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Què és l'Eneagrama?
L'Enneagrama és un sistema molt precís que explica amb claredat com són les persones i la
seva forma de relacionar-se entre elles. Dit d'una altra manera, Eneagrama és un mapa de la
naturalesa humana que ens ajuda a conèixer-nos a nosaltres mateixos i als altres.
L'Eneagrama descriu 9 tipus de personalitat humana, 9 trets, virtuts, defectes, tendències
psicològiques, estratègies de comportament i característiques espirituals que presenten els
éssers humans.

Identificació del eneatipus dominant
Cada número simbolitza un tipus de personalitat, que té unes característiques pròpies:
unes són positives i altres negatives.
Per identificar un eneatipus, més important que estudiar les accions i reaccions d'un
individu enfront de les diferents situacions de la vida, és reconèixer les motivacions
internes que porten a una persona a actuar d'una manera o una altra.
Així doncs, el Eneatipus 1, amant de la perfecció, pot, per exemple, confondre en el seu
actuar amb el Eneatipus 3 apegat a l'èxit; tots dos poden arribar a ser extremadament
eficients en el seu treball, però mentre un busca la perfecció com a virtut en si mateixa,
l'altre anhela els aplaudiments i el reconeixement que són l'aliment que li permet
valoritzar.

ENEATIPUS 1 "El perfeccionista" Pecat (Ira). Virtut (Serenitat)









Em consideren una persona seriosa i assenyada.
Sempre he intentat ser sincer i objectiu respecte a mi mateix, i estic decidit a ser fidel
a la meva consciència, costi el que costi.
Tinc la impressió que tinc un jutge al cap: a vegades aquest jutge és savi i perspicaç,
però moltes altres és simplement sever i dur.
Els meus principis i ideals m'estimulen cap a majors èxits i donen sentit i valor a la
meva vida.
Depèn tant de mi que es facin les coses que he de ser més organitzat i metòdic que
els altres.
Detesto els errors, per tant tendeixo a ser molt minuciós per assegurar-me que les
coses es facin bé.
Gran part de la meva vida he cregut que el que està bé, està bé, i que el que està
malament, està malament, i ja està.

Descentrament. 4 (Ningú m'entén)
Centrament. 7 (M’accepto amb les meves imperfeccions i se gaudir del moment.)

ENEATIPUS 1 "El perfeccionista“
Quan troba l'excel·lència ...

Els tipus Un sans posseeixen un profund sentit del bé i del mal així
com valors morals molt sòlids. Són racionals, raonables,
autodisciplinats i moderats. Ètics en extrem: la veritat i la justícia són
valors fonamentals. La integritat i la rectitud els converteixen en
excel·lents mestres morals.

En el seu millor estat: es tornen extraordinàriament savis i
assenyats. En acceptar les coses com són, adquireixen un sentit
increïble de la realitat i saben què fer en cada situació. Humans,
inspiradors i tolerants: "la veritat serà escoltada".

ENEATIPUS 2 “L’ajudador" Pecat (orgull). Virtut (humilitat).










Mi autèntic interès pels altres fa que em involucri profundament amb ells, amb les
seves esperances, els seus somnis i necessitats.
Em resulta natural ser amistós; entaulo converses amb facilitat i em tuteig amb
tothom.
He descobert que les persones reaccionen amb simpatia quan els faig atenció i els
dono alè.
Em sento bé per ser una persona considerada i generosa.
És cert que sòl fer més pels altres del que hagués; dono massa i no penso en mi
prou.
Em produeix una alegria especial rebre a casa i atendre els meus amics i familiars.
Sóc capaç d'expressar els meus sentiments per les persones amb més franquesa
que la majoria.
Faig un esforç especial per saber què els passa a les persones que vull.
M'encanta desvivir-me perquè les persones se sentin acollides i apreciades

Descentrament. 8 (M’enfada si no em reconeixen, jo vaig ser el ...)
Centrament. 4 (solitud, generositat, altruisme).

ENEATIPUS 2 “L’ajudador“
Quan troba l'excel·lència ...

Els Tipus Dos sans són capaços de mostrar molta empatia, són
compassius i manifesten una gran sensibilitat amb i pels altres. Són
molt afectuosos i es preocupen per les necessitats alienes. Són
sincers, afectuosos, condescendents i atents; exerceixen un paper
paternal que els permet veure el bo en els altres. El servei és
important, però, també consideren essencial tenir cura de si mateixos;
així mateix, són molt entregats i servicials.
En el seu millor estat: es tornen profundament desinteressats,
despresos i altruistes; ofereixen amor incondicional sense
expectatives de retribució. Senten que és un privilegi estar en la vida
dels altres.

