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De magie zit in de binnenlijnen 

THE OPTIMIST 2 SEP 2016  

Niemand kent een mens zo goed als die mens zelf. Toch heeft elk mens weleens een 
spiegel nodig om een eerlijk beeld van zichzelf te krijgen. 
DOOR RUUD HANOU 
Zo’n spiegel kan een systeem zijn dat een leidraad kan vormen om zichzelf te ontdekken – al 
of niet samen met een coach of therapeut. Vanuit de diepgewortelde behoefte om mensen en 
hun gedrag beter te leren kennen zijn er nogal wat persoonlijkheidssystemen ontwikkeld. 

Een bekend systeem is de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) ontwikkeld door Katharine 
Cook Briggs en haar dochter, Isabel Briggs Myers op basis van theorieën van Carl Gustav 
Jung. 

Bij die indeling spelen vier factoren een rol, ruwweg als volgt in te delen: 
 

• Haalt iemand zijn energie en inspiratie voornamelijk uit de wereld om zich 
heen of uit zijn innerlijke belevingswereld 
• Werkt iemand vanuit feiten en waarnemingen of vanuit eerder opgedane 
informatie (intuïtie) 
• Werkt iemand op basis van logica of op basis van gevoelens 
• Houdt iemand van een planmatige, geordende manier van werken en 
beoordelend , of werkt hij meer flexibel en spontaan, zonder te oordelen 

Op deze manier onderscheidden de Myers-Briggs zestien types met fraaie namen als de 
Pelgrim, de Beeldhouwer en de Dirigent. MBTI is een veel gebruikte methodiek om bij 
teambuilding de verschillende persoonlijkheden binnen een team te kunnen beschrijven. 
Die behoefte is niet vreemd. Als je weet hoe je team in elkaar steekt kun je betere afspraken 
maken over de manier van samenwerking. En kun je bij een vacature uitkijken naar goed 
aansluitende persoonlijkheden. 

DISC-model 
Een andere benadering is het DISC-model. Dit kijkt naar temperament bij het individu en 
geeft dat een kleur. Het temperament uit zich in het gedrag dat iemand laat zien. Van 
introvert tot extravert, van meer taakgericht tot meer mensgericht. Dit model is eind jaren 
20 van de vorige eeuw ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton 
Marston. Marston verdeelde temperamenten in 4 basiskleuren: 

• “Vurig” rood voor het Dominant 
• “Stralend” geel voor het Interactief 
• “Zacht” groen staat voor Stabiel 
• “Helder” blauw voor het Consciëntieus 
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Het is niet altijd gezegd dat een volledig uitgebalanceerd team waarin alle aspecten evenveel 
aanwezig zijn het best is uitgerust voor elke klus. Het is veeleer de verwachting dat bepaalde 
werkzaamheden een accent op bepaalde eigenschappen vergen. Zo spreken aanhangers wel 
van rode, gele, groene en blauwe teams. Waarbij rode teams actief en resultaatgerichtheid 
gerichter zijn, gele teams creatiever en innovatiever, groene teams meer hebben met 
mensen en harmonie en de blauwen de analisten en planners zijn. 

Belbin 
In de loop van vorige eeuw zijn meer mensen op zoek zijn gegaan naar het ultieme systeem 
om persoonlijkheden in kaart te brengen. Zo verrichtte Meredith Belbin onderzoek naar de 
sociale rol die iemand aanneemt binnen een team en dan met name in managementteams. 
Die rol is volgens hem afhankelijk van zijn of haar persoonlijkheid, zijn vakbekwaamheid of 
expertise en zijn sociale positie en status. Met deze uitgangspunten kwam hij met zijn 
onderzoekteams (in 1981 tot acht en) in 1988 tot negen rollen, met namen als de Plant, de 
Monitor en de Vormer. 

In de praktijk “spelen” we allemaal enkele rollen die bij ons passen, een paar die we wel een 
tijdje kunnen opbrengen en een aantal die tegen onze natuur ingaan. Als je niet zozeer naar 
organisaties en management teams kijkt, maar naar individuen in al hun aspecten van het 
bestaan dan zijn daarvoor ook diverse methoden ontwikkeld, zoals het gechannelde 
Michaelsysteem en het enneagram. 

