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P EDMLUVA K DRUHÉMU VYDÁNÍ

K es anství, náboženství inkarnace, je zv st o neodd -
litelném vztahu božského a lidského, duchovního a du-
ševního a t lesného. To je srdcem k es anského u ení 
o Kristu, Bibli i církvi, o liturgii a svátostech i o ctnos-
tech víry, lásky a nad je: zde všude se prolíná božské 
a lidské. Pokud jedno od druhého odtrhneme, opouští-
me p du k es anství a toho, ím k es anství podstatn  
p isp lo do pokladu sv tové kultury. Dnešní snahy 
o holistický, celistvý p ístup ke skute nosti, lov ku 
a sv tu, práv  k es anství nejsou a nemohou být cizí.  

O spojení božského a lidského (a o nebezpe í odtr-
hávat tyto dimenze skute nosti od sebe navzájem) v -
d li k es anští duchovní u itelé od nejstarších „otc  
poušt “ p es st edov ké mystiky typu Hildegardy 
z Bingen po sou asné autory duchovní literatury. O ne-
odd litelnosti poznání Boha a sebepoznání napsal své 
nejhlubší a nejp sobiv jší texty svatý Augustin. Papež 
František zase zd raz uje terapeutické poslání víry 
a církve v naší dob : církev má opustit pozici moralizá-
torky se zdviženým prstem a stát se spíše „polní ne-
mocnicí“ – má obvazovat t lesné i duchovní, sociální 
i psychické rány dnešních lidí. Božské bez lidského 
m že se stát démonickým, stejn  jako ono lidské, které 
chce Boha vyt snit a nahradit.

Druhý vatikánský koncil vyzval k intenzivnímu dia-
logu a spolupráci teologii a v dy o lov ku; pastora ní 
služba církve, má-li být opravdu ú inná a plodná, ne-
smí ignorovat poznatky a zkušenosti, jimiž humanitní 
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P edmluva k druhému vydání

v dy obohatily naše poznání a pochopení lidské exis-
tence. Protože božské a lidské k sob  neodd liteln  pa-
t í, k es anská teologie a spole enské v dy, zejména 
psychologie, se pot ebují navzájem.

Auto i této knihy, teoložka a psychoterapeut, toto 
vzájemné dopln ní realizují jak na rovin  praxe – svou 
prací s enneagramem v rámci duchovních cvi ení –, tak 
i v rovin  teoretické, svou snahou re  ektovat, promýšlet 
tuto praxi a ukazovat na její teologické i psychologické 
souvislosti. Tato knížka je výsledkem snahy o re  exi 
zkušeností s tvo ivým uplatn ním jedné psychodia-
gnostické metody v rámci duchovního doprovázení 
a zárove  zda ilým pokusem nabídnout plody této zku-
šenosti tivou populární formou široké ve ejnosti.

Jsem hluboce p esv d en, že práv  duchovní do-
provázení bude hlavním úkolem církve budoucnosti. 
Toto doprovázení má být nabídnuto všem, kte í o n  
stojí, nejen k es an m a kandidát m vstupu do církve. 
Dosud se církev v novala p edevším klasické pastoraci 
v ících uvnit  církevních struktur, p ípadn  klasické 
misii s cílem získat další leny a za adit je do t chto 
stávajících institu ních a mentálních struktur. Rozu-
mím-li dob e naléhavému prorockému volání sou as-
ného papeže, pak jde dnes spíše o to, radikáln  otev ít 
tyto struktury a odvážn  vyjít za jejich hranice.

Církev budoucnosti musí být opakem uzav ené eso-
terické sekty, musí být nemanipulativním a nepodbíze-
jícím se velkorysým pozváním pro všechny, pohostin-
ným domovem se široce otev enými dve mi, domovem, 
který touto otev eností neztrácí, ale naopak napl uje 
svou k es anskou identitu.
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Michal Petr, Denisa ervenková / MEZI DUŠÍ A DUCHEM

Každý lov k, a  se považuje za v ícího i spíše „du-
chovn  hledajícího“, má duchovní dimenzi svého živo-
ta a mnozí dnes touží po její kultivaci a rozvinutí. 
Vstupní branou do duchovního života – i civiln ji e-
eno: smysluplného života, který má hloubku, nez stá-

vá na povrchu, není jen zmítán manipulací zvn jšku – 
je poctivá snaha po sebepoznání, otázka po vlastní 
identit , smyslu a cíli svého sm ování.

