
NL 
 

Open Healing Evening  Date:  -   10 September 2013 

Zutphen Time:  -  19:30 to 22:00 
          Coffee & Tea: 19:00 
 Place: - Three Fires Meeting Place 
                   Deventerweg 119a 
                   7230 AE Zutphen 
            T 0575-543715  -  M 06-12295443 

Joseph Holzer -   06-48465097 Cost:  - 12 €  or donation 

Website - www.spiritual-arts-academy.com/open-healing-
evening/ 

Next Date:  -      15 October 2013 
                            26 November 2013 
                            10 December 2013 

 
  
 

Open Healing Evening  Date:  -   26 September 2013 

Amsterdam Time:  -  19:30 to 22:00 
          Coffee & Tea: 19:00 
 Place: - Centrum de Roos - Hoekkamer 
                   P.C. Hooftstraat 183 
                   1071 BW Amsterdam 
                   020-6890081 

Joseph Holzer -   06-48465097 Cost:  - 12 €  or donation 

  Website - www.spiritual-arts-academy.com/open-healing-
evening/ 

Next Date:  -  31 October 2013 
                        28 November 2013               
                        19 December 2013 

                       
 
 

Open Healing Evening  Date:  -   23 September 2013 

Amersfoort Time:  -  19:30 to 22:00 
          Coffee & Tea: 19:00 
 Place: - Mens en Intuitie  
                  Stovestraat 25 
                   3811 KA Amersfoort 
                   06-48465097 

Joseph Holzer -   06-48465097 Cost:  - 12 €  or donation 

   Website - www.spiritual-arts-academy.com/open-healing-
evening/ 

Next Date:  -  28 October 2013 
                        25 November 2013 
                        16 December 2013 

  



  
               

Gebruik van het Idee van het Enneagram voor 
Spirituele Transformatie via Generator Krachtvelden 

 
 
1) Algemeen Welkom – Speciale Introductie voor nieuwe deelnemers; 
 
2) Het plaatsen van namen in de Schaal voor Lange Afstands Healing;  
 
3) Het opzetten van de ruimte voor healing – (aanroepen van de Engelen, 
gidsen en helpers)  
 
4) Begroeting van de gemeenschap van Aartsengelen van Creatie; 
 
5) Aanmaken connecties met de Engelen van de Hogere Wetten (Engelen 
van Hoge Magie); 
 
6) Het vinden van onze eigen ruimte – een moment om bewust te worden 
van lichaam & Spirit; 
 
7) Gronden, gronden van de kamer, het laten stromen van energieën;  
 
8) Uitvoeren van Ki-Ademhaling;  
 
9) Gebed van de avond – Een gebed, aangepast van “een Bericht van 
Babaji”; 
 
10) Neem een moment om Dankbaarheid te Uitten; 
 
11) Presenteren van de informatie over: Gebruik van het Idee van het 
Enneagram voor Spirituele Transformatie via Generator Krachtvelden;   
 
12) Uitvoeren van gronding en centrering  
 
13) Uitvoeren Ki-Ademhaling; 
 
14) Uitvoeren van Gouden Zon Opvulling; 
 
15) Afsluiting (met dankbaarheid) van de Open Healing Avond;  
 
16) Afsluitend gebed. 

 



Een gebed, aangepast van “een Bericht van 
Babaji” 

Mogen wij verzoeken de hele mensheid lief te hebben en te dienen,  en 
openstaan om iedereen te helpen;  

Mogen we opgewekt, welgemanierd en een dynamo van niet te 
onderdrukken blijdschap zijn;  

Mogen we god zien in ieder gezicht;  
Mogen we zien dat elke heilige een verleden heeft en iedere zondaar een 

toekomst;  
Mogen we ons inspannen om iedere ziel te prijzen;  

Mogen de moed vinden om origineel en inventief te zijn en te durven, 
durven en nog meer te durven;  

Mogen we op onze eigen plek staan en niet te leunen op de geleende staf 
van een ander;  

Mogen we ons toewijden aan het denken van onze eigen gedachten en 
geheel zijn wie wij zijn;  

Mogen we erkennen dat alle Perfectie en alle Deugden van de Godheid 
 verborgen zijn in Onszelf;  

Laat ons streven om dit te onthullen en laat zijn Gratie ons vrij, -en 
zelfstandig maken;  

Mogen we bidden dat onze essentie wordt zoals die van een roos,  die 
hoewel stil van spraak, mag spreken in de schoonste spraak van de geur;  
En mag onze levenswandel een immer uitdijende uitdrukking van Liefde 

worden.  
- Amen. 

 
 
   
 
                       Afsluitend Gebed 
 

Vrede is in de hemel, vrede is op de aarde en in de wateren. 
De kruiden, de planten en de bomen zijn allen vol met vrede. 
De Goden zijn vredig. 
Alles in het universum is doordrenkt met vrede. 
Moge deze eeuwige, universele vrede onze zielen en wezen binnengaan.  
Vrede, vrede, vrede zij met ons allen. - Amen. 
 
 



  
Gebruik van het Idee van het Enneagram voor 

Spirituele Transformatie via Generator Krachtvelden 
 

 
Introductie 
 
In deze Open Healing Avond, gaan we een serie van healingen uitvoeren gebaseerd op 
de ideeen en concepten van het Enneagram. Op dit moment wordt, het Enneagram 
gebruikt als hulpmiddel in het gebied van persoonlijkheids typologie waar het inzicht 
geeft in zowel de aard van personen en het functioneren van systemen van mensen. 
Oorspronkelijk was het gecreeerd als hulpmiddel, systeem voor het ondersteunen van 
spirituele groei en innerlijke ontwikkeling. In sommige kringen wordt het nog steeds 
op deze manier ingezet op een moderne westerse manier.  
 
