego, gdybym nie była absolutnie pewna, że inaczej 
mnie uderzy.  Pamietam. ze stanęłam dwa stopnie wyżej  na schodach,  by nasze 
oczy były na tym samym poziomie i prosto w twarz powiedziałam mu, co i nim 
myślę. Pukt po punkcie wyłuskałam mu jego poglądy, po czym powiedziałam mu, że 
się z nimi nie zgadzam. Widziałam po jego minie, że nie rozumial o co mi chodzi: 
skoro byłam w stanie powtórzyć jego słowa – znaczylo, ze sie z nim zgadzam.
Wtedy  wykrzyczałam  mu  mój  punkt  widzenia  i  stało  się  coś  niesamowitego. 
Podniecił się. Zaczął się uśmiechac, zrobił się czuły i prZestał się na mnie gniewać. 
Nigdy nie widzialam u nikogo tak gwałtownej przemiany. Pokochał mnie za to, że 
stałam wyżej od niego o dwa stopnie i krzyczałam.

Przesada

Ósemka rozwiązuje swoją podstawową niezdolność do podejmowania decyzji (punkt 
podstawowy  Dziewiątka)  biorąc  za  dużo  wszystkiego,  co  sprawia  przyjemność. 
Nadmiar  stymulacji  zabija  świadomość  innych  uczuć  i  zastępuje  potrzebę  badania 
prawdziwych  potrzeb  emocjonalnych.  Choć  Osemka  potrafi  wykrzesać  energię 
potrzebną do zaspokojenia swoich potrzeb i sprawia wrażenie niezahamowanej, w tym 
dążeniu do zaspokojenia bywa równie odległa od swoich autentycznych pragnień, co 
zapominająca o sobie Dziewiątka.

Właściwa Ósemce zdolność działania bazuje na mobilizacji płynącej z nastawienia 
na  przyjemności  i  na  podnieceniu,  jakie  niosą  konflikty,  nie  zaś  na  energii 
uruchamianej  przez  głębokie,  nadrzędne  potrzeby  psychologiczne  czy  świadomość 
lagodniejszych emocji. Poszukując stymulacji Ósemki unikają nudy i zarazem tłumią 
swoją podatność na zranienie.

Przekraczanie granic przyjemnej ekstrawagancji daje w efekcie wzmożone poczucie 
żywotnosci. Gdy już coś zwróci uwagę Ósemki, mało u niej wahań czy zastanawiania 
się.  Osiągnięcie  celu  jest  na  tyle  upragnione,  że  nie  ma  znaczenia,  czy  ma  on 
autentyczne podstawy psychologiczne.  Przyjęcie trwa,  a  Ósemka z  radością  bierze 
dokładki wszystkiego, co dają.

Odkąd  zaczęłam  się  sobie  przyglądać,  czuję  się  gorzej.  świadomość  moich 
zachowań ujawnia wstydliwy fakt,  że ja  śmieję się  najwięcej,  kłócę najgłośniej  i 
wciąż  marzę  o  tym,  by  coś  się  zaczęło  dziać.  Życie  w  zgodzie  z  własnymi 



instynktami I nieświadomość tego to coś wspaniatego. Ma się wtedy poczucie że 
chce się uniknąć zubożenia życia, żyjąc pełną gębą.
Zawsze  czuję  pewien  brak  satysfakcji,  gdy  muszę  się  powstrzymywać.  To  tak, 
jakbym musiala siebie cenzurować, ponieważ nikt nie chce mi dotrzymać kroku. 
Pragnę  doświadczenia  szczytowego,  a  potem  calej  masy  takich  doświadczen, 
jednego po drugim, by w międźyczasie nie przyszło rozczarowanie. Gdy raz czegoś 
zapragniesz,  pragnienie  to  rozprzestrzenia  się  jak  ogień.  Po  jednym smacznym 
posiłku ma się ochotę na następny. Jeżeli kupisz.sobie jedną sukienkę, następnym 
razem prawdopodobnie kupisz ich cały stojak.
Gdy już raz się W coś zaangażujesz, działa to jak przyssawka: musisz włożyć wielki 
wysilek, by móc się oderwać i zająć czymś innym. Umiar mnie nie pociaga. Albo 
jestem obsesyjnie czymś zainteresowana, albo się śmiertelnie nudzę. Albo siedzisz 
ukochanemu na kolanach, albo gapisz się przez okno; wszystkie stany pośrednie są 
mi obojętne.

Potrzeba życia intensywnego — by w ogóle czuć, że się żyje —wypływa z poczucia‚ 
że trwa się w świecie typu „wszystko albo nic”. Nic to wstrzymanie się od wszelkiego 
działania,  potrzeba  gapienia  się  w  ścianę.  Wszystko  opisują  Ósemki  jako  chęć 
przekraczania granic, by krew szybciej płynęła w żyłach.

