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Voorbeeld van een Enneagram

Een van de meest groeiende domeinen in de New Age beweging is die van de psychologie en de
geneeskunde. Eén significante factor is dat het hier om helpende beroepen gaat. Mensen die psychisch en emotioneel lijden (en zo zijn er miljoenen) zijn het kwetsbaarst want zij zijn wanhopig op
zoek naar hulp.
Mensen zijn gevallen wezens met een zondige natuur en intens geïnteresseerd in zichzelf, egocentrisch. En door hun gevoel van onveiligheid zijn mensen erg geïnteresseerd in het kennen van zichzelf, anderen en zelfs de toekomst, om zo meer vat op de dingen te krijgen.
Maar in plaats van enkel oog te hebben voor God en Zijn geopenbaarde wijsheid en waarheid in
Christus Jezus, neigen mensen ertoe te kijken naar de geschapen dingen en de misvormingen van
Satan. Iemand die scherpzinnig commentaar gaf op de New Age misvorming, merkte op dat de
mens, in plaats van God te zoeken, het beeld van God zoekt.
Dit kan gezien worden in vele concrete voorbeelden. Miljoenen mensen geloven dat astrologie wetenschappelijk is. De meerderheid van de Amerikanen lezen dagelijks hun horoscopen. Men gelooft
in I Ching, Tarotkaarten, handleeskunde, kristallen, reflexologie, iridologie, kleurentherapie, subliminale1 boodschappen, enz.
De mensen lopen als in een kudde naar de New Age hulp, naar seminars over de menselijke mogelijkheden zoals Scientology/Dianetics, Tony Robbins Seminars, S.A.G.E., John Bradshaw’s Inner
Child seminars, enz. En in diezelfde geest is er een groeiend aantal mensen geïnteresseerd in de
studie van het Enneagram.
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Subliminaal: onder de bewustzijnsdrempel.
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Het Enneagram is een occult georiënteerde kaart of diagram met vele punten en lijnen die raken aan
de binnenkant van een cirkel. (Zie boven een voorbeeldplaatje van een Enneagram). De kaart pretendeert negen2 verschillende persoonlijkheidstypes te beschrijven, en daarom negen benaderingen
van de perceptie3 van en respons op de realiteit.
De welgekende spiritiste Helen Palmer schrijft in haar boek The Enneagram: “De leer kan ons helpen ons eigen type te onderscheiden en hoe het hoofd te bieden aan onze problemen, het begrijpen
van onze medewerkers, geliefden, vrienden, en de predispositie4 te appreciëren dat elk type bezit
voor hogere menselijke capaciteiten zoals empathie, alwetendheid en liefde”. Het Enneagram is een
van de weinige modellen van bewustzijn dat handelt over de relatie tussen persoonlijkheid en de
andere niveaus van menselijke bekwaamheid. (p. 3).
Alhoewel het Enneagram enkele varianten kent, afhankelijk van wie het gebruikt, is het de trend dat
er negen intuïtieve types van persoonlijkheden worden gepresenteerd, en negen psychologische
diagnostische categorieën. Deze verschijnen in het DSM-III diagnosesysteem (Diagnostic & Statistical Manual III). Dit is een poging om het enneagram een wetenschappelijke credibiliteit en deugdelijkheid te geven.