InsideOut 

Marco de Jager en zijn vrouw Jacquelien hebben sinds 2001 een coaching praktijk InsideOut 
in een omgebouwde boerenschuur in het landelijke Steenbergen (Noord-Brabant). In 2000 
ontdekte Marco het enneagram als een heel bruikbare methode om persoonlijkheden in 
kaart te brengen. Maar nadrukkelijk niet om iemand in een hokje te stoppen. Marco: ‘Net 
zoals een gerecht meestal niet één smaak heeft maar juist een unieke combinatie van 
smaken herbergt zo is ook in ieder van ons iets van alle typen aanwezig. Er schuilt een groot 
gevaar in iemand een etiket opplakken, zo van: jij bent een typische 1. Of jij bent een 
typische romanticus.’ 
 

Het enneagram stamt naar verluid uit het Midden Oosten, waar veel spirituele filosofieën en 
tradities hun oorsprong hebben en is duizenden jaren oud. Het waren de soefi’s die de 
kennis van het enneagram toepasten en overdroegen. De overlevering van deze kennis ging 
heel lang van mond tot mond. De Grieks-Armeens filosoof, mysticus, schrijver en meer G.I 
Gurdjieff heeft het enneagram naar het westen gebracht. Het enneagram van de 
persoonlijkheid is echter veel later ontwikkeld. De Chileense psychiater Oscar Ichazo 
speelde hierbij een belangrijke rol. Hij combineerde het enneagram van de soefi-meesters 
en met de hedendaagse psychologische typologie. Zijn leerling Claudio Naranjo werkte het 
enneagram als persoonlijkheidsleer verder uit. 

Het woord enneagram betekent letterlijk “figuur met negen punten”. Het tegenwoordige 
enneagram tekenen we als een cirkel, met op regelmatige afstanden negen getallen op de 
omtrek. Elk van de nummers een tot en met negen staan voor een persoonlijkheidspatroon 
of -type. 
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De types worden achtereenvolgens 
aangeduid met cijfers en namen:  
1. Perfectionist, 2. Helper,  
3. Winnaar, 4. Romanticus,  
5. Waarnemer, 6. Loyalist,  
7. Avonturier, 8. Baas en  
9. Bemiddelaar.  
 

Lijnen verbinden de getallen weer 
met andere getallen, maar niet elk 
getal heeft een verbinding naar alle 
andere. Te zien zijn twee 
verbindende veelhoeken: 

Een driehoek 9-6-3-9. 
En een figuur met zes hoekpunten: 1-4-2-8-5-7-1 
Pijlen geven bovendien de richting aan van de onderlinge verbindingen. De betekenis van 
het lijnenspel in de cirkel geeft een essentiële verdieping. 

Het enneagram persoonlijkheidsmodel beschrijft de negen types met hun 
kwaliteiten en valkuilen. Elk enneatype wordt aangestuurd door een kwaliteit en 
een emotie die prominent aanwezig zijn. Deze worden volgens Marco ingezet ‘om 
liefde te ontvangen en pijn te vermijden.’ 
 

Een korte uitleg van de negen types, volgens Marco: 

Enneatype 1 is de perfectionist 

die weet hoe iets gedaan moet worden, een visie en ideaal heeft en die wil neerzetten 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 overkomt op de buitenwereld en de waardering die hij daarvan krijgt (het gaat om wat 
de ander ziet). 

  



Pagina 4 – De magie zit in de binnenlijnen 

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 belangrijk vindt en zich isoleert van anderen, omdat hij de wereld overweldigend 
vindt (kennis is macht en gevoel vertrouw ik niet). 

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). 

Ik denk te weten wie ik ben, maar ben ik echt wie ik denk dat ik ben? 

Gevaar van namen 

Coaches die met het enneagram werken gebruiken veelal de negen cijfers in hun 
aantekeningen, maar bij de uitleg naar de cliënt ontkomen ze vaak niet aan de benamingen 
die in de loop van de tijd ontstaan zijn. En elk cijfer heeft ook weer varianten in die 
benamingen gekregen. Zo wordt type 7 – “Avonturier” ook wel aangeduid als de 
“Inspirerende”, de “Levensgenieter” en de “Optimist”. Volgens Marco hebben woorden een 
kracht die verkeerd kan uitwerken. ‘Iedereen heeft nu eenmaal een eigen voorstelling van 
een woord als “baas” of “romanticus”. Dat maakt het per definitie lastig om zo’n label te 
hanteren. Maar alleen met cijfers werken geeft weinig steun om de achterliggende 
kenmerken te onthouden. Wel probeer ik consistent te zijn; altijd dezelfde benaming.’ 
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Spiertest betrouwbaar 

Een veel grotere handicap kan zijn dat mensen moeite hebben om eerlijk voor bepaalde 
eigenschappen (lees: tekortkomingen) uit te komen. Marco hecht dan ook weinig waarde 
aan de vele enneagram-persoonlijkheidstesten die bestaan. ‘Ik heb nogal eens meegemaakt 
dat een cliënt bij iemand anders zo’n test had gemaakt en dat ik het resultaat al snel in 
twijfel moest trekken. Als iemand iets onderdrukt dan kan hij dat bij het invullen van testen 
goed verhullen. 

