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Wat de Ilias-Odyssee ons vertelt 

over nu 
 

 

Introductie 

 

Veel mensen gaan ergens in het leven op zoek naar hun vuur, passie, vrije 

energie, vrije expressie, creativiteit, bewogenheid, betekenis, zinvolheid, 

intuïtie, innerlijke stilte, vrijheid, wezenlijke ontspanning etc. Ze proberen hun 

eigen beweging, zoals ik het noem, weer terug te vinden. Het is een verhaal 

van alle tijden dat we onze eigen beweging kwijt raken en weer willen terug 

vinden. Het is waar ook het oudste verhaal van de Grieken – de Ilias en 

Odyssee – in mijn ogen over gaat. Het geeft inzicht in hoe we onze eigen 

beweging kwijt raken en hoe we hem terug kunnen vinden. Deze nieuwe 

interpretatie van de Ilias bevat ook een aantal vergelijkingen met andere 

verhalen, ontwikkelingsmodellen en leermethoden, zodat iedereen daarmee in 

staat is zijn eigen beweging (terug) te vinden.  

 

 

De 5 inzichten van de Ilias-Odyssee 
 

Het Ilias-Odyssee verhaal is als universeel verhaal op te delen in 5 wezenlijke 

subverhalen die 5 wezenlijke inzichten weerspiegelen in ons huidige leven 

over het kwijtraken en terugvinden van onze eigen beweging. Hieronder vind 

je de 5 inzichten in het kort samengevat zonder enige verwijzing naar het 

verhaal. Daarna volgt in dit artikel de interpretatie van het Ilias-Odyssee-

verhaal en hoe deze inzichten eruit voortkomen. 

 

1. Inzicht uit “De gouden appel in ruil voor de verleiding” 

 

Dit verhaal laat zien dat we allemaal gevoelens hebben die we vermijden en 

gedachten waardoor we ons laten verleiden. De gevoelens die we vermijden 

zijn bijvoorbeeld angsten, afwijzing, eenzaamheid, onmacht, schuldgevoel etc 

etc. De gedachten die ons verleiden zijn bijvoorbeeld het goed willen doen, 

willen helpen, succes willen hebben, uniek willen zijn, willen observeren, 

autoriteit willen hebben, willen overheersen, willen aanpassen etc. etc. De 

verleidingen komen voort uit de vermijdingen, of anders gezegd zonder de 

vermijdingen zouden we ook geen verleidingen hebben. Ieder mens heeft zijn 

eigen unieke mix van vermijdingen en verleidingen. De beschrijving van de 

Enneagram karaktertypen laat dit op een praktisch manier zien zoals verder in 

dit artikel te vinden is. En hoe drukker we zijn met onze vermijdingen en 

verleidingen hoe meer spanning er is en hoe minder er van onze eigen 

beweging overblijft. 

 

2. Inzicht uit ‘De langdurige oorlog’ 

 

Dit verhaal laat zien dat we onbewust met elkaar in strijd zijn door de 

gevoelens die we in onszelf vermijden en de gedachten waardoor we ons laten 

verleiden. En ook laat dit verhaal zien dat de strijd voortduurt omdat we de 

vermijdingen en verleidingen niet kunnen oplossen door logisch er over na te 
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denken en er iets aan te doen. Ook als we er bijvoorbeeld op reflecteren of 

mediteren lossen ze niet wezenlijk op. Althans ze kunnen wel in het moment 

oplossen, maar als we bijvoorbeeld in het dagelijks leven weer in de stress 

van bijvoorbeeld een deadline terecht komen spelen de vermijdingen en 

verleidingen weer op als vanouds. Doordat we het niet op een logische manier 

kunnen aanpakken, is het te ingewikkeld om met ons verstand werkelijk op te 

lossen. 

 

3. Inzicht uit ‘De val van Troje met het paard’ 

 

Dit verhaal laat zien dat er een praktische manier nodig is buiten ons verstand 

om, om de verleidingen te doorzien en de vermijdingen te laten oplossen. 

Deze praktische weg is beschikbaar met een vorm van leren die Next Level 

Learning heet. Je kunt tot Next Level Learning komen met behulp van een 

animatie-tool en een aantal eenvoudige oefeningen die je daarmee doet en 

vervolgens kun je dan de verleidingen doorzien en vermijdingen wezenlijk 

laten oplossen. Zie www.nextlevellearningtool.com 

 

4. Inzicht uit ‘De Odyssee, tocht vol gevaren over zee’ 

 

Dit verhaal laat zien dat we onze misleidingen en verleidingen een voor een te 

doorzien hebben om ze te laten oplossen en dat we daartoe zelf op 

ontdekkingsreis moeten gaan om onze eigen beweging terug te vinden. We 

kunnen met Next Level Learning onze verleidingen zien en links laten liggen 

en daarmee komt de beweging vrij waarmee we naar onze vermijdingen toe 

kunnen bewegen. Daarmee lossen de vermijdingen en bijbehorende 

verleidingen een voor een op. Dit is eenvoudiger naarmate er al meer mensen 

in je directe omgeving, zoals je partner of collega’s bezig zijn met deze 

ontdekkingsreis naar eigen beweging. Het is namelijk makkelijker voor een 

ander die ook op ontdekkingsreis is om te zien welke beweging jij kan maken 

om je vermijdingen te laten oplossen. Het is veel lastiger als niemand in je 

directe omgeving hier nog mee bezig. Je omgeving verleidt je dan als het 

ware om in je oude verleidingen en vermijdingen te blijven. In de praktijk 

blijkt dat je dan iemand nodig hebt die op ontdekkingsreis al veel gezien heeft 

en die kan daardoor vrij eenvoudig aangeven welke beweging je in de vorm 

kunt maken om je te bevrijden van verleidingen en misleidingen. Deze 

bewegingen van hetgeen je in de vorm kunt doen zijn weliswaar vaak heel 

eenvoudig en direct uitvoerbaar maar het duurt vaak even om te doorzien dat 

dit je uit je oude wereld haalt. Je neiging zal namelijk zijn in de oude 

vertrouwde wereld te willen blijven, het in eerste instantie niet te willen horen 

en dus ook niet om te gaan vragen hoe je zou kunnen gaan bewegen. Deze 

ontdekkingsreis vraagt dus om een zekere ontdekkingsspirit om een ander 

iets te vragen wat je nog niet wil horen. 

 

5. Inzicht uit ‘Vrede en rust na thuiskomst’ 

 

Dit verhaal laat zien hoe lastig het kan zijn als we na de ontdekkingsreis onze 

eigen beweging teruggevonden hebben en terugkomen in een ‘oude’ wereld 

waarin wellicht nog iedereen geleefd wordt door vermijdingen en verleidingen. 

