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Inleiding  

 

In 2013 schreef ik samen met mijn vrouw Jacquelien ons eerste boek over 

Breathfulness, Breathfulness als weg naar een verruimd leven¹. Diep van 

binnen wist ik dat dit het begin was van een nieuwe reis en dat er nog meerdere 

boeken zouden gaan komen. Breathfulness is zoveel omvattend dat ik voelde 

dat vele nieuwe inzichten ons verder zouden inspireren tot het schrijven van 

aanvullende boeken, waaronder dit boek over het enneagram. Het enneagram 

is voor mij heel speciaal, want een krachtige stap in de reis naar mijzelf nam 

ik door mijn kennismaking met het enneagram.  

 

Totaal niet wetend waar het op uit zou komen, maar luisterend naar mijn 

gevoel, besloot ik in de loop van 2000 op een zaterdagavond om een cursus 

enneagram te gaan volgen. Voor mij was dat een grote stap, aangezien de 

cursus een hele week was én in het buitenland. Niet eerder had ik dit gedaan 

en erover gedacht om ooit zoiets te gaan doen. Op die bewuste zaterdagavond 

las ik over een enneagramweek op Ibiza en dit raakte mij dusdanig dat ik direct 

voelde: dit is wat moet ik gaan doen, op reis naar mijzelf aan de hand van het 

enneagram. Tijdens deze week ontstonden vele inzichten en kreeg ik een 

gevoel van thuiskomen. Halverwege de week belde ik naar huis om te vertellen 

dat ik nu een duidelijker beeld over mezelf begon te krijgen en daardoor mezelf 

ook een stuk beter kon begrijpen. Ik voelde dat er zoveel van me afgevallen 

was en ervaarde een enorme kracht in mijzelf. Dat was het moment dat ik 

besloot om coach te worden en meer uit het leven te gaan halen. 

 

Nu, vele jaren later, heeft het enneagram nog steeds een mooie plaats in mijn 

leven en zijn er vele nieuwe (levens)inzichten gekomen hoe kennis van het 

enneagram de reis van je leven verdiept. Drie jaar geleden was ik al begonnen 

met het schrijven van de eerste pagina’s van een boek over het enneagram, 

maar toen wist ik nog niet dat het nog een paar jaar zou duren voordat ik 

verder kon met dit boek en het enneagram en Breathfulness een bijzondere 

combinatie zou worden. Vanaf het voorjaar van 2015 kwamen er een aantal 

belangrijke inzichten over het enneagram bij, waardoor dit boek nu pas in zijn 

geheel geschreven kon worden. 

 

Het is geen boek met een uitgebreide uitleg van het enneagram op het gebied 

van persoonlijkheidstypering. Hier zijn al veel goede boeken over geschreven. 

In dit boek wordt de basis van het enneagram (het model en de persoonlijk-

heidstypering) zoveel mogelijk vanuit een praktische invalshoek beschreven. 

Daarna volgt de uitleg van het enneagram als procesmodel, wat de schakel 

vormt naar de uitgebreide beschrijving van de vernieuwde toepassing van het 

enneagram, namelijk het enneagram en de vijf levensfasen. Deze toepassing 

is voor mezelf heel verrijkend geweest en deel ik graag via dit boek met jou. De 
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bewustwording en inzichten hebben me op reis genomen door mijn leven, 

door te laten zien hoe het leven bedoeld is. Dit bracht mij veel verheldering 

over hoe ik het leven zelf vorm heb gegeven en waar ik nog verruiming en 

bevrijding van het contact met mijn essentie mocht en mag realiseren.  

 

Mijn doel met dit boek is om je concrete handvatten te geven hoe je met de 

kennis van het enneagram om kunt gaan, hoe je de kennis op vele manieren 

kunt toepassen in je leven en welke plaats het mag hebben tussen de vele 

mogelijkheden die er zijn op het gebied van zelfontwikkeling en de reis van je 

ziel op weg naar harmonie en zelfliefde.  

 

Het enneagram is enerverend en dynamisch en vooral geen ‘hokjesmodel’. Ik 

ontkom er dan ook niet aan om ook aan te geven hoe je het enneagram niet 

moet gebruiken, puur vanuit mijn visie en ervaring. Het is mijn waarheid, 

maar blijf natuurlijk zelf tijdens het lezen van dit boek steeds voelen wat met 

jou resoneert en wat voor jou waar en waardevol is en kan zijn. Het boek biedt 

veel bewustwording en inzichten, met een praktische vertaalslag naar het 

dagelijks leven. Waar mogelijk staan er tips vermeld over wat je kunt doen om 

die bewustwording te integreren.  

 

Ervaar met dit boek, waarin het lijnenspel van het enneagrammodel wordt 

gecombineerd met de levensfasen zoals die binnen Breathfulness beschreven 

zijn, hoe je het regisseurschap over je eigen leven kunt versterken en de relatie 

met jezelf verder kunt helen. Ik nodig je uit om dit boek met een open mind 

en vanuit je hart te lezen om zo te kunnen ontvangen wat het je mag brengen. 

 

Wederom ben ik dankbaar voor de mensen die mij geholpen en ondersteund 

hebben met het realiseren van dit derde boek, waaronder natuurlijk mijn 

maatje Jacquelien en mijn twee geweldige zoons, Mitchel en Justin, die voor 

mij een hartverwarmende spiegel zijn. 

 

Hartegroet, 

Marco 
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Je bent hier op aarde gekomen 

met je eigen wensen en dromen 

op reis naar volmaaktheid. 

 

Welke ruimte wordt mij daarvoor gegeven, 

hoe beïnvloedt de omgeving mijn leven 

en heb ik voldoende tijd voor mezelf? 

 

Diep van binnen schittert het nog 

zonder waas en zonder bedrog. 

Het is nog volledig en puur. 

Je bent nu op het punt aangekomen 

om je liefde te laten stromen 

en te leven vanuit je echte natuur. 

Niemand kan dit voor je invullen, 

niemand kan jouw leven vervullen 

als jij niet weet wie je echt bent. 

 

Neem daarom nu het besluit 

voor een leven vrij en voluit 

om te ontdekken wie jij echt bent. 

 

Niemand heeft meer wijsheid dan jij, 

voel je echter wel vrij 

om de wijsheid even ergens te lenen 

en dan weer verder te gaan 

op reis naar jouw bestaan 

en te lopen op je eigen benen. 

 

Jouw leven is zo waardevol. 

Jouw bestaan is zo liefdevol. 

Leef vanuit je essentie en je hart. 

Je kunt dit omdat je weet wie je bent: 

het mooie mens dat God al kent! 

 

 

Auteur onbekend. 

 

 

Het is de ander die me beperkt!  