 „Duchovní cvi ení“, která by obcházela pot ebu se-
bepoznání, by riskovala, že budou orientovat lov ka 
k pouze „vn jšímu bohu“. Ten je však spíše b žkem 
a projekcí našich p ání, než živým Bohem, o kterém 
sv d í k es anská víra. (Vn jší lov k má vn jšího 
boha, vnit ní lov k má vnit ního Boha, u il mistr 
Eckhart.) Podobn  lze vytknout neúplnost on m dnes 
populárním „kurz m sebepoznání“ a „kurz m sebe-
realizace“, které zapomínají, že skute ná seberealizace 
lov ka je v jeho sebep ekro ení, transcendenci: lo-

v k bez Boha není celý.
Hledání Boha a hledání sebe pat í bytostn  k sob , 

u il svatý Augustin. Denisa ervenková a Michal Petr 
svou prací s enneagramem v rámci duchovních cvi e-
ní, otev ených všem hledajícím, hledajícím sebe a hle-
dajícím Boha, p evád jí toto u ení svatého Augustina 
do praxe. Touto knížkou se s námi d lí o své zkuše-
nosti.

prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
prezident eské k es anské akademie 

a rektor kostela Nejsv t jšího Salvátora v Praze
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P EDMLUVA

Kniha, kterou máte p ed sebou, p edstavuje tená i 
enneagram nejen jako psychodiagnostickou metodu 
vycházející z teorie osobnosti, ale také jako netradi ní 
pohled spojující významné osobnostní charakteristiky 
se spiritualitou a p ekážkami vedení dobrého duchovní-
ho života. Nabízí i podn ty k p ekonání t chto p ekážek.

Enneagram jako psychodiagnostická metoda je 
skv  le analyzován v díle Personality Types: Using the 
Enneagram for Self-Discovery Dona Richarda Risa 
(Boston: Houghton-Mif  in Co., 1987), kde jsou uvede-
ny i vztahy k diagnostickým kategoriím podle jiných 
významných teorií osobnosti. Rovn ž využití ennea-
gramu v psychoterapii je doloženo v mnoha studiích, 
kde je popsán jeho významný p ínos pro obnovu har-
monie osobnosti klient .

Enneagram je teorií rozvoje osobnosti, která má své 
ko eny již ve starov ku, a i když to není doloženo, sou-
visí pravd podobn  s tradicí pouštních otc  a matek, 
jíž je p ipisováno vytvo ení seznamu osmi i devíti 
„emocionáln  zakotvených myšlenek“ i vášní formu-
lovaných Evagriem Pontikem, které se podle Anselma 
Grüna (viz jeho spis „Pokoj v srdci – Být v souladu sám 
se sebou“) staly základem koncepce hlavních h ích  
a ovlivnily enneagram. Mladí mužové a ženy v prvních 
stoletích po Kristu, kte í se rozhodli následovat Krista, 
odešli na pouš , protože hledat Boha v rozma ilých 
m stech kolem St edozemního mo e bylo obtížné. Ve 
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stresových a náro ných podmínkách poušt  se maxi-
malizovaly „falešné programy dosahování št stí“, které 
se formují v prvním šestiletí‚ jak výstižn  popsal Tho-
mas Keating, americký cisterciák a psycholog (viz Po-
zvání k lásce. Praha: Zvon, 1996).

Sta í snad jen p ipomenout, že podle zacházení ro-
di  a dosp lých v rodin  s malými d tmi se maximali-
zuje pot eba být chválen, je-li dítko asto oce ováno za 
své výroky a iny; pot eba vztekat se, zjistí-li dít , že 
jedin  tím dosáhne spln ní svých p ání; závist, jsou-li 
mladší sourozenci obdarováváni a ono ne; lakota, když 
n co obdrží a další lenové rodiny to na n m loudí; 
chtivost jídla a požitk , jsou-li odmítány, atd. Tyto 
pot eby se pak stávají „ne estmi“, které komplikují 
osobní život a vztahy lov ka i v dosp losti. V k es an-
ské spirituální interpretaci teorie enneagramu je uv -
dom ní ne estí zárove  základ duchovního vedení 
k náprav . I v laické poradenské a psychoterapeutické 
spiritualit  je to jedna ze zda ilých psychodiagnostic-
kých a psychokorektivních metod sm ování ke zralé 
spiritualit .

