
Enneagram je efektívny nástroj 
na zmenu vnímania samých seba 

a všetkých okolo nás. Je skvelo 
využiteľný v osobnom, ale aj 

pracovnom prostredí. 
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  Enneagram – o čom je vlastne reč? 
Čo vďaka nemu vieš odhaliť u svojich 
klientov?

Enneagram sa rozdeľuje na triády – emócie, 
myseľ a telo. Každá triáda sa delí na ďalšie 
tri časti, tie  môžeme charakterizovať ako 
9 základných typov ľudskej osobnosti – čiže 
pracujeme s deviatimi číslami (1 - 9), z kto-
rých každé má svoju charakteristiku. Hlav-
nou výhodou enneagramu je, že sa nepozerá 
len na vonkajšie správanie, ale ide hlbšie 
a snaží sa odhaliť, vysvetliť, čo je pohnútkou  
k istému typu správania sa.  Táto pohnútka 
sa v priebehu života nemení, stále je rovna-
ká, s ňou sa narodíme a aj umierame. Tvoje 
správanie sa môže v priebehu života zmeniť, 
ale nemení sa pohnútka, z ktorej vychádza. 
Napríklad pri čísle 6 je základnou pohnútkou 
strach a potreba vedieť, byť pripravený na 
všetko, čo môže prísť, a až vtedy sú v ich po-
nímaní „v bezpečí“ pred tými strachmi. Šest-
ky sú presvedčené, že dokážu oveľa lepšie 
zvládať krízové situácie, ak sú pripravené. 
Na to im slúžia katastrofické scenáre, ktoré 
im do hlavy prichádzajú a čím viac sú pri-
pravené, tým menej sa môžu báť.  A ak si to 
dokážeme predstaviť  –  je to doslova búrka, 
ktorá im v hlave neustále beží a zároveň ob-
rovská záťaž, pretože sa nedokážu vypnúť, 
uvoľniť, oddýchnuť si. Jedinou šancou na 
zmenu je naučiť sa pracovať sám so sebou, 
naučiť sa vypínať. Alebo číslo 9 má základnú 
pohnútku zúrivosť a potrebu ju kontrolovať.  

Verí, že musí mať pod stálou kontrolou sa-
mého seba, svoje emócie a správanie navo-
nok –  to, ako pôsobí na druhých. Len tak 
bude všetko v poriadku a nevybuchne tak, 
že zničí všetko a všetkých okolo seba v úpl-
nom amoku zúrivosti. Je to vo vnútri silne 
zakorenené a u 9 spôsobuje, že je zamknutá 
pod toľkými zámkami, že všetky emócie len 
hrá, nie sú skutočné. Je vlastne taký emci-
onálny zombie. Uteká od všetkých situácií, 
kde hrozí potenciálne „nebezpečenstvo“, že 
emócie vyplávajú na povrch. To ale v praxi 
znamená, že skutočne nežije, lebo život ne-
cíti, lebo si ho nedovoľuje žiť. Pritom v sebe 
nosí veľké srdce plné lásky, no nik to po-
riadne cez všetku tú kontrolu a zavretie ne-
cíti. No aj napriek tomu všetkému sa v prí-
tomnosti deviatky cítime uvoľnenejší, je to 
pokojnou energiou, ktorú vyžarujú.
6 zase žije v minulosti a v budúcnosti. Stá-
le sa na niečo pripravuje, ale neexistuje tu 
a teraz, pretože žiť v prítomnom okamihu 
pre ňu znamená príliš veľa strachov a ne-
istôt. A takto sa môžeme rozprávať o kaž-
dom jednom čísle – každé jedno má svoju 
pohnútku, z ktorej vyplývajú potreby, ktoré 
sú často také silné, že nás ovládajú tým, 
že o nich nevieme. Každé číslo ma okrem 
spomenutých negatív aj obrovské benefity.  
Žiadne číslo nie je horšie, ani lepšie. Naprí-
klad 6  dokáže byť dokonale zorganizova-
ná, vie neuveriteľne doťahovať veci, lojálna 
a má určitý druh perfekcionizmu, ktorým 
vie dokázať, že veci sa robia tým správnym 
spôsobom. Vie byť statočná a odvážna, ak 
sa o niečom rozhodne, napriek tomu, že je 
v nej toľko strachu, s ktorým si musí v tom 
danom momente poradiť... 

