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Willem Jan van de We-
tering is Enneagramdes-
kundige en auteur van 
talloze boeken op het 
gebied van zelfontwik-
keling. Hij begeleidt vele 
mensen waaronder be-
kende Nederlanders. Hij 
ontwikkelde de Ennea-
gram IntegratieKunde, 
een opleiding tot the-
rapeut en/of coach en 
geeft regelmatig work-
shops en trainingen in dit 
model. 

Het eeuwenoude Enneagram is tot voor kort geheim 
geweest. Daardoor hangt er een zweem van mystiek 
rond dit model, want er zijn zo veel lagen dat het 
zich maar moeilijk laat lezen. De karaktertypologie 
is niet zo oud, maar de andere lagen wel degelijk. 
Hoe vinden we de route naar verlichting? Hoe ko-
men we bij ons ware zelf? Wat is de betekenis van 
het Enneagram en hoe helpt het ons om verder te 
komen en de route te vinden naar het wezenlijke 
van het leven? Daarop geeft dit boek antwoorden. 

Het Enneagram is zo complex dat je een code no-
dig hebt om het te ontrafelen. Als je de code weet 
ontdek je je levensdoel, het pad dat je te gaan hebt. 
Je ziet in de negen verborgen lagen je zielsbestem-
ming, je uitdagingen en lessen en de route hoe je 
bij je kern komt. Het Enneagram als totaal laat je 
zien wat de zin van het leven is en hoe we dit leven 
moeiteloos aankunnen. 

Willem Jan van de Wetering is erin geslaagd om 
de complexe kennis van dit model toegankelijk te 
maken zodat je het praktisch kunt toepassen om 
jouw leven beter vorm te geven. 

Hoe 
jouw 

levenspad
zich 

ontvouwt
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Waarschuwing
In dit boek staat informatie die nog niet eerder is gepubliceerd. De ver-
dwijning van de Enneagram Code, zoals je kunt lezen in het gratis te 
downloaden hoofdstuk op www.enneagramcode.nl kan zo hebben plaats-
gevonden, maar er is geen enkel bewijs voor. Dat betreff ende hoofdstuk 
is dus gebaseerd op fi ctie. Alle andere informatie is de bevinding van de 
auteur en uitgebreid getest.
De informatie in dit boek kan voor verwarring zorgen. Neem voor een 
optimale begeleiding contact op met een EIK-coach in geval van storingen 
in je gedrag of bij verwarring.
Eén keer per jaar is er een workshop ‘Enneagram Code’ met Willem Jan, 
waarin je persoonlijk wordt begeleid in je zoektocht. Aan deze workshop 
kan slechts door een kleine groep worden deelgenomen.

Inleiding

Jarenlang heb ik onderzoek gedaan naar de diepere lagen van het 
Enneagram. Steeds kwam ik verder. Iedere keer ontdekte ik nieuwe 
lagen, een andere uitleg of een totaal nieuw concept. Dat was heel 
boeiend, maar ook verwarrend.
Het Enneagram is het diepste model dat ik ken. Het bevat een illus-
tratie waarin de drie universele wetten en de negen energieën uit ons 
universum zijn samengebracht. Het laat de samenwerking en tevens 
tegenwerking van die energieën zien. Het geeft aan hoe je bent in je 
gedrag en hoe dat tot stand is gekomen. Maar ook wat je kunt doen 
om bij je kracht te komen, wat je kern is, hoe je opvoeding is verlopen, 
welke stappen je in je proces moet nemen en nog veel meer.
Dan zijn er nog de levensvragen. Diepgaande zaken die veel mensen 
bezighouden, zoals: Waarom leef ik? Wat is het doel van mijn leven? 
Hoe kom ik bij dat doel?
Toen vroeg ik me af: als het Enneagram werkelijk zo’n diepgaand 
model is en we er steeds meer van weten, hoe komt het dan dat deze 
belangrijke vragen zo moeilijk zijn te beantwoorden? Want zeg nu 
zelf, als we ons hele leven op zoek zijn naar de zin van het leven, dan 
komen we toch niet aan het echte leven toe – het leven waarvoor we 
op aarde zijn? Het is niet logisch. Daarom ging ik me nog meer ver-
diepen in het Enneagram en kwam uiteindelijk tot een schokkende 
ontdekking. Iets wat ik eerst niet had begrepen. De boodschappen in 
het Enneagram zijn gecodeerd! Het was dus zaak om uit te zoeken 
wat de code was. Is de code eenmaal bekend, dan wordt alles in één 
keer duidelijk.
Even ter informatie, het Enneagram is omgeven door mystiek en 
daarom vinden wetenschappers het een dubieus model om mee te 
werken. Ook ik kan niet om die mystiek heen. Dit boek is dan ook 
niet voor wetenschappers bedoeld, maar voor jou. Je kunt je code kra-
ken en tot in detail je levenspad zien.
Voordat ik hier verder op inga, zal ik je heel in het kort iets vertellen 
over de geschiedenis van het Enneagram, zoals die tot nu toe bekend 
is. Verderop in het boek ga ik iets uitgebreider in op het verloop van 
het Enneagram.
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Rond 1900 kwam het woord ‘Enneagram’ voor het eerst voor in een 
Frans boek. De bron ervan is onbekend.
Een aantal jaren later kwam Gurdjieff  terug in Moskou na een tien 
jaar durende zoektocht door het oosten. Hij heeft het Enneagram 
meegenomen naar Europa. Hoe hij eraan is gekomen, is niet duide-
lijk. Hij vertelde het te hebben geleerd van soefi emeesters. De soefi ’s 
hebben het in ieder geval een aantal eeuwen gebruikt. Gurdjieff  ver-
telde dat het Enneagram al 1500 jaar v.Chr. was ontwikkeld door de 
Harmoen Broederschap in Babylon. Enig bewijs dat deze broeder-
schap heeft bestaan, is er echter niet. Het is wel zeker dat het En-
neagramsymbool in de oudheid in gebruik is geweest en geheim was. 
Alleen de allergrootste meesters kenden het Enneagram.
Pythagoras en verschillende wijsgeren uit de oudheid waren er ook 
mee bekend.
De eerste modellen bestonden uit drie driehoeken, dus deze hadden 
een ander beeld dan het model dat we nu kennen. Waar de huidige 
afbeelding is ontstaan, is niet bekend.
De karaktertypologie daarentegen is heel jong. Deze is waarschijnlijk 
ontwikkeld door Oscar Ichazo. Hij heeft de typen en het werk van 
Jung in het Enneagram geplaatst. De typologie is zeer gedetailleerd, 
dus deze is prachtig als instrument te gebruiken, maar vormt niet de 
basis van het Enneagram.

