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Om de weg naar de liefde, kracht, wijsheid en 

het licht in jezelf te vinden! 
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Inleiding                                                      9 

1 Mijn leven, mijn keuze ........... Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

1.1 Keuzes en je levensweg................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1.2 Keuzes en Breathfulness ............... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1.3 Zelfverantwoordelijkheid .............. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1.4 Congruente keuzes ........................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

1.5 Verlies nemen en loskomen van verhalen ........... Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

1.6 Conclusies en praktische tips ........ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2 Zielsbesluit, zwangerschap en geboorte ............Fout! 

Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.1 Het zielsbesluit .............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.2 Zwangerschap ............................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.3 Geboorte ....................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.4 Los van je moeder ......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.5 Breathfulness en zwangerschap ... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

2.6 Breathfulness en baby’s ................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3 Kindertijd                                                    
Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

3.1 Een zelfstandig en uniek wezen .... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.2 De wereld spelend ontdekken ...... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.3 De volgende fase in je kindertijd... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

3.4 Breathfulness, 4 pijlers en kinderen .................... Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

4 Puberteit en jongvolwassenheid ..... Fout! Bladwijzer 

niet gedefinieerd. 

4.1 Puberteit ....................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
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4.2 Eigen ruimte innemen .................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.3 Loskomen van je ouders ............... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.4 In contact zijn met jezelf ............... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.5 Aangaan van relaties ..................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

4.6 Jongeren, Breathfulness en de 4 pijlers ............... Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

4.7 Ademen met jongeren in Kenia .... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

5 Volwassenheid                                                  
Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

5.1 Balans mannelijke en vrouwelijke energie .......... Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

5.2 Mannelijke, vrouwelijke energie en chakra’s ...... Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

5.3 Mannelijke, vrouwelijke energie en relaties ........ Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

5.4 Relaties als spiegels....................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

5.5 Contact met je gevoelsleven ......... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

5.6 Hooggevoeligheid ......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

5.7 Van last tot kracht ......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

6 Afronding                                                   

Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

6.1 Verlies en rouw ............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

6.2 Verlies- en rouwverwerking .......... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

6.3 Heelt tijd alle wonden? ................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

7 Het enneagram als procesmodel .... Fout! Bladwijzer 

niet gedefinieerd. 

7.1 Negen stappen .............................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
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7.2 Cruciaal moment: eerste ingeving of mind? ........ Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

7.3 Het ravijn van het enneagram ...... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

7.4 Via voelen naar innerlijke wijsheid Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

7.5 Herhalende patronen .................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

7.6 Terugval: de start van de zoektocht..................... Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

7.7 Innerlijke bescherming .................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

7.8 Tijd, vertrouwen, focus én doen ... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

7.9 Voorbij het ravijn .......................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

7.10 Conclusies en praktische tips ...... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

7.11 Breathfulness als doorbraak ....... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

8 Je ziel op weg naar heelheid ................................ 15 

8.1 De levensfasen en het enneagram ..................................................... 17 

8.2 Leven in rollen of leven vanuit je essentie .......................................... 19 

8.2.1 De persoonlijkheid ........................................................................... 21 

8.2.2 De essentie ....................................................................................... 25 

8.3 De levensfasen geplaatst in het enneagram ....................................... 28 

8.3.1 De flow van het leven ................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

8.4 Conclusie ....................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

9 Vijf stappen op weg naar volwassenheid ...........Fout! 

Bladwijzer niet gedefinieerd. 

9.1 Zielsbesluit .................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

9.1.1 Valkuilen (op de laag van de persoonlijkheid) .. Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

9.1.2 Heling van stap 1 ........................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

9.2 Geboorte en de eerste levensjaren ..................... Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

9.2.1 Valkuilen (op de laag van de persoonlijkheid) .. Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 
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9.2.2 Heling van stap 2 ........................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

9.3 Kindertijd....................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

9.3.1 Valkuilen (op de laag van de persoonlijkheid) .. Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

9.3.2 Heling van stap 3 ........................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

9.4 Puberteit ....................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

9.4.1 Valkuilen (op de laag van de persoonlijkheid) .. Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

9.4.2 Heling van stap 4 ........................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

9.5 Jongvolwassenheid ....................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

9.5.1 Valkuilen (op de laag van de persoonlijkheid) .. Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

9.5.2 Heling van stap 5 ........................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

10 Naar volwassenheid en neutraliteit Fout! Bladwijzer 

niet gedefinieerd. 

10.1 Kinderlijke volwassenheid .......... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

10.1.1 Valkuilen (op de laag van de persoonlijkheid) Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

10.1.2 Heling van stap 6 ...................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

10.2 Volwassen volwassenheid .......... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

10.2.1 Valkuilen (op de laag van de persoonlijkheid) Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

10.2.2 Heling van stap 7 ...................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

10.3 Afronding .................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

10.3.1 Valkuilen (op de laag van de persoonlijkheid) Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

10.3.2 Heling van stap 8 ...................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

10.4 Neutraliteit .................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

10.4.1 Valkuilen (op de laag van de persoonlijkheid) Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

10.4.2 Heling van stap 9 ...................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
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10.5 De laatste stap naar puurheid (10) .................... Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

10.6 Resumé........................................ Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

10.7 Conclusie levensfasen ................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Bijlage Bewustzijnsniveaus ....... Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

Bijlage De emotionele centra ..... Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 

Extra bijlage De zevende hemel . Fout! Bladwijzer niet 

gedefinieerd. 
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Keuzevrijheid 

en 
zelfverantwoordelijkheid.  

 

Om te leven vanuit  

hart en ziel! 
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Inleiding 

Na de start van ons Breathfulness avontuur schreven we in 2013 samen 

ons eerste Breathfulness boek Een weg naar een verruimd leven¹. 