  Z toho mi vyplýva, že nikto asi 
nebudeme len jedno číslo, ale skôr 
sme vždy kombinácia, je to tak?

Áno, vždy je to kombinácia základného čísla, 
po jeho okrajoch sú takzvané krídla a ešte 
z neho idú dve línie. Príklad 6 má krídla 5 a 7 
a línie 3 a 9. Spolu je každé číslo vlastne zlo-
žené z piatich čísel. A tie nás, typicky pre to 
číslo, ovplyvňujú. Napríklad pre 1 musí byť 
všetko morálne a správne. 1 sú takí kazate-
lia, všetko kritizujúci, nastavujúci zrkadlá 
všade tam, kde je možné poukázať na to, že 
sa to dá robiť lepšie. Tie kombinácie, kto-
ré ovplyvňujú naše výsledné správanie sú 
niekedy naozaj šialené...  A ešte sme každý 
aj úplne jedinečný. Každý človek má inak 
rozloženú hmotnosť na krídla a pri iných 
správaniach ide rôzne do línií.. Špecifická je 
9, ktorá vie „cestovať“ do všetkých čísel, nie 
len do tých ďalších 4 ako ostatné čísla. 

Aj týmto nástrojom  
sa vo svojej praxi zaoberá

Miroslav Haranta, 
terapeut a spisovateľ.  
Pomáha mu to odhaliť  

najhlbšie miesta v nás a cez ne 
prostredníctvom ďalších metód 

pre prácu s podvedomím  
vyriešiť mnoho problémov  

(strachy, fóbie, presvedčenia, 
limity, choroby...), s ktorými 

zápasíme na dennom poriadku. 
Taktiež vie cez enneagram 

vysvetliť, prečo sa správame 
tak, ako sa správame, prečo sa 

naši partneri a deti správajú, 
ako sa správajú a čo vlastne 

hľadáme a potrebujeme.
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  To všetko máme dané, alebo je možné , že niektoré  
z tých vzorcov správania prevezmeme, napríklad  
od rodičov, aj keď sú iné čísla ako my? 

Áno, určite preberáme ich, ale nie sú nám prirodzené, nesedia nám, 
len sa ich „naučíme“ používať, keďže sme veľmi často vystavení 
týmto modelom správania. Ale dá sa toho veľmi jednoducho zbaviť 
len uvedomením si, že toto vlastne nie je moje správanie, len kopí-
rujem svoju mamu, otca, to, ako by oni reagovali v danej situácii.

  Kde je vlastne pôvod toho očíslovania?  
Súvisí to napr. s numerológiou?