Jeżeli siedząc za kierownicą nie przekraczam dozwolonej prędkości i przestrzegam 
przepisów —jestem nieobecny, odpływam gdzieś. Nudzę się i popełniam błędy Jeżeli 
natomiast  jadę  naprawdę  szybko,  muszę  na  wszystko  uważać  i  wystrzegać  się 
policji, wtedy się budzę. Prawie nigdy wówczas nie zdarzają mi się błędy. Mandaty 
wlepiają  mi,  gdy  zasypiam,  jadąc  autostradą  z  prędkością  stu  dwudziestu 
kilometrów na godzinę. Jeżeli jadę ponad sto pięćdziesiąt, nikt mnie nie dogania. 
Gdy przeżycie jest intensywne, jestem przytomny.

Związki intymne

W pewnym sensie” Ósemki bardziej predestynowane są do samotności niż do życia 
w bliskich związkach. Samotnik musi uważać tylko na siebie i bronić tylko jedlnego 
terytorium.  Gdy Ósemka zaczyna się  zajmować  drugą osobą,  podchodzi  do  spraw 
seksu  i  miłości  w  sposób  warunkowy.  „Będziemy  ze  sobą  sypiać,  ale  wiele  czasu 
spędzać  będziemy osobno.”  „Świelnie  nam razem w łóżku,  ale  nie  najlepsi  z  nas 
przyjaciele.” Do intymnośei i przyjaźni podchodzą Ósemki według taktyki koalicyjnej: 
„Wiem dokładnie, w jakim zakresie mogę mu ufać”. „Wiem dokładnie, jakie jest jej 



stanowisko.” Dochodzi do wymiany poglądów, ustala się stanowiska i opiera relację na 
poszukiwaniu przygód, satysfakjonującym seksie i robieniu tego, co się lubi robić we 
dwoje.

W miarę przeradzattia się prźyjażni w związek intymny, Ósemki napotykają na obcą 
im konieczność konsultowania się z drugą osobą.  Należy przecież traktować opinie 
partnera poważnie i Ósemka stwierdza nagle, że mają na nią wpływ cudze nastroje. 
Szefowie  szukają  w  sobie  siły,  a  zależność  od  innych  nie  pasuje  do  układu  siły 
sprzężonej z samozaspokojeniem.

Ósernce trudno przychodzi wystawianie się na ciosy i wiele ją to ktcsźtuje. Stara się 
wobec tego zapewnić sobie miękkie lądowanie:  może być mniej  czujna,  jeśli  sama 
przejmie kontrolę nad funkcjonowaniem związku. Chce wiedzieć o wszystkim, co dzieje 
się w życiu partnera, stanowczo wyraża swoje zdanie na temat tego, z kim partner się 
spotyka oraz na temat tego, kiedy, gdzie i jak spędza swój wolny czas. Gdy Ósemka 
spostrzeże, że uzależnia się od miłości partnera, broni się wchodząc w rolę silnego 
sprzymierzeńca i obrońcy. Chce przejąć ster, co łatwo przeradza się w kontrolowanie 
życia partnera i jest sposobem obrony przed narażaniern się na cierpienie.

Jeżeli partner ulegnie, dojdzie do inleresującego konfliktu. Osemka będzie chciała 
dominować, ale partner będzie dla niej bardziej pociągający, jeżeli będzie stawiał opór. 
KIuczem do  zrozumienia  tej  pozornej  sprzeczności  jest  szczególne  zaangażowanie 
Ósemki w problemy władzy. Szef może przewidzieć zachowanie, a zatem i ufać, tym 
osobom, które gotowe są ulec  i  oddać kontrolę  nad swym życiem w jego ręce.  Z 
drugiej  strony  jednak  szybko  nudzi  się  tymi,  którzy  zbyt  łatwo  ulegają  i  szybko 
przestaje się interesować każdym, kto nie potrafi godnie zająć stanowiska przeciwnika. 
W efekcie droga ku zażyłości wiedzie poprzez ciąigłe zapasy, ponieważ Ósemka ufa 
tylko tym ludziom, których siła poddana została próbie i okazała się godna zaufania. 
Tych, którzy się nie ugną, zacznie traktować z takim szacunkiem, Z jakim odnosi sie do 
samej siebie.

Mówiąc  o  swoich  wielkich  milościach  Ósemki  twierdzą,  że  przyjmują  partnera 
„wgłąb siebie” Rezygnują z kontroli nad związkiem poprzez stopniowe obdarowywanie 
go takim zaufaniem, jakim darzą siebie. Szef wobec reszty świata moze nadal czuć się 
samotnikiem, ale partnera postrzega jak godny zaufania element tworzonej wspólnie konstrukcji.