De enige testmethode die 100% zekerheid lijkt te geven is de spiertestmethode. Deze 
methode is gebaseerd op de spierspanning in het lichaam die reageert op antwoorden die 
gegeven worden. Je kunt dit zien als een soort leugendetector. Door deze testmethode 
worden gedachten, overtuigingen en andere invloeden uitgeschakeld die van invloed 
kunnen zijn op jouw beeld van de werkelijkheid, je waarheid en je antwoorden, dus op het 
ontdekken van jouw essentietype. Daarom hanteren we in onze praktijk alleen deze 
methode om je essentietype te ontdekken.’ 

Twee lagen 

De test is volgens Marco uiterst handig bij personen die hun essentiële persoonlijk 
ontkennen. Die essentie uit zich niet in gedrag is daarom niet direct zichtbaar. Marco ligt het 
verschil toe: ‘Als je in dit leven komt heb je gekozen voor één type, je essentietype. Dat 
vormt je basis om van daaruit andere eigenschappen te ontwikkelen. Die essentie ligt als het 
ware onder de oppervlakte en bevat je kwaliteiten en talenten. Een andere laag, die aan de 
oppervlakte, ontwikkel je vanaf je geboorte en daarin zitten ook je valkuilen. Het komt voor 
dat mensen door bepaalde ervaringen in hun kindertijd of later pijn ervaren en als het ware 
een andere persoonlijkheid aannemen om de pijn niet te voelen. Het kan zelfs de vorm 
aannemen van het compleet negeren van je essentietype.’ 

Binnenlijnen belangrijk 

Een gevaar bij het duiden van persoonlijkheidstypen met enneagram is volgens Marco dat 
sommigen zich focussen op alleen de omtrek van de cirkel. Zij kijken vooral naar de twee 
naburige typen (dus met een lager resp. hoger cijfer) als de meest verwante typen die 
iemand kan ontwikkelen. Iemand die een type 2 (Helper) is, zou gemakkelijker 
eigenschappen van type 1 (Perfectionist) en van type 3 (Winnaar) kunnen aannemen. 
Volgens Marco klopt dat wel, maar er is meer. ‘De magie van het enneagram zit ‘m in de 
binnenlijnen. Die kunnen je bijvoorbeeld verklaren wanneer je perspectief ziet of wanneer 
twijfel toeslaat en je in een kringetje draait.’ 

Elk type heeft niet alleen een gekromd lijntje aan de buitenkant naar de buurtypen, maar 
ook naar binnen, naar twee typen elders op de cirkel. Zo heeft type 1 een directe lijn naar 4 
(Romanticus) en 7 (Avonturier). En zo heeft type 2 een directe lijn naar zowel type 4 
(Romanticus) als type 8 (Baas). Bovendien is het van belang in welke richting de pijlen 
staan. Een type 2 kan bij stress heel gemakkelijk valkuilgedrag van type 8 aannemen, 
bijvoorbeeld dominantie. Als een type 2 zich goed voelt kan hij gemakkelijker bruikbare 
eigenschappen van type 4 aannemen, zoals energie en expressie geven aan de eigen 
behoeften en gevoelens. 
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Herkenbaar bij stress 

Elk type heeft bruikbare eigenschappen en valkuilen. En daarmee bruikbare en minder 
bruikbare overtuigingen, die een grote invloed op je functioneren kunnen hebben. Marco 
geeft aan dat je een essentietype gemakkelijker kunt herkennen in stressvolle situaties. ‘Als 
je je goed voelt treedt bredere bewustwording op. Je kunt dan gemakkelijker de goede 
eigenschappen van andere types benutten. Je essentie herken je daarentegen gemakkelijker 
bij stress. Dan treedt bewustzijnsvernauwing op en reageer je vaak heel primair vanuit je 
essentietype. Een perfectionist kan bijvoorbeeld lang kritiek oppotten en als de druk te hoog 
wordt ineens een onevenredig heftige uitbarsting hebben.’ 