Nie, nemá to žiadnu spojitosť ani s numerológiou, ani so zname-
niami. V podstate nikto presne nevie, kto s enneagramom prišiel, 
kto určil význam a opis jednotlivých čísel. V každom prípade je 
to niečo, čo už poznáme viac ako 2000 rokov, no v tom období to  
nikdy nebolo vydané v akejkoľvek písomnej forme, čo mi, v pod-
state, dáva zmysel, pretože ak si prečítaš len knihy o enneagrame, 
ktoré už v dnešnej dobe vznikli, tak sa v tom stratíš. Naberieš síce 
technické informácie, no ono to je o vnímaní toho, ako sa daný člo-
vek v istom momente prejaví. Napríklad 2 má obrovskú potrebu 
pomáhať, ale aj 6 má obrovskú potrebu pomáhať. Navonok to len 
veľmi ťažko vieš odlíšiť. No keď ideš hlbšie a dostaneš sa k podsta-
te, prečo vlastne pomáha, pochopíš rozdiel. 6 preto, aby bola videná, 
že pomáha, aby bola pochválená, akceptovaná a uznaná za to spo-
ločnosťou a skupinou. 
Naopak 2 to robí preto, aby jej druhí dali lásku, aby jej ukázali, že ona 
je pre nich dôležitá  a za to, že im pomohla, dostáva prijatie a lásku.
Čiže, navonok je povrchový vzorec úplne rovnaký, no pohnútky, 
prečo to robíme, sú úplne iné. Preto len keby sme si prečítali knihu, 
je pravdepodobné, že určíme sami seba ako úplne iné číslo. Vždy 
si vyberieme sami pre seba to navonok krajšie správanie, krajšie 
pohnútky. Naša vlastná myseľ nás obmedzí a nebude nám chcieť 
pravdivo určiť to správne číslo, ktoré nám náleží. Určite by som 
preto odporúčal zúčastniť sa seminára, kde bližšie rozoberáme 
na konkrétnych prípadoch čísla a vtedy je človek schopný sa v tom 
pravdivo nájsť. A to je základ enneagramu, že každý sa nájde sám 
v tom, čo vnútorne cíti. Veď kto to vie lepšie...

  Ale ty dokážeš ľudí zaradiť?
Áno, vďaka skúsenostiam, pretože s tým pracujem, 
ale tiež to nemusí byť vždy stopercentné, pretože 
často máme naučené iste vzorce správania, prejavu-
jeme sa inak. Hlavne v spoločnosti si dávame pozor, 
ako navonok vyzeráme a každý  z nás má nejakú svo-
ju tajnú komnatu, ktorú si dobre stráži. Práve preto 
je dôležité, aby každý našiel sám v sebe to správne 
určenie, nie že si vyberieme nejaké „pekné“ číslo, ale 
vlastne to nebude ono. Ak na seminári vidím, že sa 
niekto nesprávne zaradil, dám mu pár navádzajúcich 
otázok a pomôžem mu ukázať, či tam nie je náhodou 
niečo, čo si nechce priznať.

  Cez poznanie seba sa vlastne dostávame aj 
k pochopeniu druhých...

Áno, zrazu pochopíme nielen seba, ale aj to, prečo 
náš partner sa chová tak, prečo naše dieťa sa chová 
tak... Prečo sa ľudia v našom okolí prejavujú nejakým 
spôsobom a vlastne v tom momente, keď tomu rozu-
mieme, prestane sa nás to dotýkať, neberieme si to 
už osobne, nedokáže nás to zraniť a prestaneme aj 
druhých odsudzovať. 

 
Neposudzujem ani neodsudzujem, nesnažím sa 
mentorovať a klient cíti, že mi môže povedať 
hocičo, že vždy nájde u mňa pochopenie,  
aj ak spravil hocijakú extrémnu vec.  
Stále na neho budem pozerať s prijatím.
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  Akú časť tvojej terapie tvorí?
Enneagram chápem ako úžasný nástroj. Keď príde za 
mnou klient, dokážem ho navnímať a viem ho otázkami 
naviesť, aby vôbec pootváral tie veci, ktoré potrebuje riešiť. 
Pretože veľakrát jeho myseľ chce utiecť od skutočnej pod-
staty problému, nechce si to priznať – to je ten náš hlboko 
zakorenený obranný mechanizmus. A ja, keď už pochopím, 
od čoho uteká, viem ho vrátiť naspäť k tomu, čo je potrebné 
riešiť, a nie aby sme len viedli spoločensky prijateľnú kon-
verzáciu.

  K tomu, aby sa ľudia otvorili a začali pred niekým neznámym, 
aj keď je v úlohe terapeuta, rozprávať, púšťať zo seba všetky 
bolesti a problémy, potrebujú získať dôveru...

