
MĀCĪBA PAR DEVIŅIEM CILVĒKU TIPIEM 

„Eneagramma ir ceļa rādītājs. Tā tiešām rāda ceļu, bet iešana pa to paliek pašu ziņā. Mani priecē tas, ka neviens nav 
padevies kārdinājumam padarīt eneagrammu par jaunu absolūtās patiesības mācību. Eneagramma ir tikai izziņai domāta 

metode, kaut arī pārsteidzoši ietilpīga.” /Andreass Eberts/ 
 
 

Eneagramma (grieķu val.- deviņas zīmes) ir mācība par deviņiem cilvēku tipiem. Tās saknes meklējamas Pitagora mācībā, 
agrīnajā kristietībā, un Tuksneša tēvu, jeb sūfiju  tradīcijās. 

Palīdz izprast cilvēku uzvedības likumsakarības, norāda strupceļus un parāda pārmaiņu iespējas. 
 
 

Katrs cilvēks ir apveltīts ar īpašām spējām, un neviens nav labāks vai sliktāks par citiem, bet ir „citādāks”. Eneagramma 
kalpo kā savstarpējās saprašanās līdzeklis jebkurās attiecībās, ne tikai teoloģijā, bet arī psiholoģijā, starppersonu attiecībās, 

personālā vadībā un starpkultūru dialogos. Tā ir pašizziņai domāta metode. 
 
 

Eneagramma ir detalizēta personības karte, kurā var redzēt personības stiprās un vājās puses, vajadzības, bailes un 
potenciālu. Tā ir izpratne par mūsu dažādajām uzvedības stratēģijām.  

 
 

ENEAGRAMMA 



Deviņi cilvēku tipi 

Atklājot savu „autopilotu” var: 
 
o Ieraudzīt atslēgu uz patiesu 

brīvību; 
 
o Apzināt reālas gaidas, 

pieņēmumus un realitāti; 
 
o Definēt jaunus izaicinājumus; 
 
o Īstenot sevi, izmantojot 

iedzimtos talantus; 
 
o Iegūt apzinātību, izvēloties 

atbilstošu uzvedības stratēģiju; 
 
o Apzināt citu ekspektācijas, kas 

atvieglo darbu komandā.  
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Manas „dīvainās” domas: 
 
o Kāpēc dažkārt es esmu citāds 

nekā citi? 
 

o Vai tas ir normāli, ka esmu tāds, 
kāds esmu? 
 

o Kāpēc daži cilvēki mani 
tracina? 
 

o No kurienes es zinu, ka šim 
cilvēkam nevaru uzticēties? 
 

o Kā iespējams, ka ar dažiem 
varu saprasties klusējot? 
 

o No kurienes ir sajūta: „Bet es 
taču zināju, ka tā būs!” 

 



Īstais cilvēks īstajā vietā 

 
 Eneatips noskaidro iedzimtos talantus; 

 
 Nosaka darba un komunikācijas stilu; 
 
Eneatips ietekmē uzvedības modeli; 

 
 Ievieš skaidrību par motivāciju; 
 
 Izmantojams pārmaiņu vadībā, konfliktu risināšanā, stresa menedžmentā; 
 
 Ir kā instruments personāla atlasei, apmācībai un motivācijai. 
 
 Raksturo stiprās un vājās puses; 
 
 Atklāj draudus un  iespējas; 
 
 Atbild uz jautājumu - kas es esmu: bende vai upuris? 
 
 Nodala pārliecības, bailes un vērtības. 
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“Tavs laiks ir ierobežots, tāpēc netērē to dzīvojot kāda cita 
dzīvi. Neiekrīti aizspriedumu slazdos – izpildot citu cilvēku 

izdomātos mērķus. Neļauj citu viedoklim pārmākt Tavas 
iekšējās būtības balsi. Un esi pietiekami drosmīgs, lai sekotu 

savai sirdsapziņai un intuīcijai. Tās zina pašas par ko Tu 
patiesi vēlies kļūt. Viss pārējais ir pakārtots!” 

/Steve Jobs/ 

Personīgas izaugsmes, 
biznesa un komandu koučings 

Elita Kazaine 