Daardoor is iedereen nog onbewust in strijd zoals je bij het tweede inzicht 

hebt kunnen lezen. De neiging zal groot zijn om deze strijd te stoppen maar 
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daardoor raken we opnieuw in een strijd want zonder de voorgaande inzichten 

is het onmogelijk voor de ander om te horen wat we zien. Pas als je de strijd 

die jezelf hebt geleefd volledig onder ogen ziet kun je ook in vrede leven met 

mensen die nog in strijd zijn en ontstaat ware liefde waarin we kunnen zijn 

met de ander zonder dat het anders hoeft te zijn dan dat het is. Je leeft als 

het ware in een andere en dezelfde wereld tegelijkertijd. Je kunt niet meer 

mee in het nastreven van de verleidingen van de ander. Je gaat ook niet meer 

mee in de vermijdingen van anderen. Je blijft bijvoorbeeld hetzelfde werk 

doen, maar niet meer vanuit je oude vermijdingen en verleidingen. Je zult 

daardoor je werk doen vanuit eigen beweging, vanuit innerlijke stilte, 

wezenlijke ontspanning etc. En zoals dit nu nog niet voor te stellen is als je 

hier voor de eerste keer bent en dit leest, zo zullen in de toekomst anderen 

het zich niet kunnen voorstellen en niet kunnen zien ‘waar je bent’ als je hier 

bent aangeland. 
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Een nieuwe interpretatie van de Ilias-Odyssee 
 

Hieronder bespreek ik hoe de bovenstaande inzichten voortkomen uit de 5 

bijhorende subverhalen die samen een nieuwe interpretatie van de Ilias-

Odyssee vormen. Hierna volgen in dit artikel een aantal relevante 

vergelijkingen, zoals met de Enneagram karaktertypen. 

 

 

1. De gouden appel in ruil voor de verleiding 

 

In het verleidingsverhaal van de appel waar de Ilias mee begint krijgt de 

hoofdpersoon ‘Paris’ de keuze uit drie verleidingen die drie Godinnen hem 

aanbieden in opdracht van Zeus (God der Goden en de aarde). Paris is vanaf 

zijn geboorte opgegroeid bij een Koningshert, in de wildernis ver van de 

mensenwereld. Paris heeft een gouden appel die hij moet inruilen voor de 

verleiding die hij kiest en daarmee wordt de overgang gemarkeerd vanuit de 

wildernis naar de mensenwereld. Hij kan kiezen uit militaire roem die door de 

Godin van de oorlog wordt aangeboden, de mooiste vrouw van de wereld door 

de Godin van de liefde en macht en rijkdom door de Godin (vrouw) van Zeus. 

De hoofdpersoon kiest de verleiding van de ‘mooiste vrouw’ en ruilt zijn 

gouden appel daarvoor in.  

 

 

Wat is de betekenis van de verleidingen? 

 

De drie verleidingen lijken precies te corresponderen met de drie 

karakterstructuurlagen die ontstaan in de eerste tien jaar van ons leven die 

psychologisch gezien gaan over veiligheid, verbinding en vermogen. Deze 

karakterstructuurlagen vormen zich respectievelijk in de eerste paar maanden 

van ons leven, in de eerste paar jaar en in de eerste tien jaar. In deze lagen 

vormen zich ook gevoelens en gedachten die tegenovergesteld zijn aan de 

verleiding zoals respectievelijk wezenlijke angst, afwijzing en onmacht. Vanuit 

onze psychische belevingswereld lijkt het ons aan iets te ontbreken en gaan 

iets nastreven om dit ‘vervullen’. Wat we nastreven is een verleiding. Vanuit 

een gebrek aan ‘veiligheid’ gaan we bijvoorbeeld militaire roem nastreven, 

vanuit een gebrek aan ‘verbinding’ gaan we de mooiste partner nastreven en 

vanuit een gebrek aan ‘vermogen’ gaan we macht en rijkdom nastreven. We 

kunnen dit nastreven omdat we bewustzijn hebben en we ons kunnen 

voorstellen dat we bijvoorbeeld met het bereiken van ‘militaire roem’ 

‘veiligheid’ gaan ervaren of dat we als de ‘mooiste potentiele partner’ voor ons 

kiest ‘verbinding’ gaan ervaren. Met de komst van het bewustzijn kwam dus 

ook het verleidingsconcept waarin we de illusie hebben dat met het bereiken 

van de verleidingen de gevoelens die horen bij de gebreken in de 

karakterlagen verdwijnen (want dat gebeurt uiteraard niet in de 

werkelijkheid).  

 

Het verhaal met de appel zou dus als metafoor passen bij de komst van het 

bewustzijn en de ‘verleidingsconcepten’. Dat zou ook passen bij de overgang 

die Paris maakt van de wildernis waar hij opgegroeid is met de dieren zonder 

bewustzijn naar de mensenwereld zoals die nu is waar iedereen bewustzijn 

heeft. Voordat we als mens bewustzijn hadden konden we ons nog geen 

conceptuele verleidingen voorstellen en die konden we dus ook nog niet 

nastreven. Met de komst van het bewustzijn was de mens in staat te gaan 
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tekenen en de oudste tekeningen zijn van ongeveer 150.000 jaar geleden. 

Ook kan het appelverhaal verwijzen naar een individueel mensenleven waarin 

we tussen de 4 en 7 jaar bewustzijn krijgen. 

 

 

Wat leveren we in met de gouden appel? 

 

Met de komst van het bewustzijn zijn we verleidingen gaan nastreven om als 

het ware een gebrek aan ‘iets’ in onszelf te herstellen. We zijn daarmee roem, 

rijkdom, macht etc. heel belangrijk gaan vinden. En dus niet omdat we dat in 

de vorm graag willen, maar vanuit een diepe ‘reden’ die onszelf zit, namelijk 

een gebrek aan ‘iets’ in de drie karakterlagen. We kunnen daarmee natuurlijk 

deze karakterlagen niet herstellen of heel maken en we gaan dus steeds meer 

neigen naar roem, rijkdom, macht in de verwachting dat we daarmee onszelf 

herstellen. We zijn kwijt dat het leven hier helemaal niet over gaat en dat we 

van oorsprong een vrije eigen beweging hadden waar je wellicht allerlei 

namen aan kunt geven, zoals ons eigen vuur, passie, vrije energie, vrije 

expressie, creativiteit, bewogenheid, betekenis, zinvolheid, intuïtie, innerlijke 

stilte, vrijheid etc etc. Deze eigen beweging is een mens kwijt geraakt door de 

gouden appel in te leveren en de verleidingen te gaan nastreven. 
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2. De langdurige oorlog 

 

Dit tweede deel van de Ilias gaat over de Trojaanse oorlog, een verhaal over 

intriges, verraad, manipulatie, bedrog etc. Een verhaal dat eindeloos door lijkt 

te gaan. 

 

 

Wat krijgen we werkelijk voor de appel terug? 

 

In plaats van de gouden appel hebben we als eerste gedrevenheid 

teruggekregen om de verleidingen proberen te bemachtigen zoals roem, een 

mooie partner, rijkdom, macht, etc etc. Voor al deze verleidingen hebben we 

een ander nodig om het concept van de verleiding waar te maken. We 

proberen daardoor iets te bereiken in relatie tot de ander om de verleiding te 

krijgen. We gaan daardoor proberen beter te zijn dan de ander, de ander te 

verleiden, oorlog te voeren etc. etc. Wezenlijk raken we in strijd met de ander 

en de enige reden om dit te doen is het gebrek aan ‘iets’ in onze 

karakterlagen. We leveren de gouden appel in en krijgen er gedrevenheid en 

strijd voor terug. En deze gedrevenheid leidt ook weer tot strijd en vice versa. 