 V priebehu niekoľkých minút dokážem otvoriť človeka do takej úrov-
ne, že niekedy až sám nechápe, čo z neho začne vychádzať – a to je 
vlastne ten moment, kedy on potrebuje, tak, ako si povedala, získať 
dôveru. Vtedy mu ja poviem, ako ho vnímam, kde cítim ten problém 
a väčšinou sa stretávam až s užasnutými reakciami, ako je možné, 
že dokážem o ňom hovoriť a triafať do čierneho.  Je to, samozrejme, 
tým, že som si sám veľa podobných vecí prežil a iste aj tým, že s tým 
pracujem. Už neposudzujem ani neodsudzujem, nesnažím sa mento-
rovať a klient cíti, že mi môže povedať hocičo, že vždy nájde u mňa 
pochopenie, aj ak spravil hocijakú extrémnu vec. Stále naňho budem 
pozerať s prijatím.

  Stačí, ak človek absolvuje tvoj seminár o enneagrame na to,  
aby si vedel pomôcť..., alebo tam to skôr všetko len začína? 
Ako vlastne prebieha tvoj seminár?

Asi tak, že tam to len začína. Zázrak na počkanie ani skratky nefun-
gujú. Na seminári podrobne prejdeme všetkých deväť čísel, povieme 
si negatívne aj pozitívne veci, pohnútky viazané na jednotlivé čísla, 
vysvetlíme si, ako a s kým čo najlepšie komunikovať, čo napríklad 
neriešiť vôbec pri niektorých číslach. Púšťame si videá z rôznych si-
tuácií a podrobne si ich vysvetľujeme, aby to bolo pre všetkých ešte aj  
takto utvrdené – modely správania, a hlavne pohnútky. Uvádzam tiež 
názorné príklady z praxe, ktoré som sám zažil, kde sa prejavil daný 
vzorec. Vtedy sa začnú zapájať aj zúčastnení, keď  v jednotlivých 
vzorcoch spoznávajú buď seba, alebo niekoho zo svojich blízkych.  
To spoznávanie na druhých ide vždy najrýchlejšie, už pri odhalení 
samých seba nie sme takí nadšení. Jednoduchšie je vždy poukázať 
na druhých, keď už príde na naše číslo, úsmevy zamrznú... 
Po určení čísla si prejdeme kombinácie a inštinkty jednotlivých čísel 
a potom, pre tých, ktorí majú záujem, nie sú si s niečím istí, alebo 
majú doplňujúce otázky, urobíme individuálny rozbor. Ale musím 
konštatovať, že takmer na 80 percent sa ľudia nájdu, ja im to už len 
potvrdím.

 Komfortná zóna je len ilúzia  
bezpečia, nestačí z nej len vykročiť,  
potrebujeme ju zrušiť.

PSYCHOLÓGIA

87SEPTEMBER 2017



  Ak už vieš svoje číslo, pochopíš veľa vecí a začneš na sebe  
pracovať, potom sa to číslo zmení?

Nie, nezmení, ale ty prestaneš byť číslo. A to je vlastne cieľom – dostať sa do 
stredu. To je jednota medzi mysľou, telom a emóciami. Keď sa dostaneš do 
jednoty, harmónie a prestaneš ísť z ega a týchto hier, tak už enneagram bude 
pre teba len nástrojom vnímania, ale už sa tam nebudeš nachádzať. Stále 
budeš mať svoju vnútornú pohnútku, ale už ťa nedokáže ovplyvniť. Veľmi 
dôležité pri enneagrame je vlastne pochopiť, že ti ukazuje, čo nie si, nie to, 
čo si. Každá jedna typológia sa ťa snaží zaškatuľkovať. Enneagram ťa práve 
vyberie z tej škatuľky a ukazuje ti, že ak si sa aj našiel v nejakom z čísel, to nie 
si ty. Sú to len prejavy, ktoré z istých pohnútok používaš na svoju ochranu. 
Sú to len vzorce, ktoré sme si zautomatizovali, ale to nie sme my, je to len 
naše správanie. A to môžeme meniť, tým, že sa okresávame prácou na sebe 
samých. Je to často ťažká práca, aktívny tréning, mesiace aktívneho vnímania, 
no stojí to za to, pretože zmena, ktorá príde, prinesie obrovské zmeny v živote. 
Uvediem príklad: teraz sa spolu rozprávame a namiesto toho, aby si ma 
plne vnímala, už rozmýšľaš nad ďalšou otázkou, ktorú mi položíš, pretože 
nedokážeš byť nikdy úplne sústredená na daný okamih, už sa pripravuješ  
na to, čo príde. Máš strach, že možno tá správna ďalšia otázka nepríde... 
(môžem skonštatovať, že to Miro presne vystihol)

