Historie enneagramu

Kdy

Kde

Kdo

*624 - *448 př. n. l.
*604 - *571 př. n. l.
*626 - 585 př.n.l.
*572 - 494 př. n. l.

Indie
Čína
Judea
Řecko

490 -390 př.n.l.

Řecko

345-399

Egypt - Alexandrie

*347-420, *354-430
590-604

Řím
Řím

Augustin Jeroným
Papež Řehoř Veliký

700-800
100let po Mohamedově
smrti (Muhammad *530632)

Středomořská oblast

Súfisti
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Co

Buddha
Lao c`
Jeremiáš
Pythagoras

Současníci Pythagora

Myšlenky jsou tím, co si myslím, a ne tím, co jsem. Cesty na východ a do Egypta. 10
geometrických obrazců - Pythagorových kruhů - devátý představuje poslední etapu realizace
duše, desátý boha. Učení předáváno v chrámu můz. 9 můz - 9 univerzálních ENNErgií, 9
modelů chování člověka.
Pythagorejci
Prostřednictvím ovládání těla, emocí, mysli, naslouchání tichu, svému nitru, druhým s cílem
stát se svobodným a docílit schopnosti prožívat TADY a TEĎ v harmonii s vesmírem. Rozšířili
toto učení na různé náboženské skupiny - Otcové pouště
Otcové pouště Evagrius Trojúhelník, šestiúhelník, koule. Hlava srdce břicho = víra naděje láska. Devět vášní, devět
Ponticius - Řek z Gruzie - bludných cest, devět směrů, kterými se odvracíme od svého středu. Zloba, pýcha,
první píšící Otec pouště. vyhledávání slávy nebo nicotnosti, smutek, závist, lakota, nenasytnost, smilstvo, lenost.
Číslo 153. Trojúhelník víra, naděje, láska. PŘÍMÁ CESTA NA BOHA PŘÍSTUPNÁ VŠEM.
Souboj s vášněmi, analýza myšlenek, analýza citů. Jsem odpovědný za svá utrpení a strasti
od chvíle, kdy JSEM si VYTVOŘIL systémy přesvědčení, které mne vedou k utrpení. Štěstí
pramení z POZNÁNÍ SEBE SAMA, PŘIJETÍ SEBE SAMA, ZMĚNY SEBE SAMA.
Znali číslo 153. (Významní teologové -otcové církve)
Gregoriánské schema hříchu. Pýcha, marnivost, závist, hněv, lenost, lakota, obžerství,
smilstvo
Enneagram - Vadž Allah - znamení přítomnosti boha = BOŽÍ TVÁŘ, DEVĚT ČÁSTÍ JEDNÉ
BOŽSKÉ LÁSKY, súf = hrubý lněný oděv, kteří nosili súfisti - zbožní mniši ovlivnění
křesťanským mnišstvím, potulní (derviši) i v bratrstvech žijící. Podobni způsobem života
Františkánům. Mnoho žen se podílelo na jejich vývoji - Nejvýznamnější - Rabia al-Adwaiyya Motlitba "Ó Bože, jestli Tě vzývám ze strachu před peklem, spal mne v pekle, a jestli Tě
vzývám v naději na ráj, nedávej mi jej, všaj jestli Tě vzývám vůči Tobě samému, pak mi svou
věčnou nádheru neupírej. " Tvrdě potíráni Islámem, patří k nim řády Dervišů a hnutí fakirů,
faquir=chudý. Devět neměnných vzorců, pro které lidé nenacházejí Boha. Poznání sebe
sama, pozorování sebe sama, život tady a teď, boží přítomnost v každém pohybu.
Džihád = svatá válka proti Egu. (Moje válka proti mému egu)
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Kdy

Kde

Kdo

Co

*1265 - 1321

Benátky

Dante Alighieri

1580
*1877 - 1949

Benátky
Moskva, Francie.

Giordáno Bruno
Gurdijev George
Ivanovič z Gruzie, po
matce Řek

1964-70-72

Vídeň, Praha

Mahéšváranda

1970

Hawai

Hawayo Takata

Začíná zasvěcovat další mistry Reiki - 22 mistrů. Sama 1938 zasvěcena na mistra Hayashim;
1941 přebírá po Hayashim Velkého mistra; od té doby žádní noví mistři Reiki až do 1970

