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PREFAŢĂ
„Există o parte în fiecare fiinţă care îşi doreşte să se dezvolte.
Mormolocul vrea să se transforme în broască, crisalida să devină
fluture, fiinţa umană incompletă îşi doreşte să se transforme într-o
fiinţă completă. Aceasta este spiritualitatea.”
ELLEN BASS
Suntem mânaţi de o neobosită căutare interioară. Simţim că
ne lipseşte ceva, fără să ne dăm seama ce anume ne lipseşte.
Credem că ştim ce avem nevoie sau ceea ce ne dorim – o relaţie
mai bună, o slujbă mai bună, să arătăm mai bine sau să ne luăm o
maşină nouă. Sperăm că dacă, în sfârşit, vom avea relaţia perfectă
sau serviciul la care am visat, neliniştea noastră va dispărea şi
vom fi satisfăcuţi şi împliniţi. Dar experienţa ne învaţă că maşina
noastră cea nouă ne va face să ne simţim bine numai pentru o
scurtă perioadă de timp. Şi că noua noastră relaţie, oricât ar fi ea
de minunată, nu ne împlineşte aşa cum ne-am imaginat. Deci... Ce
căutăm noi cu adevărat?
Dacă ne vom gândi o clipă, vom înţelege că sufletul nostru
tânjeşte să afle cine este şi de ce se află el aici. Societatea modernă
însă nu ne încurajează să găsim răspunsuri la aceste întrebări. Am
fost învăţaţi să gândim că viaţa ni se poate îmbunătăţi fundamental
numai dacă norocul ne va ajuta. Dar mai devreme sau mai târziu
vom realiza că lucrurile exterioare fiinţei noastre, indiferent ce
valoare ar avea, nu pot să ne împlinească sufleteşte. Deci... Unde
putem găsi răspunsul?
Multe dintre cărţile care se găsesc pe piaţă vorbesc într-un
mod impresionant despre dezvoltarea personală, despre ce fel de
persoană ne-ar plăcea să fim. Afirmă la rândul lor importanţa
compasiunii, a stării de comuniune care trebuie să existe între noi,
importanţa comunicării şi a creativităţii. Sună foarte bine. Dar pe
cât de frumoase şi apetisante sunt aceste calităţi, pe atât de greu
9

ne este să le menţinem şi să le manifestăm ori de câte ori avem
nevoie, în viaţa noastră de zi cu zi! Sufletele noastre tânjesc să se
înalţe sus, sus de tot, dar ne lovim dureros de stâncile fricii, ale
ignoranţei şi ale mecanismelor noastre de apărare. Prea des bunele
noastre intenţii şi speranţe devin surse de noi dezamăgiri. Uităm
de noi, ne întoarcem din nou la distracţiile banale, încercând să
uităm totul.
„Se pare că mai înainte ca să ne propunem o călătorie
pentru a descoperi realitatea ultimă sau a-l găsi pe Dumnezeu,
înainte chiar de a acţiona sau de a avea o relaţie cu cineva… este
important ca în primul rând să începem să ne înţelegem pe noi
înşine.”
KRISHNA MURTI
„Orice vârstă sau educaţie ai avea şi indiferent ce ai realizat
până acum, cea mai mare parte din potenţialul tău este încă
nefolosit.”
GEORGE LEONARD
Greşesc oare cea mai mare parte din cărţile de popularizare
a psihologiei? Sunt oamenii incapabili să trăiască o viaţă care să-i
împlinească cu adevărat? Marii înţelepţi şi maeştri spirituali au
afirmat întotdeauna că avem potenţialul extraordinar de a deveni
cu toţii nişte fiinţe divine. Atunci de ce credem că este aşa de greu
să recunoaştem şi să trăim din plin această stare?
Considerăm că majoritatea acestor cărţi de popularizare sunt
în cea mai mare parte incomplete. De exemplu, chiar pentru o
problemă de bază, cum ar fi slăbitul. Sunt multe motive pentru care
o persoană are probleme cu greutatea – o sensibilitate la dulciuri,
consumă prea multe grăsimi, foame nervoasă datorită anxietăţii
sau diverse probleme emoţionale. Fără să identificăm problema
centrală care provoacă acest dezechilibru nu vom găsi o soluţie
viabilă, în ciuda tuturor eforturilor noastre.