Door de eeuwen heen is het Enneagram steeds meer uitgebreid en zijn 
er andere lagen overheen gekomen. Niet alleen de rooms-katholieke 
kerk, maar ook de islam en andere religies hebben het Enneagram ge-
bruikt. En iedere stroming heeft er zijn eigen draai aan gegeven. Het 
is frappant dat er ook een christelijke versie binnen het Enneagram 
is. Ik ben echter van mening dat de kerk er een eigen versie van heeft 
gemaakt, die hem beter paste.
De grote angst van de kerk was dat de gelovigen met behulp van het 
Enneagram zichzelf en anderen konden helpen en dus de kerk niet 
meer nodig zouden hebben om hun te vertellen wat de zin van het 
leven was. Om die reden is de Enneagram Code ontwikkeld. Daar-
mee werd het nog moeilijker om de boodschappen te vinden. Alleen 
ingewijden konden tekst en uitleg geven.
Naar alle waarschijnlijkheid heeft de kerk er ten slotte voor gekozen 

om de code te verbergen. Misschien uit angst dat hij anders de macht 
over de gelovigen en hun zielenheil niet zou blijven behouden? De 
code raakte echter zoek en zelfs de kerk wist de oplossing niet meer. 
Het gevolg ervan was dat de waarheid verdrongen raakte door span-
nende verhalen. Nu blijkt dat de code al die eeuwen voor het oprapen 
heeft gelegen.

Je ziet het, er is een hoop onduidelijk en dat is niet echt bevorderlijk 
voor het bewijzen van de betrouwbaarheid van het Enneagram. Je 
zult het dus zelf moeten doen. En dat is ook de bedoeling van het 
Enneagram. Er zijn geen Enneagramgoeroes. Je kunt het zelf. Als je 
de code maar hebt.