Breathfulness 

De basis van de activiteiten van de praktijk die Marco met zijn vrouw runt is Breathfulness. 
Marco licht toe wat dat inhoudt. “Breathfulness kun je op bepaalde gebieden in de basis zien 
als mindfulness, maar het gaat verder en breder en maakt gebruik van de harmoniserende 
ademhaling. In dat verband is het wel pikant dat onze methode wetenschappelijk is 
onderzocht in het Leids Universitair Medisch centrum (LUMC), en erkenning kreeg door 
voordracht van het mindfulness-instituut van de Dalai Lama. 
Maar we zien elkaar niet als concurrenten hoor”, zegt hij 
lachend. 
 

Breathfulness maakt gelukkiger en 

creatiever! 

Je gelukkiger voelen en je creativiteit verhogen door te ademen? Het is mogelijk! Uit een 
onderzoek van psychologen aan de Universiteit van Leiden blijkt dat Breathfulness je 
gelukkiger laat voelen en je creativiteit verhoogt, zelfs al na slechts een halfuur toepassen. 
Volgens de Leidse psychologe Ayca Szapora betekenen de resultaten van het onderzoek dat 
het vaker toepassen van Breathfulness de manier verandert waarop je brein problemen 
oplost en nieuwe ideeën vormt. ‘Je hoeft “minder hard” te werken voor dezelfde mentale 
prestatie omdat je onbewust veel makkelijker verbanden ziet tussen dingen waardoor je 
vaker plotseling inzichten krijgt.’ 

Vier pijlers 

Nadat Marco en Jacquelien jarenlang als ademcoaches volgens de methode 
Transformational Breathing bijzondere resultaten hadden geboekt bekroop hun het idee dat 
de aanpak breder moest. Zij ontwikkelden Breathfulness dat steunt op vier pijlers. Behalve 
Ademen zijn dat Voeding, Beweging en Ontspanning. “Elk van die pijlers heeft weer direct 
met de ander te maken. Zo leidt bewuste ademhaling tot ontspanning en helpt ontspanning 
om beter te ademen. En wie bewust ademhaalt kiest ook bewuster bepaalde voeding. De 
ademhaling is onze voornaamste en tevens ook verbindende energiebron. Je zou dat kunnen 
vergelijken met de binnenlijnen van het enneagram. 

Als mijn hoofd het begrijpt kan mijn hart zich openen. 
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In hun eerste en tweede boek schreven Marco en Jacquelien over hun leefwijze 
Breathfulness die inmiddels door ruim 30 coaches verspreid over Nederland en België 
gehanteerd wordt. Toen kwam opnieuw de behoefte aan verdieping. 

Marco: ‘Met ademen hadden we iets wat voor sommigen nog te ontastbaar is. Als je het 
gevoel erbij had was het oké, maar er is een groep mensen die meer vatbaar is voor de ratio. 
Daarom hebben we het enneagram, waarmee inmiddels ruime ervaring hadden opgedaan, 
in een nieuw boek toegevoegd. Kort gezegd: Het enneagram is voor het hoofd, Breathfulness 
is voor het lichaam en het gevoel. Oftewel: Als mijn hoofd het begrijpt kan mijn hart zich 
openen.’ 

Boek 

Marco heeft zojuist zijn derde boek voltooid, een boek dat bedoeld is voor de 
autodidact en voor coaches. Er zijn vele enneagram-coaches en -auteurs. Wat 
maakt zijn boek Het Enneagram en de Levensfasen en aanpak bijzonder? 
Marco moet om die vraag te beantwoorden eerst een vervolg op het enneagram 
uitleggen. 

‘In deel één van het boek leg ik beknopt uit wat Enneagram inhoudt. Beknopt, want ik 
verwijs graag naar vele boeken die daar uitgebreid over schrijven. In deel twee wordt de 
toepassing van enneagram in processen beschreven. Ook daarover kun je andere literatuur 
raadplegen, maar die stap is nodig om te komen tot deel drie: enneagram en de levensfasen.’ 
Deel 2, Enneagram en processen, laat zien dat processen die ogenschijnlijk cyclisch zijn toch 
meer lijntjes tussen stappen hebben dan je zou vermoeden. Marco licht dit toe. ‘Net zoals je 
verschillende typen (nodig) hebt, heb je voor verschillende fasen in een proces, bijvoorbeeld 
een project, verschillende kwaliteiten nodig. En ook hier spelen de binnenlijnen een grote 
rol. 