Of ben ik het toch zelf die de ander beperkt door mezelf te beperken? 
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Hoofdstuk 1 – Mijn hele leven is mijn keuze 

 

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen en deze vraag neerleggen: wat 

zou het betekenen als het hele leven jouw keuze zou zijn? Te geloven dat de 

keuze om te kiezen voor het leven dat je nu leidt door jezelf gemaakt is. Niet 

vanuit je mentale bewustzijn, maar vanuit een hoger bewustzijn. Ik noem het 

hier het bewustzijn als ziel. Dat het een perfecte keuze is die je ziel gemaakt 

heeft. Misschien nu nog moeilijk te bevatten, maar geloven dat deze weg voor 

je (spirituele) ontwikkeling het meest dienend is. Dat dit de reden is waarom 

je ziel besloten heeft om in dit leven op deze plaats en in deze omstandigheden 

te incarneren. Dat dit besluit de allereerste keuze is die leidt tot je bestaan hier 

op aarde en de basis is van je bestaansrecht. 

 

Het hoeft (nog) niet jouw waarheid te zijn, maar stel je voor dat je hier tijdens 

het lezen van dit boek in mee kunt gaan of je in elk geval open kunt stellen om 

dit te onderzoeken. Ik hoop dat je gaat ervaren dat het besluit tot deze aardse 

reis dus door jezelf genomen is en laat dit je de kracht geven om ook de rest 

van je leven bewuste keuzes te maken!  

 

Er zullen tijdens je leven zeker omstandigheden geweest zijn waardoor het 

moeilijk was om keuzes te maken die kloppend voor je waren. Misschien 

waren de omstandigheden zo intens dat het leek dat je werkelijk geen keuze 

had. In essentie is dit niet waar. Je had én hebt altijd keuze, alleen moet het 

duidelijk zijn welk deel werkelijk jouw zaak is! In de eerste jaren van je leven 

(van geboorte tot puberteit) is er nog weinig bewustzijn aanwezig dat je steeds 

keuze hebt, of heb je nog onvoldoende levenservaring om je hier bewust van 

te zijn, of is de invloed van de omgeving zo groot dat je niet kunt beseffen dat 

je keuze hebt. Stel dat je ouders gescheiden zijn in de periode van je kindertijd. 

Veel kinderen voelen zich hiervoor verantwoordelijk en stellen zich de vraag 

wat ze hieraan hadden kunnen doen of wat ze fout hebben gedaan. Daar ligt 

de misvatting, want als je ouders zijn gescheiden was dat hun beslissing. Hoe 

je ermee omging en ook nu nog mee omgaat is jouw beslissing. Jij bent degene 

die zelf beslist hoe je de ervaring ervaart. Hoe moeilijk het lijkt of was, als je 

bewust wordt dat je op het diepste niveau altijd zelf keuzes kunt maken over 

dat deel van de werkelijkheid dat jouw zaak is, zal je leven lichter zijn. Je gaat 

dan eerder zien dat je vroeger keuzes hebt gemaakt omdat je toen niet anders 

wist of niet zag dat het anders kon. Het geeft innerlijke rust door te zien dat je 

met je levenswijsheid van nu het anders gedaan zou hebben en vanaf nu ook 

anders kunt gaan doen en ervaren. Het zorgt ervoor dat je niet langer oordeelt 

over je eerdere keuzes, maar ziet dat ze gemaakt zijn in de situatie die er toen 

was. Het geeft kracht en voldoening dat je nu andere keuzes kunt maken.  
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Soms maak je keuzes die je misschien niet als eerste optie voor jezelf zou 

willen, maar kan er een intentie onder liggen die dienend is aan de ander, aan 

de omstandigheden of aan het proces waarin je nu zit. Neem bijvoorbeeld de 

situatie dat je op bezoek blijft gaan bij je ouder(s), terwijl er sprake is van een 

oppervlakkige relatie die geen mogelijkheden meer biedt voor de diepgang die 

je graag zou willen. Desondanks wil je het contact niet verbreken en kies je 

ervoor om toch met een bepaalde frequentie op bezoek te blijven gaan en 

accepteer je dat je dit nu misschien meer voor je ouders doet dan voor jezelf. 

In deze keuze, die je dus zelf maakt, zorgt acceptatie en berusting ervoor dat 

er geen zwaarte in het contact hoeft te zijn, terwijl je open blijft staan om van 

het leven te leren. Dus kan het zijn dat je op een later moment anders in de 

relatie staat of er alsnog opening ontstaat voor een andere invulling van de 

relatie. Je kunt door acceptatie en berusting meer als waarnemer aanwezig 

zijn in plaats van (on)bewust te strijden met de verplichting van het contact 

dat je jezelf hebt opgelegd. 

 

1.1 Keuzes en je levensweg 

De bewustwording dat je hele leven bestaat uit keuzes, is de basis om je kracht 

en regie terug te pakken: kiezen als er keuzes gemaakt moeten worden en je 

afhankelijkheid van anderen en omstandigheden niet als belastend ervaren, 

maar zien als onderdeel van je levensweg.  

 

In Breathfulness Intensive, je ziel op weg naar harmonie en zelfliefde² staat 

in het tweede hoofdstuk het harmonisatieproces beschreven. Dit laat zien dat 

levensprocessen niet altijd direct te doorgronden zijn, er zullen vele momen-

ten zijn van het niet weten. De mind vindt dit heel beangstigend en ervaart dit 

als het bekende zwarte gat, het kwijt zijn van de controle en het niet meer 

weten hoe verder. Als je er vanuit aanvaarding en overgave naar kunt kijken, 

ervaar je geen zwart gat. Dan ervaar je ruimte om er op een natuurlijke wijze 

en vanuit innerlijk vertrouwen mee om te gaan. Er is de herinnering dat je op 

je levensweg zelf keuzes maakt en gemaakt hebt en je weet dat deze weg het 

hoofdspoor is dat je te gaan hebt. Het is dan een innerlijk weten en de overload 

aan controle vanuit de mind is niet nodig. Als je tijdelijk toch op een zijspoor 

bent, zal uiteindelijk dit innerlijk weten je weer herinneren aan je hoofdspoor 

en terugbrengen op je levensweg.  

 

Een levensweg die zich, vanuit de eerste keuze van je ziel, voor je geopenbaard 

heeft. Een levensweg hier op de aarde, die als levensschool ervaringen brengt 

om jezelf te ontwikkelen en lessen te leren. Op deze aardse levensschool heeft 

je ziel vanuit zijn ontwikkelingsvraagstukken als het ware een vakkenpakket 

gekozen om ervaringen op te gaan doen om zich verder te ontwikkelen naar 

een pure ziel (zie hoofdstuk vier van het boek Breathfulness Intensive). Dat is 

de reden dat zich in je leven bepaalde ervaringen herhalen, omdat je blijkbaar 
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de levensles die bij dat thema hoort nog niet geleerd hebt, of de levenservarin-

gen zullen je steeds verder op een dieper niveau brengen waar je een volgende 

(verdiepende) les te leren hebt. Zodra je dat laatste gaat zien worden deze zich 

herhalende ervaringen minder belastend en krijg je geen gevoel en gedachten 

meer van Help, ik val weer terug. Je weet dan dat het een onderdeel is van het 

vakkenpakket dat je gekozen hebt, om uiteindelijk een moment te bereiken 

dat je alle lessen voor dat thema geïntegreerd hebt en soortgelijke ervaringen 

niet meer nodig zijn. Voor dat thema ben je dan cum laude geslaagd en is dat 

deel van je ziel puur en vrij geworden. 