Het eerste deel van de Ilias laat dit heel goed zien. Het gaat over oorlog, 

verraad, verleiding, moord, doodslag, etc. etc. 

 

 

Waarom de strijd niet ophoudt 

 

Stel dat er twee personen zijn waarvan de een de ander slaat. Dan zal de 

ander terugslaan zodat ze weer ‘gelijk’ staan. Maar de eerste persoon had een 

‘reden’ om te gaan slaan vanuit het gebrek aan iets in zijn karakterlagen en 

kwam als het ware gelijk te staan na zijn klap. Deze reden is echter 

onzichtbaar voor de ander en de klap van de eerste wordt de reden om terug 

te slaan. Door het terugslaan staat het dus niet meer gelijk voor de eerste 

persoon en die zal wellicht opnieuw gaan slaan om het gelijk te krijgen. Zo 

komen mensen dus in een patroon van heen en weer slaan dat ooit gestart is 

door een ‘onzichtbare reden’ en waardoor het voor het gevoel nooit gelijk 

komt te staan. 
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3. De val van Troje met het paard 

 

De val van Troje markeert het einde van de strijd die ontstaan is na het 

inruilen van de gouden appel voor de verleiding. Het verhaal van het paard 

van Troje laat zien dat de strijd wordt beëindigd van binnenuit. Het paard 

wordt binnengehaald als triomf van de overwinning. De mensen van Troje zijn 

trots op hun overwinning en het paard wordt het symbool hiervoor, of anders 

gezegd voor de verleiding zoals hierboven besproken. Maar waar normaal de 

verleiding juist de reden is tot strijd, zorgt deze er in dit geval voor dat de 

strijd eindigt. Als je dit verhaal metaforisch vertaalt naar de mens of 

mensheid dan komt de bevrijding van binnenuit, maar de mens zal dat niet 

vanzelf doen. Alleen door een verleiding die in wezen een complexe misleiding 

is kan de strijd stoppen.  

 

 

Waarom het onvoorstelbaar ingewikkeld is. 

 

Na de val van Troje komt op een samenkomst van de Goden de mensheid ter 

sprake. Vooral de veelvuldige klachten van mensen dat de rampzalige 

raadgevingen van de Goden de oorzaak zijn van hun ellende en lijden. Maar 

Zeus is er heel duidelijk over dat dit niet klopt. Aan al het aardse lijden 

hebben de Goden geen enkele schuld, het zijn de mensen zelf die door hun 

hoogmoed en misdaden hun eigen lijden veroorzaken.  

 

Dat hoogmoed genoemd wordt als oorzaak voor het lijden van de mens geeft 

aan dat de oorzaak in de mens zelf zit. Hoogmoed betekent trots zijn op wat 

je gedaan hebt. Je bent er dan zeker van dat je het goed of het goede gedaan 

hebt. En ‘trots’ is weer de reden dat het paard van Troje is binnengehaald. Dit 

wijst erop dat het nogal ‘ingewikkeld’ is om onszelf te bevrijden van de 

gebreken in onze karakterlagen. We kunnen denken het goed te doen, maar 

in de werkelijkheid streven we geheel onbewust onze verleidingen na. 

 

 

De praktische en eenvoudige oplossing 

 

Samengevat laat dit verhaal zien dat er een praktische oplossing nodig is 

buiten ons verstand om, omdat we anders automatisch in de verleidingen en 

de vermijdingen blijven hangen. Deze praktische oplossing is beschikbaar in 

de vorm van leerwijze die Next Level Learning heet. Je kunt tot Next Level 

Learning komen met behulp van een animatie-tool en een aantal eenvoudige 

daarbij horende oefeningen en vervolgens kun je dan de verleidingen doorzien 

en vermijdingen wezenlijk laten oplossen. Zie www.nextlevellearningtool.com 
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4. De Odyssee, tocht vol gevaren over zee 

 

Na de val van Troje wordt Odysseus gevangen gehouden op een eiland door 

de Godin Calypso. Dit eiland is een hemel op aarde en de Godin biedt hem 

alle verleidingen die mogelijk zijn. Maar Odysseus wil naar huis en verkiest 

het vergankelijke aardse leven, werkelijke liefde en vrijheid voor de 

verleidingspracht en -schoonheid van het eiland en de Godin. Odysseus is niet 

zoals alle andere mensen. Zijn lijden en ellende worden niet veroorzaakt door 

hemzelf. Zeus besluit daarom dat Odysseus vrij gelaten moet worden en naar 

huis mag terugkeren. Daarop laat de Godin Odysseus vrij en biedt hem een 

vlot waarmee hij de Odyssee naar huis begint.  

 

De Odyssee is de reis van Odysseus naar huis, naar waar hij oorspronkelijk 

vandaan kwam. De reis gaat over zee en Odysseus komt daar monsters, 

verleidingen, betoveringen etc tegen. Odysseus wordt geholpen door de 

Goden om op koers te blijven naar huis behalve door de God van de zee 

Poseidon. Hij is de enige God waar Zeus (God der Goden en de aarde) geen 

macht over heeft. Poseidon is twistziek, hij rebelleert tegen Zeus, hij zorgt 

voor twisten en onrust bij mensen en goden. Het symbool hiervoor is zijn 

drietand. Of anders gezegd is hij de God van de strijd en de verleidingen en 

gebreken in de karakterlagen worden in dit verhaal metaforisch uitgebeeld. Je 

ziet in deze verhalen dat Odysseus zich niet meer laat verleiden, dat hij de 

monsters doorziet en niet meer gevangen zit in de betoveringen. In het 

laatste deel van de Odyssee komt er een soort harmonie tussen Poseidon en 

Zeus dankzij de daden van Odysseus.  

 

 

Waarom de Odyssee nodig is 

 

De Odyssee is een tocht naar waar we oorspronkelijk vandaan komen. Een 

tocht naar onze oorspronkelijke vrijheid en eigen beweging maar nu met vol 

bewustzijn. Deze tocht kunnen we dus alleen maar aangaan als we thuis 

willen komen. Odysseus werd geholpen door de Goden om op koers te blijven. 