Namiesto toho skús plne zamerať svoju 
pozornosť len na daný okamih, to, čo 

práve teraz hovorím, nie na to, čo sa len 
možno môže stať za 3 minúty, a uvidíš, 
že zrazu, keď príde moment položenia 

ďalšej otázky, budeš ju mať doslova „na 
jazyku“ a ani nebudeš vedieť ako. Ale 
upozorňujem, že zo dňa na deň sa to 

nezmení, je to o každodennom tréningu. 
Na začiatku ťa to bude vyhadzovať, tlačiť 

do starých koľají, ale ak sa ti podarí 
vydržať, sama budeš vidieť pokroky...

  ...až zrazu budem vedieť, o čom  
sa vlastne bavíme (smiech)...

Lebo všimni si, že si pripravíš dve-tri 
otázky, ale keď dokončím, položíš úplne 
inú... Takže načo je tá príprava?  Tréning 
a opäť tréning je cestou von. Napríklad 
6, ako sme spomínali, majú potrebu pri-
praviť sa na každý katastrofický scenár, 
ale aj to je úplne zbytočné, pretože mô-
žeš možno mať pod kontrolou seba, ale 
neovplyvníš vonkajšie okolie, variabilitu 
sveta, beh udalostí, správanie iných... 
Vhodným tréningom bude, že každý ka-
tastrofický scenár dáme zrušiť, zmazať. 
Nie, povedať si, že nebudem na to mys-
lieť, pretože tým tomu dávaš energiu, ale 
keď si povieš ruším, mažem, tak sa za-
čneš sústrediť na niečo pozitívne, a nie 
na katastrofu. Spočiatku si to možno bu-
deš musieť povedať denne 100-krát, ale 
po čase už prestanú nabiehať katastro-
fické scenáre v takom počte a možno 
ich bude len 10 a nakoniec zmiznú úpl-
ne. Vieš si predstaviť tú úľavu pre tvoju 
myseľ?

  Istým spôsobom je nevyhnutné 
opustiť svoju komfortnú zónu, 
ktorou v tomto prípade sú naše 
zabehané vzorce správania.  
Veď vždy je menšie zlo to známe 
ako to nepoznané, nie?

Áno, práca na sebe nám prinesie tú 
zmenu, že zrazu bez strachu dokážeme 
vykročiť, aj keď netušíme, čo nás čaká 
za zatvorenými dverami. A tá zmena 
nás vedie k tomu, že sa z automatu zra-
zu stane niekto, kto cíti, že žije, robí prá-
cu, ktorú má rád, žije s niekým, s kým 
chce byť, alebo, naopak, opustí toho, 
s kým byť už nechce. V komfortnej zóne 
sme boli v akomsi pomyselnom bezpečí, 
aj keď nás veľa vecí štvalo a nebavilo, 
ale vedeli sme, čo nás čaká, ako s tým 
narábať. Ale to celé je len naoko. Je to 
len ilúzia bezpečia. Nestačí z nej ale vy-
kročiť, my potrebujeme celú komfortnú 
zónu zrušiť. Pretože v tom momente, 
keď už prestane existovať, budeme mu-
sieť byť tu a teraz.