Cărţile autorilor autodidacţi sunt bazate pe metode şi soluţii
care au fost bune pentru ei, care s-au potrivit profilului lor psihologic.
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Dacă, din întâmplare, cititorul are o personalitate asemănătoare,
metodele descrise în carte ar putea să fie eficiente. Dar dacă această
asemănare nu există, în loc să fie ajutat, cititorul poate fi împins
într-o confuzie şi mai mare.
Orice sistem care îşi doreşte să propună o dezvoltare eficientă
trebuie să ţină cont de faptul că oamenii sunt foarte diferiţi şi că
ei aparţin diferitelor tipuri de personalitate. De-a lungul timpului,
multe căi spirituale şi curente psihologice au încercat să expună
această înţelegere şi să o sistematizeze: astrologia, numerologia,
cele patru tipuri clasice de temperament (flegmatic, coleric, sangvin,
melancolic), clasificarea lui Jung legată de tipurile de personalitate
(extrovertit şi introvertit cu subtipurile senzitiv, intuitiv, emoţional,
mental) şi multe altele. Mai mult, studii recente ale dezvoltării
copilului au arătat că diferenţele fundamentale de temperament au
o bază biologică.
Această diversitate explică faptul că deseori, ceea ce este
bun pentru cineva, poate fi chiar dezastruos pentru altă persoană.
Să le spui anumitor tipuri psihologice să se focalizeze mai mult
asupra propriilor sentimente este ca şi cum ai turna apă peste un
om care este gata să se înece (ca şi cum ai turna gaz pe foc). Sau
să le spui altora că trebuie să se afirme mai mult este la fel de
nepotrivit ca şi cum ai pune la regim o persoană anorexică. În
tentativa noastră de a ne înţelege pe noi înşine, de a ne îmbunătăţi
relaţiile sau de a ne dezvolta spiritual, vom vedea că factorul
cel mai important care influenţează deciziile noastre este tipul de
personalitate căruia îi aparţinem şi nu sexul, educaţia primită sau
diferenţele dintre generaţii.
Este foarte important să ştii ce tip de personalitate eşti.
Aceasta are o aplicabilitate foarte mare în relaţii, afaceri, educaţie
şi mai ales în munca de transformare şi dezvoltare personală. În
timp ce neliniştea noastră metafizică are un caracter universal,
felul în care această nelinişte interioară se manifestă depinde de
„filtrul” prin care percepem viaţa. Principalul filtru prin care ne
percepem pe noi înşine şi lumea din jurul nostru, ne exprimăm,
ne apărăm, facem faţă trecutului şi anticipăm viitorul, învăţăm,
11

ne bucurăm sau iubim este chiar tipul de personalitate căruia îi
aparţinem.
„Vorbind dintr-un punct de vedere spiritual, pentru cel care
are ochi să vadă, tot ce-şi doreşte, aspiră sau are nevoie este
prezent întotdeauna, aici şi acum.”
SURYA DAS
Cum ar fi dacă ar exista o modalitate care să ne ajute să
înţelegem mai multe despre noi şi despre ceilalţi? O cale care să ne
permită să observăm aceste filtre prin care percepem realitatea şi să
le dăm atenţia cuvenită? Cum ar fi dacă acest sistem ne-ar arăta care
sunt problemele noastre şi care sunt punctele noastre tari? Care să
nu depindă de guru sau de data noastră de naştere, dar să ne descrie
exact modul nostru de a acţiona şi să exprime voinţa noastră sinceră
de a ne cunoaşte? Cum ar fi dacă acest sistem ne-ar arăta nu numai
care sunt problemele noastre, dar şi felul în care le putem depăşi? Şi
care să ne îndrume în final spre profunzimile sufletului nostru?
Acest sistem există. Se numeşte Eneagrama.

Fiinåe de luminã
Una dintre cele mai importante experienţe din viaţa mea, mi s-a
petrecut în urmă cu câţiva ani, în timp ce mă aflam într-o retragere
spirituală de o săptămână la New York. Câţiva dintre noi locuiau
într-un hotel turn, vechi de un secol, care aparţinea maestrului nostru.