 

Keuzes die je gemaakt hebt, niet gemaakt hebt of nog gaat maken hebben een 

grote invloed op je leven en hoe de weg verloopt waarop je je bevindt. Hoe je 

terugkijkt op jouw keuzes, dus hoe jij je ervaringen ervaart, bepaalt de licht-

heid of zwaarte, bepaalt of deze een verrijking zijn of een last. Het verleden is 

en blijft een deel van jou in de vorm van ervaringen en levenslessen. Nu zijn 

er misschien nog ervaringen die zwaar aanvoelen door keuzes die je gemaakt 

hebt uit angst of onveiligheid. Zwaarte die ook veroorzaakt kan worden door 

schuld- of schaamtegevoelens over gemaakte keuzes in het verleden, wat 

uiteindelijk zelfs leidt tot afwijzing van wie of wat je werkelijk bent. Andere 

ervaringen kunnen door heling, bewustwording en acceptatie al aanvoelen als 

veren in je rugzak. Dit wil niet zeggen dat die delen van je verleden verdwenen 

zijn, maar dat je deze ervaringen niet meer als zwaar emotioneel of mentaal 

beladen ervaringen in je rugzak met je meedraagt. Het is gelukt om de ervaring 

te ontdoen van de belastende interpretatie, omdat  

 

ik niet de ervaring ben, maar de ervaring heb ik ervaren. 

 

Er komt dus balans door je bewust te worden van je bewuste en onbewuste 

keuzes. Op jouw levenspad, de weg van je ziel naar harmonie en zelfliefde, ben 

je op weg om je uiteindelijk heel en compleet te voelen. De balans ontstaat als 

je de verbanden tussen de verschillende ervaringen uit je verleden door hebt, 

waardoor je alle gebeurtenissen en gemaakte keuzes als kloppend kunt gaan 

ervaren. De donkere, pijnlijke ervaringen zijn dan als het ware zo licht als een 

veertje geworden. 

 

1.2 Keuzes en Breathfulness 

De bewustwording van je keuzerecht, dat jij de kracht hebt om hiervan gebruik 

te maken, en Breathfulness zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eén van 

de drie uitgangspunten van Breathfulness is zelfverantwoordelijkheid. Niet 

voor niets staat hierin het woord zelf – dat is waar alles begint. Bij jou zelf ligt 

de sleutel tot leven in volheid: de betekenis van Breathfulness én de wens van 

je ziel.  
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Even een korte uitleg voor degene die de eerder verschenen boeken over 

Breathfulness (nog) niet gelezen heeft. Breathfulness geeft bewustwording, 

inzichten, en tools over een weg (leefwijze) om je bewustzijn te verruimen en 

je leven, vanuit een dynamische en inspirerende relatie 

tussen lichaam, geest en ziel, in harmonie en volheid te 

leven. Het zorgt voor de verbinding tussen je hoofd en je 

hart en creëert de brug tussen je gevoel (vertrouwen) en 

je denken (eigen wijsheid). De weg van Breathfulness 

gaat over wezenlijke facetten die nodig zijn op weg naar 

een leven in volheid en omvat daarom de 4 belangrijkste 

pijlers van je leven, namelijk: ademhaling, voeding, beweging en ontspanning, 

zowel voor lichaam, geest en ziel. Naast deze 4 pijlers heeft Breathfulness drie 

essentiële uitgangspunten: leven en kijken vanuit een holistische visie (het 

gehele menszijn omvattend), het oppakken van je zelfverantwoordelijkheid en 

het maximaliseren van het zelfgenezend vermogen van je lichaam. De kracht 

van Breathfulness en de volheid van je leven nemen toe als je bewust bezig 

bent met alle pijlers in combinatie met de drie essentiële uitgangspunten. Om 

dit optimaal te realiseren is het belangrijk om zicht te hebben op de processen 

die zich in je leven voltrekken als je wakkerder wordt en je bewustzijn zich 

verder verruimt. Een belangrijke voorwaarde in het proces van wakker worden 

is de stap om werkelijk de zelfverantwoordelijkheid volledig op te pakken. 

 

1.3 Zelfverantwoordelijkheid 

Zelfverantwoordelijkheid nemen is misschien wel het belangrijkste en in 

eerste instantie misschien ook het lastigste om te realiseren. Het gaat immers 

om de verantwoordelijkheid nemen voor je leven, gedachten, gevoelens en 

reacties op je omgeving. Verantwoordelijkheid nemen voor alle keuzes, zowel 

in je verleden als in je huidige situatie, die je maakt(e) of niet maakt(e) en 

daarmee kunnen leven. Keuzes hebben ook invloed op je omgeving en leiden 

tot gedrag, handelingen, overtuigingen, emoties en uiteindelijk je zelfbeeld. 

 

Bewuster leven en jezelf ontwikkelen door acceptatie van alle levenslessen en 

ervaringen die zich aandienen is ook een keuze en haalt je weg uit het slacht-

offerbewustzijn. Als je bewuster wordt en de signalen van je lichaam zuiverder 

kunt waarnemen, voelen en interpreteren, kom je tot keuzes en handelingen 

die voortkomen uit een innerlijk weten. Het vertrouwen is dan toegenomen en 

je weet dat je keuzes en je handelingen kloppen, dat het juist is om je eigen 

waarheid te leven en uit te dragen. Zodoende activeer je het zelfgenezend 

vermogen van je lichaam en realiseer je een optimaal welzijn door innerlijke 

harmonie en zelfliefde. Een belangrijke stap naar heelheid is verantwoor-

delijkheid nemen om balans in jezelf terug te vinden. Balans geeft kracht om 

keuzes te maken, vorm te geven aan je leven en achter je keuzes te blijven 

staan. 



15 

Keuzes maken vanuit het midden (balans) wordt beïnvloed door de balans of 

disbalans tussen de vrouwelijke en mannelijke energie. Vrouwelijke energie is 

de verbinding met je intuïtie, het luisteren naar je innerlijke stem en laat je 

voelen welke keuze kloppend is: het contact met de binnenwereld, in contact 

met je gevoel. Mannelijke energie zorgt ervoor dat je achter je keuze staat en 

blijft staan, deze helder kenbaar maakt en vormgegeven kan worden. Deze 

mannelijke energie ondersteunt de beweging naar buiten, het neerzetten en 

vormgeven van deze energie in de wereld. Aangezien iedereen mannelijke en 

vrouwelijke energie in zich heeft, zijn beide bij iedereen aanwezig. Er is wel 

verschil in welke verhouding deze aanwezig zijn. Als vrouwelijke energie te 

veel overheerst ten koste van mannelijke energie, kunnen er twijfels ontstaan 

of kan het moeilijk zijn om je gevoel om te zetten in daadkrachtige en heldere 

keuzes. Je bent dan juist onvoldoende in contact met je gevoel en er komt te 

veel ruimte voor de mind, die afleidende (niet relevante) vragen gaat stellen, 

verwarrende verbanden gaat leggen, waardoor twijfels de overhand krijgen. 