In de basis zijn er twee modellen waarop het Enneagram steunt: het 
Kosmische Enneagram en het Procesmodel. Deze twee modellen 
vormen het fundament waarop de andere Enneagrammen zijn ge-
bouwd.
In totaal zijn er negen lagen in het Enneagram oftewel negen En-
neagrammen. In dit boek zullen we die stuk voor stuk over elkaar 
leggen. Als je ze allemaal voor jou persoonlijk in beeld hebt gebracht, 
gebruik je de code en ontvouwt zich je levenspad. Dat is het wonder-
lijke resultaat van de Enneagram Code.
Voor mij heeft dat veel betekend. Mijn hele leven ben ik zoekende 
geweest. Ik leefde in de waan van de dag. Ondanks het feit dat ik mij 
een gelukkig mens voelde, was er iets in me dat me vertelde dat ik niet 
deed waarvoor ik was geboren. Maar wat was dat dan?
Ik heb veel meegemaakt, zoals de meeste mensen trouwens. Mijn le-
ven is gevormd door een aantal gebeurtenissen. Allereerst de ziekte 
van mijn vader toen ik drie was en zijn overlijden toen ik zeven jaar 
oud was. Mijn moeder heb ik als een harde vrouw ervaren. Na de dood 
van mijn vader ging ze weer in de zorgsector werken met als resultaat 
dat ik vaak door inwonende verpleegsters werd opgevoed en begeleid. 
Geen vader hebbend en levend in een vrouwenwereld zorgde voor een 
wereldbeeld dat anders was dan dat van anderen.
Op school was ik ongedurig en ik zag het nut van studeren absoluut 
niet in. Maar ik wist ook niet wat ik wél wilde. Op mijn vijftiende 
kwam ik in de journalistiek terecht. Drie jaar later werd ik manager 
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van popartiesten. Daarna ben ik gestart met de Hitkrant, nu een suc-
cesvol popweekblad. Voor dat tijdschrift heb ik veel artiesten geïn-
terviewd, veel party’s afgelopen en pagina’s vol geschreven. Daarna 
werd mij gevraagd een platenmaatschappij te runnen. In die periode 
heb ik vele artiesten begeleid naar hun roem en succes. Maar toen ik 
met Frizzle Sizzle op het Eurovisie Songfestival was, had ik opeens 
de dringende behoefte om iets anders te gaan doen. Ik had het wel 
gezien in de artiestenwereld, want daarin gaat het niet om de mooiste 
muziek of het veranderen van de wereld, maar om omzet.
Zo ben ik in de boekenuitgeverij terechtgekomen. In die periode 
ontdekte ik het Enneagram. Samen met Christien, mijn partner, ben 
ik Andromeda begonnen. Sindsdien geef ik trainingen, lezingen en 
workshops.
Door het Enneagram ontdekte ik wie ik was, maar vooral wie ik dacht 
te zijn. Het bleek dat ik het grootste deel van mijn leven een rol had 
gespeeld. De ziekte van mijn vader had mij al doen veranderen van 
Enneatype. Ik trok erg naar mijn vader en toen hij zijn beloftes om 
met mij naar het voetbal te gaan niet meer kon nakomen, was ik te-
leurgesteld. Dat hij ziek was, begreep ik toen niet.
Zijn dood zorgde wederom voor een wisseling van karakter. Ik kon de 
pijn niet aan en begreep niet dat hij voor altijd weg zou zijn. Ik nam 
een andere overlevingsstrategie aan en er ontstond een ander Ennea-
type waarnaar ik mij ging gedragen. Die ontdekking heeft uiteindelijk 
de basis gelegd voor de Enneagram IntegratieKunde, de therapievorm 
die ik heb ontwikkeld.
Ons Enneatype ontstaat voordat we zes maanden oud zijn. Het wordt 
gevormd vanuit de pijn die we ervaren in de eerste maanden van ons 
leven op aarde. Om die pijn niet te voelen, leggen we er een verdedi-
gingsmechanisme overheen. Zo ontstaat ons karakter. Als er in ons 
leven dingen gebeuren die wij als erg pijnlijk ervaren, dan kiezen we 
gewoon een nieuwe verdediging. Daardoor ontstaat een andere aan-
sturing, wat resulteert in ander gedrag.
De meeste mensen zijn dus niet wie ze werkelijk zijn. Ze leven in 
de illusie dat ze zijn wie ze zijn. Vandaar dat veel dingen in je leven 
niet lukken, niet duidelijk zijn en nog steeds pijn opleveren. Werke-
lijk moeiteloos leven kan eigenlijk alleen vanuit je essentietype. Als 
je dat type eenmaal kent, alle Enneagrammodellen op elkaar legt en 

de Enneagram Code gebruikt, ontvouwt zich jouw levenspad. Dat 
inzicht veranderde mijn leven.
Ik heb mijn hele leven in de energie van Enneatype 7, de Avontu-
rier, geleefd. Ik was altijd vrolijk, altijd met nieuwe dingen bezig, kon 
goed entertainen, wist overal over mee te praten. Maar ik was ook 
onverantwoordelijk bezig, liep weg voor werkelijke problemen, stelde 
vervelende dingen uit en heb veel mensen pijn gedaan door niet de 
confrontatie aan te gaan en te zeggen wat ik echt wilde zeggen. Door 
het Enneagram ontdekte ik dat ik bij de dood van mijn vader Ennea-
type 7 was geworden. Daarvoor, tijdens de ziekte van mijn vader, was 
ik Enneatype 5, de Waarnemer. In werkelijkheid ben ik Enneatype 6, 
de Loyalist. Toen ik daarachter kwam, viel alles op zijn plek. Ik had 
een beroep gekozen dat bij Enneatype 7 hoort. Lekker bezig zijn met 
uiterlijk vertoon, veel feesten, reizen, korte stukjes schrijven, kortom 
genieten van het leven en het niet allemaal even serieus nemen.
Dat veranderde toen mijn bedrijf failliet ging. Daar stond ik. Niemand 
wilde meer met me werken, want na een faillissement lijkt het alsof je 
een besmettelijke ziekte hebt. Mijn vrienden bleken geen vrienden te 
zijn. Die ontdekking heeft me aangegrepen.
Ik ben erbovenop gekomen, omdat ik toen een baan aangeboden 
kreeg als directeur van een boekenuitgeverij. Ik kon weer gaan op-
bouwen en verder kijken. Vanaf dat moment ben ik op zoek gegaan 
naar de diepere zin van zijn, naar mijn levensdoel, mijn missie. Niet 
veel later ontdekte ik het Enneagram, dat toen nog vrijwel onbekend 
was in Nederland. Dat was het belangrijkste moment in mijn leven.
Ik hoop dat dit boek voor jou net zo belangrijk zal zijn en dat je de 
inzichten zult krijgen die je leven kunnen veranderen, zodat jij precies 
datgene kunt doen waarvoor je leeft.