De intentie van de Open Healing Avond is om de originele ideeen, concepten en 
structuur van het Enneagram te gebruiken om een serie van Spirituele Healingen uit te 
voeren. De aard van de typologie van het Enneagram leent zichzelf ervoor om te 
werken met innerlijke Magische Standbeelden. Een Magische Standbeeld kan worden 
ingezet als een perfecte representatie van een specifiek Enneagram type; een 
Enneagram van opgebouwd uit 9 Magische standbeelden kan worden gebuikt om een 
individu weer te geven. Het is belangrijk om te herkennen dat het model van het 
Enneagram op gebied van psychologische en persoonlijkheids systemen, iemand zijn 
of haar dominante type en daarmee de basis van actie en reactie patronen kan laten 
zien, een individu in realiteit een combinatie van alle negen Enneagram types is. We 
kunnen dus waarnemen dat alle negen persoonlijkheids types altijd operationeel zijn 
binnen elk van ons, sommigen meer aan de oppervlakte en duidelijker waarneembaar, 
waar anderen meer op het onbewuste gebied (of onderbewuste) actief zijn en daardoor 
minder makkelijk waarneembaar, toch zijn ze allemaal actief binnen de psyche.  
 
Eenmaal gecreeerd als set van Magische Standbeelden als Perfect Symbool, kunnen we 
verschillende vormen van Spiritueel Healing op de Magische Standbeelden uitvoeren. In 
deze Open Healing Avond, worden metaphysische krachtvelden voornamelijk ingezet 
als bron voor Spirituele Healing. Vervolgens volgens de Universele Wetten, worden de 
voordelen/effecten van de healing op de geleiders, de Magische Standbeelden, naar elk 
individu overgebracht.  
 
Deze Open Healing Avond zullen we achtergrond informatie geven gerelateerd aan het 
Enneagram, het huidig gebruik ervan, de Enneagram types, Historische achtergrond 
informatie en het systeem zoals het origineel ontworpen is door Oscar Ichazo.  

 
 
Achtergrond Informatie – Enneagram  
 



Het Enneagram – Het huidig gebruik  
 
Het Enneagram voorziet in de methodologie of typologie van persoonlijkheids typen en 
voorziet in een  beschrijvend systeem van de aard van de interactie tussen deze typen. 
Het wordt tegenwoordig ook gebruikt om inzicht te geven in en een kader te bouwen 
voor het beschrijven van de complexe processen in menselijke interactie en systeem 
dynamiek tussen mensen. Bijvoorbeeld, het Enneagram wordt ingezet om zakelijke 
applicaties te begrijpen, relaties, ouderschap, culturele verschillen en in persoonlijke 
groei. Een bron (http://www.enneagraminstitute.com/practical.asp#.UZXuWZV1BUS) 
claimt “we kunnen het Enneagram ook inzetten om meer inzicht te krijgen in 
academische psychologie, filosofie, educatie, biografie, kunst (de stylen van 
componisten en creatieve artiesten), mythologie en de studie van de achetypen, religie 
en mystisism, gebed en meditatie, spiritualiteit en spirituele orientatie, psychologische 
testen, hersen chemie, acteren en casting, advertenties, verkoop, marketing, en alle 
vormen van communicatie, verschillende vormen van therapie (en de persoonlijkheden 
van de psychologen welke ze gecreerd hebben), huwelijk, carriere, juridische hulp, 
sport coaching, advocaten en jury selectie, politiek en verschillende dimensies van 
culturele studies.   
 
De methodiek van het Enneagram is gebaseerd op negen distinctieve typen. 
Verschillende Enneagram ontwikkelaars en leraren hebben de namen veranderd van 
sommige types, om het Enneagam toepasbaar te maken voor specifieke functies, zoals 
voor zaken. De namen voor de Negen Enneagram typen zijn verschillend voor 
verschillende auteurs ( Helen Palmer, Don Richard Riso en Russ Hudson, The 
Enneagram Institute) : 
 
 Type 1) - De Perfectionist;           Hervormer;            De hervormer; 
 Type 2) - De Gever;                       Helper;                de Mentor; 
 Type 3) - De presteerder;               Presteerder;             Presteerder; 
 Type 4) - De Tragische Romanticus;    Individualist;       Ontwerper; 
 Type 5) - Observeerder;                      Onderzoeker;        Onderzoeker; 
 Type 6) - Soldaat;                         Trouw;               Probleemoplosser; 
 Type 7) - Enthousiast;                         Enthousiast;           Enthousiast; 
 Type 8) - Baas;                              Uitdager;           Uitdager; 
 Type 9) - Vredestichter;                      Vredestichter;          Vredestichter  
 
Het Enneagram – de Types 
 
De beschrijving van de negen Enneagram typen worden door verschillende bronnen 
beschreven. Goede algemene beschrijvingen zijn te vinden op 
http://www.ennea.com/default.htm en 
http://www.enneagraminstitute.com/history.asp#.UZYCRJV1BUT.  
Een beschrijving van de negen Enneagram typen voor bedrijven kan gevonden worden 
op http://www.enneagraminstitute.com/practical.asp#.UZX92JV1BUS . 
 



Het is mogelijk om een test te doen op het internet om te bepalen welk type je bent. 
Het lezen van de beschrijvingen op de site en het volgen van de “ Focus van aandacht” 
kan genoeg zijn om je type te bepalen mocht je dat willen.  