Diep van binnen wisten we dat er meerdere boeken zouden volgen, 

want de volheid van de adem is zoveel omvattend dat dit eerste boek 

pas het begin was. Het kon niet anders dan dat er nog vele nieuwe 

inzichten zouden volgen, die ons verder inspiratie zouden geven tot het 

schrijven van aanvullende boeken, waaronder dus dit boek over de 

levensfasen – de nieuwe dimensie van het enneagram.  

Marco: het enneagram heeft voor mij een speciale plek, want een stap 

voorwaarts in de reis naar mijzelf nam ik door mijn kennismaking 

met het enneagram. Totaal niet wetend waar het op uit zou komen, 

maar luisterend naar mijn gevoel, besloot ik, op een zaterdagavond 

in 2000, om een cursus enneagram te gaan volgen. Voor mij was dat 

toen een grote stap, omdat het niet alleen een cursus van een hele week 

was, het was ook nog eens in het buitenland. Ik had dit nog niet eerder 

gedaan en zelfs niet eerder bedacht om ooit zoiets te gaan doen. Op 

die bewuste avond las ik over een week met het enneagram op Ibiza 

en dit raakte mij dusdanig dat ik meteen voelde: dit is wat ik moet 

gaan doen, op reis naar mijzelf aan de hand van het enneagram. 

Tijdens de week op Ibiza kreeg ik vele inzichten en ervoer een gevoel 

van thuiskomen in mezelf. Halverwege de week belde ik naar 

Jacquelien om te vertellen dat ik een duidelijker beeld van mezelf had 

en mezelf beter begreep. Ik voelde dat er veel van me afgevallen was 

en ervaarde een enorme innerlijke kracht. Dat was het moment dat ik 

besloot om meer uit het leven te gaan halen en coach te worden. 

Ook nu, ruim twintig jaar later, heeft het enneagram nog steeds een 

betekenisvolle plaats in ons leven, vooral door de vele verdiepende 

levensinzichten en de verrijkende wijsheid die het enneagram biedt.  

Vele jaren geleden was ik, Marco, al gestart met het schrijven van de 

eerste pagina’s van een boek over het enneagram, maar toen wisten we 

nog niet dat het nog een paar jaar zou duren voordat we verder konden 

met dat boek. Ook wisten we niet dat het enneagram met Breathfulness 

een bijzondere en inspirerende combinatie zou worden. Dat werd pas 
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duidelijk in het voorjaar van 2015, toen we vernieuwende inzichten 

over het enneagram begonnen te ontvangen. Er ontvouwde zich in de 

jaren daarna een handboek wat je leidt naar de liefde, kracht, wijsheid 

en het licht in jezelf, waardoor dit boek nu pas geschreven kon worden 

inclusief de informatie over de nieuwe dimensie van het enneagram. 

Dit is geen boek met een uitgebreide uitleg over het enneagram op het 

gebied van persoonlijkheidstypering. Deze kennis hebben we in een 

apart boek uitgegeven – Je bent meer dan je denkt² – en is ook te lezen 

in veel andere goede boeken over het enneagram. In het boek Je bent 

meer dan je denkt beschrijven we de basis van het enneagrammodel en 

de negen enneatypes zoveel mogelijk vanuit een praktische invalshoek. 

In dit boek gaan we verder. Na hoofdstuk 1 over het belangrijke levens-

thema keuze beschrijven we in hoofdstuk 2 t/m 6 de levensfasen die we 

allemaal doorlopen in onze ontwikkeling als mens en als ziel. Daarna 

leggen we in hoofdstuk 7 aan de hand van een praktisch voorbeeld een 

andere dimensie van het enneagram uit, namelijk het procesmodel. 

De wijsheid van het enneagram als persoonlijkheidstypering is samen 

met het enneagram als procesmodel de basis voor de nieuwe dimensie 

van het enneagram: de levensfasen. De nieuwe dimensie beschrijven 

we in hoofdstuk 8 t/m 10. Deze dimensie biedt een overzichtelijke kijk 

op het totale leven. Het brengt heldere, logische bewustwording en 

geeft antwoorden op levensvragen aan de hand van het lijnenspel van 

het enneagram. Het vinden van antwoorden op levensvragen die je 

bewust of onbewust bezighouden brengt je dichter bij je essentie: je 

leven vormgeven vanuit wie je werkelijk bent. Het brengt vervulling 

door je leven in volheid te (be)leven, door je droom en je passie te 

herinneren en je talenten en kwaliteiten te ontplooien. 

Deze nieuwe dimensie van het enneagram is voor ons heel verrijkend 

geweest, en nog steeds! De inzichten hebben ons verder op een bewuste 

en innerlijke reis meegenomen door ons leven, door te laten zien hoe 

het leven bedoeld is. Dit bracht veel verheldering over hoe we ons leven 

hebben geleefd, de keuzes die we gemaakt hebben en waar we nog 

verruiming en bevrijding van onze essentie mochten realiseren. Het 

ontwaken gaat nog iedere dag door. De wijsheid die het enneagram als 

geheel in zich draagt is zoveel omvattend, dat we de verschillende 

dimensies niet meer los van elkaar kunnen zien. 



12 

We delen deze ervaringen al in onze workshops, Retreat, masterclasses 

en opleiding en nu is het tijd geworden om te delen middels dit boek.  

De inzichten, visie en ervaringen die we delen zijn ontstaan in de ruim 

20 jaar dat we werkzaam zijn in ons eigen centrum. De inzichten en 

ervaringen die mensen met ons deelden, vooral na het harmoniserend 

ademen, waren een bevestiging van wat we geleerd of gelezen hadden 

of zelf zagen en hoorden via onze verbinding met het hoger bewustzijn. 

De vragen die gesteld werden gaven inspiratie tot bewustwording over 

vele levensthema’s. Het waren mooie verrijkende momenten toen het 

onzichtbare verder zichtbaar werd. 