Dit heeft een verlammend effect, je trekt nog meer naar binnen toe en komt 

onvoldoende tot niet in actie.  

 

Als mannelijke energie te veel overheerst ten koste van vrouwelijke energie, 

worden je keuzes te dominant neergezet. De keuze wordt dan teveel bepaald 

door wat er buiten je afspeelt en er is onvoldoende tot geen verbinding met je 

innerlijke wereld, waardoor je nog meer handelt vanuit mentale wilskracht. Je 

gaat forceren zonder voldoende rekening met jezelf te houden. De vormgeving 

en hoe de buitenwereld er tegenaan kijkt is belangrijker geworden dan wat 

jezelf voelt. Je gevoel wordt genegeerd en de mind is nu, wel op een andere 

manier dan bij de overheersende vrouwelijke energie, leidend geworden. Je 

bent vooral een gever en ontvangen kost je moeite. 

 

Innerlijke balans creëer je als vrouwelijke of mannelijke energie gelijkwaardig 

(dus zonder overheersing van de ene of de andere) naast elkaar bestaan en ze 

elkaar door de gelijkwaardigheid aanvullen. Kijk als waarnemer naar jezelf om 

te zien welk aspect van de vrouwelijke of de mannelijke energie meer aandacht 

nodig heeft om deze balans te ontwikkelen. In de volgende hoofdstukken zal 

door het enneagram heel inzichtelijk gemaakt worden dat het samenkomen 

van deze energieën de grootste stap, de grootste ‘overwinning’ in je ontwikke-

ling is. Het een worden is als het samensmelten van gevoel (vrouwelijke) en 

kennis (mannelijke) tot een innerlijk weten, waardoor je in contact bent met 

je eigen wijsheid en vorm kunt geven aan je eigen waarheid. Deze eenwording 

zorgt er ook voor dat je meer aandacht gaat geven aan je lichaam, liefdevoller 

voor jezelf gaat worden en meer bewuste keuzes zult gaan maken op het gebied 

van voeding, beweging en ontspanning. Je voelt en weet wat je werkelijk nodig 

hebt en wat je energie geeft. Ook Breathfulness kan hier op een waardevolle 

manier aan bijdragen (middels het programma of Breathfulness Intensive met 
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de harmoniserende ademhaling*). De harmoniserende ademhaling brengt 

een verdiepend effect, omdat door de balans (harmonie) tussen de mannelijke 

en vrouwelijk energie die ontstaat met het toepassen van deze ademhaling, je 

je meer open gaat stellen voor al wat is en vervolgens bewuste keuzes kunt 

maken op jouw levenspad om vanuit deze harmonie je leven te leven. 

 

Je voelt en komt tot het besef dat je niet meer anders wilt, ook omdat je (on)-

bewust niet meer anders kunt. Er is geen weg meer terug, je wilt je hoofdspoor 

vervolgen om je leven vorm te geven vanuit je hart. Het diepe verlangen en het 

innerlijk weten is dan aangeraakt, dat is Zelfrealisatie: het herinneren en her-

ontdekken van je verbinding met de Bron, een verbinding die er altijd was, is 

en altijd zal zijn. 

 

1.4 Congruente keuzes 

Als je je leven vormgeeft vanuit hart en ziel ontstaat er congruentie op elk 

gebied. Congruentie houdt in dat de keuze in lijn is met je fysieke, emotionele, 

mentale en spirituele lichaam. Congruente keuzes zijn volwaardige keuzes, 

geven geen verkramping of blokkade en brengen beweging of juist de rust die 

op dat moment kloppend is. Congruente keuzes brengen je in het nu, in de 

werkelijkheid die er nu is, gezien en beleefd door (on)bewust contact met je 

essentie. Dit zorgt ervoor dat je aanwezig bent en voortgaat op je hoofdspoor. 

Congruentie in keuzes heeft als kenmerk dat je anderen niet belast door te 

projecteren of verantwoordelijkheid af te schuiven. Congruentie laat zien dat 

je bewust bent van wat er is en ondersteunt om open en flexibel te blijven voor 

wat er ontstaat, zodat je waar nodig keuzes kunt bijstellen. Je durft dus keuzes 

te maken, omdat je weet dat je wakker (bewust en verantwoord) bent om, 

zodra het zich voordoet, je beeld van de werkelijkheid in te wisselen voor een 

andere, verruimde werkelijkheid.  

 

Natuurlijk kan het zijn dat een keuze van jou (veel) invloed heeft op een ander, 

maar ook voor die persoon geldt dat hij zelf bepaalt hoe hij dit ervaart. Jouw 

keuze kan de ander in eerste instantie misschien pijn doen, maar kan hem juist 

daarna veel bewustwording opleveren als hij in staat is om waar nodig in zijn 

eigen spiegel te kijken en zich bewust te worden van zijn projectie (maar of hij 

dat doet is niet jouw verantwoordelijkheid). 

 

* Het Breathfulnessprogramma (bestaande uit zes stappen: Ontdekken – 

Basis – Contact maken – Ontspannen – Volledig bereik – Verbinden) staat 

volledig beschreven in het eerste boek over Breathfulness¹ en in het tweede 

boek over Breathfulness² staat alles beschreven over de harmoniserende 

ademhaling en de effecten van het harmoniserend ademen op fysiek, emotio-

neel, mentaal en spiritueel gebied. 
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Congruente keuzes stellen je in staat om je verlies te nemen, want kiezen voor 

het een houdt onherroepelijk in dat er een andere kant is waar je niet voor 

kiest. Soms is dat heel lastig, omdat je in bepaalde situaties niet zou willen 

kiezen, bijvoorbeeld omdat beide kanten voordelen hebben. Maar kiezen en je 

verlies nemen is noodzakelijk om te groeien, vooruitgang te boeken of rust te 

creëren. Een voorbeeld is het onderhouden van je contacten met vrienden en 

kennissen. Wanneer jij verandert, zal dit ook zichtbaar worden in de relaties 

die je hebt. Veranderende interesses van jou en een andere kijk op het leven 

zullen invloed hebben op je communicatie en omgang met vrienden en kennis-

sen. Sommigen kunnen erin meegaan, anderen lijken af te haken. Een deel van 

jou wil misschien de vriendschap niet verliezen, het is juist zo leuk om ‘veel’ 

contacten te hebben, maar een ander deel van jou voelt dat het aanhouden van 

die vriendschappen je te veel energie gaat kosten door het ontbreken van 

aansluiting. Dan moet je het verlies kunnen nemen dat je een positief aspect 

of voordeel mist.  