 
Het Enneagram – Fixatie Val   
 
 
Oscar Ichazo geeft voor elk Enneagram type een “Fixatie Val” welke een valse 
vervanging is van zijn/haar ervaring van de eigen essentie. Deze val is het handelen uit 
gewoonte dat voortkomt uit het ego. Het moment dat het individu de val herkent en 
klaar is voor het Idee dat hem uit de val haalt , neemt hij/zij stappen om in de essentie 
te komen. De volgende vallen zijn gedefinieerd 
(http://www.enneagraminstitute.com/history.asp#.UXekLCLg59K): 
  
Type 1) - De Perfectionist;           - Perfectie 
 Type 2) - De Gever;                      - Vrijheid 
 Type 3) - De presteerder;            - Effecientie 
 Type 4) - De Tragische Romanticus;    - Authenticiteit 
 Type 5) - Observeerder;                      - Observeren 
 Type 6) - Soldaat;                         - Veiligheid 
 Type 7) - Enthousiast;                         - Idealisme 
 Type 8) - Baas;                              - Gerechtigheid 
 Type 9) - Vredestichter;                       - Zoeken 
 
Het Enneagram – Focus van Aandacht  

 
De Focus van Aandacht is een toevoeging aan het veld door Helen Palmer. Dit is een 
plaatsing van aandacht door specifieke types (Enneagram types) Welke de perceptie 
beperken tot een smalle sector van de informatie. Dit zijn voornamelijk spiritueel, 
mentaal en emotionele percepties. Door te kijken naar de focus van aandacht kan 
iemand inzicht krijgen in zijn eigen focus en die van de Enneagram typen in het 
algemeen.. 
 
1) De Perfectionist 
 

• Op zoek naar perfectie. Ontwijken van fouten en het kwaad. 
• Gewetensvol. Een focus op het moraal en ethische karakter. Denk goed, doe goed 

en ben goed. 
• Denk goed. “zal, moeten, zou moeten” 
• Doe goed, Benadruk praktische kanten, werk, bezigheid, eerlijkheid en moeite.  
• Ben goed. Ernstige interne kritiek een interne oordelende stem. 
• Compulsieve werkbelasting kan niet geaccepteerde gevoelens blokkeren.  
• Boosheid ontwikkelt vanuit niet voldane behoeften. Zelf ontkenning genereert 

verwijting. Niet bewust van eigen kwaadheid. 
• Excessief zorgen maken over beslissingen, bang om een fout te maken.  



• Deze focus van aandacht zorgt voor een ethische en moreel platform voor het 
leven.  

 
2) De Gever 
 

• Goedkeuring ontvangen. Aanpassen om mensen te pleasen. Negeert eigen 
behoeften.  

• Trots op nodig zijn. Centraal staan in mensen hun leven, niet vervangbaar zijn.  
• Bewust van vele verschillende kanten van zichzelf om anderen hun behoeften te 

voorzien.  
• Verwarring kan ontstaan tussen de verschillende kanten  van zichzelf. (welke is 

de echte ik?) 
• Moeite om eigen behoeften te herkennen. Voorziet in eigen behoefte door 

anderen te helpen.  
• Wil vrijheid. Voelt zich beperkt door steun te geven aan anderen. 
• Zelf presentatie veranderd om anderen in hun behoefte te voldoen. Dit kan 

leiden tot:  
• Empatische emotionele connecties of, 
• Aanpassing aan de wensen van anderen om van hun liefde verzekerd te zijn.  

3) The Presteerder 
 

• Prestatie, product van uitvoering. Doelen, taken en resultaten. 
• Competitie en efficientie, ontwijking van falen.  
• Slechte toegang tot het emotionele leven. Je hart ligt in je werk.  
• Convergerend denken. Verschillende denkpaden om een bepaald doel te 

bereiken.  
• “Ik ben wat ik doe”. Verwarring tussen identiteit en de baan of rol.  
• Leert om gevoelens te doen.  
• Chameleon. Veranderd van rol en imago. 
• Open voor zelf deceptie. Houd zichzelf voor de gek met uiterlijk imago.  

 
4) De Tragische Romanticus 
 

• Wil wat onbereikbaar is, ver weg en moeilijk te krijgen. Ontwijking van het 
normale.  

• Humeur, manieren, luxe en goede smaak om het lage zelfbeeld te compenseren. 
• Aangetrokken tot het gevoel van melancholie, de smaak van het willen.  
• Een afkeer van het gewone leven. De platheid van gewone gevoelens.  
• Versterkt het gewone leven via verlies, fantasie, kunst en drama.  
• Push-pull relaties. Wil het beste van wat er niet is.  
• Dit kan leiden tot gevoelens van verlatenheid en verlies.  
• Kan leiden tot emotionele sensitiviteit en diepte. In staat anderen te 

ondersteunen in tijden van crisis en pijn.  
 



5) De Observeerder  
 

• Vooringenomen met privacy en afwezigheid. 
• Slaat kennis en benodigdheden voor overleven op, voorkomt leegte.  
• Trekt de riem aan om zelfstandig te blijven. Meer doen met minder.  
• Hecht waarde aan emotionele controle. Prefereert structuur. Kent zijn agenda en 

tijdschema.  
• Compartamentaliseert. Houd alle aspecten van het leven apart van elkaar. Vooraf 

bepaalde momenten voor emotionele gebeurtenissen. 
• De kracht van weten. Hecht waarde aan analytische systemen en speciale 

informatie. Wil weten hoe de wereld werkt.  
• Probeert gevoelens te begrijpen  
• Vaak verward tussen spirituele onthechting en de behoefte om onthecht te zijn 

van emotionele pijn.  
• Bekijkt het leven vanaf een afstand.  
• Dit kan leiden tot het gevoel geisoleerd te zijn van de gebeurtenissen in iemand 

zijn eigen leven. 
  

6) De Soldaat 
 

• Procrastinatie. Denken vervangt doen, ontwijking van aktie. 
• Hoge doelen, vaak een geschiedenis van onafgemaakte doelen.  
• Rusteloosheid piekt bij succes. Succes staat gelijk aan open staan voor vijandige 

krachten.  
• Vergeet success en plezier.  
• Problemen met Authoriteit. Ofwel toegeven aan authoriteit (fobisch) of rebelleren 

teen de machtsstructuren (counterfobisch).  
• Wantrouwend tegenover anderen hun motieven, speciaal die van overheden.  
• Identificeerd met de underdog. Leider van de oppositie.  
• Bang om eigen kwaadheid te herkennen. Bang voor anderen hun kwaadheid.  
• Skeptisch en twijfel. Een mentale “ja, maar...” dit kan weleens niet werken.  
• Verkent de omgeving op zoek naar aanwijzingen om eigen gevoel van angst te 

verklaren. 
• Kan bevestigen dat de wereld een beangstigende plaats is.  
• Herkent motieven van verborgen agendas welke de relatie beinvloeden.  

