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We willen groeien, het beter hebben, het geluk koeste-
ren en vooral genieten van het leven. Maar we komen 
zoveel problemen tegen. En die weerhouden ons ervan 
te doen wat we echt willen. In Hoera Ik Ben kom je de 
verhalen uit de praktijk tegen. Verhalen van mensen die 
vastliepen, het niet meer zagen zitten of gewoon wat te-
genslagen kenden. In de praktijk van de coach werden 
die problemen ontrafeld en omgezet in mogelijkheden. 
In het boek lees je wat zij gedaan hebben om om te scha-
kelen en het heft weer in eigen hand te nemen. Het zijn 
boeiende verhalen met situaties die jij ook tegenkomt. 
Het boek laat zien dat we in vaste patronen denken en 
leven en je leert hoe je die kunt doorbreken. 

De methode die gebruikt wordt is de EIK methode. Dat 
staat voor Enneagram Integratie Kunde en is door Wil-
lem Jan van de Wetering ontwikkeld. Het Enneagram 
is een psychologische model dat oplossingen biedt om 
uit je beperkingen te komen. Dit is geen boek over welk 
type je bent, maar hoe je in je kracht kunt komen.

Willem Jan (be)studeerde 
het Enneagram bij diverse 
trainers en psychologen 
in verschillende landen. 
Inmiddels geeft hij al ja-
ren zijn eigen trainingen, 
workshops en opleidin-
gen. Daarnaast ontwik-
kelde hij de opleiding tot 
Enneagram Integratie 
Kunde Coach (EIK). Hij 
heeft een groot aantal 
boeken geschreven waar-
onder het zeer succesvolle 
boek Het enneagram als 
weg naar verandering 
waarin hij een toeganke-
lijke basis legde voor alle 
karakters en verbanden in 
het Enneagram. 
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Opmerking:

Dit boek bevat verhalen van mensen, van wie ik de namen en situaties 
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mee om. Een aantal hoofdstukken uit het eerste deel van dit boek ko-

men uit Enneagram Integratie. Een aantal verhalen zijn eerder gepubli-

ceerd in Paravisie.
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Vooraf

Verhalen van mensen zeggen meer dan duizend woorden. 
Ik ben nu vanaf 1993 bezig met het Enneagram en werk 
ruim vijftien jaar met cliënten die een beroep op mij doen. 
Hun verhalen zeggen zo veel. Wat mij door de jaren heen 
enorm heeft aangegrepen, is het leed dat mensen met zich 
meedragen, de pijn die iemand kan hebben en het zwarte 
gat waarin een mens kan vallen. En dat terwijl de oplossing 
zo dichtbij is. Je moet het alleen weten en de stap willen 
zetten om eruit te komen.

Door het werken met mensen ontdekte ik de essentie van 
het Enneagram. In de eerste jaren dat ik ermee bezig was, 
ging het me om de typologie. Het fascineerde me dat op 
eenzelfde situatie de ene persoon totaal anders reageerde 
dan de andere. In het Enneagram vind je daar de verkla-
ringen voor. 
Vol enthousiasme ging ik aan het werk om iedereen be-
kend te maken met de kracht van het Enneagram. Na een 
tijdje werd het me duidelijk dat het om veel meer gaat dan 
te ontdekken welk type je bent. Ik ontdekte de diepere be-
tekenis van het Enneagram. In 2000, vlak voor het vertrek 
naar Ibiza, waar ik eenmaal per jaar een diepe Enneagram-
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Vo o r a f

In Amerika had ik ontdekt hoe gevaarlijk het is om mensen 
‘zomaar even’ te typeren. Als je zelfs jezelf niet goed kunt 
typeren, is het des te gevaarlijker om anderen te typeren! 
Ik bleek niet degene te zijn die ik 45 jaar gespeeld had. Ik 
bleek niet te zijn wie ik dacht dat ik was. 
Dat is het grootste probleem van ons allemaal: wie zijn we 
werkelijk? 
Op deze vraag is dit boek gebaseerd: de vraag wie we wer-
kelijk zijn.