Chiar dacă interiorul şi fundaţia clădirii aveau nevoie să fie mai tot
timpul renovate, era un loc perfect pentru noi, pentru „a ne pedepsi”
cu ceva muncă manuală, precum şi o ocazie să ne conştientizăm
rezistenţele şi reacţiile în timp ce munceam. Căldura verii era foarte
intensă, duşurile erau doar câteva, cozile la băile comune erau lungi
iar timpul de odihnă aproape că nu exista. Aşa precum ne dădeam
seama, toate aceste condiţii au fost create special de maestrul nostru
pentru a ne manifesta pe deplin personalitatea şi ca să ne putem
obiectiva foarte clar în acest laborator viu.
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Într-o dupăamiază, am avut rara ocazie să putem trage un pui
de somn de trei sferturi de oră, între muncile menajere. Eu fusesem
desemnat să răzuiesc vopseaua de pe faţada vechiului hotel, aşa
că în foarte scurt timp am fost acoperit din cap până-n picioare de
fulgi fini de vopsea. Până la sfârşitul muncii, eram aşa de obosit
şi transpirat că nu îmi mai păsa cât de soios mă simţeam. Aveam
neapărată nevoie să trag un pui de somn, aşa că imediat ce am
terminat treaba, am fost primul care a ajuns sus, în pat. Ceilalţi cu
care împărţeam dormitorul au ajuns şi ei în scurt timp, aşa că în
cinci minute eram cu toţii gata pentru somn.
„Spiritul este o forţă invizibilă, care şi-a făcut vizibilă prezenţa
în întreaga noastră viaţă.”
MAYA ANGELOU
Chiar atunci, colegul nostru Alan a început să trântească şi să
izbească totul în drumul său spre cameră. Fusese pus să aibă grijă
de copiii membrilor grupului şi era evident pentru noi, după felul
cum arunca lucrurile în jurul său, că era nervos că nu putuse să
scape mai repede, ca să poată să dormi şi el. A făcut în schimb atâta
zgomot, încât nimeni nu a reuşit să se mai odihnească.
La scurt timp după ce Alan a intrat trântind uşa, mi s-a petrecut
ceva extraordinar: am văzut reacţia mea negativă faţă de el ca pe un
tren intrând în gară, dar nu m-am urcat în tren. Într-un moment de
claritate, l-am văzut pe Alan cu toată mânia şi frustrarea lui, i-am
văzut comportamentul aşa cum era, fără să-l trec prin minte, mi-am
văzut şi mânia mea acumulându-se, gata să se reverse asupra lui, şi
nu am reacţionat la niciunul din aceste lucruri.
Observându-i reacţiile de mânie şi auto-justificare, în loc să
acţionez mânat de ele, un văl mi s-a luat deodată de pe ochi, şi
m-am deschis. Ceva ce până atunci îmi bloca percepţia s-a dizolvat
într-o clipă, iar lumea a devenit complet vie. Alan era dintr-o dată
simpatic, ceilalţi aveau reacţia perfectă, indiferent care era aceasta.
Când am întors capul şi m-am uitat pe fereastră, am văzut că totul
în jurul meu strălucea surprinzător. Lumina soarelui prin copaci,
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dansul frunzelor în vânt, vibraţia uşoară a sticlei vechilor ferestre,
toate erau prea frumoase ca să fie descrise în cuvinte. Totul era
absolut frumos.
Încă eram plin de uimire, în această stare extatică atunci când
m-am întâlnit cu restul grupului pentru meditaţia de după-amiază.
Pe măsură ce meditaţia se adâncea, am deschis ochii şi am privit
de jur împrejur în cameră, intrând în ceea ce pot numi o viziune
interioară, ale cărei ecouri m-au însoţit ani de zile.
I-am văzut pe toţi cei din cameră ca fiind „fiinţe de lumină”.
Am văzut clar cum toţi erau făcuţi din lumină, cum noi toţi suntem
forme de lumină, doar că avem o crustă pe deasupra. Crusta are
culoarea neagră, e de consistenţa smoalei şi blochează lumina
interioară care este sinele nostru real, interior. Unele pete de smoală
sunt foarte groase; alte zone sunt însă mai subţiri şi mai transparente.
