
Původ enneagramu

� „Historie vzniku enneagramu je do té míry neznámá, že 
snadno svádí ke spekulacím“. (Viz R. Rohr, 2001).

� Vznik enneagramu je také spojován s učením 
islámských mystiků – súfistů – a i to je zdrojem 
podezření o jeho vědecké zdůvodnitelné využitelnosti. 

� Dle Ginette Pacelliové (2003) jeho původ spadá někam 
do období před 2000 lety.

� Eric Salmon pro změnu uvádí, že „nejstarší stopy 
enneagramu sahají až k 6. st. př. n. l., kdy byl devátou 
z deseti pečetí Pythagora ze Samu (580-500, Př.Kr.)“. 

� Viz Salmon, E.: ABC enneagramu. 2001.



Vývoj pojmenování enneagramových typů

Beznaděj, zoufalství, nuda, omrzelost, vlažnost, 
lhostejnost, zahálčivost
/  Horlivost, činorodost, přičinlivost,  přímé jednání

Lenost
/ Činorodost

Lhostejnost
/ Horlivost

LENOST9

Nestydatost, nestoudnost, neznalost míry
/ Zdrženlivost, nevinnost, čistota,  cudnost

Neznalost míry
/ Nevinnost

Chlípnost 
/ Zdrženlivost

CHLÍPNOST8

Poživačnost, nestřídmost, mlsnost, žravost
/ Střídmost, střízlivost

Žravost
/ Střízlivost

Obžerství
/ Střídmost

OBŽERSTVÍ7

Strach 
/ Odvaha

Strach
/ Odvaha

6

Marnivost, chamtivost 
/ Chudoba, štědrost, odpoutání se

Lakota
/ Odpoutání se

Lakota
/ Chudoba

LAKOTA5

Chtivost
/ Přejícnost, dobrotivost, vyrovnanost

Závist
/ Vyrovnanost

Závist 
/ dobrotivost

ZÁVIST A 
SMUTEK

4

Lež, ješitnost, marnivost
/ Pravdivost, opravdovost

Lež
/ Pravda

JEŠITNOST3

Domýšlivost, samolibost, 
zpupnost, arogance
/ Pokora

Pýcha
/ Pokora

Pýcha 
/ Pokora

PÝCHA2

Zlost, vztek
/ Mírnost, klid

Hněv 
/ Klid

Hněv / mírnostHNĚV1

Současnáčastá pojmenováníOscar Ichazo –
Arica training, 
(1970)

Dante: Božská
komedie, (14. 
stol)

Otcové pouště
(4.stol)



Enneagram a vztah slabost - ctnost



Spory kolem enneagramu
� Pro některé odborníky i potenciální zájemce je nejasnost původu 

enneagramů důvodem k odmítnutí jejich využitelnosti.
� Objevují se dokonce i podezření o esoterickém či dokonce okultním 

původu enneagramu a jeho zneužitelnosti v manipulaci s 
nevědomím člověka. Tomu se lze bránit tím, že používání 
enneagramu bude vázáno na odbornou kvalifikaci.

� Pro jiné odborníky je důvodem k jejich odmítnutí nepřítomnost jasné 
teorie.

� Tyto námitky lze zpochybnit poukazem na klasickou teorii   
temperamentu vycházející z naivní koncepce živlů. Tak jako se 
současné vědě podařilo objasnit temperamentové rozdíly 
neurofyziologicky a humorálně, tak se velmi pravděpodobně podaří
objasnit i funkčnost enneagramu (předpokládám, že pomocí 
Sheldonovy konstituční teorie, resp. teorie transakční analýzy).

� Konec konců i slavný Rorschachův test inkoustových skvrn nebo 
diagnostická interpretace čmáranic mají také velmi diskutovaná
východiska, ale fungují a jsou psychodiagnostikou respektovány.

� Podstatné také je množství důkazů o tom, že aplikace enneagramu 
je efektivní, i když neznáme jeho teoretická východiska.



Jak se z enneagramu stala koncepce 
osobnosti?

Jména některých z těch, kteří postupně uvedli ve známost poznatky o 
enneagramu a dále je rozvíjejí :

� Georgij Ivanovič Gurdjieff (1872 – 1949), rusko-řecký mystik
� Oscar Ichazo (1931 - ), autor koncepce protoanalýzy
� John C. Lilly (1915 – 2001), neurofyziolog, pionýr výzkumu 

vědomí, autor známé knihy „Až delfín promluví“
� Claudio Naranjo (1937 - ), gestalt-terapeut a transpersonální 

psycholog
� Bob Ochz, jezuita
� Don Richard Riso, jezuita
� Richard Rohr (1943 -), františkán
� Helen Palmerová (1939), transpersonální psycholožka, 

Stanford university
� David Daniels (1937), profesor psychiatrie, Stanford university



Perspektivní výzkumné souvislosti

� Z vědeckého hlediska je významnou podporou 
diagnostické využitelnosti teorie enneagramu 
úspěšná validizace prostřednictvím Jungovy 
teorie typů osobnosti.

� Jako slibné se jeví hledání souvislostí mezi 
triádami enneagramu a teorií temperamentů 
podle W. Sheldona a stavů osobnosti podle TA:

Triáda „srdce“      viscerotonie      „Dítě“
Triáda „hlavy“      cerebrotonie     „Dospělý“

Triáda „těla“        somatotonie      „Rodič“