Dat is ook wel nodig want we zijn in ons leven blind geworden voor de reis 

naar huis. We zien alleen maar de verleidingen en de monsters. Als we 

eenmaal zelf deze reis hebben gemaakt kunnen we bij een ander heel 

makkelijk zien wat de koers is. Daarom helpt het enorm als iemand met je 

mee wil kijken die de Odyssee al doorlopen heeft. In de psychologie heeft 

Erich Fromm beschreven dat we een ‘participant observer’ voor elkaar kunnen 

zijn. Een ‘deelnemend waarnemer’ is de universele naam voor meekijken om 

te gaan bewegen naar huis. Deze beweging is in de praktijk vaak heel 

eenvoudig om uit te voeren, maar we hebben vaak enige tijd nodig om te zien 

dat we deze beweging echt kunnen maken, want in onze belevingswereld 

spelen vooral de ‘monsters’. De monsters, verleidingen, betoveringen etc die 

Odysseus tegenkomt lijken metaforisch sterk op de verleidingen en de 

denkbeeldige rampen die gepaard gaan met de gebreken in de karakterlagen 

zoals angsten, faalangst, afwijzing, eenzaamheid, onmacht etc. En hier kan 

het Enneagram een handig hulpmiddel zijn, omdat het niet alleen precies laat 

zien wat we niet willen horen maar ook hoe we in de vorm naar onze 

vermijding kunnen toe bewegen en onze verleidingen links kunnen laten 

liggen waardoor ze oplossen.  
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5. Vrede en rust na thuiskomst 

 

Odysseus komt uiteindelijk naakt aan op het strand van zijn thuiseiland. De 

titel hiervan is dat Odysseus is ontwaakt. De verleidingen van roem, rijkdom, 

macht, schoonheid etc. en innerlijke gebreken van de karakterlagen zoals 

angst, afwijzing, onmacht etc. zijn doorzien en zijn voorgoed opgelost. 

Odysseus ziet nu helder bij thuiskomst wat er met alle mensen aan de hand is 

en dat iedereen in strijd is. Hij is ontwaakt en ziet de werkelijkheid zoals die 

is. Hij is weer naakt zoals hij oorspronkelijk was, maar nu met vol bewustzijn.  

 

In de Odyssee vloeien er vaak tranen, maar de tranen bij thuiskomst zijn van 

een bijzondere aard. Er is een aantal studies naar verricht en de deze tranen 

worden daarin beschreven als acute tranen, die opkomen en intenser en 

heftiger zijn dan onze sterkste emoties, het is een acute bewogenheid of 

roering zonder te weten waar het vandaan komt. Dit is wat ieder mens 

meemaakt die zijn eigen beweging weer terug vindt. Wezenlijk gaat dit 

namelijk over jezelf of de verbinding met jezelf terugvinden. Het zijn tranen in 

een overgang van wat niet geleefd is naar een nieuwe vrijheid. Het zijn tranen 

van afscheid en tranen van vreugde en verwondering.  

 

Apokatastasis 

 

Odysseus heeft zijn eigen beweging terug, want in wezen heeft hij door de 

Odyssee zijn gouden appel weer terug. Hij wil de strijd bij de andere mensen 

stoppen, maar niemand kan hem horen. Iedereen keert zich tegen Odysseus 

want ze azen op waar hij naar terug wil en wat hij heeft. En Odysseus dreigt 

alsnog de strijd te verliezen. In dit laatste stuk van de hele Ilias grijpt Zeus in 

en stopt de strijd met donder en bliksem waardoor iedereen de wapens laat 

vallen en niet meer opraapt. Zeus wilde in eerste instantie niet ingrijpen, want 

hij dacht dat het geen zin zou hebben omdat Poseidon opnieuw strijd zou 

gaan veroorzaken. Maar Zeus werd door zijn dochter eraan herinnerd dat hij 

harmonie had bereikt met Poseidon en dat Poseidon dankzij de daden van 

Odysseus niet opnieuw strijd zou veroorzaken. Dit is het enige moment in de 

Ilias waarop Zeus zelf ingrijpt. Een Apokatastasis zoals het in het Grieks wordt 

genoemd. Het betekenis ervan in het Engels is ‘re-establisment of all (men 

and things)’ en is sterk gerelateerd aan de welbekende Apocalyps.  

 

 

Hoe ziet de Apokatastasis eruit? 

 

De Apokatastasis is een overgang van strijd naar vrede. Wat zou hier voor 

nodig zijn als we het verhaal van de Ilias volgen. Ten eerste moeten alle 

mensen zich bevrijden van binnenuit net als Odysseus. Dat betekent dat we 

bewustzijn krijgen op onze innerlijke verleidingen en gebreken in de 

karakterlagen en daardoor komt er geen nieuwe strijd meer. Maar om de 

huidige strijd te laten stoppen is het ook nodig dat we de verleidingen en 

gebreken een voor een gaan doorzien net als Odysseus in de Odyssee. We 

zullen zoals Odysseus zijn gesteund door Zeus. Het zullen waarschijnlijk onze 

kinderen zijn, de volgende generaties, die met dit bewustzijn opgroeien en 

geen verleidingen en gebreken in de karakterlagen opbouwen en daardoor in 

vrede met elkaar kunnen leven. 
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Hoe ziet de toekomstige wereld eruit? 

 

De Ilias geeft slechts in het kort weer hoe de ‘nieuwe’ wereld eruit ziet. De 

jaren zijn rustig en verzoeningsgezind. Er is vreugde en vrede. Iedereen doet 

weer gewoon zijn ding, de boer ploegt, de weefster weeft etc. De grote vraag 

is hoe de wereld er werkelijk uit zal zien na een Apokastasis. Er is nogal wat 

verbeeldingskracht nodig, want wat we in ieder geval weten is dat mensen 

niet meer in strijd zijn, geen verleidingsconcepten meer nastreven en geen 

gebrek meer ervaren in hun karakterlagen. Praktisch betekent dit dat er geen 

oorlog of fysieke strijd meer zal zijn. Dat mensen niet meer bezig zijn om 

roem, rijkdom of andere illusies na te streven. Dat mensen geen angst, 

afwijzing, onmacht meer ervaren. Er komt dus in ieder geval niet alleen een 

enorme rust in de vorm, maar ook een innerlijke rust. En wat doen mensen 

dan wel?  

 

Als ik sciencefiction films bekijk valt mij altijd op dat er in de verre toekomst 

er geen geld meer lijkt te bestaan. Toen begon ik een gedachte experiment 

met de vraag hoeveel werk er zou wegvallen als er geen geld meer zou zijn, 

maar iedereen bleef doen wat hij deed. Niemand hoeft dus meer iets te 

verkopen, er zijn geen kassamedewerkers meer in een supermarkt etc. etc. 

Hoeveel werk zou er wegvallen en hoeveel zou er over blijven. Ik heb dit vele 

mensen gevraagd en de meeste schattingen geven aan dat waarschijnlijk 

80% van het werk zal wegvallen. Er bestaan geen banken meer, geen 

verzekeringen, geen verkoop, geen inkoop, geen concurrentie, geen … Stel 

dat nu iedereen 5 dagen per week zou werken dan zou in de toekomst dus 

nog maar 1 dag gewerkt hoeven te worden voor het algemeen nut. Het maakt 

niet uit wat je dan doet, of je bijvoorbeeld de supermarkt vakken bijvult of 

huizen bouwt. Maar wat doen mensen dan in al die andere tijd? Deze vraag 

kan eigenlijk niemand beantwoorden vanuit het paradigma van de 

verleidingen en de gebreken in de karakterlagen. Want het ontbreekt dan aan 

de ‘gouden appel’ onze eigen beweging, onze passie, onze … en die heeft 

geen reden. 