Met dit boek krijg je concrete handvatten om de kennis van de nieuwe 

dimensie van het enneagram in je leven toe te passen. Het boek is een 

handboek voor het leven en een bewustwordingsproces over de reis van 

je ziel op weg naar harmonie en zelfliefde.  

In dit boek staan diverse tips om de bewustwording in je dagelijks leven 

te integreren. Ervaar hoe we het lijnenspel van het enneagrammodel 

combineren met de levensfasen en hoe de kennis het regisseurschap 

over je eigen leven versterkt en de relatie met jezelf verder heelt.  

We nodigen je uit om te lezen met een open hart én een nieuwsgierige 

geest. Leg het boek regelmatig even weg en laat de woorden verder 

integreren. Als je slaperig wordt tijdens het lezen, geef dan je lichaam 

even rust om de energie verder te verwerken, zodat je kunt ontvangen 

wat het je brengt. Een verruimd bewustzijn helpt je om de zelfverant-

woordelijkheid volledig op te pakken, waardoor je welzijn toeneemt en 

er steeds meer balans komt tussen lichaam, geest en ziel. Balans in de 

vier pijlers, de belangrijke gebieden van je mens-zijn – ademhaling, 

voeding, beweging en ontspanning – ondersteunt je algehele welzijn, 

zodat het zelfhelend vermogen van je lichaam volledig actief is om je 

ziel te dragen op jouw weg naar binnen én het uitdragen van je liefde, 

kracht, wijsheid en licht.  

Het zijn onze ervaringen en blijf natuurlijk tijdens het lezen steeds 

voelen wat met jou resoneert en wat voor jou waardevol is en kan zijn.  

Hartegroet, Jacquelien en Marco 
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Leef 

 

Je bent hier op aarde gekomen 

met je eigen wensen en dromen 

op reis naar volmaaktheid. 

 

Welke ruimte wordt mij daarvoor gegeven? 

Hoe beïnvloedt de omgeving mijn leven? 

Heb ik voldoende ruimte voor mezelf? 

 

Diep van binnen schittert het nog 

zonder waas en zonder bedrog, 

het is nog volledig en puur. 

Je bent nu op het punt aangekomen 

om je liefde te laten stromen 

en te leven vanuit je echte natuur. 

Niemand kan dit voor je invullen, 

niemand kan jouw leven vervullen 

als jij jezelf in essentie niet kent. 

Neem daarom nu het besluit 

voor een leven vrij en voluit 

om te ontdekken wie jij echt bent. 

 

Niemand heeft meer wijsheid dan jij, 

voel je echter wel vrij 

om de wijsheid even ergens te lenen 

en dan weer verder te gaan 

op reis naar jouw bestaan 

en te lopen op je eigen benen. 

 

Jouw leven is zo waardevol. 

Jouw bestaan is zo liefdevol. 

Leef vanuit je essentie, je hart en je wijsheid! 

 

Je kunt dit omdat je weet wie je bent: 

het mooie mens dat God al kent! 

Marco 
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DE NIEUWE DIMENSIE 

LEVENSFASEN 
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Putten uit je eigen ‘kweekvijver’ brengt kracht, ideeën en 

inspiratie over jouw droom naar boven. 

 

Het licht dat in jou aanwezig is geeft helderheid  

over de vorm waarin je je droom gaat realiseren. 
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8 Je ziel op weg naar heelheid  

Na de voorbereidende hoofdstukken ben je aangekomen bij de essentie 

van dit boek: een nieuwe dimensie van het enneagram. Het is ontstaan 

door de unieke dynamiek van het lijnenspel, de diepgang binnen de 

persoonlijkheidstypering en het heldere procesmodel te combineren 

met de kennis van de levensfasen.  

We zijn nog steeds heel dankbaar en blij dat de combinatie van het 

enneagram en de levensfasen tot ons gekomen is. Het was en is voor 

ons een enorme verrijking in alles wat we doen. Op het moment dat 

Breathfulness stap voor stap vorm kreeg, maar voor ons nog bestond 

uit losse onderdelen, vroegen we aan onze begeleiders uit de hogere 

dimensies om een praktische en heldere kapstok waar we alle losse 

onderdelen aan op konden hangen om het tot een organisch geheel te 

maken. Het enneagram was ons niet vreemd, want in 2000 was Marco 

al begonnen om zich te verdiepen in het enneagrammodel, maar door 

onze interesse in de kracht en de wijsheid van de adem was het naar de 

achtergrond geschoven. Ineens, begin 2015, kregen we het enneagram-

model weer te ‘zien’. Langzaamaan kregen alle delen van Breathfulness 

een plek. Alles wat we tot nu toe gedaan hadden kwam organisch 

samen tot een heel helder, duidelijk en praktisch toepasbaar geheel: de 

werkelijke essentie van de weg van Breathfulness! De eenvoud gaf de 

diepgang waar we naar op zoek waren. Precies wat we op dat moment 

nodig hadden om de ziel een natuurlijke, tastbare plek te geven in de 

aardse, menselijke levensfasen. Nog steeds zijn we verwonderd als we 

het enneagram en de levensfasen gebruiken tijdens onze individuele 

consulten, workshops, Retreat, masterclasses en de opleiding: vragen 

krijgen antwoorden doordat  

complexiteit logica is geworden en verbanden zichtbaar zijn.  

De kennis en inzichten die we door Breathfulness en het enneagram, 

de afgelopen jaren hebben gekregen, hebben ons veel bewustwording 

en verdieping gebracht. Niet alleen door de vraagstukken van cliënten, 

maar ook door levensvragen die we zelf bewust en onbewust hadden. 

Door terugkerende thema’s waar we zelf nog tegenaan liepen. Het gaf 

ons onder andere antwoord op vragen als Waar sta ik in dit leven? 
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Waarom gaan bepaalde dingen zoals ze gaan? Waarom kan ik me 

niet of zo moeilijk losmaken van oude gewoonten? Wat is werkelijk 

volwassen zijn? Wat heb ik nodig om er voor de ander te zijn zonder 

mezelf te verliezen? Het bracht inzicht in de samenhang tussen alles 

wat we gedaan, gezien en ervaren hadden.  