Czuję, że ludzi pociąga moja siła, moja wiara w siebie, mój gniew oraz stymulacja, 
jakiej im dostarczam. Nie chcą mojego smutku ani  mojego bólu. Czuje, że kiedy 
dostrzegują te aspekty mojej osoby, zaczynaja uciekać. Kieruję innymi za pomocą 
swoich mocnych stron I wiem, ze jeżeli nie będę silny, ludzie przestaną darzyć mnie 
szacunkiem i zostanę porzucony. Na pierwszym miejscu stawiam „sprzeciwianie się” 
a zaraz potem — pragnienie samotności.
Zawsze  byłem  samotnikiem  Nawet  w  bliskim  związku  czuję  się  samotny.  Gdy 



przywiążę się do kogoś na tyle, by za nim tęsknić, zaczynam się bać. Jakąś jego 
część wchłonąłem w siebie,więc jestem z nim nieprzerwanie.  Staje się dla mnie 
kimś dobrze znanym, bezpiecznym i nie mogę sobie wyobrazić, że nie byłoby go 
przy mnie. Chcę jednocześnie wycofać się i  odizolować orat posiąść jego duszę. 
Instynktownie mam ochotę go chronić w taki sam sposób, w jaki chronię własną 
skórę, ponieważ zlaliśmy się w jedno i jestem zarazem wobec takiego kogoś równie 
twardy i wymagający jak wobec samego siebie.
Nawet  w  restauracji  lubię  siedzieć  plecami  do  ściany,  bym  mógł  widzieć,  kto 
wchodzi. A gdy jestem z osobą ukochaną, jestem czujny za nas dwoje; bywa to 
naprawdę wyczerpujące. Potrafię przez jakiś czas wyciągać rękę ku drugiej osobie, 
po czym pojawia się ch ęć wycofania się, oddalenia.
Nawet gdy wiem, czego chcę i mam zamiar pup rosić o jakąś osobistą przysługę, 
zdaje  sobie  sprawę,  że  nie  zrobię  tego.  Zakładam  bowiem,  że  człowiek  może 
polegać  tylko  na  sobie.  Uważam,  że  należy  brać  bez  pytania  to,  co  mi  jest 
potrzebne. Potrafię prosić o seks. Potrafię kontrolować przebieg mego życia.  Ale 
bardzo trudno jest mi zabiegać o to, na czym mi zależy, szczególnie jeśli muszę się 
do tego komuś przyznać. Zachowuję się jak adwokat, jak człowiek nieustępliwy, nie 
sprawia mi bowiem kłopotów stawanie w obronie idei czy zasad. I
Bardzo  mi  trudno  natomiast  podążać  za  pragnieniem serca.  Wydaje  mi  się,  że 
łatwiej mi wtedy nie podejmować ryzyka, trzymać się tego, co mi dobrze idzie, lub 
zbliżyć się do kogoś, komu bardzo na czymś zależy i pomóc mu to osiągnac

Przykład pary złożonej z Ósemki i Czwórki
(Szef i Tragiczny Romantyk)

Oba typy lubią sytuacje krańcowe. Oba są amoralne i w jakimś stopniu przekonane, ze 
zwykłe zasady ich nie dotyczą. Czwórka ma prawo w nosie, Ósemka zaś jest silniejsza 
niż prawo. Oba typy doceniają pragnienie przygody, które pojawia się u partnera i jego 
potrzebe  przekraczania  dopuszczalnych  granic.  Skłonne  będą  wspieraĆ  dążenia 
drugiej  strony do ignorowania barier  społecznych.  Szybko nudzą się powtarzalnymi 
sytuacjami I  jeżeli  odczuwają niedostatek ryzyka,  będą dążyć do zintensyfikowania 
wrażeń emocjonalnych we wtaściwy sobie sposób: Ósemka poprzez walkę, Czwórka 
przez dramatyczne sceny i cierpienie.

Ósemka docenia styl partnera - Czwórki i chce mieć swój ulział w tym, co wiąże się 
z gustem i wyglądem zewnętrznym. Czwórka lubi bezpośrednie podejście emocjonalne 
Szefa, uważając je za dowód kontaktu z „autentycznymi” uczuciami. Docenia takŻe to, 
że Osemka nie ulega, gdy jest atakowana i  woli  walczyć niż walki unikac. Osemkę 
rzadko  wytrąca  z  równowagi  depresja  partnera  i  potrafi  zachować  stabilnosc 



emocjonalną w okresach, gdy nastrój Czwórki waha się między chęcią odepchnięcia 
partnera a chęcią wciągnięcia go z powrotem w relację.