Lijnen tussen de zes punten van het hexagram enerzijds en de lijnen tussen de drie punten 
van de driehoek anderzijds hebben elk een aparte betekenis. Het hexagram heeft 
voornamelijk betrekking op de stappen in een proces dat zich in de mens zelf afspeelt (dus 
intern gericht). De driehoek is voornamelijk gericht op de buitenwereld (dus de extern 
gerichte stappen van een proces).’ 
 

Negen processtappen 

Chronologisch zijn de negen processtappen: 
• stap 1 – ontvangen van de ingeving over wat je wilt (intern). 
• stap 2 – geloven in jezelf om de ingeving vorm te gaan geven (intern). 
• stap 3 – informatieverzameling om je ingeving vorm te gaan geven (extern). 
• stap 4 – bezinnen om de bedding te maken om te gaan creëren (intern). 
• stap 5 – integreren van alles wat verzameld is tot een creatie (intern). 
• stap 6 – ontvangen van feedback van anderen over je creatie (extern). 
• stap 7 – verwerken van alle feedback (intern). 
• stap 8 – afronden en waarderen van je creatie (intern). 
• stap 9 – ontspannen het gehele proces overzien (extern). 
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Na twee stappen die gericht zijn op de binnenwereld volgt er steeds een stap die naar buiten 
gericht is. De stap naar buiten is nodig om informatie te krijgen of er is even tijd en ruimte 
nodig om uit het (innerlijke) proces te stappen. Marco verduidelijkt het belang van de 
binnenlijnen aan de hand van een voorbeeld waar vaak een obstakel ontstaat. 

Twijfel 

‘Stel dat iemand een eigen bedrijf wil beginnen. Hij heeft al een aantal keren met zijn partner 
gesproken over het starten van een eigen onderneming en hij weet wat hij wil (punt 1), 
gelooft er helemaal in (punt 2) en onderzoekt wat er allemaal nodig is (punt 3). Bij die 
stappen heeft hij steun aan het perspectief, via binnenlijnen, op latere stappen en het 
eindresultaat (punt 7 en 8). Dan komt hij bij punt 4 en dan kan hem de schrik om het hart 
slaan om wat er allemaal bij komt kijken. Dit kan een belangrijk breekpunt in het proces zijn, 
omdat hij vanuit punt 4 geen verbinding meer heeft met bijvoorbeeld de punten 7 en 8, waar 
het eindplaatje helder is. De binnenlijnen gaan nu alleen nog maar terug naar de punten 1 en 
2. 

In plaats van zich te herinneren wat hij eerder bij de punten 1 en 2 gezien en gevoeld heeft, 
kan er nu twijfel opkomen, waardoor hij niet precies meer weet hoe hij verder moet gaan. 
De twijfel ontstaat door het alleen nog maar terug kunnen kijken in plaats van vooruit 
kunnen kijken.’ 

Cruciaal moment: de eerste ingeving of de mind? 

‘Cruciaal bij stap 4 is hoe hij terugkijkt’, vervolgt Marco. ‘Als hij geen contact kan maken met 
zijn allereerste ingeving bij punt 1 en het geloof bij punt 2 zal hij het contact verliezen met 
zijn gevoel en komt zijn mind meer op de voorgrond. Hij wordt emotioneel verward door de 
mengeling van gevoel en mind (een valkuil van punt 4) en zal hierdoor voornamelijk 
moeilijkheden zien, waardoor twijfel de overhand krijgt. Het gevolg is dat hij dan niet verder 
zal gaan naar punt 5, maar terug zal gaan naar punt 1 om opnieuw te gaan bedenken wat hij 
wil. Dat is het begin van een negatieve spiraal, die in stand blijft zolang hij zijn mind laat 
overheersen, zijn verlangen en geloof beredeneert en het werkelijke contact met zijn 
allereerste ingeving niet herstelt. 

Als hij echter vanuit zijn gevoel en vanuit kracht terugkijkt via de binnenlijnen kan hij zich 
herinneren wat hij eerder heeft bedacht en via de buitenlijn van de cirkel vooruitkijken naar 
de volgende stap (punt 5). Door vast te houden aan de structuur (een kwaliteit van punt 1), 
het geloof dat bij punt 2 aanwezig is en met voldoende moed om door te gaan met waar hij 
mee bezig is, is hij in staat om de stap naar punt 5 te zetten. Hij ervaart dan niet dat er een 
muur tussen de punten 4 en 5 staat en gaat relatief moeiteloos door met zijn proces.’ 