Cei care au lucrat mai mult cu ei înşişi au mai puţină smoală şi
radiază mai multă lumină interioară. Din cauza trecutului nostru
personal, unii suntem acoperiţi de mai multă smoală şi e nevoie de
multă muncă pentru a scăpa de ea.
După o oră, viziunea s-a diminuat şi în cele din urmă a dispărut.
La sfârşitul meditaţiei aveam mult de lucru şi m-am grăbit să preiau
una din cele mai temute sarcini, spălatul vaselor în bucătăria plină
de aburi. Deoarece efectele stării mele de extaz erau încă vii, acea
corvoadă a devenit un moment de fericire.
Vă împărtăşesc această stare nu din cauza importanţei pe care
o are pentru mine personal, ci pentru că mi-a arătat clar că lucrurile
despre care vorbim în această carte sunt reale. Dacă ne observăm
cu sinceritate şi fără prejudecăţi, văzând la lucru mecanismele
perso-nalităţii noastre, ne putem trezi, şi atunci vieţile noastre pot
fi o curgere miraculoasă de frumuseţe şi bucurie.
CUM SĂ FOLOSIM ACEASTĂ CARTE
Eneagrama ne poate ajuta doar dacă suntem sinceri cu noi
înşine. Astfel, elementele acestui sistem, precum şi această carte,
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pot fi folosite ca un ghid pentru autocunoaştere. Am gândit această
carte astfel încât să cuprindă multe elemente practice, cum sunt:
• atitudinile vindecătoare şi darurile potrivite pentru fiecare tip,
procese specifice de transformare
• cum să „observi şi să renunţi” la obiceiuri şi reacţii care îţi
fac probleme
• cum să foloseşti motivaţiile fiecărui tip
• strategii terapeutice pentru fiecare tip
• „salturi spirituale”, idei-forţă şi mesaje mobilizatoare pentru
fiecare tip
• cum să cultivi starea de conştienţă în viaţa de zi cu zi
• şedinţe de lucru cu tine şi exerciţii pentru fiecare tip
• cum să foloseşti sistemul Eneagramei pentru evoluţia spirituală
continuă
Pentru că este util să practicaţi exerciţiile din carte, ar fi bine
să ţineţi şi un jurnal în care să vă notaţi ideile şi inspiraţiile pe care
le aveţi în timp ce citiţi despre tipul vostru de personalitate, ca
şi despre celelalte opt tipuri. Cititorii noştri au observat că aceste
informaţii trezesc tot felul de amintiri, probleme şi idei creatoare.
Ca prim exerciţiu pentru Jurnalul transformării voastre
interioare, vă sugerăm să scrieţi o scurtă biografie, dar nu o
autobiografie. Scrieţi despre voi la persoana a treia, cu „el” sau
„ea” şi nu cu „eu”. Spuneţi-vă povestea vieţii, începând cu primele
amintiri (sau şi mai devreme dacă ştiţi istoria familiei) şi până în
prezent, ca şi cum aţi povesti despre altcineva. Puteţi, de asemenea,
să dedicaţi câte o pagină din Jurnal unui deceniu de viaţă, lăsând
loc pentru a adăuga pe parcurs gânduri sau observaţii relevante, pe
măsură ce vi le amintiţi. Nu vă preocupaţi de stil sau corectitudine.
Cel mai important lucru este să vă vedeţi viaţa ca un întreg, ca şi
cum ar fi povestită de altcineva.
Care au fost momentele importante ale vieţii voastre, fie
ele traume sau triumfuri, acele momente, bune sau rele, în care
aţi ştiut că viaţa vi se schimbă? Care au fost cei mai importanţi
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oameni din viaţa dumneavoastră, cei care au fost martorii creşterii
şi frământărilor voastre, cei care v-au rănit, cei care v-au fost
mentori şi prieteni înţelegători? Daţi detalii.
Întoarceţi-vă la biografia pe care aţi scris-o. Oricând doriţi
puteţi să adăugaţi lucruri noi, pe măsură ce avansaţi cu lectura cărţii.
Povestea va deveni mai bogată şi mai plină de sens pe măsură ce vă
veţi înţelege mai profund pe voi înşivă.