Przyzwyczajenia  Osemki  i  Czwórki  zazębiają  się  w wielu punktach.  Osemka lubi 
towarzystwo Czwórki,  gdy ta jest  w dobrym nastroju,  wycofuje  się  natomiast,  gdy 
Czwórka  wpada  w  depresję.  Bywa,  że  Osemka  radzi  sobie  z  depresją  Czwćrki 
zmieniając towarzystwo. Brak troski ze strony Ósemki albo rozgniewa Czwórkę (a tym 
samym wyrwie ją ze stanu przygnębienia), albo spowoduje, że będzie się bała utraty 
kontaktu,  co  także  przełamie  depresję.  Innym  przykładem  takiego  naturalnego 
zazębiania się przyzwyczajeń Osemki i Czwórki jest to, że Osemkę niecierpliwi wszelka 
próba gloryfikowania emocjonalności i stara się przełamywac zwyczaj dramatyzowania 
przez  Czwórkę  uczuć.  Tragicznego  Romantyka  takie  lekceważenie  jego  nastrojów 
doprowadza do szału. Eskalacja gniewu może ułatwić Czwórce wejście w kontakt z 
autentycznymi uczuciami.

Poważne problemy w takim związku rodzą się, gdy Czwórka staje się zbyt zależna 
emocjonalnie., zbyt sklunna do czerpania masochistycznej satysfakcji z bycia ofiarą 
karząćych skłonności Ósemki lub do dramatycznych przepychanek. Ósemka reaguje 
wówczas na ogół  nieprawdopodobną mściwością,  by w ten sposób doprowadzić do 
zerwania albo po prostu zrywa, odchodząc bez słowa. Jeżeli natomiast Ósemka stanie 
się  nażbyt  władcza,  chcąc  Czwórkę poniżyć  albo  kontrolować,  Tragiczny  Romantyk 
wpadnie w głęboką depresję lub stanie się zjadliwy i zgorzkniały.

Kłopotom  można  zaradzic,  jeżeli  Czwórka  zamiast  zabiegać  o  względy  Osemki 
zajmie sie realizacją jakiegoś własnego planu, ktćry Ósemka będzie mogła wsoierać. 
Bardzo korzystna dla tego związku jest sytuacja, gdy Czwórka tworzy projekt a silna 
Ósemka  wywiera  odpowiedni  nacisk  na  jego  realizację.  Ósemka  moze  także 
scementować związek, jesli zacznie cenić złożoność i dramatyzm zycia wewnętrznego 
Czworki.  Jesli  Szef  jest  w stanie znieść lęk,  który początkowo towarzyszy  głębokim 
uczuciom czy medytacji, stwierdzi, że ma niezwykłe zasoby stabilności, które ujawnić 
się mogą, gdy przesunie uwagę ku stanom wewnętrznym.

Związki z autorytetami

Najważniejszą  dla  Osemki  sprawą  jest  kontrola.  Szef  zakłada,  że  zna  właściwe 
podejście i ze panuje nad sytuacją, niezależnie od tego, czy jest to prawda czy nie. 
Woli  przewodzic  i  ściśle  nadzorować  wszystkie  aspekty  przedsięwzięcia.  Pragnie 
chronić słabszych przed krzywdą i mobilizować do oporu te osoby, które poddane są 
niesprawiedliwym oddziaływaniom zwierzchników. Przede wszystkim chce sprawdzić, 
czy inne osoby, dysponujące władzą, postępują sprawiedliwie i kompetentnie.

Cała przedsiębiorczość Ósemki skierowana zostanie prawdopodobnie ku rywalizacji 



z  innymi  przywćdcami.  U  podłoża  takich  zachowań  leży  chęć  wzmocnienia  granic 
osobistego imperium. Ósemkom bardziej zależy na władzy niż na nagrodach. Wiele 
uwagi  poświęcają  więc  problemom  bezpieczeństwa,  a  szczególnie  wiarygodności 
sprzymierzeńców i  podwładnych.  Bardzo zabiegają o rzeteiną informację,  ponieważ 
gdy już zaczną działać, nie przyjmują do wiadomości informacji nowych. Gdy ruszą do 
akcji,  nie  oglądają  się  za  siebie,  nie  patrzą  na  boki,  koncentrują  się  na  słabych 
punktach obrony wroga. W efekcie Ósemka słabo zdaje sobie sprawę z możliwości 
działań dyplomatycznych czy też z tego, jak właściwie rozkładać działania w czasie. 
Woli zdecydowane przejęcie steru niż subtelne zmiany pozycji właściwe negocjacjom.