Hoe gebruik je dit boek
We beginnen straks met de karaktertypologie. Als je je Enneatype 
nog niet weet, dan kun je dat ontdekken. Je kunt ook een test doen 
op www.enneagram.nu. Met deze test ontdek je gemakkelijker welk 
Enneatype je bent.
Als je het wel weet, lees dan evengoed het hoofdstuk door. Je ziet dan 
de verbanden tussen jou en de typen met wie je een verbinding hebt.
Daarna werken we van onderaf de lagen van de Enneagrammen 
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door, totdat we bovenaan zijn gekomen. Vervolgens kijken we naar de 
Enneagram Code, waarna je je levensdoel gaat beschrijven. Lees ieder 
hoofdstuk door en kijk wat het voor jou doet. Doe de oefeningen, 
zodat je iedere laag door gaat en je uiteindelijk het totaaloverzicht 
krijgt. Als je je essentietype wilt weten, kun je dat het beste laten 
uitzoeken door een EIK-coach of EIK-therapeut. Deze werken met 
de spiertest en pellen door de lagen heen totdat je bij je essentie bent 
aangekomen.
Dit boek kun je lezen zonder enige kennis van het Enneagram. Ui-
teraard zul je meer van de diepgang oppakken als je al meer van het 
Enneagram weet. Je kunt het boek ook meerdere keren lezen. Wel-
licht ontdek je steeds iets nieuws. Lees het boek niet in één keer uit. 
Neem er de tijd voor. Laat het op je inwerken en kijk wat jij ermee 
kunt in jouw leven.
Ik wens je heel veel succes en vooral plezier met de werkelijke ontdek-
king van jouw levenspad.

Willem Jan van de Wetering
Middelie, najaar 2006

HOOFDSTUK 1

HET ENNEAGRAM

Geschiedenis
Het begrip ‘enneagram’ stamt uit het Grieks en betekent negen (en-
nea) en punten (gramma). Het Enneagram komt voor bij de Griekse 
fi losoof Plato. ‘Alles wat rijst, geeft oppositie’ (wet van 3). Diens leraar 
Socrates stelde: ‘Ken uzelve’. Plotinius uit de neoplatonische school 
schreef Enneads.
Het Enneagram is opnieuw terug te vinden in Egypte, waar de woes-
tijnvaders het kenden en Evagrius van Pontus de negen hoofdzonden 
als passies in het Enneagram beschreef. Die passies zouden ons weg-
houden van de goddelijke zelfrealisatie. De kerk heeft er uiteindelijk 
twee geschrapt, omdat in de kerk alles uit zeven bestaat.
De joden hadden de Levensboom die ook weer terugkomt in het 
Enneagram.
De islam kent het Enneagram via de soefi ’s, en in de christelijke we-
reld waren het de gnostici die ermee werkten. De gnostici en de joden 
werden vervolgd en ondanks het feit dat ze onderling geen goede 
relatie hadden, namen ze – gedwongen door de omstandigheden 
– delen van elkaar over. Dat werd de Tarot, de geheimtaal van hun 
wijsheden.
In Helios in Egypte konden al die geloven en richtingen tot bloei 
komen. Men stelde dat er één God was, die zich in negen vormen 
manifesteerde. Er zijn signalen dat het Enneagram uit nog oudere 
beschavingen zou kunnen komen, namelijk van Atlantis. Het pro-
bleem bij de geschiedschrijving van het Enneagram is dat er weinig 
bekend is, omdat het Enneagram als een geheimtaal altijd mondeling 
is doorgegeven.
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De octavenleer
Pythagoras introduceerde de octavenleer. Hij stelde dat energie een 
octaaf is van zeven noten met een dubbele do en twee ontbrekende 
halve noten. Op deze wijze bracht hij de drie wetten ineen en ont-
stond als een van zijn elf zegels het Enneagramsymbool, een cirkel 
verdeeld in negen gelijke delen.
 

