
Waarom reageer ik zoals ik 

reageer, en stel ik tot mijn 

verbazing vast dat mijn partner, 

vriend of collega ánders reageert 

op dezelfde situatie? 

 

Waarom val ik steeds in dezelfde 

valkuilen en kom ik telkens over 

dezelfde dingen in conflict? 

 

Hoe kan ik groeien naar meer 

begrip en mildheid, met mezelf 

en de mensen met wie ik samen 

leef en werk? 

 

Hoe kan ik de tegengestelde 

krachten die ik in mezelf herken, 

verzoenen met elkaar en ze 

allemaal aan bod laten komen? 

 

Wie wijst een weg naar meer 

eenheid met mezelf, de wereld 

en de mensen? 

 

Wat kan ik doen om met dit 

soort vragen daad-werkelijk aan 

de slag te gaan? 

 

 

Hierover zullen we het hebben … 

 

 

leertraject 

Enneagram 
 
 

 
 
 

een groeiweg naar wijsheid, 
zelfkennis en harmonie 
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Het Enneagram is een wijsheidsweg – 
en daarmee zoveel meer dan louter een 
‘psychologisch systeem’, en ook niet 
gebonden aan één tijd of cultuur. 
 

Het Enneagram gaat uit van de eenheid 
van de hele werkelijkheid, en van de 
mogelijkheid tot eenheid die elke mens 
in zich draagt. 
 

In aanvang bekijken we die eenheid 
echter gefragmenteerd, eenzijdig. Het 
Enneagram gaat uit van negen (‘ennea 
in het Grieks) manieren om de wereld en 
het leven te benaderen.  
 

Elk van die benaderingen heeft haar 
sterktes en zwaktes. We hebben ze 
allemaal nodig om tot eenheid te 
komen. Het is dus ‘wijs’ onze eigen 
eenzijdigheden te kennen, om er niet in 
vast te lopen en om ze te verbreden. 

 
Het Enneagram, een samenballing van 
eeuwenlange menselijke ervaring uit 
diverse wijsheidscholen, wijst ons een 
weg daarheen. 
 
Op die weg gaan we samen aan de slag 
in dit leertraject. 
 



Wat mag je van het leertraject 
verwachten? 
 

Een grondige kennismaking met het 
Enneagram als geheel,  
met de diverse types en hun mechanismen,  
en de groeiwegen die erin vervat liggen. 
Ondersteuning om je eigen type te 
helpen vinden en waarderen. 
Uitwisseling in de groep en oefeningen 
voor thuis of het werk om dit alles te 
integreren in je dagelijks leven. 

 
Wat verwachten wij van de 
deelnemers? 
 

Volledig engagement voor de reeks. 
Bereidheid om in alle openheid naar het 
eigen functioneren te kijken en 
daarover te delen in de groep. 
Bereidheid te leren van en aan elkaar, 
en dus ook elkaar met respect voor 
ieders eigenheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 maandelijkse bijeenkomsten, 
telkens op woensdag 
van 14u00 (onthaal 13u30)  
tot 21u00 
 
27 april 
18 mei 
22 juni 
(indien mogelijk houden we een 
tussendag op 10 augustus) 
28 september 
26 oktober 
23 november 
 
Deze worden georganiseerd door  
en vinden plaats in  

het Onderweghuis 

Grote Baan 121, 2235 Hulshout 
 
Begeleiding:  
pr. Wouter Deruwe, vanuit 25 jaar 

ervaring met geestelijke begeleiding en 
opleiding aan het Titus Brandsma Instituut 
Nijmegen en het St.-Anselm Institute for 
Spiritual Leadership Margate. 
Chris Smits, coördinator Presentie en 

geestelijk begeleider, met opleiding aan het 
Titus Brandsma Instituut Nijmegen 
 
 

Inschrijven: 
 
door aanmelding bij 
Chris Smits: 0499/45.74.56 
Wouter Deruwe: 0472/66.81.98 
 
en overschrijving van  
€ 300,00 
op rekening 
BE47 9796 4400 0280 

van Verbonden Leven 
 
(Deze som omvat de 6 bijeenkomsten, 
teksten en avondmaal.) 
 