Een heldere weg naar werkelijke volwassen volwassenheid op fysiek, 

emotioneel, mentaal, spiritueel en sociaal gebied. Een weg die leidt tot 

een krachtige, zelfbewuste persoonlijkheid die dienend is aan je hogere 

zelf (je essentie), de ander en de wereld. In de volgende hoofdstukken 

zal duidelijk worden waarom we het volwassen volwassenheid noemen.  

Het zijn hoofdstukken die je niet opeenvolgend hoeft te lezen, maar ook 

als losse gedeelten kan lezen. Ze sluiten helemaal aan op de informatie 

uit de vorige hoofdstukken en de andere boeken over Breathfulness. En 

bevatten veel nieuwe informatie over de reis van het leven, bekeken 

vanuit de persoonlijkheid en vanuit de essentie. Misschien niet altijd 

zichtbaar in de woorden, maar zeker voelbaar in de energie, omdat het 

overdragen van informatie vanuit de essentie veel verder gaat dan de 

woorden die je leest.  

Tijdens het lezen ‘luistert’ je lichaam mee; het absorbeert de energie en 

er kunnen gevoelens loskomen of je wordt andere sensaties gewaar. Of 

je vindt het moeilijk om je te blijven concentreren, omdat je (onbewust) 

geraakt wordt door wat je leest. Op die momenten vind je herkenning 

en wordt een diepe herinnering wakker hoe elke levensfase werkelijk 

bedoeld is en hoe de flow van het leven zou mogen stromen. Leg het 

boek dan even weg, neem tijd om de sensaties te onderzoeken en pak 

het boek op een later moment weer op. 

Door de dynamiek van het enneagram wordt zichtbaar hoe alle levens-

fasen met elkaar verband houden en elkaar wederzijds beïnvloeden. In 

de komende hoofdstukken geven we uitleg over deze dynamiek om de 

keuzes en lessen van je persoonlijkheid beter te begrijpen en in het 

grotere perspectief van de reis van je ziel te plaatsen. Het biedt onder-

steuning om waar nodig andere of nieuwe keuzes te maken, om weer 

terug te komen op het hoofdspoor van jouw leven.  
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Het brengt herkenning als je je hoofdspoor al volgt, de illusies van de 

mind doorziet en de werkelijke rol van je persoonlijkheid begrijpt.  

Herkenning geeft bevestiging en kracht, wat je zelfvertrouwen verder 

versterkt. Voel de tinteling van dankbaarheid door je heen stromen 

voor de besluiten die je genomen hebt, de lessen die je geleerd hebt of 

de stappen die je hebt gezet, al zullen ze zeker niet altijd gemakkelijk 

geweest zijn. 

8.1 De levensfasen en het enneagram 

Het enneagram helpt je ontwaken doordat je de verbinding met je ware 

essentie (opnieuw) ontdekt, voelt en bekrachtigt. Het maakt je bewust 

van de illusies waarin je gelooft en leeft. Door bewustwording doorzie 

je de gecreëerde verhalen van je persoonlijkheid en hoe deze verhalen 

je leven beïnvloeden en hebben beïnvloed.  

Hernieuwd bewustzijn geeft kracht om geconditioneerde en gecreëerde 

overtuigingen los te laten. Om vrij te komen van patronen, strategieën, 

maskers en rollen die vroeger zeker dienend waren, die je veel gebracht 

hebben, maar op dit moment in je leven niet meer dienend zijn. Want 

overlevingsstrategieën leveren je niet alleen (schijn)veiligheid op, maar 

zorgen er ook voor dat je je afsluit voor de mensen om je heen, voor je 

dierbaren, geliefden, vrienden, collega’s en moeder aarde. Zo mis je 

vele vreugdevolle en liefdevolle momenten. 

Het enneagram helpt je om de kwaliteiten, valkuilen, strategieën en 

motieven van je persoonlijkheid te doorzien. Met de nieuwe dimensie 

Levensfasen is het enneagram een nog completer model geworden om 

inzicht te krijgen in je rollen en maskers. Het zijn soms rollen ver weg 

van je essentie, van wie je werkelijk bent. Het begrijpen van de keuzes 

die je gemaakt hebt geeft moed en kracht om uit je comfortzone te 

stappen en los te laten wie je dacht te zijn.  

Inzicht in je persoonlijkheid brengt je nog dichter bij je essentie, want 

persoonlijke en spirituele ontwikkeling gaan hand in hand, waardoor 

je bewustzijn ruimer wordt en je werkelijk vervulling in je leven vindt. 

Dan verspil je geen onnodige energie meer aan het spelen van rollen en 

het dragen van maskers.  
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De negen levensfasen – zielsbesluit, geboorte en eerste levensjaren, 

kindertijd, puberteit, jongvolwassenheid, kinderlijke volwassenheid, 

volwassen volwassenheid, afronding en neutraliteit – bezien vanuit het 

enneagram is het herontdekken van de weg naar jezelf en je opnieuw 

verbinden met je hoofdspoor. Het is thuiskomen bij je ware zelf, bij wie 

je in essentie bent. Dit is authentiek leven.  

Het leven wordt eenvoudiger, waardoor je meer ruimte ervaart voor 

liefde geven en ontvangen, voor het voelen en beleven van innerlijke 

rust, plezier en levenskracht. Noodzakelijke ingrediënten om vanuit je 

hoofdspoor jouw waardevolle betekenis hier op aarde te creëren. Het 

leven waar je ziel zo naar verlangt.  