Alles wat ontstaat, is wetmatig; het ontstaan vanuit het niets (de wet 
van 1) tot manifest (de wet van 3) door verandering (de wet van 7).

In het octaaf ontstaat tussen mi en fa een interval en zal een nieuw oc-
taaf nieuwe energie moeten brengen. Tussen si en do is dat wederom 
het geval, maar nu subtieler. Als het interval er niet zou zijn, raak je 
verdwaald, want dan is er geen manifestatie van de verandering. Het 
is net als het menselijk organisme. Inademen, uitademen en rust is de 
wet van 3. Doordat deze invloeden in het veranderingsproces van de 
mens worden ingebracht, kunnen we leven. Door onbewuste schok-
ken kunnen we een niveau van leven behalen. Als we ons die bewust 
worden, is dat herinnering en dat is het ontwaken.

De herontdekking van het Enneagram
Georgi Gurdjieff  maakte als eerste melding van het Enneagram in de 
westerse wereld. Hij werd geboren in de Griekse wijk van Alexandro-
pol, het huidige Gyumri, in Armenië. Zijn exacte geboortedatum is 
niet bekend, maar die moet rond 1877 liggen. Gurdjieff  was aanhanger 
van het Grieks-orthodoxe geloof. Met een groep mensen die zich Th e 
seekers of truth noemde, ging hij op zoek naar de waarheid en trok 
daarvoor de wereld in. Gurdjieff  ging naar Egypte, naar de geheime 
Harmoen Broederschap en vervolgens naar Marokko. In alle landen 
die hij aandeed, leerde hij en vond hij stukjes en sporen die uitein-
delijk zouden leiden naar zijn leer. De groep bezocht andere landen 
en Gurdjieff  zelf maakte nieuwe tochten, onder meer naar India en 
Afghanistan. Gedurende tien jaar was hij op reis en leerde, studeerde 
en ervoer, waarbij voor hem de puzzelstukjes steeds beter in elkaar 
gingen passen. In Moskou en Sint-Petersburg stichtten Gurdjieff  en 
zijn groep scholen, zoals hij de nieuwe groepen noemde, waarbij hij 
zijn volgelingen onderwees in wat hij betitelde als ‘De redding van 
de wereld’.

De Vierde Weg
Gurdjieff  richtte het verbond van de Vierde Weg op. De eerste weg 
is die van de Fakir: de geest overwint het lichaam. De tweede weg is 
die van de Monnik: door toewijding komt verlichting. De derde weg 
is die van de Yogi: door de stille gedachte wordt het doel bereikt. De 
vierde weg is de onzichtbare weg. Dat is de moeilijkste vorm, omdat 
je je niet afzondert, maar gewoon midden in het leven staat en toch 
vanuit het volle leven de weg naar het punt, de Verlichting, zoekt. 
Dan ben je weer Alles in Eén. De vierde weg is alleen mogelijk als de 
aarde als schokpunt in je proces staat. Het Enneagram is het symbool 
van de vierde weg.

Ichazo
Zeker is dat de Boliviaanse psychiater Oscar Ichazo het Enneagram 
rond 1958 doceerde, maar Ichazo heeft nooit zijn bronnen willen prijs-
geven en weigert ook nu nog te vertellen waar hij de kennis heeft 
opgedaan. De karaktertypologie zoals we die nu kennen, komt he-
lemaal van Ichazo. Gurdjieff  heeft de karaktertypen wel benoemd, 

ReDo Mi Fa Sol La Si Do
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maar nooit in het Enneagram gebracht. Hij zag het Enneagram als 
een symbool van universele krachten.

Symbool
In het symbool van het Enneagram zitten drie universele wetten ver-
borgen.
•  De wet van één: alles is één en verbonden met elkaar. Alles is een 

punt dat niet te defi niëren is, voordat je er een cirkel van hebt 
gemaakt, want de cirkel ontstaat uit een ‘middel‘punt’.

•  De wet van drie: de wet van het manifest. Vanuit eenheid ontstaat 
iets wat zich manifesteert in een drie-eenheid.

•  De wet van zeven: het hexagram, dat staat voor dynamiek en ver-
andering. Alles is altijd onderhevig aan verandering in dynami-
sche bewegingen.

Alles is één; in het universum werken de drie universele wetten sa-
men. Alles is energie en de energie in het universum kan zich als 
zodanig blijven manifesteren door invloeden van buitenaf.
Energie bestaat uit zeven gelijke delen, waarbij het begin en het einde 
één geheel vormen. Om tot manifest te komen, zijn er twee invloeden 
van buitenaf nodig, anders sterft de energie af en houdt deze op te 
bestaan. Die invloeden van buitenaf komen binnen in de wet van drie, 
de positieve, negatieve en neutraliserende kracht.