 

Dezelfde hypothetische vraag als over werk kun je stellen over onderwijs. Dat 

is nog moeilijker voor te stellen, want dan heb je eerst te zien dat de 

verleidingen en de gebreken in de karakterlagen grote obstakels zijn in het 

leerproces. En de intrinsieke motivatie ligt wezenlijk besloten in de gouden 

appel en het is lastig voor te stellen dat jonge mensen automatisch zullen 

leren wat nodig is voor hun leven. En wellicht blijft er dan nog maar 20% over 

dat nodig is van de huidige tijd die aan gestructureerd onderwijs wordt 

besteed. Mensen van alle leeftijden krijgen als het ware weer hun leven tot 

hun eigen beschikking naar eigen invulling. 

 

De Ilias besluit met de woorden dat Odysseus en zijn vrouw Penelope heel 

oud worden en bij de het haardvuur in de vlammen terugkijken op hun eigen 

verleden. In de verre toekomst zullen mensen terug kunnen kijken op hun 

eigen verleden en daarvan genieten in plaats van door de verleidingen 

geplaagd te worden en weer jong te willen zijn. En zouden we allemaal veel 

ouder worden? Ik verwacht van wel want zonder de verleidingen en zonder de 

gebreken in onze karakterlagen hebben we een rustiger leven, in vreugde en 

vrede.  
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Je eigen Odyssee 
 

De inzichten op deze website zijn niet zomaar inzichten, het zijn inzichten 

waar we liever van weg bewegen. Deze inzichten geven ons in eerste instantie 

een oncomfortabel gevoel, want ze laten iets zien van onszelf dat we niet 

willen zien. We hebben als het ware naar dit oncomfortabele gevoel toe te 

bewegen om werkelijk tot de 5 inzichten te komen. Dat vraagt dus nogal wat 

ontdekkingsspirit. Je kunt het doen met de praktische stappen die op deze 

website beschreven zijn. En onze psyche zal onze verleidingen en 

vermijdingen maximaal uit de kast halen, opdat we niet tot inzicht zullen 

komen. Al willen we het echt dan nog is het erg lastig om bijvoorbeeld onze 

eigen verleidingen te zien. Voor een ander is dat vaak veel makkelijker en 

daarom helpt het enorm als we een ander laten meekijken. Maar dan krijgt 

iemand anders wel te zien wat we zelf oncomfortabel vinden en waar onze 

psyche van weg beweegt. Daarom zullen we door onze verleidingen geneigd 

zijn anderen niet echt mee te laten kijken en ze niet te horen. Op iemand met 

wie je bekend bent zal de psyche harder reageren met verleidingen en 

vermijdingen dan op een volledig onbekende waar je ook in de toekomst niets 

meer mee hoeft. 

 

Daarom ben ik mij gaan afvragen of er een manier zou zijn waarop mensen 

met elkaar ontdekkingsgroepen kunnen gaan vormen waarin iedereen 

ontdekkingsspirit heeft om tot de 5 inzichten te willen komen en bereid is met 

elkaar mee te kijken en laten kijken. De eenvoudige vorm die ik heb 

gevonden is een kosteloze aanmelding bij mij voor iedereen die 

geïnteresseerd is. Zodra een zestal mensen zich heeft aangemeld krijgen die 

een email zodat ze samen in een online bijeenkomst met elkaar kennis 

kunnen gaan maken. De ontdekkingsgroep kan daarna zelfstandig verder met 

de praktische stappen als leidraad zoals beschreven op de pagina ‘Praktisch’. 

Alle stappen zijn online met elkaar uit te voeren in tweetallen. En na ieder 

inzicht kun je weer een groepsbijeenkomst houden en dan kun je ook weer 

nieuwe tweetallen vormen. 

 

Het leek me toepasselijk om een ontdekkingsgroep een ‘Odyssee’ te noemen. 

Wil je mee doen aan een Odyssee dan kun je je hieronder aanmelden. Als je 

Odyssee van start kan gaan krijg je een email die ook aan de andere vijf 

deelnemers gericht is. Daarin vind je elkaars naam en emailadres en kun je 

samen de eerste kennismakingsbijeenkomst plannen. In de email vind je ook 

een korte instructie hoe je praktisch zou kunnen beginnen. Vanaf dit moment 

is je eigen Odyssee begonnen. Praktische vragen waar je als groep niet 

uitkomt kun je aan mij stellen per email te vinden op de contactpagina. 

 

De ervaring leert dat voor verschillende leeftijdsgroepen een net wat andere 

praktische aanpak nodig is. Daarom worden de Odysseegroepen ingedeeld op 

basis van leeftijd, tijdzone (land) en moedertaal. 
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De praktische weg naar eigen beweging 
 

De praktische weg naar eigen beweging met behulp van de 5 inzichten 

bestaat uit de onderstaande stappen die relatief eenvoudig zijn qua 

uitvoering. De inzichten krijg je namelijk niet door erover te lezen maar door 

iets te doen. Alle inzichten zijn makkelijker te realiseren wanneer je het 

onderstaande doet samen met anderen zoals beschreven op de Odyssee 

pagina. Hieronder vind je de stappen die nodig zijn om zelf tot de 5 inzichten 

te komen: 

 

 

INZICHT 1: 

 

Lees de tekst op de pagina over de Enneagram karaktertypen tot de tabel, 

zodat je volledig begrijpt wat vermijdingen en verleidingen zijn. 

 

Neem een recente situatie in gedachten die gepaard ging met veel spanning. 

 

Kijk terug welke specifieke vermijdingen en verleidingen je bij jezelf kunt zien 

in die situatie en de aanloop er naar toe. Ook kun je kijken naar dit moment 

waarop je deze vraag aan het beantwoorden bent. Zoek zo veel mogelijk 

verleidingen en vermijdingen, van ieder minstens 5 en schrijf ze op. 

 

Welke verleidingen en vermijdingen van je lijst herken je het meest in je 

dagelijks leven?  

 

Bekijk de voorbeelden van de Enneagram karaktertypen op de Enneagram 

pagina startend met de tabel. Kijk welke vermijdingen en verleidingen je van 

je eigen lijst herkent in wat is beschreven bij de verschillende karaktertypen. 

Herken je hierdoor nog meer verleidingen en vermijdingen? 

 

Vergelijk je eigen inzicht met inzicht 1 uit de Ilias-Odyssee. Lees daartoe ook 

de interpretatie van deel 1 nog een keer door. 

 

 

INZICHT 2: 

 

Herken je de typische verleidingen en vermijdingen van jezelf die je bij inzicht 

1 gevonden hebt in situaties uit het verleden? Neem bijvoorbeeld een jaar 

geleden en 10 jaar geleden als referentiepunt. 

 

Waren de verleidingen en vermijdingen ongeveer gelijk of waren ze anders? 

 

Heb je er in het verleden iets aan gedaan om de vermijdingen en verleidingen 

bij jezelf te verminderen? Hoeveel effect heeft dit gehad?  

 

Zou je de vermijdingen en verleidingen bij jezelf willen laten oplossen 

waardoor je automatisch je eigen beweging vindt? Als het antwoord ‘ja’ is ga 

dan door naar inzicht 3. 