Kluczem  dobrej  współpracy  z  Szefem  jest  stałe  i  pelne  informowanie  go  o 
wszystkim. ludzie często starają sie ukrywać przed Ósemką informacje niekorzystne, 
bojąc się jej gniewu i agresywnych reakcji. Może się oczywiście zdarzyć, że Ósemka 
zareaguje na złe wieści wściekłością, ale jeszcze bardziej rozjuszy ją świadomość, że 
coś się przed nią ukrywa. jeżeli osoba komunikująca niekorzystną wiadomość nie ma 
kontaktu z własną agresją, odbierze gniew Ósemki jako atak na siebie i jako żródło 
potencjalnego  zagrożenia.  Dla  Ósemki  brak  dostępu  do  informacji  jest  jednym  z 
nielicznych autentycznych zagrożeń‚ jakie mogą ją spotkać. Pełne informowanie jest 
gwarancją  bezpieczeńslwa,  a  rzetelny  sprawozdawca  jest  godnym  zaufania 
sprzymierzeńcem.

Zaletą  Szefów  jest  zdolność  do  wywierania  ciąglego  nacisku  na  realizację 
przedsięwzięć. Jeżeli Ósemka  czuje się pewna swojej władzy, z pełnym oddaniem idzie 
naprzód. Roztacza opiekuńcze skrzydła, by objąć nimi „naszych ludzi”, zabezpiecza 
drogę sprzymierzencom i nie stroni od konfrontacji z agresywnymi rywalami.

Wadą Ósemek jest  to,  że  nuda prowadzi  u  nich  do  wtykania nosa w nie  swoje 
sprawy.  Poszukują  wtedy winowajców,  których można ukarac,  jeśli  sprawy przyjmą 
niekorzystny  obrót  lub  nieodpowiednie  tempo.  Winnemu  niechętnie  pozwalają,  by 
zachował twarz lub zmienił miejsce w zespole. Łatwo stają się agresywne wobec tych. 
którzy  ujawniają  ujemne  cechy  podobne  do  wad,  którym  Szefowie  nieświadomie 
zaprzeczają.

Przykład związku z autorytetem: Osemka i Dziewiątka (Szef i Mediator)

Jeżeli Ósemka występuje w roli przelożonego, często rozbudowuje skomplikowane 
regulaminy  na  wszelkie  okoliczności,  które  realizowane  są  w  sposób  mało 
konsekwentny,  zależnie  od jej  humoru.  Jeżeli  Szef  jest  w dobrej  formie,  regulamin 
przestaje obowiązywac. Jeśli zaś stwierdzi, że przepisy łamane są bez jego zezwolenia, 
zaczną się represje w postaci  lotnych inspekcji  czy wprowadzania nierealistycznych 
terminów. Osemka lubi ustanawiać reguły, których przestrzegania żąda od innych, ale 
sama chce móc je łamać bez ponoszenia konsekwencji.



Między Dziewiątką-podwladnym a Ósemką-szefem nawiązana zostanie pozytywna 
relacja,  o  ile  uwaga  Szefa  skupiona  jest  nie  na  podwładnym,  a  na  realizacji 
przedsiewzięcia. Dziewiątka docenia silne dowództwo, nastawione zarówno na obronę 
jak i na zadanie, i będzie w pełni współpracowała dla dobra zespołu. Jeżeli organizacji 
grozi  niebezpieczeństwo z zewnątrz,  Szef przygotuje doskonałą obronę, zmobilizuje 
pracownlków i będzie przykładnie nimi dowodził. Ani jednej piędzi ziemi nie odda bez 
koncesji  lub  walki.  Przejęta  duchem  grupy  Dziewiątka  pracować  będzie  bez 
wytchnienia dla wspólnej sprawy.

Relacje się skomplikują, jeżeli Szef będzie chciał zmusić Dziewiątkę-podwładnego do 
większej wydajności czy też do przejęcia odpowiedzialności, na która Dziewiatka nie 
ma ochoty. Szef domagac się będzie posłuszeństwa, natomiast Dziewiątka będzie mu 
się  wymykac.  Każde opóźnienie  cży przejaw biernej  agresji  potraktuje Osemka jak 
dowód  bezpośredniej  napaści  i  publicznie  się  odegra.  Szukając  winnych,  potrafi 
bolcśnie upokorzyć podwładnego, choć może nie mieć nawet takiego zamiaru. Będzie 
publicznie wytykała bledy, nie wsporninając słowem o dotychczasowych wysiłkach i 
sukcesach Dziewiątki.

Pod naciskiem Szefa Dziewiątka-podwładny pozornie podporządkuje się, faktycznie 
jednak będzie robić uniki i tuszować ewentualne pomyłki. Dziewiątka rzadko staje w 
jawnej  opozycji,  zato  wścieka  się  wewnętrznie  i  staje  się  małomówna.  Większośc 
Osemek nie ma pojęcia o dynamice psychiki i jeżeli nikt nie powie jej wprost, co się z 
Dziewiątką  dzieje,  nie  zrozumie  tego.  Nadal  będzie  karać  ją  za  przejawy  biernej 
agresji. Może dojśc do wybuchu, a wtedy albo Osemka zwolni Dziewiątkę z pracy, albo 
Dziewiątka zwolni się sama, gdy Szef „przebierze miarę”.