Ik ontdekte dat het Enneagram ‘een routekaart’ is. Het 
geeft de route aan die je in je leven al hebt afgelegd en het 
geeft tevens aan wat je kunt doen om de juiste route te ne-
men naar het eindpunt dat je ooit hebt gekozen. 
Alle verwarring die er in ons is, heeft een oorzaak. Met het 
Enneagram kunnen we die oorzaak vinden en de blokkade 
weghalen, zodat de verwarring verdwijnt. Overspannen-
heid, burn-out, slechte of geen relaties, ziekten, al deze pro-
blemen kunnen voor het grootste deel worden opgelost als 
het Enneagram als leidraad wordt genomen. Het was gewel-
dig om dat te ontdekken. Het was nog fantastischer dat we 
in staat bleken om werkelijk resultaat te boeken. 
EnneagramIntegratiekunde (EIK) is een methode gewor-
den, die je  therapeutisch kunt toepassen. Ik heb inmiddels 
een groep therapeuten opgeleid en ze boeken geweldige 
resultaten.  Het is een onderdeel van Energetische psycho-
logie.

In dit boek wil ik je laten zien wat de aanpak van EIK is, 
hoe het Enneagram op diep niveau voor jou betekenis kan 
hebben. 

training geef, was ik met een arts en een psycholoog aan 
het werk met het Enneagram. We kregen een nieuw inzicht 
en deden daarmee een prachtige ontdekking, namelijk: bij 
ieder mens is er een verwarring in de drie centra van waar-
uit wij opereren. Dat was het begin van een aanpak die ik 
‘EIK-therapie’ heb genoemd. 

De integratie van het Enneagram begon bij mij jaren ge-
leden. Ik heb een groot deel van mijn leven geleefd als een 
zeven. Ik wist ook zeker dat ik dat Enneatype was, tot ik 
een cursus in Amerika volgde. De trainer stelde me een 
paar vragen, en zei me vervolgens dat ik me maar eens bij 
het groepje vijven moest gaan vervoegen, want dat hij twij-
felde aan mijn zeven-zijn. Toen heb ik ontdekt dat ik hele-
maal geen zeven was, maar een vijf heb gespeeld en in mijn 
essentie een zes ben. Een openbaring.
Ik ben als Enneatype zes geboren, maar toen mijn vader 
ziek werd, ging ik het gedrag van type vijf aannemen. Toen 
mijn vader overleed (toevallig was ik toen ook zeven jaar 
oud) werd ik het Enneatype zeven. Het overlijden van mijn 
vader was vooral pijnlijk, omdat ik naar een vakantiekamp 
werd gestuurd, terwijl ik wist dat mijn vader dood zou 
gaan. Daar heb ik me vreselijk verlaten, eenzaam en vooral 
in de steek gelaten gevoeld. Toen ik thuiskwam, was ik erg 
afgevallen. Ik had enorm veel verdriet gehad en dat wilde 
ik snel vergeten. Mijn vader leefde nog, maar overleed niet 
veel later. Ik besloot dat ik nooit meer pijn wilde voelen en 
alleen het positieve van het leven wilde gaan ervaren. En 
dat lukt natuurlijk heel aardig als je alle pijn en verdriet 
wegstopt. 
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Integratie