V prvním desetiletí tohoto tisíciletí jsem adu let 
vedl n kolikadenní program sebepoznání a seberozvo-
je pomocí enneagramu a mohu potvrdit, že ú astníci 
vyjad ovali uspokojení, které jim rozbor jejich ennea-
gramové struktury spolu s podn ty pro práci na sob  
poskytl.

Enneagram si podle mých zkušeností zaslouží, aby 
byl propracováván jako metoda psychodiagnostická 
i psychoterapeutická v rámci rozvíjející se spirituáln  
zakotvené psychoterapie.
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P edmluva

I moje osobní zkušenost psychologa, který se ve 
své praxi v nuje psychologii osobnosti, potvrzuje, že 
ennea gram je nesmírn  cennou metodou sebepoznání 
a seberozvoje. Je jasné, že vyžaduje ješt  adu studií, 
které prov í všechny poznatky a zkušenosti týkající se 
vliv  formujících osobnost, našich interpersonálních 
reakcí i problém  se sebepoznáním a seberozvíjením. 
Mohu tedy osobn  potvrdit, že autor m se v té to publi-
kaci poda ilo p edložit stru ný, informa n  bohatý 
a k práci na sob  inspirující p ehled základních poznat-
k  o enneatypech a jejich úloze v osobní kvalit  života 
i v p sobení na druhé.

P eji všem tená m, aby je tato zda ilá publikace 
inspirovala k sebepoznání, k porozum ní ostatním li-
dem a ke zkvalitn ní mezilidských vztah .

prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
emeritní profesor psychologie

Fakulta sociálních studií MU, Brno
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PRO  KNIHA O ENNEAGRAMU 
V KONTEXTU K ES ANSKÉ 

SPIRITUALITY?

Enneagram je dynamická typologie osobnosti, která 
popisuje dev t odlišných vzorc  prožívání, myšlení 
a jednání. Jde o komplexní model s mnoha rovinami, 
lze ho dob e použít nejen jako efektivní nástroj „psy-
chologie všedního dne“, ale také nap íklad jako mapu 
p ekážek na cest  modlitby. M že nám pomoci lépe 
pochopit, pro  se lidé chovají tak, jak se chovají, vid t, 
jak my sami napl ujeme své pot eby a jak reagujeme, 
když napln né nejsou, což nám nakonec m že pomá-
hat p i utvá ení našeho vztahu k Bohu.

Enneagram bývá oce ován pro sv j jedine ný p í-
nos k osobnímu a duchovnímu zrání lov ka, jindy 
je naopak považován za p íkl ad neseriózní typologie 
s esoterickým nánosem. Zájemce o podrobn jší infor-
mace a studie k díl ím témat m (v etn  speci  cky 
k es anské polemiky i obhajoby enneagramové typo-
logie) odkazujeme na doporu enou literaturu. Než 
psát další rozsáhlou v deckou studii, chceme se zde 
spíše pod lit o své letité praktické zkušenosti s dopro-
vázením lidí za pomoci tohoto nástroje. Také bychom 
cht li nabídnout p ístupy a metody, které se nám 
v této souvislosti osv d ily jako pom cky na cest  
k autenti t jšímu zp sobu bytí a lidského a duchovní-
ho r stu.
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Pro  kniha o enneagramu v kontextu k es anské spirituality?

Náš p ístup se liší v domým propojováním psycholo-
gického a terapeutického kontextu (MP)1 s duchovním 
doprovázením (D ). Domníváme se, že by podobná 
kniha, která se pokouší skloubit sebepoznání a sou as-
nou k es anskou spiritualitu v eském prost edí, moh-
la být užite ná.

Oba jsme k enneagramu p išli odjinud a oba známe 
ješt  jiné zp soby doprovázení na cest  lidského r stu. 
P esto se naše cesty protnuly práv  nad enneagramem 
a jeho využitím v duchovním život . Od té doby spolu-
pracujeme, každý ze svého místa a odbornosti. Oba se 
na lov ka díváme z r zných míst, a p esto vidíme je-
den funk ní celek. Jde o pohledy, které se vzájemn  
nevylu ují, ale naopak dopl ují.

(MP) Když jsem poprvé slyšel o enneagramu, šma-
hem jsem ho odmítl jako zjednodušující a škatulkující 
p ístup, který nebere ohledy na jedine nost lov ka. 
V tšinu typologií osobnosti jsem shledával jako zby-
te né modely, které mají uspokojit lidskou pot ebu 
struktury a snahy vysv tlit neznámé. Je tedy parado-
xem života, že se zrovna jedné z nich profesn  již více 
než dekádu v nuji. Jak k tomu došlo?