Powagę sytuacji można złagodzić, jeżeli Ósemka-szef wykaże gotowość wysłuchania 
skarg Dziewiątki, zacznie hojnie ją darzyć nagrodami i pochwałami za te zadania, które 
zostały dobrze wykonane. Dziewiątka, którą nagrodzono, której dano dowody uznania 
łub wykazano,  że jest  potrzebna,  otworzy się.  Jeżeli  Ósemka-szef  jest  dostatecznie 
świadoma siebie, powinna także zwrócić uwagę Dziewiątce, że jej zwyczaj zajmowania 
się czynnościami ubocznymi lub rozpraszania się wprawia Szefa w stan przerażenia, 
gdyż.  wtedy podwładny wymyka się kontroli.  Próby odzyskania kontroli  za wszelką 
cenę często podsycane są przerażeniem, że można ją tui racić na zawsze.

Jeśli  Dziewiątka  jest  w  stanie  stawić  czoła  nieuniknionemu  gniewowi  Ósemki, 
gotowa  jest  odeprzeć  ujawniane  zarzuty  i  nie  próbuje  ukrywać  informacji  ani 
przerzucać  winy  na  kogoś  innego,  Szef  prawdopodobnie  wykaże  szacunek  dla 
stanowczości  podwladnego.  Osemkę  do  wściekłości  doprowadza  uparte  milczeniu 
Dziewtątki, uspokaja się natomiast w obliczu bezpośredniej konfrontacji i otworzy się, 
jeżeli zrozumie motywy podwładnego.

Gdy Ósemka występuje w roli podwładnego, co jakiś czas poddaje autorytet próbie. 



lm bardziej osoba u władzy jest zdecydowana i jednoznaczna w swoich działaniach, 
tym rzadziej  Ósemka odczuwa potrzebę sprawdzania jej.  Wszelkie dwuznaczne czy 
nieiasne” prośby ze strony szefa-Dziewiątki zostaną podważone lub poddane próbie 
nieposłuszeństwa. ZespóI poczuje się rozdarty, ponieważ Ośemka domagać się będzie 
opowiedzenia  się  po  określonej  stronie.  by  sprawdzić  kto  jest  przyjacielm,  a  kto 
wrogiem.

Ósemka, zainspirowana rzetelnym kierownictwem lub czyimś dobrym pomysłem, 
chętnie  współpracuje.  Najlepsza  forma  wykorzystania  Osemki-podwładnego  to 
uczynienie jej odpowiedzialną za realizację ciekawego pomysłu. Ósemka o wiele lepiej 
przysłuży się organizacji, jeżeli przydzieli jej się niewielki, niezależny odcinek pracy, 
nad którym będzie miała pełną kontrolę.

Zalety

Szef skoncentrowany jest na problemach władzy i kontroli. Można go zwerbować 
odwołując się do jego potrzeby objęcia dowćdztwa i  w związku z tym obdarzyć go 
funkcjami kierowniczymi. Można też wykorzystać jego nastawienie na dbanie o korzyść 
własną i cudzą.

Przywiązana do danego pomysłu Ósemka szuka bezpieczeństwa nakłaniając innych 
do  przyjęcia  jej  punktu  widzenia.  Właściwy  Ósemce  pociąg  do  władzy  można 
przekształcić w umiejętność wywierania dokładnie takiego nacisku, jaki jesl potrzebny, 
by  posunąć  naprzód  potężne  przedsięwzięcie.  Osernka  to  przykład  oddanego 
przywódcy, umiejącego stawiać czoła przeszkodom i działać bez pardonu.

Mimo pewności siebie i ekstrawagancji, Osemkom trudno ujawnić swoje najskrytsze 
marzenia i zrealizować autentyczne potrzeby. Szef wprowadza zamieszanie i angażuje 
się w walkę, by nie tracić zainteresowania. Gdy cele narzucone są z zewnątrz, chętnie 
przejmuje kontrolę, by doprowadzić do ich realizacji.

Ósemka wyraźnie daje innym do zrozumienia, jakie jest jej  stanowisko. Wszelkie 
próby manipulacji z jej strony są na ogół tak toporne, że aż nieskuteczne. Osemka 
chce znać prawdę w swoich relacjach z innymi i (ponieważ nie zalezy jej specjaInie na 
obronie publicznego wizerunku) będzie zmierzać wprost do celu. Chętnie stawia swój 
czas i energię do dyspozycji przyjaciół i świetnie znosi liczne przyjęcia.