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PARTEA I
CALÃTORIA INTERIOARÃ

CAPITOLUL 1

IDENTIFICÃ-ÅI TIPUL DE PERSONALITATE
Eneagrama
este
o
figură
geometrică ce înfăţişează cele 9 tipuri
de bază ale personalităţii, precum şi
relaţiile complexe care se stabilesc
între ele. Este o achiziţie a psihologiei
moderne care îşi are rădăcinile în
înţelepciunea diverselor tradiţii antice.
Cuvântul Eneagrama vine din ennea –
care în limba greacă înseamnă „nouă”
Eneagrama
şi „formă” – grammos. Deci Eneagrama
este o figură geometrică cu 9 puncte.
Eneagrama modernă, care descrie tipurile de personalitate,
este o sinteză a mai multor tradiţii şi căi spirituale. Este expresia
înţelepciunii universale şi a filozofiei străvechi acumulate de-a
lungul a mii de ani de tradiţiile creştină, budistă, musulmană –
în special sufită – şi iudaică (Kabbala). Inima acestui sistem este
înţelegerea profundă a faptului că fiinţele umane sunt prezenţe
spirituale încarnate în lumea fizică şi întruchipează aceeaşi esenţă
a vieţii şi a spiritului divin ca şi Creatorul. Dincolo de diferenţele
de suprafaţă, în spatele vălului iluziei, lumina Divinităţii străluceşte în orice fiinţă. Forţele întunericului încearcă să ascundă
această lumină. Prin intermediul miturilor şi doctrinelor, tradiţiile
spirituale ne arată felul în care umanitatea şi-a pierdut legătura cu
Divinul.
„Toate marile tradiţii care ne vorbesc metaforic despre graţie,
eliberare, despre a te naşte din nou, despre trezirea din iluzie,
îmi spun de fapt că este posibil să îmi transcend condiţionările
trecutului ca să realizez ceva nou.”
SAM KEEN
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ÎNÅELEPCIUNEA ENEAGRAMEI

Unul din marile atuuri ale Eneagramei este faptul că ea se află
dincolo de toate aceste diferenţe de doctrină. Ea ajută oamenii din
orice religie să-şi redescopere unitatea fundamentală, aceea de a fi
în primul rând nişte fiinţe spirituale. Eneagrama poate fi extraordinar
de valoroasă în lumea noastră, arătând femeilor şi bărbaţilor, albilor
şi negrilor, catolicilor şi protestanţilor, arabilor şi evreilor, hetero şi
homosexualilor, săracilor şi bogaţilor, că dacă vor căuta dincolo de
diferenţele de suprafaţă care în aparenţă îi separă, vor găsi un nivel
mai profund, în care omenirea poate fi în comuniune. Cu ajutorul
Eneagramei vom descoperi că cei aparţinând tipului Şase sunt la
fel cu toţi cei care aparţin aceluiaşi tip şi cu toţii împărtăşesc
aceleaşi valori. Negrii din tipul unu sunt mai mult decât şi-ar fi
putut vreodată imagina asemenea albilor din tipul unu. Apare astfel
un nou nivel de compasiune şi unitate menit să şteargă vechea
ignoranţă şi teamă care ne stăpâneşte.
Eneagrama nu este nicidecum o religie şi nici nu vrea să
modifice orientarea religioasă a vreunei persoane. Nu pretinde
să fie o cale spirituală completă. Cu toate acestea Eneagrama
se preocupă de ceea ce reprezintă sufletul oricărei căi spirituale:
cunoaşterea de sine!
„Nu plânge, nu înmărmuri indignat. Înţelege.”
SPINOZA

„Ce putem oare câştiga dacă vom ajunge pe Lună atâta
vreme cât nu suntem încă în stare să traversăm abisul care ne
separă de noi înşine?”
THOMAS MERTON
Fără să ne cunoaştem pe noi înşine nu vom putea merge
prea departe în călătoria noastră spirituală şi nici nu vom fi în
stare să menţinem progresele pe care le-am făcut. Egoul tinde
să evite transformările psihice profunde şi există pericolul să ne
păcălim crezând că am devenit transcendenţi înainte de vreme.
Egoul îşi imaginează întotdeauna că este „mai evoluat” decât este
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