 

Leven vanuit je essentie maakt je bewuster van je eigen verlangens, 

behoeften en de grenzen die je nodig hebt. Het geeft kracht en moed 

om dit kenbaar te maken. Het maakt je vrijer, onafhankelijker en je 

ervaart een diep vertrouwen in en liefde voor jezelf. Je voelt verbinding 

met je geboorterecht (je bestaans- en keuzerecht), waardoor je met 

overgave en vertrouwen meebeweegt met wat zich aandient. 

 

Niet langer dragen van verantwoordelijkheden van anderen 

geeft ruimte. De vastgezette levensenergie stroomt weer 

vrij. Als je niet meer zo druk bezig bent met de ander en 

kijkt waar je werkelijk verantwoordelijk voor bent, blijkt 

dat je energie genoeg hebt om te doen wat je wilt doen. 
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8.2 Leven in rollen of leven vanuit je essentie 

 

 

 

Alle ervaringen van je persoonlijkheid tijdens de verschillende levens-

fasen dienen je op je weg om uiteindelijk volledig vanuit je essentie, 

vanuit onvoorwaardelijke liefde, te kunnen leven. Je hoeft niet eerst de 

hele reis te voltooien om dit te kunnen ervaren. Onderweg zullen er 

zeker al momenten zijn dat je (on)bewust ervaart dat je persoonlijkheid 

ondergeschikt is aan de diepere wil van je essentie; dat je je sterk 

verbonden voelt met een diep innerlijk weten: die momenten dat liefde 

en vertrouwen de drijfveren in je leven zijn. Het zijn momenten dat je 

je laat leiden door heldere, innerlijke ingevingen in plaats van je laten 

leiden door gedachten en emoties die voortkomen uit onverwerkte pijn 

en verwondingen uit je verleden of uit een verlies dat je wilt vermijden.  

Jacquelien: al 8 jaar gingen we met regelmaat naar Kenia en gaven 

we in de sloppenwijken van Nairobi consulten, Retreats en trainingen 

met bewustwording en ademwerk. Inmiddels hadden we door ons 

intense werk diepgaande contacten opgebouwd en voelden we met 

een aantal Kenianen een hechte en warme zielsverbinding. Kenia was 

een onlosmakelijk deel van ons leven geworden. Het moment dat mijn 

innerlijke stem voorzichtig de eerste signalen begon te geven dat we 

Op de laag van je persoonlijkheid 

speel je rollen om liefde, aandacht 

en waardering te krijgen, om gezien 

en gehoord te worden. Het speelt 

zich buiten je kern af. 

Op de laag van je essentie beleef 

je het leven zoals het werkelijk 

bedoeld is, doorzie je strategieën 

en integreer je levenslessen. Het 

is je binnenwereld, je kern. 
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Kenia los moeten gaan laten kan ik me nog heel goed herinneren. We 

bespraken het met elkaar, maar ik kon het me niet voorstellen, wilde 

het niet geloven en al helemaal niet voelen. Toch begon mijn innerlijke 

stem duidelijker te spreken en werden de signalen krachtiger. Het leek 

onvermijdelijk. Toen mijn ziel me tijdens een ademsessie liet zien 

waarom het echt nodig was om het project te beëindigen kon ik het 

begrijpen, toch wilde mijn persoonlijkheid deze keuze niet maken. Ik 

wilde de mensen, die zo’n belangrijke plaats in mijn leven hadden 

gekregen en waar ik van was gaan houden, niet loslaten en wilde dit 

verlies niet aangaan en voelen. Toch kwam het afscheid naderbij en 

december 2010 ging ik voor het laatst alleen naar Nairobi. Ik herinner 

me het moment nog levendig dat ik zat te wachten op de luchthaven 

voor mijn terugreis naar Nederland en mijn innerlijke stem luid en 

duidelijk zei ‘De reden waarom je naar Kenia bent gekomen is 

voltooid. Het is klaar’. Later heeft deze duidelijke boodschap me de 

kracht gegeven om afscheid te nemen, hoe moeilijk ik het ook vond. 

Nu, ruim 10 jaar later, kan ik erop terugkijken en begrijpen waarom 

ik deze keuze moest maken voor mijn, onze en hun zielsontwikkeling. 

Hoe pijnlijk mijn persoonlijkheid het ook vond.  

Herken je de momenten dat je je ziel of innerlijke stem duidelijk kon 

horen of voelen? Hoe verder jij je ont-wikkelt, des te frequenter, langer 

én bewuster je deze momenten ervaart. 

Het levenspad van de ziel koppelen we aan de negen stappen van het 

enneagram en doorlopen we stap voor stap, waarbij we gebruik maken 

van de kennis van het enneagram als persoonlijkheidstypering en als 

procesmodel. Deze afbeelding geeft de 

gelaagdheid van het enneagram visueel 

weer: het onderscheid tussen essentie en 

persoonlijkheid. Het is geen ‘plat’ model; 

het gaat de diepte in. Zo is het zichtbaar/ 

tastbaar om kwaliteiten en beperkingen 

van de negen enneatypes bij de juiste laag 

te plaatsen. Om het verschil en samenspel 

te zien, voelen en ervaren tussen essentie 

en persoonlijkheid. We lichten de essentie 

en de persoonlijkheid steeds apart toe.  

Laag van de 

persoonlijkheid 

Laag van de 

essentie 
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8.2.1 De persoonlijkheid 

Energietrillingen worden woorden en woorden geven betekenis aan de 

energie. De betekenis van woorden hangt af van je eigen interpretatie, 

kennis en associatie met het woord. Zeker woorden als persoonlijkheid 

en essentie zijn op meerdere manieren te interpreteren.  

Voor de helderheid schetsen we onze visie op wat we bedoelen met de 

persoonlijkheid en de essentie in het kader van dit boek en het 

enneagrammodel.  