 
7) De enthousiast  
 

• Stimulatie – nieuwe en intressante dingen doen. Optimistisch en ontwijkt pijn.  
• Zorgt voor meerdere opties. Richt zich op meerdere zaken, bang voor beperking.  
• Vervangt diepe pijnlijke ervaringen met een prettig alternatief. Een vlucht in 

mentaal plezier. Praten, plannen en intellectualiseren.  
• Charmeert als eerste verdediging. Heeft angst voor typen welke vriendelijk 

contact zoeken met mensen. Je weg uit de problemen praten. 



• Een manier van aandacht besteden aan informatie verwerken in systemen, zodat 
toezeggingen vele opties bevatten.  

• Dit kan leiden tot vluchtgedrag van moeilijke en beperkende toezeggingen.  
• De mogelijkheid om connecties te vinden, paralellen en ongewone oplossingen. 

Een talent voor niet liniare verbanden leggen. 
 
 
8) De baas 
 

• Controle van bezittingen en persoonlijke ruimte. 
• Maakt zich zorgen over gerechtigheid en macht. Ontwijkt zwakte.  
• Excessieve zelf presentatie – te veel, te luid, te vaak.  
• Slecht controle over impulsen. Kan geen limieten stellen. 
• Moeizaam herkennen van afhankelijkheid en behoeften van andere en zachtere 

emoties.  
• Grens problemen – Leren van het verschil tussen zelfverdediging en agressie.  
• Het ontkennen van anderen hun inzichten om de “ waarheid” te dienen. Verward 

objectieve waarheid met subjectieve mening welke de eigen agenda dient.  
• Een alles of niets style van aandacht, welke de extremen van een situatie 

opzoekt. Mensen zijn eerlijk of niet eerlijk, krijgers of watjes, er is geen 
middenweg.  

• Dit kan leiden tot ontkenning van persoonlijke zwaktes.  
• Of het toepassen van de juiste kracht in het dienen van anderen.  

 
 
9) De vredestichter 
 

• Vervangen van essentiele behoeften door niet essentiele vervangers.  
• Zichzelf geruststellen met niet essentieel plezier. Conflict vermijding. 
• In de knoop met persoonlijke beslissingen. “Ben ik het er mee eens? Of niet? “ 

Bekijkt alle kanten van het vraagstuk. Beslissingen zijn makkelijk te nemen 
zolang er geen eigenbelangen spelen. Politieke beslissingen of noodhandelingen.  

• Het uitstellen van verandering door dezelfde oplossingen te herhalen. Handeld 
naar gewoonte/rituelen. Lijkt alsof er tijd genoeg is, het kan wel wachten.  

• Moeite met veranderingen initieren. Het is makkelijker te weten wat je niet wilt 
dan wat je wilt.  

• Kan geen nee zeggen. Moeite met afscheiding. Heeft moeite als eerste te gaan.  
• Dempt fysieke energie en boosheid. Geleid energie naar vraagstukken. Vertraagt 

reactie tijd voor agressie. Passieve agressie. Boosheid staat gelijk aan 
afscheiding.  

• Controle door eigenwijs te zijn. Doet niets. Wacht het af. 
• Controle door tijd. Wacht nog langer af.  
• Besteeds aandacht aan anderen hun agenda’s. 
• Leidt tot problemen in het vormen van een persoonlijke positie, leidt wel tot de 

mogelijkheid om te herkennen en ondersteunen van wat anderen in hun leven 



nodig hebben.  
 
 
Het Enneagram – Historische Achtergrond informatie 
 
Het concept van het Enneagram als hulpmiddel voor het begrijpen van het zelf en 
innerlijke groei was voor het eerst geintroduceerd rond de wisseling van de 20e eeuw, 
door de esoterische leraar George Gurdjieff, welke zegt dit geleerd te hebben van een 
geheime Sufi “school van wijsheid”. Het is waarschijnlijk dat de term “Enneagram” 
door George Gurdjieff zelf geintroduceerd is, waar hij de oorsprong goed verborgen 
wist te houden. Oscar Ichazo, ook een mysterieuze spirituele leraar, welke in een 
Gurdjieff studiegroep heeft gezeten in buenos aires, pastte het Enneagram later toe op 
het gebied van persoonlijkheid. Deze claimt het systeem van persoonlijkheids 
typologie van het Enneagram ontdekt te hebben in een mystische openbaring waaring 
hij waar hij de Enneagram punten van binninuit ontdekte. Een van zijn studenten, 
Claudio Naranjo, een chileense psychiater, voegde zijn psychiatrische kennis toe aan 
Ichazo’s systeem en voorziet elk van de negen typen van psychologische 
beschrijvingen. Het voornaamste deel van wat wordt gelezen en geleerd over het 
Enneagram komt van Naranjo’s studenten, al is sommige informatie direct van Ichazo’s 
studenten afkomstig. Op dit moment zijn voorstelling van het Enneagram vooral 
gericht op psychologie en typologie, waar de voorstelling van Ichazo meer toegelegd 
was op het ontwikkelen van innerlijke groei en spirituele ontwikkeling.  
Ichazo ontwikkelde een systeem van 108 Enneagrammen 
http://www.enneagraminstitute.com/) (Enneagons in zijn terminolgie) maar de 
Enneagram beweging in de VS en Europa heeft zich vooral gericht op de eerste 
vier. Deze heten het Enneagram van passies, het Enneagram van Deugden, het 
Enneagram van Fixatie en het Enneagram van Heilige ideen. Ichazo’s brilliante 
werk was het ontdekken van hoe deze goddelijk vormen en hun 
corresponderende vervormingen verbonden met het Enneagram symbool en met 
de drie centra van menselijke intelligentie: Denken, Voelen en Instinct.  