Atrakcyjne otoczenia

Szefowie często uczestniczą w przejmowaniu władzy lub odgrywają rolę polityków 
zakulisowych. Wiele Ósemek znajdziemy wśród arystokracji złodziejskiej, kłÓra objęła 
kontrolę nad imperiami amerykańskiej finansjery. Typowa dla Osemek jest mentalność 



mafijna:  „mój  teren,  nasi  ludzie”.  Przylączają  się  do  Aniołów  Piekła.  Zostają 
przywódcami związkowymi. Potrafią przeżyć w najprymitywniejszych warunkach. Ich 
hasłem życiowym jest  „Nie  zaczepiaj  mnie”.  Są  ludźmi o  miękkim sercu I  wIelkim 
uporze. Szef zostanie prezesem korporacji, który jedną ręką sprawuje kontrolę, drugą 
wymierza sprawoedliwość; przedsiębiorcą budowlanym, który robi forttunę wznosząc 
tanie bloki mieszkalne ale bojkotuje projekt schronisk dla bezdomnych.

Nieatrakcyjne otoczenia

Na ogół nie znajdziemy Szefa wśród przedstawicieli zawodów, w których wymagane 
jest odpowiednie zachowanie i. posłuszeństwo wobec rozkazów. Nie lubi sytuacji, gdzie 
może  dojśc  do  nieprzewidywalnej  żonglerki  władzą  czy  jej  niespodziewanego 
przejęcia.  Nie ma zaufania do etatów uzależnionych od dobrej  woli  zwierzchników, 
gdzie nie ma możliwości wyrównywania krzywd.

Sławne Ósemki

Do sławnych Ósemek zaliczamy Henry ka VIII”, który wprowadził własną religię, 
mimo ostrej opozycji, częściowo po to, by uprawomocnić swoją pożądliwość.

Fritz Pens * Gurdżijew * Pani Bławatska * Pablo Picasso * Sean Penn * Nietzsche * 
Eldridge Cleaver * Kot Garfield

Podtypy

Podtypy psychologiczne odzwierciediają strategie rozwinięte w dzieciństwie w celu 
zmniejszenia podatności na zranienie. Dla Ósemki kontrola własnych uczuć oraz 
wpływu innych osób służy obronie przed nawrotem lęku, iż ktoś może ją 
wykorzystywać.

Władczość/poddanie w relacjach w parze
Ósemka chce zawładnąć sercem i umysłem partnera. Pragnie mieć dostęp do jego 

duszy. Poddanie się jest zaś checią  obsesyjnej potrzeby kontroli partnerowi, 
obdarzonemu pełnym zaufaniem.

Milion razy zmieniałem terapeutę, zanim znalazłem właściwego. Wykazywał mi 
wprost moje popieprzenie  i dawał jednoznacznie do zrozumienia, co myśli. W 



końcu byłem w stanie dostrzec, że to co mi miał do powiedzenia, było słusźne, choć 
z początku nie zgadzałem się z nim.

Przyjaźń w kontaktach społecznych
Przyjaźń dla Ósemek oznacza zaufanie, jakim darzą tych, których chronią i przez 
których Są osłaniane.

Musi minąć wiele lat, zanim z kimś się zaprzy]ażnię. Przeżywam katusze, gdy 
napięcie rośnie tak, że dochodzi do walki, bo zastanawiam się, czy to wytrzymamy. 
Gdy wreszcie uwierzę, że druga osoba postawi na swoim i nie ucieknie, darzę ją 
większym zaufaniem, ponieważ wiem, że w walce ludzie mówią prawdę i już nie 
ma między nami niedomówień.

Zadowalające przetrwanie w sferze samoochrony
Ósemka zajęta jest  kontroloniem mechanizmów przetrwania i  obrony osobistego 

terytorium.  Skupiając  uwagę na  tym,  by  dobrze  dawać  sobie  radę  w życiu,  moze 
uniknąć rozpoznawania swoich potrzeb podstawowych.

Panicznie boję się, by ktoś nie przejął kontroli nad moim życiem. Kto przychodzi do 
mojego domu i kto z niego wychodzi? Czy ktoś używał mOjej szczotki do włosów? 
Czujesź, że ktoś złamal reguły gry, jeżeli nie zostawił ci mleka do porannej kawy. 
Jeżeli  takie drohiazgi  wymykają się spod kontroli,  mam wrażenie,  że drzwi stają 
otworem dla chaosu.

Co może pomóc Ósemkom w rozwoju?

Ósemki  bronią  się  nieraz  przed  terapią  czy  praktyką  medytacyjną,  ponieważ 
perspektywa ujawniania łagodniejszych uczuć lub konieczność poddawania się cudzej 
woli  wzmagają  lęk  przed  obcą  kontrolą.  Ósemki  często  rozpoczynają  terapię  na 
żądanie  rodziny  lub  na  mocy  wyroku  sądowego.  Typowe  problemy,  z  jakimi  się 
zgłaszają, to konflikty ze współpracownikami, depresja i nałogi.