Schematisch weergegeven en van bovenaf 

gezien, kom je als ziel naar de aarde. Je 

ziel is vormloos en kan niet op aarde 

bestaan zonder een vormgegeven Ik. Het 

vormloze deel is je kern of hogere zelf: het 

deel wat altijd verbonden blijft met het 

alwetende bewustzijnsveld. We noemen 

dit deel je essentie. Het vormgegeven deel 

waardoor je op aarde zichtbaar bent en 

als individu kunt bestaan noemen we je persoonlijkheid. Het is het deel 

wat zich in een aardse omgeving bevindt, ervaringen meemaakt en aan 

invloeden onderhevig is. Enerzijds de invloed en (universele) wijsheid 

van je essentie en anderzijds de invloed uit de buitenwereld. Hoe meer 

de persoonlijkheid zich richt op de buitenwereld hoe meer deze 

onderhevig is alle veranderingen en de invloeden van anderen, de 

maatschappij en de wereld. Hoe meer de persoonlijkheid zich richt op 

de essentie hoe meer de persoonlijkheid toegang heeft tot de liefde, 

wijsheid, kracht en kernkwaliteiten van de essentie.  

Als mens besta je dus uit twee delen: essentie en persoonlijkheid, 

waarbij je de essentie kunt zien als een vat vol liefde, wijsheid, kracht, 

kwaliteiten en talenten die je meegenomen hebt uit de zielendimensie. 

Het is je gegeven. Bij de geboorte zijn het nog potentiële zaadjes die tot 

bloei mogen komen. De persoonlijkheid staat voor datgene wat je na de 

geboorte als mens geleerd en verworven hebt in dit leven; de kennis en 

de ervaring van alle invloeden uit de buitenwereld. Je kunt beide delen, 

Buitenwereld 

Persoonlijkheid 

Essentie 
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essentie en persoonlijkheid, soms moeilijk van elkaar onderscheiden. 

Ze hebben elkaar nodig voor zowel je persoonlijke als spirituele groei. 

 

Het woord persoon komt van het Latijnse woord persona wat masker 

betekent. Met dit masker, met deze persoonlijkheid, met alles wat je 

denkt, weet, doet, leert, hebt en kunt, treed je de wereld tegemoet, laat 

je jezelf zien, handel je.  

De persoonlijkheid is een prachtig en onmisbaar instrument om op 

aarde te zijn. Vaak wordt het je ego genoemd wat ik betekent. Toch is 

er een subtiel verschil tussen persoonlijkheid en ego.  

Het ego is het onbewuste deel van je persoonlijkheid wat je leerlessen 

bevat en je hulpmiddel is tot verdere groei en ontwikkeling. Zie het ego 

als het deel van je persoonlijkheid die zich overal mee identificeert, het 

persoonlijk maakt en op zichzelf betrekt. Het ego bestaat uit opgedane 

pijnlijke ervaringen, meningen en waardeoordelen, conditioneringen, 

overtuigingen, houdingen en overlevingsstrategieën die je aangeleerd 

of overgenomen hebt. En die niet in overeenstemming hoeven zijn met 

wie je in essentie bent. Het ego heeft vaak een ongunstige beladenheid 

door de afhankelijkheid van anderen en focus op de wereld om je heen.  
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In sommige spirituele stromingen wordt geadviseerd om het ego los te 

laten, maar je ego is een deel van je persoonlijkheid en zonder persoon-

lijkheid kun je niet als individu op aarde zijn. Je ego zorgt dus voor 

innerlijke groei en is een waardevol deel op je aardse reis. 

Als we kijken naar het dieptemodel van 

het enneagram bevindt het ego zich op de 

bovenste laag, welke de aardse, duale of 

fysieke dimensie genoemd wordt. Het is 

de laag aan de oppervlakte, de laag waar 

de invloed van de omgeving vaak sterk 

aanwezig is.  

Wanneer je persoonlijkheid sterk gericht 

is op de buitenwereld staat je ego aan het 

roer en is er op deze laag weinig tot geen verbinding met je kern van 

liefde, kracht, wijsheid en licht. Er is grote mate van afhankelijkheid 

van de buitenwereld. Je identificeert of vergelijkt je met de ander en 

zoekt de liefde, aandacht en waardering buiten jezelf.  

Door de geboorte en het gemis aan verbinding met je essentie leef je 

enerzijds in de verwarring dat de ander jouw tekorten, behoeften of 

leegte moet invullen, waardoor afhankelijkheid en voorwaardelijkheid 

ontstaan. Anderzijds is er door de pijnlijke afscheiding van je moeder 

een diepe basisovertuiging ontstaan dat liefde, aandacht en waardering 

verdiend moet worden door er iets voor te moeten doen. Het is de 

paradox van aantrekken en afstoten, van verlangen en vermijden.  

Je ego leeft vooral in het bewustzijn van angst en tekort en geeft je 

voortdurend impulsen om datgene wat je mist te zoeken in de buiten-

wereld. Het zijn impulsen om je in beweging te brengen en je te laten 

groeien. De valkuil van je ego is dat het niet tevreden is: het is nooit 

genoeg en is altijd op zoek naar meer… Je ego brengt je terug naar het 

verleden of jaagt je naar de toekomst waar het beter en mooier is.  

Door het continue streven om anders te zijn dan je in essentie bent, 

ontstaat er spanning, verstarring en inflexibiliteit, zowel in je geest als 

voelbaar in je lichaam.  
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Door de spanning vernauwt je bewustzijn, leef je hoofdzakelijk vanuit 

de beperkende kant van je eigen enneatype. Hierdoor lukt het in het 

dagelijks leven vaak niet om ook de kwaliteiten en eigenschappen van 

de vier direct aangrenzende enneatypes te gebruiken (lees meer hierover in 

hoofdstuk 2 boek Je bent meer dan je denkt).  