 
Het Enneagram – Ichazo’s Systeem  

 

Ichazo noemde de hogere, essentiele kwaliteiten van de mensheid de Heilige 
Ideeen, in overeenkomst met de westerse mystische traditie. Elk Heilig Idee heeft 
een corresponderende Deugd. De Deugden zijn essentiele kwaliteiten van het 
hart welke mensen ervaren wanneer ze verblijven in de Essentie. Het moment dat 
iemand zijn bewustzijn en aanwezigheid verliest. Verliest hij/zij bewustzijn en 
aanwezigheid, vallend vanuit Essentie in de trance van persoonlijkheid, het 
verlies van bewustzijn van het Heilige Idee wordt iemand zijn/haar Ego-Fixatie, 
waar het verlies van het kontakt met de Deugd als vormt iemand zijn/haar 
Passie. Hoewel iedereen het vermogen heeft om alle Heilige Ideeen en Deugden te 
belichamen, is er een paar welke centraal staat voor de ziel’s identiteit. Het 
verlies wordt dus accuut ervaren en de persoon zijn ego is alleen bezig met het 



recreeeren hiervan, hoewel dit een zinlose zelfdestructieve manier is. 

Zie het diagram hieronder.  

 

 
 
 
 

Relationship between Higher Essence Qualities and 
Ego Distortions 

 
De Passies en Ego-Fixaties vertegenwoordigen de manieren waarop spirituele 
kwaliteiten worden verwrongen in ego staten. Volgens Ichazo’s theorie zijn er negen 
manieren waarop we ons centrum verliezen en vervormen in ons denken, voelen en 
doen en dus de 9 manieren waarop we onze onze verbinding met het Goddelijke 
vergeten zijn. (De Passies kunnen ook geintrepreteerd worden als ons ongetemde 
dierlijke instinct voor dat het is getransformeerd door contact met hogere invloeden 
van bewustzijn en Gratie)  
 



Door deze speciale relatie tussen de hogere kwaliteiten van de ziel en hun 
corresponderende ego vervormingen- charismatische passie en ego-fixatie- het 
herkennen van de kwaliteiten van Essentie welke verborgen waren. Herinneren of 
contempleren van de hogere kwaliteiten kan de balans herstellen, daarmee versnelt het 
proces van iemand zijn/haar bewustzijn van zichzelf en Essentie. Je “type” weten was 
een manier om innerlijk werk te sturen en het transformatieve proces te faciliteren. 
Intressant genoeg, een Enneagram auteur, ontwikkelaar en leraar Helen Palmer, 
benoemd de overkomsten tussen het Klassieke Enneagram van Ichazo en de klassieke 
werken van de Buddhistische psychologie, Abhidhamma, welke “type” linkt aan 
spiritueel leven. De eigenschappen toegeschreven aan de drie Budhhistische typen 
komen prachtig overeen met het Enneagram’s  centrale driehoek (knopen 3,6,9). Het 
Boedhistische Hebzucht type, met Enneagram 3 is gemotiveerd door winnen, meer 
geld, meer beroemdheid, meer plezier. Het Haat type, zoals Enneagram 6 ziet het leven 
als een gevecht. De Dwaas (waanideen/delusional) zoals Enneagram 9, probeert te 
functioneren zonder er met de aandacht bij te zijn. In het Budhistisch systeem, de drie 
verdwaasde invalshoeken worden opgeheven via het opbouwen van hun 
tegenovergestelde eigenschappen: Niet-Gebonden (overal los van staan) , compassie en 
mindfullness.  
 
 
(van http://www.enneagraminstitute.com/) Het Heilige Idee staat voor specifieke Non-
duale perspectieven van Essentie- voornamelijk manieren van weten en herkennen van 
de staat van Eenheid. Zij zijn wat van nature ontstaat wanneer in een stille geest terwijl 
iemand wakker en present is en de realiteit ziet voor wat deze is. Het verlies van het 
Heilig Idee leidt tot een ego vervorming over zichzelf of de realiteit, dit word het types 
Ego-Fixatie genoemd. Door de ego fixatie, probeert de persoon de balans en vrijeheid 
van het Heilig Idee te herstellen, maar van het dualistisch perspectief van ego, kan dit 
niet. Het begrijpen van het perspectief en functies van onze type’s Heilig Idee zal een 
antigif worden voor de ego-fixatie. Het non duale perspectief van onze ware natuur 
wordt dan weer hersteld en zien we door de specifieke delussie van ons type.  
 
 
 

 



Oscar Ichazo's Enneagram of the Virtues 

 

Oscar Ichazo's Enneagram of the Passions 

 

 

 

Oscar Ichazo's Enneagram of the Holy Ideas 

 



 

Oscar Ichazo's Enneagram of the Ego-Fixations 

 
 
Achtergrond – Magische Standbeelden & the Wet van Symbolen 
 
 
Magische Standbeelden 
 
Magische standbeelden zijn in essentie de belichaamde structuur van een krachtige 
Universele Wet, de Wet van Symbolen, welke verondersteld dat in een bepaalde 
verhoogde staat van bewustzijn, Symbool en Realiteit Een zijn. Een Magisch Standbeel 
symboliseerd meestal een individu of een aspect daarvan. Wat voor spiritueel of 
metafysisch werk gedaan wordt op het standbeeld zal uiteindelijk reflecteren in het 
individu. In deze Open Healing Avond, zullen Magische Standbeelden worden gecreerd 
voor alle 9 Enneagram types van de Passies en 9 van de Enneagram types vanuit de 
Enneagrammen van Ego Fixatie. De Engelen van Hoge Magie zullen een set van 
Magische Standbeelden van “Enneagram type” creeren, creer een perfect symbool voor 
het Enneagram, plaats de magische standbeelden op de negen knooppunten. 
Uiteindelijk een set van drie elkaar kruisende Magische Cirkels zullen worden gecreerd 
en geplaatst rond elk Magisch Standbeeld. Deze twee Enneagram perfecte symbolen 
zullen dan in het Causale Niveau geplaatst worden.  
 