Možná proto, že spirituální hledání a pot eba smys -
luplného p esahu m  p im la k teoretickému i zážitko-
vému studiu mnoha r zných sm r  a technik. Mnohé 

1 Kniha je spoluprací autorské dvojice Michal Petr – Deni-
sa ervenková. V místech, kde bylo pot eba odlišit názory 
a profesní zkušenosti jednoho i druhého z autorské dvojice, 
jsou v textu použity iniciály k estního jména a p íjmení auto-
r  v kulatých závorkách: (MP) a (D ).
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jsem se nau il, ale co jsem dlouho nenacházel, bylo 
funk ní propojení psychické a duchovní roviny. Až 
v enneagramu jsem se setkal s modelem, který bere 
v potaz poznatky moderní psychologie, ale zasazuje je 
do spirituálního kontextu. Krom  mapy nabízí i ná-
stroje cesty rozvoje, které jsou v úzkém vztahu s denní 
realitou našich život . Není divu, že m  p es po áte ní 
odpor zaujal.

Napsal jsem o n m první akademickou práci v R 
a m l to št stí zažít mnoho vynikajících zahrani ních 
a eských odborník  (z nichž jmenuji zejména Helen 
Palmer, Davida Danielse a Evu Velechovskou). Za al 
jsem ho také více využívat v individuální a párové tera-
peutické praxi. Nicmén  další rozm r práce s ennea-
gramem se otev el setkáním se sestrou Denisou.

(D ) Kdybych m la íct za sebe, jak jsem se dostala 
k práci s enneagramem, byla jsem podobn  skeptická 
jako Michal: v prvních letech svého eholního života 
mi prost  p ipadal jako jedna z mnoha metod sebepo-
znání, které se nabízely. Až v kontextu duchovních cvi-
ení, která jsme za ali podnikat s profesorem Sméka-

lem, jsem najednou za ala vnímat, že jde o n co asi 
mnohem zajímav jšího. Pozorovala jsem totiž, že je 
velice t žké pracovat v exerciciích s tématem h íchu 
tak, aby to nakonec exercitanta vedlo k osvobozující 
zkušenosti Božího milosrdenství a odpušt ní. Naopak 
jsem vid la, že pro mnohé lidi je velice zahanbující ot-
vírat p ed Bohem vlastní slabost a stíny. Tedy nemys-
lím takové ty v ci, co si myslíme, že bychom m li na 
sob  n jak „spravit“ – mnohokrát jsem vid la r st 
paniku a úplné bloky tam, kde se lov k v exerciciích 
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dotkl n eho podstatného, co ale zárove  souviselo 
s jeho k ehkostí a opravdovými pády. Slovy dokážeme 
íct leccos velikého, ale hluboký prožitek, že Ježíš je 

skute n  nositel spásy a že to platí pro život každého 
z nás, to jsem zatím vid la jen u málokoho. A p ijde mi 
to líto, protože se mi zdá, že práv  setkání lidské k eh-
kosti s p sobením Božího Ducha otevírá dve e k napl-
n nému lidskému životu. A že tam je klí  k tomu, emu 
mystici íkají „spojení s Bohem“. A uv domila jsem si, 
že enneagram jako metoda kritického, ale neodsuzují-
cího zkoumání a p ijímání vnit ního sv ta svého a dru-
hých, s jeho slabými stránkami, zde m že být užite ný. 
Nejde primárn  o zkoumání enneagramu jako systé-
mu, ale o to, že se kone n  p estaneme bát otvírat 
Bohu svoje hlubiny v etn  zmín ných pád  a zvlášt-
ních sklon  škodit si na mnoho r zných zp sob .

* * *

Ve složit jším terénu se bez mapy i kompasu lehce 
ztratíme. Když se snažíme porozum t n emu tak 
komplexnímu, jako lidské nitro bezpochyby je, bývá 
užite né mít n jakou orienta ní pom cku. Enneagram 
je jedna z takových map. Rozhodn  není jediná. Nekla-
deme si proto za cíl prezentovat náš pohled jako d kaz 
pravdivosti i oprávn nosti enneagramu. Chceme však 
otev ít prostor k diskuzi a k potenciálnímu pochopení 
jeho smysluplnosti (nejen) v k es anském kontextu.

V úvodní ásti knihy se podíváme na prolínání jazy-
k  psychologie a k es anské spirituality, na sty né 
body mezi enneagramem a k es anskou spiritualitou 
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