EnneagramIntegratiekunde gaat uit van een aantal metho-
den en modellen, waarbij het Enneagram als basis dient. 
Het Enneagram geeft je snel inzicht in de onbewuste mo-
tivatie voor gedrag. 
Het is mij duidelijk geworden dat het Enneatype anders 
ontstaat dan algemeen wordt aangenomen. Ook is me uit 
het werken met cliënten gebleken dat er vaak een ander 
Enneatype onder het type schuilt dat men denkt te zijn. 
De EIK-therapie is dan ook op dit principe gebaseerd. 
Tevens wordt er uitgegaan van de ‘Thought Field The-
rapy’, ontwikkeld door de psycholoog Roger Callahan. 
Deze therapie is de paraplu waaronder alle therapieën die 
werken met subtiele energie verenigd zijn. Deze therapieën 
zijn gebaseerd op het oosterse meridianensysteem, waarin 
energie, gedachten en emoties elkaar ontmoeten. Emoties 
zijn hierbij het resultaat van de invloed van elektromagne-
tische energie, gecreëerd door gedachten en de elektrische 
en chemische veranderingen in het lichaam.
Het zijn veelal emotionele blokkades die ons ervan weer-
houden ons bewust te worden van wie we werkelijk zijn. 
Om emotionele blokkades op te ruimen, kunnen we ge-
bruikmaken van de methode ‘spiertesten’ en ‘energetische 

In het boek vertel ik je de verhalen van mensen die EIK 
hebben ondergaan. Het zijn juist hun verhalen die zo spre-
kend zijn. 
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zijn in plaats van ervan te dromen dat we er een zijn. De 
droeve waarheid is dat de meeste mensen zich niet van hun 
grootheid bewust willen worden. 
Het eerste wat we moeten doen, is ons realiseren dat we 
in een toestand van ontkenning leven en dat we eerlijk te-
genover onszelf moeten worden. We ontkennen de wer-
kelijkheid; we geloven dat onze illusies op werkelijkheid 
berusten. We hebben geleerd gelukkig te zijn met wat we 
krijgen. Als dat niet gebeurt, voelen we ons ongelukkig en 
ontkennen we ons eeuwige wezen, dat onvoorwaardelijk 
gelukkig is. We kunnen het maar niet opgeven iets terug 
te verwachten voor onze inspanningen. We willen dat aan 
onze verlangens wordt voldaan. Die verlangens komen 
voort uit herinneringen aan het verleden. Als we het verle-
den loslaten en wakker worden, vechten we niet langer en 
beperkt het verleden ons niet langer. Onze grootste uitda-
ging is het verleden los te laten en open te staan voor een 
nieuw leven. 

Zijn we bereid ons psychologische Enneatype los te laten 
en ons essentietype te aanvaarden? Zijn we bereid al onze 
oude denkbeelden op te geven? Hoeveel waarheid kunnen 
we verdragen? De meeste mensen zijn bang om afstand te 
doen van wat vertrouwd is en te gaan leven op de rand van 
het onbekende. Onze illusies inwisselen voor de werkelijk-
heid boezemt ons angst in. In feite is er geen verleden en 
evenmin een toekomst. Er is alleen het heden. Het verle-
den en de toekomst zijn wat we van het heden maken. Het 
verleden en de toekomst vallen samen met het heden. Wat 
we willen, is wat we niet hebben.

psychologie’. Tot de Thought Field Therapies behoren 
o.a. kinesiologie, Emotional Freedom Technic (van Gary 
Graig), Neuro Emotionele Integratie e.a.

“Een boerenzoon maakte een bergtocht en ontdekte een 
adelaarsnest met een ei erin. Hij nam het ei mee naar de 
boerderij en legde het in een nest met kippeneieren. Daar-
na vergat hij het en het ei werd uitgebroed. De jonge ade-
laar 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 eindje van 
de grond komen. Hij leefde zijn leven als kip en werd heel 
oud. Op een dag keek hij omhoog en zag een prachtige vo-
gel boven de boerderij cirkelen. Deze maakte gebruik van 
de wind en vloog sierlijk voorbij. Vol eerbied keek de ade-
laar 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’, antwoordde de kip. ‘Een adelaar 
behoort tot de lucht, zoals wij tot de aarde behoren, wij 
zijn maar kippen.’ De adelaar stierf als kip, omdat dat zijn 
opvatting was van wat hij was.” 