Sequentiële processen 

De negen stappen in het proces kunnen op een veelheid van terreinen worden toegepast. 
Veel trajecten verlopen sequentieel, dat is niet zo bijzonder, maar de connectie met eerdere 
en latere stappen in het proces kan helpen om een kink in de kabel te voorkomen of in elk 
geval te verklaren. De verleiding is groot om de negen stappen als een sjabloon over allerlei 
processen te leggen. Bijvoorbeeld: de eerste en latere behoeften van de mens. De eerste 
behoefte is “zijn”, de volgende is “ademen”, daarna “drinken”, “voeding”, “beschutting”, 
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“veiligheid” etc tot eindelijk “zelfverwezenlijking” als hoogste niveau in de piramide van 
Maslow. 

Desgevraagd geeft Marco toe dat het een studie waard is, maar dat hij die nog niet heeft 
verricht. Wel heeft hij een bijzondere draai gegeven aan het enneagram in een andere 
richting, die hij als derde deel in zijn boek uitwerkt. In deel drie laat hij zien dat je de negen 
punten en verbindingslijnen uitstekend kunt gebruiken om de levensfasen van de mens te 
duiden. 

Siddering 

Marco ontleent veel van zijn theorie aan ingevingen, al dekt dat woord niet de lading. Marco 
beschrijft in zijn boek enkele van die momenten. 

Herinneren en herontdekken (herkennen) is een gevoel dat als een siddering door je heen 
gaat of een impuls die je niet meer kunt negeren; deze momenten zijn niet met de mind te 
beredeneren of verzinnen. Ik heb mezelf pas later gerealiseerd dat ik dit soort momenten 
vele malen heb meegemaakt. Een moment dat me nog helder voor de geest staat is na mijn 
eerste ervaring met bewust ademen. 
Na de intensieve sessie kon ik niet anders meer dan de weg van de adem gaan volgen en 
voor mij was dat ontdekken en uitdragen wat een vrije en optimale ademhaling voor 
mensen kan betekenen. Niet dat ik een bewuste fysieke ervaring had in de sessie, en ik kon 
het aan Jacquelien, mijn vrouw, dan ook niet uitleggen in een gevoel, emotie of beeld dat ik 
had ervaren. Ik kon alleen maar uitspreken dat het de weg was die we samen moesten gaan. 
Het bijzondere was dat Jacquelien de resonantie voelde en zo zijn we samen in 2001 de 
ontdekkingsreis met de adem begonnen. 
 

Het was ook een siddering en een diepe herinnering die ons naar de sloppen-
wijken van Nairobi bracht om de mensen daar weer in contact te brengen met 
hun eigen kracht middels de bewuste ademhaling. Ook het moment dat we de 
naam Breathfulness voor het eerst doorkregen was zo’n intense bewuste (ook 
fysieke) ervaring die ik samen met Jacquelien beleefd heb. In ons tweede boek, 
Breathfulness Intensive, hebben we dat moment beschreven en ook nu weer 
terwijl ik erover schrijf, voel ik de energie van die ervaring als een siddering 
door me heen gaan, een gevoel van thuiskomen op de weg die ik te gaan heb. We 
hebben allemaal dit soort momenten van herinneren in ons leven, de vraag is 
alleen of we de moed hebben om ernaar te luisteren en naar te handelen. 

Onderscheidend: de levensfasen en het enneagram 

De ingeving die Marco over levensfasen en het enneagram had voelde ook zo intens aan. Hij 
had geen twijfel: dit moest wereldkundig gemaakt. Deel drie van het boek over dit 
onderwerp is het unieke aspect van de aanpak binnen Breathfulness. 

Het inzicht van Marco houdt in dat mensenlevens, mits op de juiste manier in negen stappen 
ingedeeld, vrijwel naadloos de patronen van het enneagram volgen. En belangrijker: dat de 
onderlinge binnenlijnen ook hier weer veel kunnen verklaren aan mogelijkheden, terugval 
en valkuilen. De negen stappen (die hij clustert in vijf levensfasen) zijn: 
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• stap 1 zielsbesluit 
• stap 2 geboorte en de eerste levensjaren 
• stap 3 kindertijd 
• stap 4 puberteit 
• stap 5 jongvolwassenheid 
• stap 6 kinderlijke volwassenheid 
• stap 7 volwassen volwassenheid 
• stap 8 afronding 
• stap 9 neutraliteit 