  Existuje niečo ako partnerský 
enneagram? 

Existuje a je zaujímavé, že niektoré čísla 
sa akosi automaticky priťahujú. Ako na-
príklad 9 a 6. Tá prvá upokojuje tú druhú 
a tá druhá prvé zase nakopáva k akcii 
– čiže doplňujú sa a posúvajú navzájom. 
4 a 8 zase vyhovuje žiť v talianskom man-
želstve, kde to je o dráme, potrebujú tú 
šťavu z hádky a následného opäť drama-
tického uzmierovania, najlepšie s kyticou 
ruží... Čo pre iných môže vyzerať ako psy-
cho, je pre nich to pravé, oni potrebujú 
napĺňať práve túto pohnútku.
Niektoré kombinácie sú naozaj zložité, 
hlavne napr. z pohľadu výchovy detí.  Na-
príklad kombinácia 1 a 8. Tá prvá má vždy 
všetko nalinkované, hovorí, že všetko tre-
ba robiť lepšie a 8, všetko kontrolujúca, 
vie vždy všetko lepšie. Deti vyrastajúce 
s takýmito rodičmi nie sú potom prak-
ticky schopné prežiť v spoločnosti, sú 
bez vlastného názoru, zodpovednosti za 
samých seba, keďže nemali možnosť sa 
nikdy sami vyjadriť. 
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V  K I N Á C H  O D  2 1. S E P T E M B R A

f i lm Juraja Lehotského

  A riešenie?
Začať na sebe pracovať. Ak obidvaja partneri 
majú chuť s tým niečo robiť, ako sme už spo-
mínali, dokážu sa zbaviť charakteristiky svojho 
čísla a už ním nebudú. 

  Dá sa aj u detí určiť ich číslo?
Áno, veľmi skoro. Dokonca jednoduchšie, pre-
tože ešte neprebrali vzorce správania od ro-
dičov. Vďaka pochopeniu enneagramu svojho 
dieťaťa často pochopíme, prečo sa správajú 
tak či onak, naučíme sa s nimi lepšie komuni-
kovať, inak k nim pristupovať, pomôcť im s tým, 
ukázať im, že nám na nich záleží, ale spôsobom, 
ktorým to potrebujú, aby to vedeli prijať...

  Takže, ak to celé dobre chápem, enneagram je cesta samých k sebe 
a nástroj, vďaka ktorému počas cesty po kúskoch vyložíme z pomyselného 
ruksaku všetko, čo už nepotrebujeme, čo nám bráni byť práve nami  
v našej podstate.

Presne tak, čím viac sa toho zbavíme, tým sa budeme cítiť slobodnejišie a sami se-
bou. Začneme vnímať svoj život, začneme si ho vážiť, vážiť si samých seba a roz-
hodovať sa s uvedomením, že tento život je náš a je len na nás, ako ho prežijeme. 
Už to nebude o tom, čo si kto o mne pomyslí, už to bude o tom, čo si ja myslím o sebe. 
A v tejto našej podstate nielenže budeme prijímať samých seba, no začneme prijí-
mať a rešpektovať našich partnerov, deti a blízkych. Prestane sa nás dotýkať mno-
ho vecí, ktoré nás predtým nahnevali, pretože tam bude pochopenie a prijatie. 

  Viackrát sme spomenuli semináre,  
ak by mal niekto záujem, ako sa  
o nich ľudia dozvedia?

Pripravujeme pravidelné semináre  
na enneagram a rôzne diskusie  
v Bratislave a v Trnave. Osvedčili sa  
nám večerné termíny, kde enneagram 
rozdeľujem na 4 časti.  
Najlepšie je sledovať môj verejný FB  
Miroslav Haranta, kde budú uverejňované 
termíny, prípadne mi môžu písať  
emaily na miroslav@haranta.sk. 

PSYCHOLÓGIA