Ósemka musi się nauczyć dostrzegać, kiedy uwaga odwraca się od autentycznych 
pragnień ku twardej powłoce, która pragnienia te skrywa. Szef może sobie pomóc:

• Prosząc  o  jasne  określenie  charakteru  związku  z  drugim  człowiekiem. 
Dostrzegając, ze walka jest dla niego sposobem zdobywania zaufania

• Prosząc o jednoznaczną listę reguł obowiązujących w kontakcie z drugą osobą 
lub w terapii i zdając sobie sprawę z tego, że po ustaleniu reguł ma ochotę je 



łamac.
• Starając  się  dostrzec  łańcuch  przyczyn  doprowadzających  do  konfliktów  w 

kontaktach z innymi. Wyczuwając swoje pragnienie kontrolowania lub mieszania 
się,  by  sprawdzać,  kto  jest  przyjacielem  a  kto  wrogiem.  Pozwalając  innym 
unicjować działania.

• Zauważając, że nuda maskuje inne uczucia.
• Starając  się  dostrzec,  że  zachowanie  innych  też  moze  być  logiczne. 

Dostrzegając,  że  inni  także  postępują  spójnie,  choć  w  ramach  odmiennego 
sposobu myślenia

• Zauważając, że sygnałem ujawniania się autentycznych uczuć jest często 
przygnębienie i reinterpretując je jako oznakę postępu.

• Spostrzegając‚ kiedy autentyczne pragnienia zastępowane są nadmierną ilością 
kontaktów towarzyskich‚ nadużywaniem środków odurzających i chęcią 
kontrolowania innych.

• Dostrzegając, że nadmierna koncentracja na problemach sprawiedliwości i 
ochrony innych rozdziela ludzi na przyjaciół i wrogów.

• Starając się unikać przeciwstawiania „mojego rozwiązania” „twojemu 
rozwiązaniu” i dostrzegając, że usnieje cała gama poglądów pośrednich.

• Pamiętając, by notować spostrzeżenia na własny temat w miarę ich pojawiania 
się. Starając się przeciwstawić uporczywemu zapominaniu. Pamiętając o tym, 
by przemyśleć te spostrzeżenia, by unikać ich odrzucania.

• Ucząc się odraczać ekspresję uczuć. Ucząc się liczyć do dziesięciu zanim 
wybuchnie złością.

• Dostrzegając że ma zwyczaj lokowania żródła problemów na zewnątrz, zamiast 
dostrzegać własny w nich udział

• Zauważając‚ jak trudno jest przyznać się do pomyłki

Czego Ósemki powinny się wystrzegać?

W czasie terapii trzeba zwrócić uwagę na występującą u Osemki potrzebę 
zapominania i zaprzeczania podatności na zranienie i zależności. Osemka musi 
podtrzymywać wszelkie oznaki „miękkich” uczuć i kształcić umiejętści 
współodczuwania z cudzym punktem widzenia. Ósemka musi być swiadoma, że w 
miare dokonywania zmian, mogą się pojawić się następujące reakcje:

• Mylenie cudzego współczucia z protekcjonalizmem.
• Kontrolowanie szczegółów. Przedwczesne i nadmierne kontrolowanie 



szczcgólcwych aspektów interakcji. „Nie będzie żadnego przyjęcia, póki nie 
odnajdę swego ulubionego rondla

• Odstraszanie potencjalnych dawców pomocy. Potrzeba powiedzenia komuś 
najgorszego dla jego własnego dobra. Intuicyjny brak taktu. Nadeptywanie 
ludziom na odciski, bez zdawania sobie sprawy z tego, jaką im się wyrządza 
krzywde

• Zapominanie o wcześniej ustalonych celach. Nadmiar rozrywek, jedzenia, seksu, 
narkotyków. lm więcej tym lepiej. Pragnienie następnego kęsu zanim połknęło 
się to, co się ma w ustach.

• Przemieszczanie agresji na innych, którzy ujawniają cechę podobną do tej, 
której nieświadomie zaprzecza Szef.

• Nieumiejętność pójścia na kompromis. Chęć kontrolowania lub wycofywania 
się. Niezdawanie sobie sprawy z tego, że istnieją rozwiązania pośrednie.

• Zwalczanie świadomości własnej zaIezności. Przeżywanie drobnych 
niedopatrzeń jako dowodów nadużycia zaufania.

• Przeżywanie apatii. Okresy, kiedy wszystko wygasa i na niczym nie zależy.
• Zwalczanie podatności na zranienie obwinianiem innych i szukaniem w nich 

wad.
• Formułowanie reguł i próba zdobycia kontroli nad innymi.
• Częsta chęć łamania reguł przez siebie ustalonych, co jest sposobem zdobycia 

poczucia mocy i niezwyciężonosci.
• Czarna rozpacz w postaci obezwładniającej, wszechogarniającej świadomości 

złych uczynków w przeszłosci.