 

Vergelijk je eigen inzicht met inzicht 2 uit de Ilias-Odyssee. Lees daartoe ook 

de interpretatie van deel 2 nog een keer door. 
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INZICHT 3: 

 

Ga naar www.nextlevellearningtool.com en neem de animatie-tool voor Next 

Level Learning door. 

 

Doe de oefeningen met de tool zoals beschreven op de pagina over 

zelfstandig leren.  

 

Ga pas door naar inzicht 4 als je deze oefeningen helemaal hebt afgerond 

want anders werken de volgende stappen niet! 

 

Vergelijk je eigen inzicht met inzicht 3 uit de Ilias-Odyssee. Lees daartoe ook 

de interpretatie van deel 3 nog een keer door. 

 

 

INZICHT 4: 

 

Maak een lijst van je meest actuele verleidingen en vermijdingen in het 

dagelijks leven. Je herhaalt hier dus in het kort wat je bij inzicht 1 gedaan 

hebt.  

 

Er zijn een aantal varianten op wat je kunt doen of door juist iets niet te doen 

om je vermijdingen en verleidingen te laten oplossen. 

 

- Je gaat iets doen dat vermijdingen in je oproept. 

 

- Je stopt met iets te doen of je doet juist iets niet dat onderdeel is van je 

verleiding. 

 

- Je vraagt iemand die al bij inzicht 5 is aangeland om met je mee te kijken 

en te vertellen wat je kunt doen of juist niet te doen. 

 

Terwijl je dit doet of juist niet doet blijf je je vermijdingen waarnemen en doe 

je er niets mee, je laat je niet meer leiden door je vermijdingen.  

 

Op een gegeven moment zullen de vermijdingen wegvallen en daardoor kom 

je automatisch in je eigen beweging. Soms gaat dit heel snel en soms kan dit 

enige tijd duren 

 

Als je eenmaal de ervaring hebt dat de vermijdingen en verleidingen oplossen 

en je in je eigen beweging bent gekomen, schrijf dit op of neem een korte 

video van jezelf op in die toestand waarin je vertelt wat je hebt gedaan en 

wat er is gebeurd. 

 

Herhaal de bovenstaande stappen totdat de vermijding en verleiding oplost 

minstens drie keer achter elkaar. Doe dit in je eigen tempo. 

 

Vergelijk je eigen inzicht met inzicht 4 uit de Ilias-Odyssee. Lees daartoe ook 

de interpretatie van deel 4 nog een keer door.  

 

 

INZICHT 5: 
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Check welke vermijdingen en verleidingen je bij jezelf hebt gezien in 

gesprekken met je partner, vrienden, collega’s etc. 

 

Je doet hetzelfde als bij inzicht vier maar dan in een gesprek met je partner, 

collega, vriend(in) dat vermijdingen en verleidingen in je oproept.  

 

Terwijl je dit gesprek voert blijf je je vermijdingen waarnemen en doe je er 

niets mee, je laat je niet meer leiden door je vermijdingen. Je gaat ook niet 

meer je verleidingen nastreven. 

 

De eerste paar keer dat je in een gesprek in je eigen beweging terecht komt, 

schrijf je het daarna op. Zowel de ervaring zelf als ook wat er anders ging in 

het gesprek dan voorheen, bij jezelf en de ander. 

 

Vergelijk je eigen inzicht met inzicht 5 uit de Ilias-Odyssee. Lees daartoe ook 

de interpretatie van deel 5 nog een keer door.  
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Enneagram karaktertypen 
 

Het Enneagram is een model van negen karaktertypen dat is voort gekomen 

uit het Oosterse denken. Het is oorspronkelijk bedoeld als weg naar 

diepgaande zelfkennis. Oppervlakkig gezegd is het een model dat gebruikt 

kan worden voor persoonlijke ontwikkeling. 

De negen karaktertypen worden onderverdeeld in drie groepen van ieder drie 

typen. De typen worden aangegeven met de nummers 1 tot en met 9. De drie 

groepen worden aangeduid als buik, hart en hoofd typen. De buiktypen zijn 

de ACHT, NEGEN en de EEN. De harttypen zijn de TWEE, DRIE en VIER. De 

hoofdtypen zijn de VIJF, ZES en ZEVEN. 

 

De karaktertypen komen overeen met de gebreken in specifieke 

karakterlagen en bijbehorende verleidingen zoals beschreven bij de 

interpretatie van het eerste deel van de Ilias. In het kort gezegd wordt daar 

beschreven dat er drie karakterstructuurlagen ontstaan in de eerste tiental 

jaren van ons leven die psychologisch gezien gaan over veiligheid, verbinding 

en vermogen. Deze karakterstructuurlagen vormen zich respectievelijk de 

eerste paar maanden van ons leven, de eerste paar jaar en de eerste tien 

jaar. In deze lagen vormen zich gebreken die zich uiten als gevoelens en 

gedachten die tegenovergesteld zijn aan veiligheid, verbinding en vermogen 

zoals respectievelijk wezenlijke angst (onveiligheid), afwijzing (ontbinding) en 

onmacht (onvermogen). Als we deze negatieve gevoelens in onszelf proberen 

te vermijden dan zijn het kort gezegd ‘vermijdingen’. En vanuit deze 

vermijdingen ontstaan verleidingen, bijvoorbeeld worden we verleid tot 

militaire macht om het gevoel van onveiligheid te vermijden. En zo laat het 

Enneagram zien hoe specifieke combinaties van vermijdingen (gebreken in de 

karakterlagen) resulteren in bepaalde verleidingen en karaktertypen.  

 

De buik, hart en hoofdtypen hebben primaire gebreken in de karakterlagen 

van respectievelijk vermogen, verbinding en veiligheid. Ieder type heeft naast 

dit primaire gebrek ook een secundair gebrek in de karakterlagen en daarmee 

komen we precies tot de negen combinaties die negen karaktertypen vormen. 

Hieronder vind je een lijst van de negen typen en de primaire en secundaire 

karakterlaag waarin de gebreken bestaan. Generiek worden de karaktertypen 

door hun kenmerkende verleiding aangeduid zoals in de derde kolom wordt 

aangegeven. Het karakter geeft slechts het innerlijke thema van een mens 

aan en hoe dit uitwerkt in de persoonlijkheid is voor iedereen anders. 

 

We bouwen allemaal veel verleidingen op in ons leven en daar raken we zo 

aan gewend dat het een tijd kan duren voordat je je eigen verleidingen gaat 

zien. En als je ze eenmaal gaat zien dan blijken er vaak wel honderden per 

dag te zijn. De verleidingen zijn meestal heel concreet te benoemen als een 

gedachte, een bepaald gedrag, positieve gevoelens die we nastreven of iets in 

de vorm dat we uit de weg gaan of nastreven. De vermijdingen zijn negatieve 

gevoelens in onszelf die we uit de weg gaan. Deze gevoelens zijn weliswaar 

onder grote noemers te brengen zoals angst, onmacht of afwijzing maar de 

vermijdingen die we voelen in een specifiek moment zijn vaak helemaal niet 

te beschrijven met woorden. Hieronder volgen voorbeelden hoe verleidingen 

en vermijdingen in onszelf ontstaan. Het gaat erom om je eigen verleidingen 

en vermijdingen te zien en daarom wordt steeds benadrukt dat het slechts 

voorbeelden zijn en vind je veelvuldig de toevoeging ‘etc.’. 
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De vele beschrijvingen die er zijn van de Enneagramtypen laten zien hoe we 

door de verleidingen en gebreken in de karakterlaag onze eigen beweging 

kwijt zijn geraakt. Het idee is dat we onze beweging door deze kennis van 

onszelf weer terug zouden kunnen vinden, procesmatig op dezelfde manier als 

beschreven in de Elias. Hieronder geef ik voorbeelden hoe dit uitwerkt voor de 

negen karaktertypen. 