Je beperkt je op de laag van de persoonlijkheid vaak tot een of twee 

aangrenzende enneatypes. Een vernauwd bewustzijn zorgt er ook voor 

dat je op de laag van de persoonlijkheid de kwaliteiten van je eigen 

enneatype juist te sterk inzet, waardoor de kwaliteit een valkuil wordt. 

Je ego zet deze kwaliteit te sterk in ter vermijding van oude pijnlijke 

herinneringen en trauma’s. Enerzijds om je te beschermen tegen nog 

meer pijn, anderzijds om deze pijnlijke ervaringen niet meer te voelen.  

Door je persoonlijkheid te ontwikkelen en je steeds meer te richten op 

je essentie is identificatie en vergelijken met anderen en je omgeving 

niet meer nodig. Je hoeft niet alles meer op jezelf te betrekken en leert 

onderscheiden wat van jou is en wat van de ander is. Zo ontstaat een 

gezonde en zelfbewuste persoonlijkheid die zich laat leiden door zijn 

essentie en is er geen ruimte meer voor het angstige en opjagende ego. 

Hierna maken we voor het leesgemak geen onderscheid meer tussen 

ego en persoonlijkheid en hebben het over persoonlijkheid. 

In de context van het enneagram sta je steeds voor een keuze.  

• Op welke laag wil ik leven, vanuit 

welke laag ervaar ik de wereld?  

 

• Blijf ik in herhalende patronen op de 

laag van de persoonlijkheid? 

 

• Of ga ik daadwerkelijk de diepte in op 

weg naar mijn essentie?  
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Ook als je op de bovenste laag blijft, kun je de kwaliteiten van het 

betreffende enneatype benutten, maar het kost je aanmerkelijk meer 

inzet en energie dan op de laag van je essentie.  

8.2.2 De essentie 

Ook hier nog even voor de duidelijkheid onze visie op wat we bedoelen 

met de essentie. Je essentie, ofwel je ziel, is dat deel wat aangeboren is. 

Het is de blauwdruk die bij de conceptie en geboorte al aanwezig is. 

Alles wat je vanuit je essentie doet gaat je gemakkelijk af. Je benut je 

kwaliteiten en talenten op een hele natuurlijke manier, het gaat in een 

flow, waardoor je ze vaak niet ziet of herkent als kwaliteit. Ook als 

kwaliteiten en talenten nog niet benut worden blijven ze op de laag van 

je essentie aanwezig als potentieel.  

Je essentie is het stabiele, onveranderlijke deel in jou dat 

altijd aanwezig is in het nu. Op de laag van je essentie ervaar je de 

kracht, wijsheid en diepere betekenis van 

elk enneatype. Hier liggen boodschappen 

en antwoorden op al je levensvragen, die 

helder maken wie je werkelijk bent. Ze 

geven vervulling en bezieling aan jouw 

bijdrage hier op aarde. Je leeft vanuit een 

innerlijk weten. De laag van je essentie 

voelt heel natuurlijk aan, kost geen extra 

energie en je leven gaat zoals je leven 

werkelijk bedoeld is! Wat niet wil zeggen 

dat je geen uitdagingen en hobbels tegenkomt      , maar de schaduw op 

de laag van de persoonlijkheid is niet aanwezig.  

Stap voor stap, door ervaringen die je opdoet, verwondingen die je 

heelt en levenslessen die je integreert, wordt de bewuste keuze om van-

uit de laag van je essentie te handelen een natuurlijk automatisme. Je 

leeft op deze laag vanuit je essentietype én benut relatief makkelijk de 

eigenschappen en kwaliteiten van de andere vier direct aangrenzende 

enneatypes. Ook de kwaliteiten van de andere vier enneatypes worden 

makkelijk(er) bereikbaar 
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Innerlijk weten 

Je essentie laat je niet zoeken naar liefde, aandacht en waardering 

buiten jezelf, maar herinnert je eraan dat het al in je aanwezig is. Dit 

wordt voelbaar vanaf het moment dat je congruent wordt met de keuze 

van je ziel om hier op aarde te incarneren, in de leefomstandigheden 

waarin je geboren en opgegroeid bent. Je ziet de keuze om geboren te 

worden niet langer als een pijnlijke afsplitsing, niet als gevoel van 

afscheiding, maar als de weg om levenservaringen op te doen. Je komt 

tot het besef dat het gevoel van afscheiding noodzakelijk was om als 

individu je leven vorm te geven en verder te groeien naar puurheid. Er 

is een innerlijk weten dat jouw zielskeuze om geboren te worden in deze 

omstandigheden, bij deze ouders en op dit moment in de geschiedenis, 

de eerste belangrijke keuze is die je gemaakt hebt. Door dit besef kom 

je los van wijzen naar, beschuldigen van, strijden tegen of (emotioneel) 

afhankelijk zijn van de ander. Je vindt vrede met het verleden; het is 

zoals het is en ziet het als een reeks van levenslessen. Een essentiële 

stap om thuis te komen in jezelf en het leven te (be)leven vanuit je 

essentie.  

 

Op elk moment kun je beslissen om je toekomst te veranderen door 

anders te gaan denken en bewuster te gaan voelen. Elk moment kun je 
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kiezen om authentiek en vrij te zijn. Elk moment kun je kiezen voor het 

pad van Goddelijke liefde.  

Blijf je bewust dat jij continu een keuze hebt en keuzes kunt maken! 

Voor ieder enneatype wordt in de onderstaande tabel in kernwoorden 

het verschil tussen persoonlijkheid en essentie weergegeven. 