 

1.5 Verlies nemen en loskomen van verhalen 

Verlies nemen is voor veel mensen nog lastig, maar is wel essentieel en brengt 

tegelijkertijd innerlijke rust. Niet kiezen geeft pas onrust! Door niet te kiezen 

en je verlies te nemen, ontneem je jezelf de mogelijkheid om volop te genieten 

van de positieve aspecten. Zoals in het voorbeeld hiervoor zal het geforceerd 

aanhouden van contacten waar je nagenoeg geen aansluiting meer mee hebt 

je onnodig energie kosten of teleurstelling geven. Het gevolg is dat je minder 

in staat bent om alle energie te geven aan de andere contacten waar je wel fijne 

aansluiting mee voelt en waar vaak zelfs diepgaande aansluiting zou kunnen 

ontstaan. Dus: niet je verlies nemen is vast blijven zitten en dat kost je juist 

veel energie!  

 

Het niet voor de volle 100% oppakken van je verantwoordelijkheid houdt een 

waas, een illusie, in stand. Het zorgt ervoor dat je vanuit vernauwing je leven 

beziet en beleeft, waarin steeds herhalende en daardoor overbodig geworden 

verhalen je werkelijkheid creëren, waardoor je bepaalde keuzes wel of niet 

maakt, omdat je niet geconfronteerd wilt worden met pijn of verwondingen 

die je nog draagt. Je creëert een werkelijkheid (een verhaal) die legitimeert dat 

je bepaalde keuzes niet maakte of nog steeds niet hoeft te maken. Dat is leven 

en vluchten in verhalen. Je zet jezelf vast in je verhaal en zal dit steeds 

herhalen om de aandacht van je werkelijke pijn of verwonding af te leiden. Je 

leidt een slachtofferleven (je kunt hier leiden ook met lange ij schrijven; je lijdt 

het leven en het (slachtoffer)leven overkomt je). Terwijl het oppakken van 

verantwoordelijkheid ervoor zorgt dat je je leven beziet en beleeft vanuit een 

verruimde werkelijkheid. Een bewustzijn dat zich richt op de volheid van je 

leven. Het oppakken van je verantwoordelijkheid is hierin de ommekeer. Je 

gaat je pijn en verwondingen onder ogen zien, heelt wat je kunt helen, wordt 



18 

wakkerder, leeft bewuster en je maakt van daaruit congruente keuzes. Deze 

congruente keuzes leiden je op weg naar binnen, naar het innerlijk weten, daar 

waar de essentie aanwezig is en je niet meer vastzit aan verhalen. Congruente 

keuzes zorgen ervoor dat je jezelf werkelijk durft te laten zien en jezelf 

manifesteert. Stel jezelf daartoe de volgende vraag: leef ik mijn verhaal of leef 

ik in het nu?  

 

Vrij worden is loskomen van (levens)verhalen en weer leven vanuit je essentie! 

Je niet langer identificeren met je verhaal, maar je leven zien als een reeks van 

waardevolle ervaringen. Een hulpmiddel om (overbodige) verhalen te gaan 

herkennen zijn drie vragen die je aan jezelf kunt stellen: 

o Waarom vertel ik dit verhaal? (Is het dienend of is het een roep om liefde, 

aandacht en waardering?) 

o Wanneer vertel ik welk deel van mijn verhaal? 

o Hoe waardevol is de informatie uit mijn verhaal nog? 

 

De antwoorden geven je helderheid over het vertellen van je verhaal.  

 

1.6 Enneagram en keuzes 

Het verlangen om los te komen van je verhalen is nodig om open te staan voor 

de groei en bewustwording die het enneagram je kan brengen. Het enneagram 

beschrijft hoe mensen in het leven staan en vanuit welke drijfveren (deel van 

de werkelijkheid) zij hun leven vormgeven. Echter, als je niet openstaat om je 

eigen beperkingen te gaan zien, als je niet je eigen verhalen wilt loslaten, kom 

je niet tot inzicht dat jij nog meer bent dan wat je denkt dat je nu bent!  

 

Het enneagram is een eeuwenoud model. Het is niet exact bekend waar het 

vandaan komt en uit welke tijd, waarschijnlijk is het al duizenden jaren oud. 

Net zoals er steeds meer zaken uit de oudheid naar boven komen die nog 

steeds actueel blijken te zijn, is ook het enneagram nu nog zeer waardevol. Het 

model gaat uit van volmaaktheid, hoewel het soms gemakkelijker is uit te 

leggen aan de hand van de beperkingen die mensen, de negen enneatypes, 

kenmerken. Zicht krijgen op de beperkingen die je jezelf oplegt en de wijsheid 

ontvangen om daarmee om te gaan op je reis naar volmaaktheid (leven vanuit 

je goddelijkheid) maakt het enneagram zeer waardevol.  

 

Het enneagram zet ik bij mijn coaching in als een waardevol hulpmiddel om 

potentiële (nog verborgen of onvoldoende op waarde geschatte) kwaliteiten en 

talenten te ontdekken, bewustwording te creëren over de mogelijkheden die 

in mensen aanwezig zijn en wat hen drijft in het maken of niet maken van hun 

keuzes.  
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Ik wil je ook met dit boek inspireren om verder op ontdekkingstocht te gaan, 

te gaan ervaren wie en wat je echt bent en te gaan leven vanuit je echte ik, in 

plaats van vast te blijven zitten als je nog verwarring hebt over wie of wat je 

denkt te zijn, zoals in het onderstaande verhaal: 

 

Een boerenzoon maakte een bergtocht en ontdekte een adelaarsnest met een 

ei. Hij nam het ei mee naar de boerderij en legde het in een nest met kippen-

eieren. Daarna vergat hij het en het ei werd uitgebroed. De jonge adelaar 

dacht dat de kip zijn moeder was en hij haar kuiken. De adelaar groeide op 

en gedroeg zich als een kip. Hij pikte wormen en insecten op, kakelde dat het 

een lust was en net als de andere kippen kon hij maar een klein stukje van de 

grond komen. Hij leefde heel zijn leven als een kip en werd heel oud. Op een 

dag keek hij omhoog en zag een prachtige vogel boven de boerderij cirkelen. 

Hij maakte gebruik van de wind en vloog sierlijk voorbij. Vol eerbied keek de 

adelaar naar de vliegkunstenaar. ‘Wat voor vogel is dat?’ vroeg hij aan een 

kip die dichtbij stond. ‘Dat is de koning van alle vogels, een adelaar’, zei de 

kip. ‘Een adelaar behoort tot de lucht, zoals wij tot de aarde behoren, wij zijn 

maar kippen.’ De adelaar stierf uiteindelijk als kip, omdat zijn opvatting 

bleef dat hij een kip was. 

 

Het is jouw uitdaging om je bewust te worden van je grootsheid in plaats van 

je te gedragen als de adelaar die dacht dat hij een kip was. Je kiest er misschien 

voor om liever een kip te blijven, omdat dat zo gemakkelijk en veilig is. Het is 

niet altijd makkelijk om uit de illusie te ontwaken, want dat houdt in dat je 

overtuigingen die nu nog vormgeven aan je identiteit, maar in werkelijkheid 

beperkend voor je zijn, moet loslaten. Het betekent ook dat je in actie moet 

komen om in overeenstemming te gaan leven met de persoon die je werkelijk 

bent: kiezen om te leven vanuit je essentie.  