Getallen
Er zijn negen Enneatypen. Men heeft bewust voor het getal negen 
gekozen, omdat tien het goddelijk getal is.

Negen komt in de geschiedenis erg veel voor. In het Tibetaanse sja-
manisme geven sjamanen negen off ers voor negen gevaren en sluiten 
daarna een overeenkomst met negen heksen van de onderwereld die 
hen moeten helpen de verdwaalde ziel terug te vinden op negen ver-
schillende plaatsen.
In de Egyptische mythologie is het de wereldschepper en oergod 
Aton die een belangrijke positie inneemt. Deze zonnegod wordt in 
zichzelf verzonken en masturberend voorgesteld. Hij slokt zijn eigen 
zaad op en spuugt het weer uit, waarna er negen principes van de 
schepping ontstaan. Deze negen scheppingsbeginselen komen vrijwel 
overeen met de negen punten in het Enneagram.
Ook in de Germaanse mythologie komt het getal negen terug. Het 
geeft daar de negen openingen in het menselijk lichaam aan. De Ger-
manen kenden ook negen vrouwen die de mythen overleverden. In 
een zo’n mythe hangt Odin negen winderige dagen en nachten aan 
een boom waar hij negen toverspreuken leert. Bij de Germanen stond 
negen voor totaliteit. In het Germaanse, Griekse, Chinese, Babyloni-
sche en Chaldeeuwse gebruik van het getal negen stond dit voor de 
negen stappen naar voltooiing en vervolmaking van een proces. Dat 
wijst dus helemaal naar het Enneagram.

Negen representeert het nieuwe. In negen stappen wordt een proces 
voltooid. Negen is bovendien het getal van de volmaakte mens, die 
zich uit lichaam, ziel en geest heeft ontwikkeld en nu de meester van 
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deze drie werelden is. Het bijzondere van negen is dat het de onver-
woestbare en zodoende goddelijke kern van de mens symboliseert. 
In de wiskunde komt ook een opmerkelijk feit met betrekking tot de 
negen naar voren. Met welk getal we de negen ook vermenigvuldigen 
of tot welke macht we de negen ook verheff en, de som van de cijfers 
komt altijd weer uit op negen. In de kabbala heet de negen daarom 
‘de horizon der getallen’. Het wordt beschouwd als het getal waar 
alle andere getallen naartoe leiden. Negen is het getal van dienen en 
liefde; ze bezit alle ervaringen, de vreugde en het lijden van de mens 
en ook de vruchten en de gaven van de geest.
Negen symboliseert negen fundamentele bewustzijnstoestanden 
waarmee we de waarheid kunnen ontdekken.

Karaktertypologie
In de oudheid was het beoefenen van psychologie levensgevaarlijk. 
Het bestuderen van de menselijke geest werd als hekserij betiteld, 
want het zou leiden tot het stelen of veranderen van de ziel van de 
mens. Het Enneagram was een model waarmee men zich in de men-
selijke psyche kon verdiepen, zonder dat anderen het doorhadden.
Het model legt de onbewuste motivaties voor gedrag bloot. Het laat 
duidelijk zien wat de eigen zwakke en ook sterke kanten zijn en hoe 
je jezelf kunt verbeteren. Tevens geeft het inzicht in waar je staat ten 
opzichte van anderen en wat je kunt doen om anderen beter te begrij-
pen of jezelf beter begrepen te maken.
Ieder mens is in de basis één Enneatype. Daar ligt je goddelijke op-
dracht, je uitdaging. Die uitdaging is de weg te vinden waarmee je uit 
de beperkingen van het Enneagram kunt ontsnappen.
Je Enneatype ontstaat al op heel jonge leeftijd, voordat je zes maanden 
oud bent. Het begint door de wijze waarop je de verwijdering van je 
moeder hebt weergegeven aan jezelf. Tot ongeveer de zesde maand van 
je leven lijkt het alsof je moeder er altijd is. Je doet als baby je ogen open 
en je voelt je moeder. Nog mooier, je denkt dat je een deel van je moeder 
bent. Opeens ontdek je dat er een wereld buiten je moeder om is. Je weet: 
ik ben niet mijn moeder. Je ontdekt dat de moeder er niet is. Je opent je 
ogen, begint te huilen en er komt niemand. Dat is de eerste diepe emotie 
die ontstaat. Op dat moment creëert ieder kind een negatieve geloofs-
overtuiging, een van de negen grote negatieve geloofsovertuigingen:

De 1 denkt: ik ben onvolmaakt. Als overcompensatie gaat hij zich 
richten op perfectie, het streven naar volmaaktheid. De 2 denkt: ik 
ben niet goed genoeg. Als overcompensatie wil dit type goed genoeg 
zijn voor anderen. Zo gaat dat met ieder type.
Dat overcompensabel gedrag noemen we fi xatie. Ieder type heeft een 
negatieve basisovertuiging. Dat is datgene wat het ten koste van alles 
wil vermijden. De ervaring die daaraan ten grondslag ligt, wil men 
nooit meer meemaken. Daarvoor is een andere strategie nodig en dat 
is een verdedigingsmechanisme. Het verdedigingsmechanisme zorgt 
ervoor dat je de emoties die je als negatief ervaart, niet meer voelt. Je 
kunt je ertegen verdedigen, waardoor er een ander gevoel ontstaat dan 
het gevoel dat er bij de scheiding van de moeder is ontstaan. Het ver-
dedigingsmechanisme kun je zien als de schokdempers van een auto. 
Zouden die er niet zijn, dan zou je iedere hobbel op de weg voelen 
en dan is autorijden bepaald geen plezier. Zo houdt het verdedigings-
mechanisme niet-gewenste informatie tegen en geeft het een ander 
etiketje. Dat negatieve gevoel lijkt dus veel minder erg.
Het verdedigingsmechanisme is hardnekkig en stug. Het wijkt nooit. 
Het staat altijd op scherp. Zodra er iets is wat we eigenlijk willen 
vermijden, komt het in actie. Het Enneatype 1 heeft als vermijding 
‘onvolmaaktheid’. Als overcompensatie streeft het naar volmaaktheid. 
Geconfronteerd met onvolmaaktheid, zal dit type als reactie het tegen-
overgestelde zeggen van wat de werkelijke gevoelens zijn. Als er een 
fout wordt gemaakt, is type 1 kwaad op zichzelf, maar geeft onbewust 
aan zichzelf weer: geeft niets, ik doe het gewoon over en nu goed.
Zo werkt het verdedigingsmechanisme voor ons. Dat verdedigings-
mechanisme ligt als een schil om het onbewuste heen, zodat we ons 
niet bewust worden van onze beperkingen.
Daaronder ligt de drijfveer, die we ook wel passie noemen. Die drijf-
veer is onbewust en treedt in werking als het verdedigingsmechanis-
me aan het werk gaat. Die passie is ook de drijfveer naar de fi xatie, 
zodat we altijd onbewust gericht blijven op het overcompenseren van 
datgene wat we eigenlijk vermijden. Daardoor houden we de illusie in 
stand dat we zijn zoals we zijn.

Model van beperkingen
Wat zien we nu? Het Enneagram brengt niet onze sterke kanten in 
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beeld, maar is een model van onze beperkingen. Wij zijn beperkte 
mensen. Die beperking treedt al op voordat we zes maanden oud zijn. 
Vanuit deze beperking bouwen we ons leven op en denken we dat 
we groeien door veel te leren en veel mee te maken. In werkelijkheid 
wordt onze overlevingsstrategie steeds meer geperfectioneerd, zodat 
we alle gaten ermee kunnen dichten.
Is dat de bedoeling? Zijn we hiervoor op aarde gekomen? Is dit ons 
potentieel? Nee, natuurlijk niet. We zijn hier met een andere op-
dracht. Vanuit beperking kunnen we niet groeien. Vanuit beperking 
kunnen we alleen nog handiger de zaak voor onszelf dichttimmeren 
en lekker proberen te leven. We denken dat we de werkelijkheid kun-
nen zien en betreuren de ander, die dat volgens ons maar niet kan. 
We zien de splinter in het oog van de ander, maar niet de balk in ons 
eigen oog. Waar dient het Enneagram voor? Om de balk in je eigen 
oog te ontdekken.
Het Enneagram is een model om achter je eigen beperkingen te 
komen. Het legt de onbewuste motivatie voor je gedrag bloot. Het 
maakt helder hoe jij vecht om iets te vermijden, wat je verdedigings-
strategie is, hoe overcompensabel je gedrag is en wat je kunt doen om 
dat te veranderen.
Verandering is niet nodig, maar als je spiritueel wilt groeien, moet je 
stappen ondernemen. En die stappen vind je in dit model. Het doel 
van het Enneagram is om uit je beperking te komen en zelfs om het 
Enneagram te ontstijgen. Het Enneagram is een routekaart om dat te 
bewerkstelligen. Het Enneagram is het model, de plattegrond, om uit 
het Enneagram te ontsnappen.