ENEATIPUS 3 "El triomfador" Pecat (vanitat). Virtut (Autèntic).









Em considero una persona molt competent: en realitat, em molesta no ser eficaç i
eficient.
Per bé o per mal, sóc bo per a encobrir les meves inseguretats; ningú endevina mai
què sento realment.
Desitjo causar bona impressió, de manera que normalment sóc cortès, educat i
amigable.
Sé el bé que els va als meus amics i col·legues, i tendeixo a comparar-me amb ells.
Sòl esforçar-me per ser el millor en el que faig; si no puc sobresortir en alguna cosa,
en general no em molest a fer-ho.
Quan em sento insegur puc ser una mica reservat i fred amb les persones.
Sempre tinc un objectiu en ment, i sé motivar-me per aconseguir-ho,
Tinc una vena d'addicció al treball; em sento perdut si no estic fent coses.

Descentrament. 9 (mandra, deixadesa)
Centrament. 6 (Confiar en si mateix, no competeixo, col laboro, honestedat, valentia amb
temprança)

ENEATIPUS 3 "El triomfador“
Quan troba l'excel·lència ...

Els tipus Tres sans són segurs de si mateixos, se senten desitjables i
gaudeixen d'una alta autoestima. Adaptables, energètics, sovint
atractius, encantadors i populars. Ambiciosos per perfeccionar-se i
per ser els millors. Sovint sobresurten en algun aspecte i són
veritablement admirables; un ideal humà que encarna qualitats molt
respectades. Els altres volen ser com ells i imitar els seus èxits. Bons
comunicadors, motivadors i promotors; saben com presentar alguna
cosa de forma atractiva.
En el seu millor estat: s'accepten a si mateixos, es guien per
normes pròpies, arriben a ser genuïns i autèntics; són tot el que
semblen ser, sense caretes. Modestos i caritatius. Tenen un sentit de
l'humor especial així com un gran cor. Són gent noble, amable i
considerada.

ENEATIPUS 4 “L’artista“ Pecat (enveja) Virtut (Equanimitat)









Tendeixo a obsessionar-me amb els meus sentiments negatius un bon temps abans
d'alliberar-me d'ells.
Sòl sentir-me sol, fins i tot quan estic amb persones amigues.
Si em critiquen o entenen malament, tendeixo a tancar-me en mi mateix i a posar-me
de mal humor.
Quan les coses es posen difícils, tendeixo a ensorrar i renunciar; potser tir la tovallola
amb massa facilitat.
Sóc capaç de perdonar-me gairebé qualsevol cosa, menys el mal gust.
En general, no m'agrada treballar massa a prop dels altres.
Conèixer-me a mi mateix i ser fidel a les meves necessitats emocionals han estat
motivacions molt importants per a mi.
No m'agrada prendre el comandament ni obeir ordres.

Descentrament. 2 (Víctima, dependència, manipulador)
Centrament. 1 (equilibri interior, admiració, disciplina, ordre, realista i objectiu)

ENEATIPUS 4 “L’artista“
Quan troba l'excel·lència ...

Els tipus Quatre sans són individus introspectius, conscients de si
mateixos, eterns cercadors del seu "ésser interior" que sempre estan
en contacte amb els seus sentiments i impulsos interns. Són
sensibles i intuïtius respecte a si mateixos i als altres així com
compassius, encertats, discrets i respectuosos. Els tipus Quatre sans
tendeixen a ser autoexpresivos, molt personals, individualistes,
sempre fidels a si mateixos, emocionalment honestos i autèntics.
Tenen una visió irònica de la vida i de si mateixos; poden ser seriosos
i graciosos, vulnerables i forts al seu interior.

En el seu millor estat: molt creatius pel que fa a l'expressió personal i
universal; és possible que aquesta creativitat es manifesti en una obra
d'art. A nivell personal es tornen regeneradors i autorenovadores.
Tenen una qualitat creativa capaç de transformar les seves
experiències en alguna cosa valuosa.

ENEATIPUS 5 “L’observador" Pecat (avarícia) Virtut (Confiança).










M'agrada aprofundir en les coses, i estudi detingudament els detalls fins que ho he
entès tot el millor possible.
Sóc una persona molt reservada, no deixo entrar a moltes persones en el meu món.
Parlo bastant quan vull, però la major part del temps prefereixo limitar-me a observar
la bogeria que m'envolta.
Si cal resoldre un problema, que em deixin treballar-sol i sortiré amb la resposta.
Tendeixo a trigar moltíssim a perfeccionar els projectes en què treball.
Sé molt sobre moltes coses, i en alguns camps em considero un expert.
Sóc molt curiós i m'agrada investigar per què les coses són com són; fins i tot les
coses òbvies no són tan òbvies si es miren bé.
Em concentro tant en el que faig que sòl no assabentar-me del pas del temps.