 

Wees en leef als een adelaar,  

in plaats van ervan te dromen dat je er een bent. 

 

De waarheid is dat niet iedereen zich van zijn grootsheid bewust wil worden 

en deze wil ervaren. De eerste stap is dat je eerlijk tegenover jezelf wordt en je 

realiseert dat je deels nog in ontkenning leeft. Je bent vergeten of ontkent al 

zo lang dat een adelaar zijn jouw werkelijkheid is; omdat je bent gaan geloven 

dat de illusies, die je leeft en je identiteit vormen, op werkelijkheid berusten. 

Echter, deze houden je juist vast in het verleden en maken je leven zwaarder, 

omdat je niet vanuit je natuurlijke ik, je essentie, leeft en waarschijnlijk tegen 

je ware natuur in vormgeeft aan je leven. Zo ontstaat een (on)bewuste niet-

acceptatie van je verleden en van wat en wie je in essentie werkelijk bent. Het 

enneagram is een effectief hulpmiddel om hier essentiële levensinzichten in te 

krijgen, zodat je de last en zwaarte van je verleden kunt loslaten, niet langer 
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strijdt tegen je verleden, maar wakkerder wordt en je levenslessen integreert. 

Dan ga je de grootste uitdaging van je leven aan: bereidheid om open te staan 

voor een nieuw soort leven vanuit je essentie, vanuit wat en wie je werkelijk 

bent. Stel jezelf de volgende vragen. 

 

Ben ik bereid mijn essentie te aanvaarden? Ben ik bereid oude overtuigingen 

en gedachten los te laten? Durf ik angst los te laten en afstand te doen van 

wat vertrouwd was, om te gaan leven naar wat er werkelijk is? 

 

Hiermee is de toon van dit boek gezet: no escape, stop met ontsnappen, stop 

met weglopen van…! Ga op weg naar je essentie. Erken wie en wat je nu nog 

bent door te erkennen wat je nu nog doet vanuit je mind in plaats vanuit je 

hart, wat niet congruent is met je essentie en misschien nog compenseert.  

 

Word je hier bewust van, om zo de stap naar verruiming te maken.  

 

Van slapen naar wakker worden! 

 

Als slot van dit eerste hoofdstuk blik ik terug op de titel Mijn hele leven is mijn 

keuze. Mijn ervaring en conclusie is dat het (be)leven van deze bewustwording 

ertoe bijdraagt dat je je zelfverantwoordelijkheid doorziet en oppakt. Pas dan 

kun je je zelfgenezend vermogen optimaliseren vanuit een holistische kijk op 

jezelf en het leven. Concreter gezegd: aanvaard het verleden, laat alle gedach-

ten en gevoelens los dat je slachtoffer bent van je verleden en laat de hoop op 

een beter verleden volledig los. Dan leef je in vrijheid met alles wat er nu is! 

 

1.7 Conclusies en praktische tips 

o Je had en je hebt altijd keuze, dat is je bestaansrecht. 

o Jij bent degene die je eigen keuzes mag (én moet) maken, dat is je keuze-

recht. 

o Jij kiest hoe je je levenservaringen wilt ervaren, je bent niet de ervaring, je 

ervaart de ervaring. 

o Balans in de mannelijke en vrouwelijke energie zorgt voor evenwichtige en 

krachtige keuzes, om er met hart en ziel vorm aan te geven. 

o Congruente keuzes neem je vanuit je essentie en zijn volwaardige keuzes, 

waardoor je ook in staat bent je verlies te nemen. 

o Zelfverantwoordelijkheid verruimt je bewustzijn, je werkelijkheid, maakt 

je los van je verhalen en zorgt dat je niet langer een slachtofferleven leidt. 

o Het enneagram geeft inzichten in je levensweg en ondersteunt je op weg 

naar leven vanuit je essentie. 
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Ga aan de slag met de stelling Mijn hele leven is mijn keuze en wees open en 

nieuwsgierig om te ontdekken wat dit met je doet. Accepteer wat opkomt door 

het te omarmen en als een kans te zien om ervaringen en aspecten uit je leven 

opnieuw te bekijken of te integreren in je dagelijks leven. Gebruik hiervoor de 

drie vragen die eerder al gesteld zijn: 

 

Ben je bereid je essentie te aanvaarden? Ben je bereid oude overtuigingen en 

gedachten los te laten? Durf je angst los te laten en afstand te doen van wat 

vertrouwd was, om te gaan leven naar wat er werkelijk is en wie en wat je 

werkelijk bent? 

 

In de volgende hoofdstukken wordt vanuit verschillende perspectieven het 

enneagram behandeld. In dit boek wordt niet uitgelegd waarom het figuur van 

het enneagram met het lijnenspel is zoals het is. Ik heb dit altijd als kloppend 

ervaren en ervoor gekozen juist de diepte van het enneagram te doorgronden. 

In de komende hoofdstukken wordt het enneagram beschreven vanuit de 

dimensie en het perspectief van de persoonlijkheidstypering (door een korte 

toelichting op elk type en het verschil inzichtelijk te maken tussen de laag van 

de persoonlijkheid en de laag van de essentie). In latere hoofdstukken wordt 

het enneagram ook bezien vanuit het perspectief als procesmodel.  

 

Al deze kennis vormt de basis voor de vernieuwde dimensie van het ennea-

gram: de combinatie van het enneagram met de vijf levensfasen (vanaf het 

zielsbesluit, de geboorte en de eerste levensjaren – kinderjaren – puberteit en 

jongvolwassenheid – volwassenheid – tot aan de afronding en de fase van 

neutraliteit). Deze dimensie van het enneagram biedt een nieuwe kijk en veel 

bewustwording. Je zult antwoorden vinden op vragen die je misschien nog 

bezighouden en het brengt je verder op weg naar je essentie. Tenslotte wordt 

in het laatste hoofdstuk het enneagram behandeld aan de hand van diverse 

thema’s, zoals communicatie, samenwerken en relaties.  

