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Kümme olulisemat asja, mida pead
enneagrammist teadma:

1. Arvatakse, et enneagrammi aluseks on põhjalikud salajased ja pühad teadmised, võimalik, et koguni sufism.
2. Tänapäevaste tõlgendajate töö tulemusena on enneagrammist saanud võimas süsteem, mis aitab mõista inimese
isiksust isiklikul, vaimsel ja tööalasel tasandil.
3. Enneagrammi sümbol on kahemõõtmeline, üheksanurkne kujund ringis. Risti-rästi jooksvad jooned ühendavad üheksat punkti ehk enneatüüpi.
4. Igal enneatüübil on lõputult nüansse ja kõik tüübid kattuvad mingil määral, mistõttu kirjeldavad nimetused pole
alati piisavad.
5. Numbrid on neutraalsed. Näiteks Seitse pole tervem, kõrgemalt arenenud ega mingil moel loomupäraselt parem
kui Kaks.
6. Igaühel on kõikidele enneatüüpidele omaseid isiksusejooni
ja käitumisviise, kuid kõigil on ainult üks enneatüüp.
7. Sa ei ole enneatüüp; sinu olemuse määrab see, mida sa
harjumuspäraselt ja järjekindlalt teed.
8. Su enneatüüp ei muutu. Sa arened või taandarened selle
raames.
9. Kõik enneatüübid on sooneutraalsed.
10. Su käitumist mõjutavad teisene energia (tiib, mis paikneb enneagrammiringis su enneatüübi ühel küljel) ja kaks
ühenduspunkti (lõdvestuspunkt ja stressipunkt).

Sissejuhatus

Tere tulemast enneagrammi! Tere tulemast tutvuma sidusa isiksusetüübi määramise süsteemiga, mis põhineb varastel lapsepõlvekogemustel ja sellel, kuidas need koos bioloogilise ja geneetilise pärandiga su tulevast arengut mõjutavad.
Ükskõik, kui hästi sul elus läheb, sina, nagu kõik teisedki,
alustasid elu, mõjutatuna mingil moel teatud kogemustest või
inimestest. Igaüks kattis teadlikult või alateadlikult kinni oma
tõelise mina – põhiolemuse. Võid siinkohal protestida ja väita, et
sul olid ideaalsed vanemad ja täiuslik lapsepõlv, kuid võimalik,
et sind ei julgustatud või toetatud korralikult, sind võidi mingi
isiksuseomaduse tõttu karistada, sulle võidi saata segaseid sõnumeid, su vanematel võis olla mingi kriis, mis neid sinust lahutas, sa võisid reageerida liigsetele piirangutele või su vanemad
võisid lihtsalt sinust oluliselt erineda.
Asja tuum: ka maailma eluterveimate ja toetavaimate vanematega sa surud maha, ütled lahti või varjad mõningaid
oma põhiolemuse aspekte ning tunned kogu ülejäänud elu, et
sul puuduvad olulised tükid piltmõistatusest, milleks sa oled
muutunud. Sinu eluaegne ülesanne või missioon on eemaldada
kattevari oma põhiolemuselt ja saada selleks, kelleks sa pidid
saama. Enneagramm on suurepärane kaart, mis aitab leida sinu
sees peituvaid avaldumata või avaldunud, teadlikke või alateadlikke, vähekasutatud või kasutamata imelisi aardeid.
Katteloorist, mis koosneb su mõtetest, tunnetest ning reaktsioonidest ja tegudest erinevates olukordades, saab su isiksus.
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Informatsiooni töötlemine ja loomuomane käitumise viis moodustavad isiksuseomaduste sulami, mis näitavad, kes sa oled.
Enneagramm eristab üheksat peamist isiksusetüüpi (enneatüüpi) ja heidab valgust nende peamistele kinnismõtetele, ajenditele ja käitumismustritele. Kuna kõigil on teatud kaasasündinud kalduvused ja igaüht mõjutavad suuresti kujunemisaastad,
võivad erinevused iga tüübi siseselt olla üsna suured. Isiksust
muudab ka täiskasvanueas kogetu, mis kallutab meid ühele või
teisele poole. Enneagrammitüübid tuvastavad üheksa isiksusetüüpi vastavalt sellele, kuidas inimene ümbritsevat maailma
tunnetab, vaatleb ja sellega suhtleb.
Enneagramm on ääretult keerukas süsteem ning pean tunnistama, et selles teoses käsitlen ainult süsteemi peamisi mõisteid, mis on seotud isiksuse kujunemisega − isiksuse-ennea
grammi. Autori eesmärgiks on anda piisavalt informatsiooni,
mis sind paeluks ja innustaks valdkonda lähemalt uurima. Kui
tahad lihtsalt teada, mis on isiksuse-enneagramm ning soovid
selle abil iseennast ja teisi paremini mõistma õppida, piisab sellest raamatust kahtlemata. Kui oled tõsine enneagrammiuurija
või tahad selleks saada, rajab see raamat korraliku vundamendi.
Lisast A leiad täiendavate allikate loetelu.
See teos tutvustab sulle enneagrammi, heidab valgust sinu
ja teiste isiksusele ning paneb sind mõtlema, kuidas avardada
teadlikkust ja kiskuda maha loor, mis varjab su tõelist „mina“
või olemust.
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1