 
Wet van Symbolen 
 
De Wet van Symbolen zal ook worden ingezet voor het creeren en symboliseren van de 
kwaliteiten welken gebruikt zullen worden in de Generator Krachtvelden. De Engelen 
van Hoge Magie zullen als perfect Symbool 18 Magische Bekers creeren. In dit geval, 
negen van de Magische Bekers zullen Goddelijk Essentie bevatten met de negen 
kwaliteiten van de Enneagram van de Deugden en de andere 9 Magische Bekers 



bevatten de Goddelijke Essentie van het Enneagram van de Heilige Ideeen. De Engelen 
van Hoge Magie zullen deze Magische Bekers in het Goddelijk Niveau plaatsen.  
 
 
 
Achtergrond informatie – Metafysische KrachtVelden 
 

 
Metafysische KrachtVelden 
 
De eerst vraag die opkomt is: “ wat is een metafysisch krachtveld precies?” 
simpelgezegd, het metafysisch krachtveld is een metafysische analogie van het fysieke 
krachtveld dat we misschien kennen. Krachtvelden zijn een fundamenteel aspect van 
de natuur. Waar er een kracht of energie beweegt, daar is een krachtveld. We zijn het 
meest bekend met de zwaartekrachtvelden en elektro& magnetische krachtvelden, er 
bestaan ook druk krachtvelden en licht krachtvelden. Metafysische krachtvelden zijn 
gelijk aan fysieke krachtvelden en bestaan , ze kunnen gecreerd worden in de 
innerlijke niveaus: Spiritueel, mentaal, astraal, etherisch en subtiel fysiek. Krachtvelden 
hebben generators, dat houd in dat iets het krachtveld creeert. Zoals de verandering in 
de generator het krachtveld beingvloed zo kan door beinvloeding van buitenaf er een 
verandering in het krachtveld een verandering in de generator veroorzaken. Op dit 
gebied is nog veel te verkennen en te ontwikkelen.   
 
 
Het Generator Krachtveld  
Een Generator Krachtveld kan ingezet worden om een gewilde kwaliteit of aspect van 
bewustzijn als metafysisch krachtveld te genereren. Dit krachtveld kan vervolgens 
ingezet worden voor een enorm aantal van transformatieve doeleinden. Bijvoorbeeld 
kan iemand een Generator Krachtveld van Liefde creeren, welke liefde uitstraalt naar 
ieder individu met als doel het omhoogbrengen van de individu zijn staat van zijn. 
Tegelijk kan iemand ook een Generator KrachtVeld creeren van vrede, plezier , 
harmonie, stilte, kalmte of elk ander aspect van bewustzijn.  
 
Het krachtveld dat het Generator KrachtVeld creert kan ook worden ingezet als een 
transformerings geleider. Bijvoorbeeld; de kwaliteiten van “Oscar Ichazo’s Enneagram 
van de Deugden” zal worden gebruikt als de transformerende geleiderin de Generator 
KrachtVelden in “ Oscar Ichazo’s Enneagram van de Passie” Deze transformerende 
KrachtVelden zijn: 1- sereniteit; 2 Nederigheid; 3: waarheidsgetrouw (authenticiteit); 4: 
Gelijkmatigheid (emotionele balans); 5: onbevangenheid (niet gehecht); 6: Moed; 7 
Soberheid/eenvoud; 8: Onschuld; 9: aktie. 
 
Ten tweede, de kwaliteiten van “Oscar Ichazo’s Enneagram van de Heilige Ideeen” zal 
worden gebruikt als de transformerings geleider voor het Generator Krachtveld van 
“Oscar Ichazo’s Enneagram van Ego-Fixaties”. Deze transformerende Krachtvelden 
zijn:- 1: Heilige Perfectie; 2: Heilige Will; 3: Heilige Wet-Heilige Hoop; 4: Heilige 



Oorsprong; 5: Heilige Alomaanwezigheid; 6 Heilig Geloof; 7: Heilige Wijsheid- Heilig 
Werk – Heilig Plan; 8: Heilige Waarheid; 9: Heilige Liefde.  
Wanneer je een Generator Krachtveld gebruik om bewustzijn te transformeren, 
speciferen we niet wat het eindresultaat zal zijn. De aard van het transformeren is 
bepaald door verschillende factoren zoals: het specifieke type van Generator 
Krachtveld gebruikt, de aard en persoonlijk process van het individu, globale 
overwegingen welke bepaald worden door het Goddelijk Spel. 

 
 
Oefening  
 
Stap 1: Creatie van Magische Bekers als “Perfecte Symbolen” 

 
In deze stap, zullen twee sets van negen Magische Bekers creeren. Elke Beker zal 
worden gevuld met een elixer, een set zal Als Goddelijke Essentie de negen kwaliteiten 
van het Enneagram van de Deugden bevatten, de andere set van 9 zal als Goddelijke 
Essentie de kwaliteiten van het Enneagram van Heilige Ideeen bevatten. Deze Magische 
Bekers zullen in het Goddelijke Niveau verblijven.  

 
A) De Engelen van Hoge Magie om 2 sets van 9 Magische Bekers te creeeren en deze in 
het Goddelijk Niveau te plaatsen. 

 
B) De Engelen van Hoge Magie om een Ritueel van Consecratie voor te bereiden en uit 
te voeren voor elke Magische Beker 
 
C) De Engelen van Hoge Magie om de eerste set van 9 Magische Bekers te vullen met de 
kwaliteiten van het Enneagram van de Deugde, the zijn: 1- sereniteit; 2 Nederigheid; 3: 
waarheidsgetrouw (authenticiteit); 4: Gelijkmatigheid (emotionele balans); 5: 
onbevangenheid (niet gehecht); 6: Moed; 7 Soberheid/eenvoud; 8: Onschuld; 9: aktie. 