 

Het enneagram is zoveel omvattend dat je de verschillende onderdelen niet 

los kunt zien. Met dit boek hoop ik je praktisch handvatten te geven om het 

enneagram op een krachtige wijze toe te passen en een ondersteuning te laten 

zijn op reis naar jezelf en het bewandelen van je hoofdspoor. Ga met alles uit 

dit boek verder op weg naar een optimaal leven: leven vanuit zelfbewustheid, 

wakker zijn en de zelfverantwoordelijkheid volledig oppakken, waardoor er 

steeds meer balans komt op alle gebieden van je menszijn (ademhaling, 

voeding, beweging en ontspanning), opdat ook het zelfgenezend vermogen 

van je lichaam volledig actief kan zijn om je ziel te dragen op zijn weg naar 

harmonie en zelfliefde. 
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Hoofdstuk 2 – Het enneagram als ontdekking 

 

Het enneagram heeft hoogstwaarschijnlijk een hele oude historie. Het waren 

de soefi’s, zoals uit bepaalde verhalen blijkt, die de kennis van het enneagram 

toepasten en deze overdroegen. De overlevering van deze kennis ging heel lang 

van mond tot mond, want er was blijkbaar een gouden regel dat deze niet op 

schrift gesteld mocht worden. Begin jaren tachtig verscheen het eerste boek 

over het enneagram en dit was het startsein tot een massale verspreiding van 

het enneagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het enneagrammodel wordt aangeduid met nummers en je ziet verschillende 

vormen die samengevoegd zijn. Het woord enneagram betekent letterlijk 

figuur met negen punten. Aan de buitenkant is het een cirkel met daarbinnen 

een driehoek en een zeshoek (hexagram). De kracht van het enneagram zit in 

het samenspel tussen deze vormen. De betekenis van het lijnenspel in de cirkel 

geeft, zoals later in dit boek duidelijk zal worden, een heel heldere verdieping. 

De bewustwording die daaruit volgt zorgt voor inzicht in de vele verbanden en 

relaties tussen alle negen punten. Het brengt levensinzichten en daarom zal ik 

daar uitgebreid bij stilstaan. De belangrijke verschillen tussen de drie- en 

zeshoek komen later ook uitgebreid aan de orde. 

 

2.1 Negen nummers, negen types 

Elk nummer staat voor een enneatype, in totaal zijn er negen types, die door 

lijnen met elkaar verbonden zijn en zo samen een geheel vormen. Naast het 

gebruik van nummers wordt elk enneatype vaak aangeduid met een naam die 

de essentie van het type weergeeft, want ieder type heeft zijn eigen specifieke 

betekenis, rol, kwaliteiten en valkuilen. In de literatuur worden diverse namen 

gebruikt, maar voor de helderheid wordt in dit boek zoveel mogelijk eenzelfde 

eenduidige naam per enneatype gebruikt. Ter introductie van de negen ennea-

types wordt er eerst kort een specifieke eigenschap en valkuil van elk type 

gegeven, waarbij er ook direct al een relatie gemaakt wordt met het enneagram 

als procesmodel (waarover later in hoofdstuk 5 meer). 
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Enneatype 1 is de perfectionist die weet hoe het gedaan moet worden, een visie 

en ideaal heeft en deze neer wil zetten en uitdragen. Een valkuil van enneatype 

1 is dat hij niet snel tevreden is (het kan toch altijd beter, doe ik het wel goed?).  

 

Enneatype 2 is de helper die empathisch en ondersteunend is, ziet wat er nodig 

is, als eerste voor de ander klaarstaat en vanuit gevoel in verbinding wil zijn 

met de ander. Een valkuil van enneatype 2 is dat hij zijn eigen behoeften 

onderdrukt of slecht kenbaar maakt en zich daardoor afhankelijk van de ander 

opstelt (ik ben gelukkig als ik de ander kan helpen).  

 

Enneatype 3 is een winnaar die resultaat wil boeken en veel energie stopt in 

het creëren en uitstralen van succes. Hij is een doener, erg op zichzelf gericht 

en laat zich leiden door zijn overtuigingen. Een valkuil van enneatype 3 is dat 

hij niet in contact is met zijn gevoel en hoofdzakelijk gericht is op hoe hij over-

komt op de buitenwereld en de waardering die hij daarvan krijgt (het gaat om 

wat de ander ziet).  

 

Enneatype 4 is het gevoelstype, de romanticus, zeer creatief, innovatief en 

authentiek, streeft naar echtheid, waarbij het gevoel leidend is. Een valkuil van 

enneatype 4 is dat hij in de zoektocht naar zijn eigen gevoelens verdwaalt en 

moeilijk uit de verwarring komt (is het mijn gevoel of het gevoel van een 

ander?).  

 

Enneatype 5 is de waarnemer, degene die zich eerst goed wil informeren en 

van kennis voorzien voordat hij zich aan de wereld laat zien. Een valkuil van 

enneatype 5 is dat hij zich afsluit van zijn gevoel, zijn eigen privacy te belang-

rijk vindt en zich isoleert van anderen, omdat hij de wereld overweldigend 

vindt (kennis is macht en gevoel vertrouw ik niet).  
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Enneatype 6 is de loyalist, degene die er graag bij wil horen, zich enorm kan 

inzetten voor het collectief en graag zijn input geeft aan het geheel. Als hij dit 

vanuit kracht doet, is hij vol vertrouwen en authentiek. Een valkuil van 

enneatype 6 is dat het wantrouwen overheerst, waardoor hij overal gevaar ziet 

en niemand meer vertrouwt (is de ander wel te vertrouwen?).  

 

Enneatype 7 is de avonturier, degene die het leven lichter maakt, creatief is en 

kansen ziet om het nog mooier te maken. Het leven is een feestje en hij doet 

er alles aan om dit waar te maken. Een valkuil van enneatype 7 is dat hij zich 

onttrekt aan verantwoordelijkheden, zaken niet afmaakt en afspraken niet 

nakomt (ik vlucht liever dan dat ik pijn onder ogen moet zien).  

 

Enneatype 8 is de baas, degene met visie die graag de grote lijnen uitzet en 

zicht heeft op het resultaat. Hij is uiterst krachtig en kan dit als sterk element 

inzetten om zwakkeren te ondersteunen. Een valkuil van enneatype 8 is dat 

hij niet schroomt om zijn kracht heel dominant in te zetten, waardoor deze tot 

macht wordt (ik weet de koers en dat is de weg die we te gaan hebben).  

 

Enneatype 9 is de bemiddelaar, in zijn aanwezigheid voelen mensen zich snel 

op hun gemak. Hij kiest voor het bewaren van rust en harmonie in plaats van 

een conflict aan te gaan. Een valkuil van enneatype 9 is dat hij neigt zichzelf 

weg te cijferen als dit de rust ten goede komt (soms is het fijner om geen 

slapende honden wakker te maken). 

 

Een praktisch voorbeeld van de negen enneatypes: 

 

Op een gegeven moment besloot Pieter zijn woonkamer te gaan schilderen. 

Aangezien het een grote woonkamer betrof kreeg hij hulp van acht andere 

mensen, ieder met een eigen invulling bleek achteraf. Pieter was tot op heden 

alleen bezig geweest met de kleurkeuze van de verf, hij was er nog niet uit 

welke kleuren zijn gevoel perfect zouden weergeven. Annette was al druk in 

de weer om te zorgen voor koffie en thee voor iedereen en was op weg naar 

de supermarkt om iets bij de koffie te halen, tegelijkertijd nam ze ook het 

avondeten voor Pieter mee. Karel was wel op komen draven, maar werd 

veelvuldig gestoord door zijn mobiele telefoon, de zaken moesten toch 

doorgaan, ondertussen was hij iedereen aan het oppeppen om stevig door te 

blijven werken. Daar was Margriet niet geheel van gediend. Ze voelde dat 

Karel te veel de commando’s uitdeelde waardoor zij het overzicht verloor en 

niet meer het gevoel dat ze met iedereen aansluiting had. Monique had daar 

minder last van. Ze trok haar eigen plan en was druk bezig op haar laptop 

om de laatste nieuwtjes over kwaliteit van verf op te zoeken; welke verfsoort 

Pieter het beste kon kiezen en dan vooral de milieuvriendelijkste verfsoort. 