1 . peatükk

Milline on sinu
isiksusetüüp?

S

ee on tähtsaim küsimus. Kõik on korras,
kui loed kõigepealt läbi just selle peatüki,

ent kui lugesid alustuseks kõikide tüüpide kirjeldusi ja valisid välja tüübi, kes sa väga tahaksid või ei tahaks olla, võib tekkida probleeme.
Pea meeles, et oluline on vastata küsimustele
võimalikult ausalt. Kui kahtled siin toodud
testi tulemuste õigsuses, leiad internetiavarustest hulgaliselt tasulisi teste. (Lisas A on kirjas
mitmed veebilehed.) Õnneks on selle raamatu
toimetaja

enneagrammiekspert,

kes

andis

mulle oma populaarse testi, mida saad tema
veebilehel ka tasuta teha.

Miks see test toimib?
Clarence Thomson, M.A., on teose „Parables and the Enneagram“
autor ja üks raamatu „Out of the Box: Coaching with the Ennea
gram and Enneagram Applications“ autoritest. Thomson on enam
kui viisteist aastat õpetanud enneagrammi kõikjal maailmas ning
ta on esinenud kolmel rahvusvahelisel enneagrammikonverentsil.
Tal on kaks magistrikraadi: teoloogias ja sotsiaalses kommunikatsioonis, vastavalt Ottawa ülikoolist ja St. Pauli ülikoolist.
Thomson koostas enneatüüpide tuvastamise testi, mida
saab tasuta teha tema veebilehel www.enneagramcentral.
com. Thomsoni hinnangul on viimase viie aasta jooksul testi
teinud enam kui 5000 inimest kuus ning tagasiside näitab, et
90 protsenti testi teinutest tunnevad, et nad said tulemuseks
õige enneatüübi.
Ainsana nurisevad pidevalt Üheksad, kes väidavad, et nad ei
tunne tema testi kasutades end ära, kui teistes testides on kirjas,
et nad on Üheksad. Kuued ja Neljad teatavad samuti aeg-ajalt, et
nad said tulemuseks Üheksa. Thomsoni sõnul „Üheksad ei tunne
end igapäevaelus ära; see on üks nende põhiprobleeme. Kui Kuued
on stressis, leiavad nad, et kõik kasvab üle pea ning nad tunnevad
end nagu Üheksad; Neljad, kes on juba niigi endassetõmbunud,
ajavad melanhoolia segi Üheksate lootusetusetundega.“
Thomsoni test põhineb psühholoog Karen Horney teosel „Our Inner Conflicts“. Thomsoni sõnul on Horney teooria, et inimesed reageerivad tavaliselt elus ette tulevatele
probleemidele ühel viisil järgmisest kolmest neurootilisest
käitumismustrist:

• Teiste vastu liikumine
• Teiste poole liikumine
• Teistest eemale liikumine
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Thomson ühendas need psühholoogilised käitumismustrid
järgmiste enneatüüpidega:

• Tüübid Kolm, Seitse ja Kaheksa on egoistlikumad
•
•

ning kalduvad elule reageerima aktiivselt ja agressiivselt−
nad liiguvad teiste vastu.
Tüüpe Üks, Kaks ja Kuus mõjutab rohkem sisemine
superego ning nad kalduvad reegleid järgima − nad liiguvad sõnakuulelikult teiste poole.
Tüübid Neli, Viis ja Üheksa tõmbuvad probleemide
tekkides elust tagasi − nad liiguvad teistest eemale.

See test paljastab su peamise käitumismustri ja ühendab
selle sobiva enneatüübiga. Seda ja muid enneagrammiteste tehes
pead kindlasti vastama toetudes sellele, kes sa enda arvates tegelikult oled, mitte sellele, kes sa tahaksid olla. Vanemad inimesed
peaksid testi tehes mõtlema sellele, millised nad olid kahekümneaastaselt. Ühtlasi tuleks mõelda, kuidas sa pingeolukorras
reageerid.
Kui sa tunned, et testi tulemus pole õige, on võimalik, et määrasid hoopis oma tiiva või sa ei näe end selgelt. Võiksid paluda
mõnel sind hästi tundval inimesel testi teha ja valida vastused,
mis neile sinu puhul õiged tunduvad. Seejärel võrrelge tulemusi.
Palun pea meeles, et need testid pole samuti täiuslikud. Kõik ühe
enneatüübi omadused ei peagi sinu puhul kehtima. Su käitumine muutub iga enneatüübi siseselt ning sind mõjutavad tiib,
lõdvestuspunkt ja stressipunkt.
Kui sa tunned, et test pani sinu puhul mööda, võib abi olla
sellest, kui loed iga enneatüüpi kirjeldavate peatükkide osa nimega „Emotsionaalsed alged“. Loe enneatüüpide kirjeldusi, kuni
hakkad nägema käitumismustreid. Ühtlasi võid osaleda ennea
grammile keskenduvates töötubades. (Lisast A leiad abistavad
veebilehed.)
1. peatükk: Milline on sinu isiksusetüüp?
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Kui sa pole endiselt kindel, kas leidsid õige enneatüübi, on
võimalik, et tuvastasid hoopis oma tiiva. Sel juhul oled tõele lähedal! Ära anna alla; mida rohkem sa enneagrammi uurid, seda
kindlam on, et saad teada, milline tüüp sa oled.

Enneagrammitest, 1. osa
Esimeses osas on kolm küsimuste rühma, igas rühmas kakskümmend küsimust. Vasta kõikidele küsimustele. Tee linnuke
selle vastuse ees olevasse kasti, mis sinu iseloomu kõige paremini kirjeldab. Võib-olla on sul lihtsam vastata, kui mõtled, et
harva on sama mis „vale“, mõnikord on „võib-olla“ ja sageli on
„õige“. Pea meeles, et tulemused sõltuvad sinust − mida ausamalt sa vastad, seda täpsemad on tulemused!

Rühm A1
1.

Tean enamikus olukordades, mida peab tegema.
Harva
Mõnikord
Sageli

2.

Moraalsete otsustuste tegemine on minu jaoks lihtne.
Harva
Mõnikord
Sageli

3.

Moraalseid otsustusi tehes ei tohiks kompromissile minna.
Harva
Mõnikord
Sageli

4.

Ma saan teistega hästi läbi.
Harva
Mõnikord
Sageli
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