Aan enneagramworkshop-deelnemers wordt een reeks persoonlijkheidsvragenlijsten gegeven die
gestandaardiseerd zijn door het programma, over een periode van drie dagen tot een week. De vragen en de resulterende analyse maken deel uit van de esoterisch5/occulte6 traditie van het enneagram.
De deelnemer wordt dan gevraagd of de analyse, en het corresponderende nummer op de kaart,
overeenkomt met hun waarneming of persoonlijkheid. De meesten zullen akkoord gaan en daarna
worden de lessen gegeven over gedragingen en percepties.
Het veronderstelde doel is te komen tot zelfverlichting, welke leidt tot authentieke persoonlijke
vrijheid op een niveau dat nooit eerder werd ervaren. Deze enneagramworkshops worden in toenemende mate aangeboden in katholieke parochies, en retraitecentra (maar nu ook al in evangelische
kringen; M.V.).
De oorsprong van het enneagram kan teruggevoerd worden tot twee mensen: George Gurdjieff en
Oscar Ichazo. Beide mannen waren verwikkeld in occulte praktijken. Gurdjieff leerde over het enneagram van een sekte van Soefi’s (mystieke Islam). De Soefi’s gebruikten het enneagram voor
numerologische waarzeggerij. Oscar Ichazo ontwikkelde later een persoonlijkheidstheorie rond het
enneagram en voegde dat eraan toe.
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Enneagram komt van het Griekse woord Ennea dat negen betekent.
Perceptie: waarneming.
4
Predispositie: aanleg, voorbeschiktheid.
5
Esoterie: Het geheimzinnige, al wat slechts door ingewijden doorgrond kan worden. Esoterisch: (Gr. esoterikos), bestemd
voor de ingewijden, de deskundigen, syn. geheim. (Van Dale).
6
Occultisme: (v. Lat. occultus = verborgen, geheim), verzamelnaam voor de leerstellingen en praktijken van bepaalde
personen of groepen die beweren over een geheime, hun adepten of ingewijden alleen toegankelijke leer of wetenschap
te kunnen beschikken. Dit occultisme vertoonde zich in de oudheid bijv. in de mysteriën met hun inwijdingen en geheime leer. In de middeleeuwen maakten de kabbalisten en alchemisten aanspraak op het bezit van een dergelijke geheime wetenschap, waarvan de praktische toepassing tot bijzondere prestaties in staat zou stellen. Modernere vormen
van occultisme vindt men in de theosofie, de antroposofie, de astrologie, het spiritisme …(Encarta 2002).
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George Gurdjieff

Oscar Ichazo

Claudio Naranjo

Ichazo was diep verwikkeld in psychedelische drugs, sjamanisme, yoga en studeerde zelfs mysticisme in India en Tibet. Ichazo ontving instructies vanuit een hogere entiteit met de naam Metatron,
en leden van zijn groep werden geleid door een interne meester: de Groene Qu’Tub.
Een andere leidende figuur is psychiater Claudio Naranjo, verbonden aan het New Age experimentele Esalen Instituut.
Er zijn vele mythen verbonden aan het enneagram. Eén mythe heeft te maken met de zogenaamde
hoge ouderdom van het programma terwijl het eigenlijk dateert uit de jaren (19)’60. Een andere is
dat het wetenschappelijk is. Zoals zovele New Age praktijken trachten hun leiders altijd wetenschappelijke credibiliteit toe te wijzen, maar niets daarvan bestaat.
En de belangrijkste mythe is dat het kan overgenomen worden om in het Christendom te passen.
Katholiek charismatische spreker Dorothy Ranaghan schreef een welonderzocht boek met de titel
“A Closer Look at the Enneagram”, en stelt de belangrijke vraag: “Als het enneagram onwetenschappelijk is, esoterisch, ontleend uit een eigentijdse syncretistische versie van islamitisch mysticisme en besmet met het occulte, hoe komt het dan dat vele christenen het zo hartelijk in het systeem hebben opgenomen?” (p. 37).
De klaarblijkelijke reden is dat christenen Gods Woord niet bestuderen, de bron van alle waarheid
over de zaken en praktijken van het geloof.
_______________________
Andere kritiek op het Enneagram:
http://www.stichting-promise.nl/artikelen/waarzeggerij/enneagram.htm
http://www.skepsis.nl/enneagram.html
Relatie van soortgelijke “Belbin-teamrollen”7 met Alpha-cursus.nl:

Uittreksel document: Leiding_geven_aan_een_Alpha_team.pdf
http://www.alpha-cursus.nl/downloads/overige/Leiding_geven_aan_een_Alpha_team.pdf
Info over het Enneagram: http://nl.wikipedia.org/wiki/Enneagram
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Info Belbin-test: http://www.planet.nl/planet/show/id=101419/contentid=371869/sc=50d8c2
3