 
D) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de tweede set van Magische Bekers te vullen 
met kwaliteiten van het Enneagram van Heilige Ideen deze zijn: - 1: Heilige Perfectie; 2: 
Heilige Will; 3: Heilige Wet-Heilige Hoop; 4: Heilige Oorsprong; 5: Heilige 
Alomaanwezigheid; 6 Heilig Geloof; 7: Heilige Wijsheid- Heilig Werk – Heilig Plan; 8: 
Heilige Waarheid; 9: Heilige Liefde.  
 
E) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een ritueel voor te bereiden en uit tevoeren 
om van elke Magische Beker een Perfect Symbool te creeren. 
 
 
Stap 2: Creatie van de Enneagram Perfecte Symbolen  

 
In deze stap, zullen we twee Enneagram Perfecte Symbolen creeren: een “Enneagram 
van Passie” en “Enneagram van Ego-Fixatie”. Elk Enneagram zal negen Magische 
Standbeelden bevatten. Rond elk Magisch Standbeeld zullen er drie Magische Cirkels 



welke een Kosmisch kruis vormen. De twee Enneagram Perfecte Symbolen sullen 
verblijven in het Causale Niveau.  

 
A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om twee sets van Magische Standbeelden te 
creeren en om deze in het causale niveau te plaatsen.  
 
B) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de eerste set van negen Magische 
Standbeelden welke gebruikt zullen worden in het Enneagram van Passie op de 
volgende lichamen: 1- “kwaadheid”; 2: “Trots Lichaam”; 3: “Bedrog Lichaam”; 4: 
“jaloezie Lichaam”; 5: Hebzucht Lichaam; 6: “Angst Lichaam”; 7: “Gulzigheid”; 8: “Lust 
Lichaam” ; 9: “Luiheid Lichaam”. 
 
C) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de tweede van negen Magische 
Standbeelden welke gebruikt zullen worden in het Enneagram van Ego Fixaties op de 
volgende lichamen: - 1: “Rancune Lichaam”; 2: “Vleierij Lichaam”; 3: “Ijdelheid Lichaam; 
4: “Melancholy Lichaam”; 5: “Gierigheid Lichaam” 6: “Lafheid Lichaam” 7: “Planning 
Lichaam” ; 8: “Wraak Lichaam”; 9: “Onvolwassenheids Lichaam”  
 
D) Verzoek de Engelen van Hoge Magie  om twee Perfecte Symbolen te creeren voor de 
twee Enneagrammen: Enneagam van Passie en Enneagram van Ego Fixatie  
 
E) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om in het Passie Enneagram op de juiste knopen 
de juiste set van negen Magische Standbeelden te plaatsen: - 1: “Rancune Lichaam”; 2: 
“Vleierij Lichaam”; 3: “Ijdelheid Lichaam; 4: “Melancholy Lichaam”; 5: “Gierigheid 
Lichaam” 6: “Lafheid Lichaam” 7: “Planning Lichaam” ; 8: “Wraak Lichaam”; 9: 
“Onvolwassenheids Lichaam”  
 
 
E) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om in het Ego-Fixatie Enneagram de negen 
Magische Standbeelden te plaatsen op de juiste knopen. 1- “kwaadheid Lichaam”; 2: 
“Trots Lichaam”; 3: “Bedrog Lichaam”; 4: “jaloezie Lichaam”; 5: Hebzucht Lichaam; 6: 
“Angst Lichaam”; 7: “Gulzigheid”; 8: “Lust Lichaam” ; 9: “Luiheid Lichaam”. 
 
 
F) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om rond elk van de 18 Magische Standbeelden 
drie Magische Cirkels te vormen zodat ze een Kosmisch Kruis vormen. Een Magische 
Cirkel loopt rond het middenstuk van het Magisch Standbeeld en paralel aan de vloer; 
een andere Magische Cirkel loopt van voor omhoog (via de neus omhoog over het 
hoofd naar de nek); de laatste Magische Cirkel gaat diagonaal (omhoog van het ene oor 
door naar beneden het andere oor). Het Kosmisch Kruis vormt een Bol.  
 
G) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een ritueel van Consecratie op het Passie 
Enneagram en het Ego-Fixatie Enneagram voor te bereiden en uit te voeren.  
H) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Magische Wet van Overeenkomst aan te 
roepen zodat het werk dat op het Enneagram van Passie uitgevoerd word en op het 



Ego-Fixatie Enneagram in het causale niveau zich zal reflecteren in de lagere Niveaus: 
Mentaal, Astraal, Ehterisch, Subtiel fysiek en fysiek.  
 
Stap 3: Healing – Kleuren Gronding Healing van het Enneagram Perfecte Symbool 

 
In deze stap, zullen de Engelen van Hoge Magie een kleuren gronding healing voor het 
Passie en Ego- Fixatie Enneagram uitvoeren. Dit houd in dat ook elk Magisch 
Standbeeld in het Enneagram een kleurengronding healing zal ontvangen.  
 
A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een gronding verbinding te maken met elk 

Enneagram Perfect Symbool naar het centrum van de Aarde.  
 

B) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een verbinding te creeren uit een bron van 
Goddelijk Licht in het Engelen Niveau naar elk van de Enneagram Perfecte Symbolen.  

 
C) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een “gronding kleuren healing” uit te voeren 
op het “Passie Enneagram Perfect Symbool” 
 
D) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een “gronding kleuren healing” uit te 
voeren op het “Ego-Fixatie Enneagram Perfect Symbool”  

 
 

Stap 4: Opzetten van een Generator KrachtVeld 
 
In deze stap zullen de twee sets van negen Generator KrachtVelden opgezet worden. 
 
A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Kosmisch Kruis rond elk Magisch 
Standbeeld te activeren.  
 
B) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om een Generator KrachtVeld in het Kosmisch 
Kruis rond elk Magisch Standbeeld te creeren.  
 