Anton stond zich wel op te winden. Hij vond niet dat het team zo goed samen-
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werkte en onderzocht hoe hij een eigen team kon gaan vormen om de boel in 

de hand te krijgen. Hij wist niet goed wat hij aan Karel had en dat maakte 

hem erg onzeker. Voordat Annette terug was, had Sjaak de muziek al hard 

aangezet. Luid klonken de meezingers door de kamer en hij was naarstig op 

zoek naar de bier en wijnvoorraad, want er moest straks wel een waardige 

afsluiting van de dag volgen. John werd stiller en stiller. Hij werkte intussen 

door om alle plinten af te tapen, zodat er geen verf op zou komen, maar van 

binnen kookte hij van woede, omdat er niet naar hem geluisterd werd, terwijl 

hij toch wel verdraaid goed wist hoe deze klus het beste aangepakt kon 

worden. Als iedereen weer aanwezig was zou hij dit zeker eens duidelijk gaan 

vertellen. Inge was ook wel stiller en iets teruggetrokken, maar intussen 

bezig te overleggen met Karel en Margriet over wat er eerst moet gebeuren 

en hoe ze allemaal beter konden samenwerken. 

 

Je ziet dat eenieder zijn inzet wil doen om de kamer van Pieter op te knappen. 

Echter, eenieder doet dit vanuit zijn eigen invalshoek en bijdrage. Daar is niets 

mis mee, zeker als het samen een geheel vormt.  

 

Herken jij de negen enneatypes al? Achterin het boek (appendix 1) staat de 

oplossing – lees deze pas als je het boek uit hebt. 

 

Zolang niet alles bij mij even sterk aanwezig is,  

is het waardevol om een team om me heen te vormen. 

 

Van nature zit elk aspect van het enneagram in iedereen, ook in jou, alleen is 

(nog) niet elk aspect even sterk aanwezig. 

 

2.2 Het enneagram als hulpmiddel 

Je bent hier op aarde gekomen om jezelf te ontwikkelen, je lessen te leren, je 

bijdrage te leveren en maximaal te groeien op weg naar volmaaktheid. Het is 

een reis om helemaal thuis te komen in jezelf, een te zijn met alles wat je bent 

en een te zijn met alles om je heen. Te herinneren wat je in essentie bent en 

wat je hier komt doen. Op reis naar een staat van harmonie, op weg naar 

uiteindelijk een staat van volledige puurheid, een staat van verlichting. Zonder 

dat er een bijsmaak op verlichting hoeft te zitten, want verlichting is niet 

zweverig. Verlichting betekent dat je je licht hebt laten schijnen op je donkere 

kanten. Het is de staat waarin een volledige integratie (heling) van al je 

menselijke pijn en verwondingen heeft plaatsgevonden en er een einde is 

gekomen aan je strijd met wat er in jou en om jou is. Je hebt de illusie doorzien. 

 

Inzichten heb ik nodig om te veranderen,  

maar het toepassen van inzichten leidt pas tot verandering! 
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Het is wel raadzaam om in te zien dat deze reis uit meerdere stappen bestaat. 

Daarom is het verstandig om eerst kleinere, bereikbare, doelen te formuleren. 

Het gaat om de weg waarbij verlichting uiteindelijk de uitkomst mag zijn. 

Anders wordt vergeten om ook de stappen te nemen die nu nodig zijn om eerst 

andere facetten in het leven te integreren. Alleen focus hebben op het einddoel 

maakt de kans groot dat er in ontkenning geleefd gaat worden en je gaat 

zweven. Dan zal de aandacht bij het verleden of de toekomst zijn. Leef nu, wees 

aanwezig op aarde en doorleef de lessen die in het nu klaarliggen en vertrouw 

erop dat het onderdelen zijn van de reis naar volledige puurheid.  

 

Ieder mens is in essentie puur en verlicht en wil vanuit deze staat leven. Vanuit 

de balans in zichzelf kan hij dan een inspirator zijn voor de ander. Leven 

vanuit lichtheid is leven op een wijze waarin het licht de aansturing is in het 

leven: het licht in jezelf dat volledig straalt en dat ver mag schijnen.  

 

De weg naar verlicht leven is een reis waarbij niet alleen 

het doel is wat telt, maar ook de reis die ik afleg. In het 

nu gaat het er om wat je nu doet met wat zich aandient 

in je leven. De reis hier op aarde kent ook duisternis, 

omdat dit de mogelijkheid biedt om de duisternis in 

jezelf te ontdekken en de lessen die daaruit voortvloeien 

te integreren, waardoor ook jouw licht zichtbaarder en 

zuiverder wordt. 

 

De reis van het leven is de waardevolle samenhang zien tussen het licht en de 

duisternis. Vastzitten in de duisternis houdt je gevangen in de mind, met zijn 

beperkende gedachten. Dan is ondersteuning in de vorm van een te berede-

neren model behulpzaam. Zeker voor mensen die voornamelijk leven vanuit 

hun ratio, omdat ze dan kunnen werken met iets dat met de mind te bevatten 

is. Het enneagram is hiervoor heel geschikt, omdat het een visueel model is 

dat je kunt analyseren en beredeneren. Je kunt erover filosoferen en het sluit 

aan bij het rationele deel van de mens. Het bijzondere aan het enneagram is 

wel dat het juist geen model is dat alleen voor de ratio geschikt zou zijn. Heel 

subtiel werkt dit model door op het gehele zijn. Het enneagram nodigt uit om 

dieper naar binnen te gaan, voorbij de mind naar de gevoelswereld en in 

contact te komen met de essentie. Het enneagram neemt je mee op reis naar 

wie en wat je werkelijk bent.  

 

Het verlangen om te weten en vorm te geven aan wie en wat je werkelijk bent 

is bij iedereen (on)bewust aanwezig en komt bij steeds meer mensen naar de 

oppervlakte. Steeds meer mensen worden nieuwsgieriger hiernaar, omdat ze 

minder vervulling kunnen halen uit de (materiële) wereld om hen heen. 

Omdat je nu dit boek leest ben jij waarschijnlijk ook nieuwsgierig en laat dat 
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je uitnodigen om naar binnen te gaan om te ontdekken wie en wat je werkelijk 

bent. Het enneagram is een heel goed hulpmiddel om verder inzichten in jezelf 

te krijgen en te ontdekken wat je te leren lessen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je meer lezen? Bestel dan het boek in de webshop. 

 