Binnenlijnen bij levensstappen 

Een toelichting op de stappen en de rol van de binnenlijnen. 
Als je de levensfasen vanuit de ziel bekijkt, wordt zichtbaar dat je ziel op punt 1 de perfecte 
weg weet. Op het moment van je keuze om weer een aards leven aan te gaan is je levensplan 
helder en weet je wat je hoofdspoor is met je kwaliteiten, uitdagingen en missie. Je ziel zal 
vanuit vertrouwen zijn creërend, scheppend vermogen (door het contact met de binnenlijn 
naar punt 4) en avontuurlijke gedachten (door het contact met de binnenlijn naar punt 7) 
toelaten en zo openstaan voor wat er op hem afkomt. Hij weet ook vanuit de kwaliteiten van 
de punten 1 en 7 dat hij verantwoordelijk en flexibel genoeg is om aanpassingen te doen als 
deze nodig zijn. 

Vanuit punt 2 komt hij in de menselijke gedaante in contact met anderen, hij ervaart dat hij 
niet alleen is en er hulp is als het nodig is. Hij voelt nog sterk wat zijn weg is (binnenlijn naar 
het voelen van punt 4) en heeft de daadkracht (binnenlijn naar punt 8) om er vorm aan te 
gaan geven. 

Bij punt 3 weet hij dat hij de wereld verder moet verkennen en ontdekken. Hij gaat zich naar 
buiten richten, omdat hij weet dat hij straks als volwassene (bij punt 6) deze ervaringen 
nodig heeft. Tegelijkertijd blijft hij sterk verbonden met zijn pure (kinds)deel, omdat hij 
weet dat zijn gang in de wereld en het ervaren van de wereld een onderdeel van het grote 
proces is (het overzicht en de rust van punt 9). Hij weet dat deze fase, waarin veel indrukken 
opgedaan worden, hem helpt om vorm te geven aan zijn identiteit en er later in het proces 
volledige ontspanning zal zijn. Het komt allemaal samen en elk deel is in harmonie 
(wederom de energie van punt 9). 

Bij punt 4 komt het bewustzijn dat het cognitieve, dat zich bij punt 3 sterk ontwikkelde, ook 
gevoel nodig heeft om de indrukken, die opgedaan zijn in de eerdere fasen, in de gevoelslaag 
te integreren. Het gevoel is nodig om zich bewust te worden wie en wat hij werkelijk is en 
vanuit welk zelfstandig wezen hij de volgende stappen gaat zetten. Gelukkig kan hij door de 
binnenlijn naar punt 1 helder herinneren wat zijn weg en boodschap voor deze aardse reis 
is en herinnert hij zich door de binnenlijn naar punt 2 dat hij het niet alleen hoeft te doen, 
maar dat er verbinding is met andere mensen, met andere dimensies en met alles wat is. 
Hoewel de binnenlijnen achterwaarts gericht zijn, kan hij voortgaan op zijn levenspad, 
omdat hij in contact staat met zijn gevoel en diepe vertrouwen en de binnenlijnen de energie 
van herinnering en (her)ontdekking dragen. 

Vanuit het contact met zijn gevoel komt hij op punt 5 in aanraking met zijn eigen wijsheid en 
zijn eigen waarheid. Aanwezige kennis en informatie worden door de samensmelting met 
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zijn gevoel een innerlijk weten en van daaruit kan hij bij dit punt vormgeven aan wat hij in 
de wereld wil gaan manifesteren. Vanuit de binnenlijn met punt 7 voelt hij de vrijheid en 
creativiteit om zijn leven en missie op zijn eigen wijze vorm te geven en ervaart hij de kracht 
en energie vanuit de binnenlijn met punt 8 om dit daadwerkelijke te realiseren. Er is geen 
weg meer terug, alles is nu voorwaarts gericht. 

Bij punt 6 heeft hij de openheid om reflectie van de buitenwereld te ontvangen, zoals hij 
eerder al bij punt 3 ervaren heeft. Hij is gegroeid om nu als volwassen mens in contact te zijn 
met de buitenwereld en gaat vanuit een volwassen en volgroeide ontwikkeling zich 
authentiek in de wereld begeven. De energie van rust en harmonie van punt 9 geven hem 
voldoende vertrouwen om in zichzelf te geloven en op anderen te vertrouwen. Hij ziet de 
spiegeling van de buitenwereld als een reflectie van zichzelf. 