C) De bron van de kwaliteit van bewustzijn waar de Generator KrachtVeld vanuit 

genereerd wordt onderhouden door in de Magische Bekers welke in het Goddelijke 
Niveau verblijven. Verzoek de Engelen van Hoge Magie nu om elke Magische Beker 
te verbinden met het Generator Krachtveld wat zich in het Kosmisch Kruis bevind 
van het juiste Magische Standbeeld: 1 – “kwaadheid Lichaam Magisch Standbeeld” 
ontvangt Sereniteit; 2- “Ijdelheid Lichaam Magisch Standbeeld ontvangt 
Nederigheid” 3- “Bedrog Lichaam Magisch Standbeeld ontvangt Waarheid 
(authenticiteit)”; 4: “jaloezie Lichaam Magisch Standbeeld ontvangt  Gelijkmatigheid 
(emotionele balans)”; 5: Hebzucht Lichaam Magisch Standbeeld ontvangt 
onbevangenheid (niet gehecht); 6: “Angst Lichaam Magisch Standbeeld ontvangt 
Moed”; 7: “Gulzigheid Magisch Standbeeld ontvangt Soberheid/eenvoud”; 8: “Lust 
Lichaam Magisch Standbeeld ontvangt Onschuld” ; 9: “Luiheid Lichaam Magisch 
Standbeeld ontvangt aktie. 



 
Ego-Fixatie Enneagram Magische Standbeelden: - 1: “Rancune Lichaam Magisch 
Standbeeld ontvangt Heilige Perfectie”; 2: “Vleierij Lichaam Magisch Standbeeld 
ontvangt Heilige Will”; 3: “Ijdelheid Lichaam Magisch Standbeeld ontvangt Heilige Wet-
Heilige Hoop; 4: “Melancholy Lichaam Magisch Standbeeld ontvangt Heilige 
Oorsprong”; 5: “Gierigheid Lichaam Magisch Standbeeld ontvangt Heilige 
Alomaanwezigheid” 6: “Lafheid Lichaam Magisch Standbeeld ontvangt Heilig Geloof” 7: 
“Planning Lichaam Magisch Standbeeld ontvangt” ; 8: “Wraak Lichaam Magisch 
Standbeeld ontvangt Heilige Wijsheid- Heilig Werk – Heilig Plan”; 9: “Onvolwassenheids 
Lichaam Magisch Standbeeld ontvangt Heilige Liefde”.  

 
 

Stap 5: Activeren van het Generator KrachtVeld voor Transformatie 
 

In deze stap zullen de Generator KrachtVelden voor Transformatie activeren. Dit kan 
gedaan worden op verschillende manieren, op willekeurige volgorde, bijvoorbeeld 
allemaal tegelijk of een voor een. De keuze wordt bepaald door hoe snel je door de 
transformaties heen wilt en wat je er van wilt ervaren, en hoe gefocussed. In deze open 
healing avond zullen we ingaan op het detail van de ervaring.  
 
A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de Generator KrachtVelden in het Passie 

Enneagram Perfecte Symbool te activeren. Beginnend met Magische Standbeeld 1, 
activeer elk Generator Krachtveld rond elk Magisch Standbeeld: 1- sereniteit  voor 
het Magische Standbeeld “kwaadheid Lichaam” ; 2 Nederigheid voor het Magische 
Standbeeld  “Trots Lichaam”; 3: waarheidsgetrouw (authenticiteit) voor het Magische 
Standbeeld “Bedrog Lichaam”; 4: Gelijkmatigheid (emotionele balans) voor het 
Magische Standbeeld “jaloezie Lichaam”; 5: onbevangenheid (niet gehecht) voor het 
Magische Standbeeld Hebzucht Lichaam; 6: Moed voor het Magische Standbeeld 
“Angst Lichaam”;; 7 Soberheid/eenvoud voor het Magische Standbeeld “Gulzigheid”; 
8: Onschuld voor het Magische Standbeeld “Lust Lichaam”; 9: aktie voor het 
Magische Standbeeld “Luiheid Lichaam”. 

 
 
B) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Generator KrachtVeld in het Ego-Fixatie 
Enneagram perfecte Symbool te activeren. Beginnen met de Magische Standbeelden 1, 
activeer elk Generator Krachtveld rond elk Magisch Standbeeld: - 1: Heilige Perfectie 
voor het Magische Standbeeld “Rancune Lichaam”; 2: Heilige Will voor het Magische 
Standbeeld “Vleierij Lichaam”; 3: Heilige Wet-Heilige Hoop voor het Magische 
Standbeeld “Ijdelheid Lichaam; 4: Heilige Oorsprong voor het Magische Standbeeld 
“Melancholy Lichaam”; 5: Heilige Alomaanwezigheid voor het Magische Standbeeld 
“Gierigheid Lichaam”; 6 Heilig Geloof voor het Magische Standbeeld “Lafheid Lichaam”; 
7: Heilige Wijsheid- Heilig Werk – Heilig Plan voor het Magische Standbeeld “Planning 
Lichaam”; 8: Heilige Waarheid voor het Magische Standbeeld “Wraak Lichaam”; 9: 
Heilige Liefde voor het Magische Standbeeld “Onvolwassenheids Lichaam”.  

 



Stap 7: Afsluiting  
 

A) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om alle Generator Krachtvelden te deactiveren 
in het Passie Enneagram.  
 
B) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om alle Generator KrachtVelden te deactiveren 
in het Ego-Fixatie Enneagram.  

 
C) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om elke van de Magische Bekers los te maken 
van zijn overeenkomend Kosmisch Kruis in het Passie en Ego-Fixatie Enneagram.  
 
D) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om elke Magische Beker te deactiveren. 
 
D) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om elk Kosmisch Kruis te deactiveren. 

 
F) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de negen Magische Standbeelden in het 
Passie Enneagram te deactiveren.  
 
H) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om de negen Magische Standbeelden in het Ego-
Fixatie Enneagram te deactiveren. 

 
I) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Passie Enneagram te deactiveren. 
 
J) Verzoek de Engelen van Hoge Magie om het Ego-Fixatie Enneagram te deactiveren. 
 