 

Voorbeeld van type EEN: 

 

De primaire karakterlaag van de EEN is de vermogenslaag. De gebreken 

kunnen zich in de belevingswereld van de EEN typisch voordoen als onmacht, 

schuldgevoel en denken het niet goed te doen of het niet te kunnen. De 

vermogenslaag is gedeeltelijk verweven met de veiligheidslaag en dat maakt 

dat bijvoorbeeld ook faalangsten zich voordoen. 

 

De secundaire karakterlaag van de EEN is verbinding. De onmacht, het 

schuldgevoel, de faalangst en het denken niet goed te doen, of het niet te 

kunnen zijn gerelateerd aan de ander in de belevingswereld. De verleiding 

van de EEN zal bijvoorbeeld zijn om te proberen het goed te doen naar de 

ander toe, zodat de ander kan zeggen dat de EEN het goed doet. Als deze 

reactie dan niet volgt komt er wellicht een gevoel van afwijzing in de 

belevingswereld. Zo ontstaan verleidingen dat de EEN zijn best gaat doen, 

etc.  

 

Generiek zal de verleiding van een EEN bijvoorbeeld neigen naar 

perfectionisme, goed je best doen, bezig blijven, etc.  

 

Voorbeeld van type TWEE: 

 

De primaire karakterlaag van de TWEE is de verbindingslaag. De gebreken 

kunnen zich in de belevingswereld van de TWEE typisch voordoen als een 

gevoel van afwijzing en liefdeloosheid (maar deze gevoelens kunnen door de 

onmacht en schuldgevoel uit de tweede laag overschaduwd worden). De 

verbindingslaag is gedeeltelijk verweven met de veiligheidslaag en dat 

resulteert in een angst voor afwijzing en liefdeloosheid die gerelateerd is aan 

de ander. 

 

Typen Primair Secundair Verleiding

2 Verbinding/veiligheid Vermogen Helpen

3 Verbinding/vermogen Verbinding/Veiligheid Performance

4 Verbinding/vermogen Veiligheid Uniekheid

5 Veiligheid/vermogen Verbinding Observeren

6 Veiligheid/verbinding Veiligheid/Vermogen Autoriteit

7 Veiligheid/verbinding Vermogen Positiviteit

8 Vermogen/verbinding Veiligheid Overheersen

9 Vermogen/veiligheid Vermogen/Verbinding Aanpassing

1 Vermogen/veiligheid Verbinding Perfectionisme
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De secundaire karakterlaag van de TWEE is vermogen. De afwijzing,  

liefdeloosheid en de angst zijn daardoor gerelateerd aan onmacht en 

schuldgevoel in de belevingswereld. De TWEE heeft bijvoorbeeld het gevoel 

voortdurend iets voor de ander te moeten doen en dit houdt de TWEE weg bij 

het gevoel van liefdeloosheid. De verleiding van de TWEE zal bijvoorbeeld zijn 

om de ander te helpen of voor de ander te zorgen, zodat de ander op vele 

manieren dankjewel kan zeggen, blij kan zijn of bevestiging kan geven. Als de 

ander niet met deze reactie komt ontstaat er wellicht een gevoel van afwijzing 

en neemt de angst toe waardoor bijvoorbeeld de verleiding is nog om meer 

bevestiging te zoeken door het beste te weten voor de ander. En uit de 

onmacht kan bijvoorbeeld ook de tegenovergestelde verleiding ontstaan om 

de relatie te verbreken.  

 

Generiek zal de verleiding van een TWEE bijvoorbeeld neigen naar helpen, 

zorgen voor de ander, het het beste weten voor de ander, de relatie 

verbreken etc. 

 

Voorbeeld van type DRIE: 

 

De primaire karakterlaag van de DRIE is de verbindingslaag. De gebreken 

kunnen zich in de belevingswereld van de DRIE typisch voordoen als 

afwijzing. De verbindingslaag is gedeeltelijk verweven met de vermogenslaag 

en dat kan resulteren in het gevoel niet bestand of onmachtig te zijn tegen 

afwijzing. 

 

De secundaire karakterlaag van de DRIE is de verbindingslaag die overlapt 

met de veiligheidslaag. De gevoelens van afwijzing en het gevoel niet bestand 

te zijn tegen afwijzing zijn daardoor extra sterk en er is een voortdurende 

angst dat dit gebeurt. Daardoor zal de DRIE proberen te voorkomen dat 

afwijzing ontstaat in de belevingswereld. De verleiding van de DRIE zal 

bijvoorbeeld te zijn om voortdurend succes uit te stralen of een performance 

aan de dag te leggen die aantrekkelijk is voor de ander. Als de ander deze 

performance niet aantrekkelijk vindt dat zal de DRIE afwijzing ervaren in de 

belevingswereld en zich onmachtig in de wereld ervaren. Zo ontstaan 

verleidingen zoals zich als slachtoffer van de omgeving opstellen. 

 

Generiek zal de verleiding van een DRIE bijvoorbeeld neigen naar verleidelijke 

performance, succes uitstralen, zich als slachtoffer opstellen, overpoweren 

van de ander etc.  

 

Voorbeeld van type VIER: 

 

De primaire karakterlaag van de VIER is de verbindingslaag. De gebreken 

kunnen zich in de belevingswereld van de VIER typisch voordoen als 

gevoelens van afwijzing en eenzaamheid. De verbindingslaag is gedeeltelijk 

verweven met de vermogenslaag waardoor de gedachte en het gevoel van de 

VIER is dat hij bijvoorbeeld gezien en gehoord moet worden. 

 

De secundaire karakterlaag van de VIER is de veiligheidslaag. Hierdoor is er 

angst voor eenzaamheid en afwijzing en angst om niet gezien en gehoord te 

worden. De verleiding van de VIER zal bijvoorbeeld zijn om zichzelf als 

bijzonder te tonen en uniek en onderscheidend van anderen zodat de ander 
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zal kijken en luisteren naar de VIER. Als de ander niet voldoende kijkt of 

luistert zal de VIER dit ervaren als eenzaamheid of afwijzing. Zo ontstaan 

verleidingen zoals de relatie onder controle proberen te houden, etc 

 

Generiek zal de verleiding van een VIER bijvoorbeeld neigen naar uniek zijn,  

relatie onder controle houden, in het drama verliezen etc.  