Enneatype 

Het niveau van je 

persoonlijkheid  
Het niveau van je 

essentie  

1 Perfectionist legt de perfectie buiten 

zichzelf 

ziet de perfectie van 

(im)perfectie 

2 Helper is gericht op de ander 

om iets te ontvangen 

doet alles vanuit 

onvoorwaardelijkheid 

3 Winnaar vormt zich op basis van  

de buitenwereld 

straalt en leeft 

innerlijke grootsheid 

4 Romanticus voelt zich onbegrepen 

en zoekt continu 

ziet de schoonheid en 

voelt de echtheid 

5 Waarnemer vergroot wijsheid door 

aangeleerde kennis 

vertrouwt op de eigen 

innerlijke wijsheid 

6 Loyalist heeft de buitenwereld 

nodig, maar twijfelt 

ondersteunt vanuit 

authenticiteit 

7 Avonturier vlucht in veelzijdigheid 

en leeft oppervlakkig 

realiseert, innoveert  

en integreert 

8 Baas leidt door overrulen en  

speelt een machtsspel 

heeft een energieke, 

inspirerende kracht 

9 Bemiddelaar bemiddelt, toegankelijk 

en toch onzichtbaar 

neutrale aanwezigheid 

en vrij van oordelen 

 



29 

We hebben allemaal verbinding met onze kern, met onze essentie. 

Echter, door de waas van niet verwerkte verwondingen is je bewustzijn 

vernauwd en de verbinding minder voelbaar. Groeien is ervoor kiezen 

om deze verwondingen te helen en te integreren. Elke verwonding die 

geheeld wordt en levensles die geïntegreerd wordt, zorgt ervoor dat de 

verbinding met je essentie verder opengaat. Je authentieker bent en 

meer innerlijke rust, puurheid en onvoorwaardelijke liefde ervaart.  
 

De verbinding met je essentie, de Bron, is, was en zal er 

altijd zijn. Jij bepaalt zelf hoe sterk je deze verbinding 

ervaart en beleeft. 

 

Hoe meer je je bewust wordt van de nog aanwezige verwondingen en 

schaduwkanten van je persoonlijkheid, hoe meer ruimte er komt voor 

de wijsheid van je essentie. De lessen die je leert op de laag van je 

persoonlijkheid én de kracht en wijsheid die je ontdekt op de laag van 

je essentie, zijn beide nodig om je leven in volheid te beleven.  

8.3 De levensfasen geplaatst in het enneagram  

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de karaktertypologie – de negen 

persoonlijkheidstyperingen vanuit essentie en persoonlijkheid – en het 

procesmodel gecombineerd met de negen levensfasen.  

1) zielsbesluit 

2) geboorte en de eerste levensjaren 

3) kindertijd 

4) puberteit  

5) jongvolwassenheid 

6) kinderlijke volwassenheid 

7) volwassen volwassenheid 

8) afronding  

9) neutraliteit 

Het is belangrijk om deze levensfasen te bezien vanuit de ontwikkeling 

als mens en niet vanuit leeftijd. Natuurlijk ga je met het vorderen van 

je leeftijd steeds door naar een andere levensfase, maar als er stagnatie 

is in je persoonlijke en spirituele groei, wil dat niet zeggen dat je in je 

ontwikkeling als mens en ziel al toe bent aan een volgende fase.  
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Mensen kunnen bijvoorbeeld qua leeftijd in de volwassen fase zitten en 

toch in bepaalde situaties – vaak in momenten van stress – kindgedrag 

vertonen. Ze reageren dan vanuit een nog niet geheelde verwonding die 

ontstaan is in de kindertijd. Verderop in dit hoofdstuk staan we er 

uitgebreid bij stil dat dit vanuit het enneagram gezien verklaarbaar en 

zichtbaar is via de binnenlijnen van het model.  

In onderstaand overzicht de kernthema’s van de negen levensfasen, die 

we in hoofdstuk 9 en 10 uitgebreid gaan beschrijven.  

 

Punt Levensfase Thema 

1 zielsbesluit 
toekomstgericht en  

de perfecte weg kennen 

2 geboorte en de eerste 

levensjaren 

empathie en  

aansluiting met de ander 

3 kindertijd 
de wereld om je heen is 

verrijkend en belangrijk 

4 puberteit 
de ontdekkingstocht van  

je innerlijke gevoelswereld 

5 jongvolwassenheid 
wijsheid is belangrijk en  

geeft vertrouwen 

6 kinderlijke 

volwassenheid 

beweging om authentiek in 

de wereld te staan 

7 volwassen 

volwassenheid 

creativiteit en flexibiliteit  

zorgen voor integratie 

8 afronding 
je hebt je plaats volledig en 

volwaardig ingenomen 

9 neutraliteit 
innerlijke rust, harmonie en 

onvoorwaardelijkheid 
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De levensfasen zijn ingedeeld twee hoofdstukken. In hoofdstuk 9 

beschrijven we de eerste vijf levensfasen (stappen) op de weg naar 

volwassenheid.  

stap 1  – zielsbesluit  

stap 2  – geboorte en de eerste levensjaren  

stap 3  – kindertijd  

stap 4  – puberteit  

stap 5  – jongvolwassenheid  

 

In hoofdstuk 10 beschrijven we de volwassen levensfasen.  

stap 6  – kinderlijke volwassenheid 

stap 7  – volwassen volwassenheid  

stap 8  – afronding  

stap 9  – neutraliteit 

 

Aanwezigheid 
Neutraliteit 

Harmonie 
9 

Levensdoel 

  1 Perfectie 
        Zielsbesluit 

 

    Er zijn 

    2 Hulp 
      Geboorte en    
     eerste levensjaren 

 
        Vorming 

    3 Identiteit 
   Kindertijd 

                 Herinneren  

    4 Voelen 
 Puberteit 

 

              Wijsheid 

                Denken 5    
      Jongvolwassenheid 

 

                   Authenticiteit 

         Laten zien 6     
                      Kinderlijke    

                       volwassenheid 

 

                   Levensvreugde 

         Avontuur 7     
                   Volwassen    
          volwassenheid 

 

                         Levenskracht 

      Leiderschap 8     
            Afronding    

                     