Als we ons niet bewust worden van onze grootheid, ge-
dragen we ons als de adelaar die dacht dat hij een kip was. 
In feite zijn de meeste mensen liever kippen en dat komt 
doordat het lekker makkelijk is. Uit de illusie ontwaken 
valt niet mee, want dat betekent dat we veel van onze be-
krompen ideeën moeten opgeven. Het betekent dat we 
moeten handelen en moeten zijn in overeenstemming met 
de persoon die we werkelijk zijn. Wij moeten een adelaar 
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duct geworden van ervaringen en programmering uit het 
verleden. Vrije keus is een farce als je niet wakker wordt. Je 
zit vast in patronen van datgene waarvan jij gelooft dat het 
goed of slecht is. Je zit zo vast dat je niet eens kunt zien dat 
iedereen vastzit, dat iedereen zijn eigen straatje verdedigt.

We maken ons leven tot een ellende en geloven, net als 
iedereen, dat het de anderen zijn die ons ellendig laten voe-
len. De waarheid is dat niemand ons ellendig kan laten 
voelen als we wakker zijn.

Misschien is dit iets wat je niet wilt aanvaarden en wil je 
nu al afhaken. 

Hier begint de EnneagramIntegratiekunde. Door je bewust 
te zijn van je conditionering kun je de eerste stap zetten. 
Het doel van Enneagramintegratie is jezelf te leren kennen 
op punten waar nog onduidelijkheid of onbekendheid is. 
Als je beseft dat je persoonlijkheid een optelsom is van alles 
wat je geleerd en ervaren hebt en je beseft ook dat daaron-
der je echte persoonlijkheid ligt, dan kun je die delen gaan 
integreren. Je komt dan vrij van je belemmerende overtui-
gingen, je wordt een waarnemer van je conditioneringen, 
je kunt het heft in eigen handen nemen en vrij van alles en 
iedereen beslissingen nemen. Dan ben je eindelijk gewor-
den wie je werkelijk bent.

Wat denk je ervan je te richten op wat je tot nu toe tot 
stand hebt gebracht, om te begrijpen hoe je dat deed? Door 
een waarnemer te worden die geen oordeel velt, kun je je-
zelf transformeren. Door je emotioneel los te maken van je 
schepping, word je er minder afhankelijk van. Scheppen is 
iets magisch en magie is een illusie. De illusie wordt werke-
lijkheid en je gaat geloven dat de illusie de waarheid is.

Verlicht worden betekent bewust worden. Eerst nemen we 
waar wat er in ons leven gebeurt; we realiseren ons dat we 
het scenario daarvoor zelf schrijven. Dus om een bepaalde 
situatie te creëren, moeten we er bepaalde gedachten op na 
houden. Als we ons dat eenmaal realiseren, worden we ons 
bewust van onze gedachten. Dan beseffen we dat er iemand 
is die die gedachten maakt en die iemand ben je zelf. 
Spirituele meesters leggen ons uit dat de voornaamste le-
vensvraag is: wie ben ik? Wat houdt dat ik eigenlijk in? We 
kunnen alles weten van computers, hoe we voedsel moeten 
bereiden en nog veel meer, maar als we niet weten wie of 
wat het ik is, verkeren we in een diepe trance. We zijn dan 
niet meer dan een onbewust levende persoon, die niet weet 
wat er werkelijk in de wereld gaande is.

Verkeer jij in een trance? De eerste stap die je moet zetten 
is je realiseren dat je heel diep slaapt en dat je wilt ontwa-
ken. Het kijken naar het ik en het observeren ervan zal je 
laten ontdekken dat je niet vrij bent, maar een slaaf van je 
conditionering uit het verleden, van je overtuigingen, van 
angsten die je hebt overgenomen van je ouders, familiele-
den, leraren enzovoorts, en van het Enneatype dat je hebt 
aangenomen door die conditioneringen. Je bent het pro-