Hoe het Enneatype ontstaat
Ik ben erachter gekomen dat bij ieder mens het Enneatype is ont-
staan in de eerste zes maanden van het leven. Het kan ook tijdens de 
geboorte zijn ontstaan of zelfs voor de geboorte. Het kan zijn dat er 
tijdens de zwangerschap iets is voorgevallen, waardoor de baby een 
negatieve geloofsovertuiging creëert. Een negatieve geloofsovertui-
ging kan ook al voor de conceptie ontstaan, maar dat is een uitzonde-
ring. Het is dan of afkomstig uit een vorig leven of een karma.
De methode die mij dit heeft laten zien, is de spiertest. De spiertest 
heb ik geleerd van de arts Roy Martina, die Neuro Emotionele In-

tegratie (nei®) en Emotioneel Evenwicht (ee®) heeft ontwikkeld. De 
spiertest is wetenschappelijk onderzocht en blijkt een sterk instru-
ment te zijn om te testen of er incongruenties tussen het bewuste en 
onbewuste zijn. Emoties die diep in ons liggen opgeslagen, kunnen 
zo naar boven worden gehaald. Voor mij is dit de sterkste methode 
om mee te werken.
De psycholoog Don Riso spreekt ook over een Enneatype dat heel 
jong is ontstaan en hij ontdekte dat via psychoanalyse. Je kunt er ook 
achter komen via hypnose. Er zijn dus meerdere methoden, maar ze 
hebben hetzelfde resultaat.
Op spiritueel niveau is het zo dat het leven een voorbestemd doel 
heeft. De keuze van het ene kind voor de negatieve overtuiging van 
het Enneatype 1 en van een ander voor dat van Enneatype 2, wordt 
bepaald door een aantal factoren. De belangrijkste factor is datgene 
wat we hebben meegekregen in onze genen. Een tweede factor is het 
tijdstip van geboorte en de invloed van de planeten op onze energie. 
De derde is karma, de wet van oorzaak en gevolg. De vierde is de 
erfelijkheid vanuit de ziel.
De laatste twee componenten zijn de belangrijkste. De vier compo-
nenten doen ieder mens een eigen keuze maken. Uit alle testen die we 
hebben gedaan, blijkt dat het ook de bedoeling is dat we een bepaald 
Enneatype zijn. Het is de bedoeling om vanuit een beperking te werk 
te gaan.
Alles zit in ons. Alle Enneatypen zijn in ons vertegenwoordigd, want 
we zijn immers kinderen van God of van het Universele Al. Het 
Enneagram heeft vele lagen en biedt een oplossing voor veel pro-
blemen, omdat het aangeeft wat we kunnen doen. Het maakt keuzes 
mogelijk en wijst ons de weg naar verlichting.

Je persoonlijkheid
Om het nog iets ingewikkelder te maken: je wordt pas na je zesde 
maand opgevoed. Want na die periode krijg je te maken met de op-
voeding van je ouders, de invloed van broertjes of zusjes, vriendjes, 
onderwijzers, gebeurtenissen, ervaringen. En wat blijkt vaak? De ver-
dedigingsstrategie die je hebt gekozen voordat je zes maanden oud 
was, blijkt helemaal niet te werken. De opdracht om vanuit die verde-
diging je beperkingen op te heff en en door het Enneagram te wande-
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len is te moeilijk. Wat doe je? Je kiest gewoon een andere verdediging. 
Daardoor ontstaat er een andere persoonlijkheid dan je eigenlijke 
type. Je verandert van Enneatype. Dat kan zelfs meerdere keren in je 
leven voorkomen. Het grootste deel van ons denkt dat hij/zij is wie 
hij/zij is, maar dat blijkt ook al een illusie te zijn.
Je bent vaak niet wie je denkt dat je bent. Ik ben erachter gekomen 
dat er meestal een verschil is tussen de persoonlijkheid en je essentie. 
Het hoeft niet altijd zo te zijn. Sommige mensen blijven hun type 
en gaan hun uitdaging aan. Maar de meesten doen dat niet. Vandaar 
de verwarring van velen bij het zoeken naar hun Enneatype of bij de 
zoektocht naar zichzelf. Vandaar dat veel mensen vastlopen. Is het 
verwonderlijk dat veel mensen zich niet echt gelukkig voelen, terwijl 
ze materieel eigenlijk alles hebben? Die mensen kunnen helemaal 
niet bij hun innerlijke kracht. Zelfs hun kracht blijkt een illusie.
Het eerste wat je kunt doen, is ontdekken welk type je nu bent. Dat 
kan je illusietype zijn. Door je verdediging bewust te maken en ver-
volgens te besluiten om die niet meer te gebruiken, dient zich het on-
derliggende type aan. Je gedrag gaat iets veranderen. Je wordt opener, 
kunt beter bij je gevoel, denkt logischer na en komt gemakkelijker 
tot actie. Als je dat nieuwe type hebt ontdekt, ga je kijken of je die 
verdediging bewust kunt maken, die je dan vervolgens ook niet meer 
gebruikt. Zo kom je bij je essentietype uit. Of je kunt het laten testen 
bij een EIK-coach die al die lagen afpelt tot je kunt zijn wie je echt 
bent.