1970
1970

Chile
Chile ARICA

Salvator Allende
Oscaro Ischazo nar.
1931 v Bolivii

po 1970

USA Špaňelsko

Claudio Narancho

Nastupuje do čela státu.
Ve 20-ti letech - 1951 cestoval po Asii, vyučoval v Santiagu de Chile. ARICA training - Chile Oscaro Ischazo představuje Enneagram v ucelené formě na 11ti měsíční stáži50ti vědcům z
celého světa (Claudio Narancho, a další).
V 60-ti letech vyučen Iscahzem. zakládá v USA v roce 1971 výzkumné týmy, jichž se účastní
i Helen Palmer a její kamarád Bob Ochs – jeden z jezuitských kněží, kteří se práce u Claudia
Narancha zúčastnili. Vypracovává systém panelových rozhovorů – je jejich autorem
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Božská komedie. Cestovatel sveden ze správné cesty v podivném lese hříchu musí projít
zlem v celé jeho hrůze (Devět kruhů pekla) než může pokračovat v poušti do očistce (Hora o
9 ti pahorcích) aby tam poznal pokání a naději. Tím, že se díky jeho víře odkryje lidská
moudrost, bude moci postoupit k devíti nebesům ptolemaiovského systému (Ráj) až do
Empiria, kde sídlí Bůh, nádherná a nevýslovná vize. Jména devíti kruhů jsou totožná s devíti
vášněmi Enneagramu. Devět velkých os, na kterých může každý svobodně bojovat se svojí
vášní a pozvednout se k devíti krokům do ráje.
Na cestě těch, kteří chtějí vědět, je devatero tajných dveří.
Narozen v Alexandropoli, Rusko-Turecká hranice, Kavkazská oblast (Gurdijan, Georgiades).
Neučil enneagram, používal ho. Přivezl ho údajně z Afganistanu. Čerpal z orthodoxní církve,
súfi, Tibetu. Životopis v Doteku 3/2003. Nárazníky – tlumiče - obranné mechanizmy – kterými
před sebou skrýváme kontakt se svými negativními vlastnostmi, tedy abychom si ubránili své
ego, jako ochranu před tím, abychom z rozporů, které v sobě máme, nezešíleli. Pojmenování
vášně = ”Pojmenovat belzebuba v sobě proto, aby mohl být vyhnán”. Od Gurdijeva je známo
Súfistické rčení ”Stát se tím, čím jme byli, se vzpomínkou na to a s porozuměním tomu, čím
jsme se stali”.
Jogíni jezdí do USA a do Evropy, už se nejezdí pouze za nimi. Praha Mahéšváranda 1972-73
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Kdy

Kde

Kdo

po 1970

USA San Francisco

Bob Oschs, Jezuitský
kněz

1971

ARICA Chile

Oscar Ichazo

1984

USA

1988

USA

Otec O' Leary, Maria
Beesing, Robert
Nogosek
Helen Palmer

1995
1997

USA
Liberec

1999
2002
2002
2003

Liberec
Praha
Praha
Praha
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Helen Palmer
Eva Velechovská,
Emanuel Byrtus
Ennea
Ennea
Ennea

Co
Loyolská universita v Chicagu - výuka křesťanských učitelů - vyučil otce Risa. Bob Ochs
přinesl mezi Jezuity dva listy papíru – svých poznámek u Narancha, na jejichž základě Jezuité
po několikaletém zkoumání převzali Enneagram jako pomocný nástroj pro práci kněží a pro
duchovní cvičení.
Jezuitům byl systém blízký, neb jejich zakladatel – Ignác z Lojoly vyvinul a používal vlastní
systém vedení mnichů, ve kterém se objevují prvky vycítění pohnutek v duši, jejich poznání a
pochopení jejich vzniku, směřování a jejich příspěvek ke směru mého duchovního vývoje,
zaujetí postoje k těmto pohnutkám.
Založení Školy Arica; součástí výuky je Enneagram a veškeré dokumenty jsou dosud utajeny.
Oscar Ichazo podle jedněch pramenů nikdy neprozradil odkud Enneagram zná, podle jiných
pramenů tvrdil, že jej poznal od Súfistů před Gurdijevem, nebo nezávisle na něm.
Žáci Boba Ochse. První kniha o Enneagramu. Porušení konvence ústního předávání
informací. Enneagram za pár měsíců obletěl svět. Oscar Ichazo se pokusil uplatnit autorská
práva, ale u soudu neuspěl. Enneagram v několika měsících obletěl svět.
Psycholožka, výzkumnice v oblasti intuice, která dále rozpracovává systém panelových
rozhovorů a píše základní knihu, jež se stala biblí enneagramu: Understanding Yourself And
The Others in Your Life = Velká kniha o Enneagramu
The Pocket Enneagram
První čeští lektoři Enneagramu
1.9.1999 založena ENNEA ČR o.p.s
Enneagramová konference v Praze
David Daniels - představení Enneagramu na akademické půdě ČR
1.Česká Enneagramová Konference
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