Descentrament. 7 (hiperactivitat, viure el moment per tapar la por, evasió)
Centrament. 8 (proper, curiós i compromès)

ENEATIPUS 5 “L’observador“
Quan troba l'excel·lència ...

Els tipus Cinc sans són capaços d'observar tot amb extraordinària
perceptividad i introvisió. Són curiosos i estan mentalment alerta; sempre a la
recerca de la intel·ligència. Formulen preguntes adequades al mateix temps
que utilitzen percepcions insòlites. Són capaços de concentrar-se, de enfocarse en el que ha cridat la seva atenció i predir el probable desenllaç d'alguna
cadena d'esdeveniments. Els encanta aprendre; els entusiasma posseir
coneixements i sovint es converteixen en experts en algun camp. Són
pensadors independents, innovadors i inventius. Poden desenvolupar idees
molt valuoses i originals.
En el seu millor estat: es tornen visionaris que comprenen el món en tota la
seva extensió i aconsegueixen penetrar amb profunditat. Tenen un ampli
criteri, són imparcials, capaços d'observar les coses en la seva totalitat, en el
seu veritable context. És possible que facin descobriments pioners i que trobin
noves maneres de fer i de percebre les coses.

ENEATIPUS 6 “L’escèptic“ Pecat (covardia) Virtut (valentia)
Sóc molt emotiu, però no sòl demostrar els meus sentiments, llevat als meus íntims, i
fins i tot a ells, no sempre.

Si cometo un error temo que tots em criticaran immediatament.

Em sento més segur fent el que s'espera de mi que obrant pel meu compte.

Tendeixo a tenir primeres impressions fortes sobre les persones, i em costa canviarles.

Hi ha unes quantes persones a les que admiro de debò, són una mena herois per a
mi.

Algunes persones em consideren molt inquiet i nerviós, però no saben ni la meitat!

Sóc molt treballador, de veritat: no atur fins a acabar una feina.

Quan he de prendre una decisió important, consulto l'opinió de les persones en què
confio.
Descentrament. 3 (Em poso una màscara falsa de triomfador, vanitat)
Centrament. 9 (tranquil·litat).


ENEATIPUS 6 “L’escèptic“
Quan troba l'excel·lència ...

Els tipus Sis sans són capaços d'obtenir intenses respostes
emocionals dels altres; són graciosos, simpàtics, captivadors,
amistosos i juganers. La confiança és molt important igual que el fet
de vincular-se amb els altres i establir relacions permanents. Es
comprometen i són lleials amb les persones amb qui s'han identificat.
Responen als altres sent cooperadors, responsables, treballadors
lleials i complidors.
En el seu millor estat: arriben a ser assertius, confien en ells mateixos
i en els altres, independents encara que simbiòticament
interdependents. La fe en si mateixos els porta a tenir una actitud
positiva i a manifestar valentia, lideratge, riquesa de creativitat i
autoexpressió.

ENEATIPUS 7 “L’entusiasta“ Pecat (gula) Virtut (sobrietat)









M'encanta viatjar i descobrir diferents tipus de menjars, persones i experiències,
La meva agenda sol estar plena, i m'agrada així: l'herba no creixerà sota els meus
peus.
L'important per a mi és l'emoció i la varietat, no la comoditat ni la precaució, tot i que
aprofito les comoditats sempre que les trobo.
La meva ment no para de xerrar, de vegades em sembla que estic pensant en deu
coses a la vegada.
Una cosa que no suporto de cap manera és l'avorriment, i procuro no avorrir-me mai.
Sóc curiós i arriscat; en general, sóc el primer entre els meus amics a provar
qualsevol cosa nova i interessant.
Quan ja no gaudeixo en una activitat deixo de fer-la.
M'encanta estar amb gent, sempre que vulguin anar on jo vaig..

Descentrament. 1 (exigent, crític, normes)
Centrament. 5 (M’aïllo i tinc moments per a mi, contacte amb el meu dolor)

ENEATIPUS 7 “L’entusiasta“
Quan troba l'excel·lència ...