 

Voorbeeld van type VIJF: 

 

De primaire karakterlaag van de VIJF is de veiligheidslaag. De gebreken 

kunnen zich in de belevingswereld van de VIJF typisch voordoen als angsten, 

en de gedachte dat we ons moeten verschuilen of vluchten (maar door de 

tweede laag verschijnen de angsten vaak niet echt in de belevingswereld). De 

veiligheidslaag is gedeeltelijk verweven met de vermogenslaag en dat kan 

bijvoorbeeld resulteren in een fundamentele angst voor onmacht in het leven. 

 

De secundaire karakterlaag van de VIJF is verbinding. De angsten, en de 

gedachte dat we ons moeten verschuilen of vluchten en de fundamentele 

angst voor onmacht in het leven zijn gerelateerd aan de ander. Daarmee zal 

de VIJF zich bijvoorbeeld niet opgewassen voelen tegen de ander of de wereld 

in het algemeen. De verleiding van de VIJF zal bijvoorbeeld zijn om echt 

contact te mijden, te intellectualiseren en te observeren wat de ander doet 

zodat de ander geen gevaar vormt. Als de ander dan toch te dichtbij komt er 

wellicht gevoel in de belevingswereld van verloren zijn of niet opgewassen te 

zijn tegen de ander en kan er soort innerlijke bevriezing plaatsvinden waarin 

er helemaal geen gevoel meer is. Zo ontstaan verleidingen dat de VIJF 

afstand houdt, etc 

 

Generiek zal de verleiding van een VIJF bijvoorbeeld neigen naar observeren, 

afstand nemen, intellectualiseren, echt contact vermijden, anarchie etc  

 

Voorbeeld van type ZES: 

 

De primaire karakterlaag van de ZES is de veiligheidslaag. De gebreken 

kunnen zich in de belevingswereld van de ZES typisch voordoen als angsten 

en wantrouwen. De veiligheidslaag is gedeeltelijk verweven met de 

verbindingslaag en dat kan bijvoorbeeld resulteren in een sterk wantrouwen 

jegens de ander. 

 

De secundaire karakterlaag van de ZES is wederom veiligheid maar nu in de 

overlap met de vermogenslaag. De angst en het wantrouwen kunnen zowel 

door de primaire als door de secundaire veiligheidslaag heel sterk zijn. 

Gerelateerd aan het vermogen resulteert dit in wezenlijke onzekerheid over 

kunnen en weten. De verleiding van de ZES zal bijvoorbeeld zijn zekerheid te 

zoeken in de vorm van autoriteit bij de ander of bij zichzelf. Als de ander deze 

autoriteit niet biedt in de belevingswereld van de ZES dan zal de ZES zelf een 

autoriteit proberen te zijn. Zo ontstaat de verleiding dat de ZES zeer 

volgzaam is of juist zeer recalcitrant, etc 

 

Generiek zal de verleiding van een ZES bijvoorbeeld neigen naar autoriteit, 

volgzaamheid, recalcitrantie, etc  
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Voorbeeld van type ZEVEN: 

 

De primaire karakterlaag van de ZEVEN is de veiligheidslaag. De gebreken 

kunnen zich in de belevingswereld van de ZEVEN typisch voordoen als angst. 

De veiligheidslaag is gedeeltelijk verweven met de verbindingslaag en dat kan 

bijvoorbeeld resulteren in een sterke angst voor afwijzing. 

 

De secundaire karakterlaag van de ZEVEN is vermogen. De angsten zijn 

gerelateerd aan vermogen in de belevingswereld. Afwijzing en 

onmachtgevoelens zoals schuldgevoel zijn daardoor sterk met elkaar 

verweven. De verleiding van de ZEVEN zal bijvoorbeeld zijn om positief te 

doen in het contact zodat de ander niet negatief reageert. Als de ander dan 

toch negatief reageert komt er wellicht gevoel in de belevingswereld van falen 

of het helemaal niet kunnen. Zo ontstaat de verleiding dat de ZEVEN 

negatieve reacties vermijdt of praktisch gezegd spanning bij de ander 

probeert te vermijden, etc.  

 

Generiek zal de verleiding van een ZEVEN bijvoorbeeld neigen naar 

positiviteit, spanning vermijden, verdwijnen etc  

 

Voorbeeld van type ACHT: 

 

De primaire karakterlaag van de ACHT is de vermogensslaag. De gebreken 

kunnen zich in de belevingswereld van de ACHT typisch voordoen als onmacht 

(maar deze wordt ontkend door de secundaire laag). De Vermogenslaag is 

gedeeltelijk verweven met de verbindingslaag en dat kan bijvoorbeeld 

resulteren in een gevoel van onmacht ten opzichte van ieder ander of anders 

gezegd het gevoel dat de ander macht wil uitoefenen over de ACHT.  

 

De secundaire karakterlaag van de ACHT is veiligheid. De ACHT zal zich alleen 

veilig voelen als de ACHT het gevoel heeft dat de ander geen macht over hem 

heeft. De permanente verleiding van de ACHT zal bijvoorbeeld zijn om de 

ander te overheersen zodat de ander niet meer in staat is macht uit te 

oefenen over de ACHT. Als de ander zich niet laat overheersen zal een 

ontkenningsreactie optreden. De ACHT zal de buitenwereld gaan ontkennen 

en ook zijn gevoelens zoals angst en onmacht in de binnenwereld. Zo 

ontstaan verleidingen van de ACHT om de werkelijkheid te ontkennen, etc 

 

Generiek zal de verleiding van een ACHT bijvoorbeeld neigen naar 

overheersen, de werkelijkheid ontkennen, de ander aan te vallen etc  

 

Voorbeeld van type NEGEN: 

 

De primaire karakterlaag van de NEGEN is de vermogenslaag. De gebreken 

kunnen zich in de belevingswereld van de NEGEN typisch voordoen als 

onmacht, schuldgevoel en het gevoel het niet goed te doen. De 

vermogenslaag is gedeeltelijk verweven met de veiligheidslaag en dat maakt 

dat bijvoorbeeld ook faalangsten zich voordoen. Daarom probeert de NEGEN 

te voorkomen het fout te doen. 

 

De secundaire karakterlaag van de NEGEN is de vermogenslaag die overlapt 

met de verbindingslaag. De onmacht, schuldgevoel, faalangst en het houvast 
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zoeken om te voorkomen het fout te doen zullen daardoor extra sterk zijn en 

zullen in de belevingswereld van de NEGEN gerelateerd zijn aan de ander. De 

verleiding van de NEGEN zal bijvoorbeeld zijn om zich aan te passen aan de 

ander en te zijn en te doen zoals de ander zodat de NEGEN van de ander kan 

horen dat het goed is. Als deze reactie uitblijft komt de onmacht weer boven 

en volgt er in de belevingswereld van de NEGEN bijvoorbeeld een gevoel van 

het niet goed doen en komt de NEGEN wellicht in een impasse. Zo ontstaat de 

verleiding dat de NEGEN niets meer doet, etc.  

 

Generiek zal de verleiding van een NEGEN bijvoorbeeld neigen naar 

aanpassen, niets doen, iets of een ander nodig hebben etc.  