Bij punt 7 aangekomen kriebelt het erg om alle verkregen reflecties te gaan verwerken. Hij 
kon ze bij punt 6 ontvangen en nu is de tijd daar om verder te gaan, om zo uiteindelijk tot 
een nog krachtigere vorm en expressie te komen van wat hij in de wereld wil manifesteren 
en wat hij hier op aarde heeft bij te dragen. Hij voelt de blijheid en vervulling van de 
perfectie van zijn hoofdspoor (de energie van punt 1) en het gevoel is een bevestiging van 
zijn innerlijk weten (de energie van punt 5). 

Op het volgende punt aangekomen, punt 8, kan hij tijd nemen om de waarde te zien, horen 
en voelen van wat en wie hij is en wat hij manifesteert, zijn eigen waarde. Het waarderen 
van zichzelf is zijn waarde eren. Zijn krachtige energie is een uitstraling van inspiratie die 
mensen met elkaar verbindt (de energie van punt 2) en mensen motivatie en vertrouwen 
geeft om op hun eigen kompas te durven varen (de energie van punt 8). 

Als laatste stap in zijn proces komt hij bij punt 9 in een veld waar alles en misschien ook 
tegelijkertijd niets is. Er is geen oordeel meer, maar een energie van neutraliteit, zonder dat 
hij het gevoel heeft dat niets er toe zal doen of dat hij niemand is. Alles is in balans en 
harmonie. Er is een natuurlijk evenwicht en hij kan alles en iedereen overzien, zowel intern 
als de wereld om hem heen (de punten 3 en 6). Hij ziet en voelt op dit punt dat er balans is 
tussen zijn binnenwereld en de buitenwereld. Ook ervaart hij dat de punten 4 en 5 de 
dragers zijn van het geheel, zij vormen als het ware de brug in het volbrengen van een 
proces. Er ontstaat balans tussen de vrouwelijke en de mannelijke energie, de 
samensmelting van voelen en denken tot een innerlijk weten komt tot stand. 

Het voelen is zelfliefde en het denken is wijsheid 

geworden. 

Wat kun je met dit inzicht? 

De waarde van het enneagram voor een coach is dat hij/zij de cliënt kan wijzen op zijn 
essentie, zijn oppervlakte/persoonlijkheid, welke typen en daarmee eigenschappen 
gemakkelijk te leren zijn, welke valkuilen op de loer liggen e.d. Volgens Marco hebben de 
meesten echt baat bij een coach en een workshop, maar kan een doorzetter ook een eind 
komen met een goed boek. 
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De boeken van Marco (en Jacquelien) zijn geen lichte lectuur voor een vrij uurtje. Marco 
vindt ook dat iemand die zijn leven serieus neemt gerust wat moeite mag doen en tijd 
investeren. Hij raadt iedereen aan zich eerst de volgende vragen te stellen: 

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? 
Om iets over jezelf en over anderen te leren kan het principe van het enneagram in 
combinatie met de levensfasen ons helpen onszelf en onze omgeving vorm te geven. In 
interactie met anderen is het belangrijk voortdurend te voelen wat van jou en authentiek is 
respectievelijk wat van de ander is en hoe je je daarnaar aanpast dan wel je grenzen stelt. 
Als er moeilijke zaken op je levenspad komen kun je veel leren van de lessen die je op de 
laag van je persoonlijkheid aangereikt worden. Door integratie van de (levens)lessen wordt 
het contact met je essentie vergroot, waardoor je steeds beter de volheid van het leven kunt 
ervaren. 

Een valkuil is dat je de heel bruikbare kwaliteiten van je essentie te veel inzet. Iemand met 
leiderskwaliteiten kan zo te dominant en zelfs meedogenloos worden. Een perfectionist kan 
op die manier doorslaan naar een te kritische houding naar zichzelf en naar anderen. 

Door het inzicht in de negen typen en de negen levensfasen kun je je kwaliteiten herkennen 
en gedoseerd inzetten. Ook kun je ze bij anderen herkennen en erop inspelen. Marco: ‘Het 
gaat erom ervaringen (van vroeger en op dit moment) te ontdoen van de verwarrende 
zwaarte. Als je deze kunt terugbrengen naar een onbeladen ervaring, dan kun je de ware 
betekenis en boodschap zien. Dan neem je levenslessen mee als een verrijking op je verdere 
levenspad. Het is belangrijk dat je liefde voor jezelf kunt ontwikkelen en zelf de 
verantwoording voor je leven neemt. Je hebt altijd een keuze, maar dat moet je wel beseffen. 
Volheid is als je kunt zeggen: het voelen is zelfliefde en het denken is wijsheid geworden.’ 