Arriben a ser molt sensibles i entusiastes respecte a qualsevol tipus
d'experiència. Els tipus Set sans són extravertits, orientats cap al món real de
les coses i sensacions; són espontanis i s'alegren amb tot. Cada estímul
produeix una resposta immediata i tot els sembla excitant i vigoritzador. Són
alegres, vivaces, estimulants, flexibles i animosos. Es converteixen en
realitzadors versats i en individus amb aptituds i coneixements variats que fan
bé moltes coses diferents. Posseeixen una gran quantitat de talents i estan
dotats amb capacitats virtuoses així com destreses prodigioses. Són pràctics,
productius, prolífics, versàtils i abasten nombroses àrees d'interès.
En el seu millor estat: assimilen a fons les experiències i es converteixen en
individus reconeguts i agraïts, captivats per les meravelles de la vida. Són
positius, optimistes, alegres i se senten extasiats. Comencen a tenir indicis
d'una vida més enllà del físic i experimenten un profund sentit de les bondats
de la vida.

ENEATIPUS 8 "El jefe, protector” Pecat (luxúria) Virtut (innocència)









Sóc extraordinàriament independent i no m'agrada dependre de ningú per al que
necessito.
Quan vull a les persones les considero «la meva gent» i sento la necessitat de tenir
cura dels seus interessos.
Tinc una voluntat forta i no renuncio ni em trobo enrere fàcilment.
Tinc un costat tendre, fins i tot alguna cosa sentimental, que mostro a molt poques
persones.
Les persones que em coneixen em agraeixen que els parli francament i els digui
exactament el que penso.
He hagut de treballar molt per tot el que tinc; crec que les dificultats són bones perquè
et s'endureixen i et fan tenir clar el que desitja.
Em considero un desafiador, una persona que treu a les persones de la seva zona de
comoditat perquè facin tot el que són capaços de fer.
Sóc capaç de violents esclats de còlera, però es passen.

Descentrament. 5 (Em va aïllar, desconnecto, fred i distant)
Centrament. 2 (ajudo als altres, delego)

ENEATIPUS 8 "El jefe“
Quan troba l'excel·lència ...

Assertius, confien en si mateixos i són forts, els tipus Vuit sans han après a
lluitar per aconseguir el que necessiten i desitgen. Estan orientats a l'acció;
tenen una actitud de "puc fer-ho" i compten amb una gran motivació interna.
Els encanten els desafiaments i són hàbils per iniciar projectes; prenen la
iniciativa i fan que les coses passin. Són líders naturals que els altres
respecten i als que van a la recerca d'orientació. Decidits, autoritaris i
dominants, els tipus Vuit sans es guanyen el respecte a través de ser
honorables i utilitzen el poder de manera constructiva defensant i protegint a la
gent, actuant com a proveïdors i promotors de causes nobles.
En el seu millor estat: es tornen moderats, magnànims, compassius i tolerants.
Són capaços de dominar-se a través d'autodoblegarse davant d'una autoritat.
Valents, desitjosos de posar-se en perill per obtenir el que busquen i causar
una influència duradora. Poden ser heroics i històricament grandiosos.

ENEATIPUS 9 "El mediador, pacífic“ Pecat (mandra) Virtut (vitalitat)









No m'importa estar amb gent ni m'importa estar sol; qualsevol de les dues coses em
va bé, sempre que estigui en pau amb mi mateix.
Estar «còmode» en tot el sentit de la paraula m'atrau moltíssim.
Prefereixo cedir abans que armar una escena.
Sóc bastant fàcil de complaure i normalment crec que el que tinc és suficient per a mi.
Moltes persones es posen frenètiques amb massa facilitat; jo sóc molt més equànime.
Cal acceptar el que porta la vida, ja que de totes maneres no és molt el que es pot fer
al respecte.
M'és fàcil comprendre diferents punts de vista i tendeixo més a estar d'acord que en
desacord amb les persones.
Prefereixo accentuar el positiu abans d'insistir en el negatiu.

Descentrament. 6 (i si ???, contínues dubtes abans de res)
Centrament. 3 (emprendre abans de res)

ENEATIPUS 9 "El pacífic“
Quan troba l'excel·lència ...

Els tipus Nou sans són molt receptius, oberts, poc cohibits,
emocionalment estables i serens. Accepten el seu entorn. Confien en
si mateixos i en els altres. Són relaxats i estan en harmonia amb la
vida; pacients, modests, innocents, senzills i en veritat agradables. Es
tornen optimistes, reforçadors, bondadosos, apoyadores; fan que la
gent se senti còmoda i tenen una influència sedant, sanadora;
harmonitzen als grups i s'uneixen a les persones. Bons mediadors i
protectors.
En el seu millor estat: es tornen amos de si mateixos i tenen una gran
equanimitat i genuïna satisfacció. Se senten autònoms i realitzats,
paradoxalment units amb si mateixos però capaços d'establir
relacions més profundes. Estan alertes, desperts, així com connectats
amb ells mateixos i els altres.

