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 Ce este Eneagrama?  
 
 Eneagrama este un simbol destinat evoluției conștiinței umane. Un 
instrument care contribuie la dobândirea cunoașterii de sine, la cunoașterea 
celorlalți și la dezvoltarea gradului de conștientizare.  
 În mod oficial este reprezentată de un cerc care include un triunghi 
echilateral ce intersectează o figură cu șase laturi. Punctele care ating cercul sunt 
numerotate de la unu la nouă în sensul acelor de ceas și sunt legate între ele de linii 
și săgeți.  
 

 



http://www.liberamentebenessere.com/search/label/ENNEAGRAMMA 
 
 Deci, este vorba despre un simbol caracterizat de noi poziționări, în care 
primează tipologiile "caracterelor umane". Există niște săgeți, care se pare că ar fi 
niște trasee de interconexiune, care se pare că arată modul în care se poate migra 
între o personalitate și alta. Există și niște numere, care indică cele nouă 
personalități existente, acestea caracterizând ființele umane într-un mod cu totul 
general și generic.  
 Programatorul neurolingvistic îi pune subiectului niște întrebări, și, în baza 
răspunsurilor clientului, se stabilește cărei categorii îi aparține subiectul. Există și 
unele site-uri pe internet care permit efectuarea eneagramei în mod gratuit.  
 Diferitelor tipuri de personalitate, pe lângă numere, le sunt atribuite și niște 
culori.   
 

 
 
 



 Unii susțin că în realitate Eneagrama este un simbol tridimensional legat de 
vechea lume a ezoterismului.  

 
 
 Acest simbol, "Eneagrama", este utilizat în domeniul psihologiei, în lumea 
ezoterică și cea religioasă. http://www.enneagrammaintegrale.it/it/101__Enneagramma 
 Dintr-un punct de vedere psihologic, Eneagrama descrie într-un mod cu totul 
exact, diferite aspecte ale experienței umane și nouă tipuri diferite de caracter, 
fiecare având anumite modele mentale, emoționale și senzoriale.  
 Putem defini caracterul ca fiind acea schemă de credințe, atitudini emotive, 
comportamente și obișnuințe pe care le definim cu termenul "eu însumi". 
 
 Tipului Unu îi place să facă lucrurile în mod "corect", este un muncitor 
energic, onest și devine frustrat foarte ușor. 
 Tipului Doi îi place să-i ajute pe ceilalți, este pasional, devotat, invadator 
capabil de sacrificii pentru cei pe care îi iubește.  
 Tipului Trei îi place să câștige, este strălucitor, activ, practic și obsedat de 
imagine.  
 Tipului Patru îi place să se exprime în mod liber și original, este creativ, 
rafinat, egocentric și iubește arta.  
 Tipului Cinci îi place autonomia și solitudinea, este atent, reflexiv, intens și 
prea puțin demonstrativ.  
 Tipului Șase îi place prietenia și să fie gregar (are spirit de turmă - n.t.), 
fidel, serios, riguros și sceptic.  
 Tipului Șapte îi place divertismentul și varietatea, este voios, optimist și 
superficial.  



 Tipului Opt îi place să decidă pentru propria viață, este combativ, 
întreprinzător, determinat și autoritar.  
 Tipului Nouă îi place pacea, este calm, răbdător, conciliant și prins în 
propria lume.  
 
 Numerele prezentate aici sunt atribuite fără parametri de referință; în mediul 
psihanalitic eneagrama este utilizată ca un instrument util pentru a clasifica 
eneatipuri.  
 Psihologii și psihanaliștii se folosesc de eneagramă, afirmând că aceasta 
definește diferitele tipuri de ființe umane.  

 
 
 

 



 

 
 Religia preia imediat simbolul stelei cu nouă colțuri pentru a identifica noi 
metode pentru mântuirea umană.  
 

 
 

 Credința Bahá'í[1] (în persană: هب @ يئا ) este o religie monoteistă, care a 
luat naștere în Iran, la jumătatea sec. XIX, ai cărei membri urmează învățăturile lui 
Bahá'u'lláh (1817-1892), care este fondatorul acestei religii.  



 Această religie subliniază unitatea spirituală a întregii umanități. Trei 
principii fundamentale constituie baza învățăturilor lui Bahá'í: unitatea lui 
Dumnezeu (un singur Dumnezeu care este sursa întregii creații), unitatea religiilor 
(toate marile religii au aceeași origine spirituală și provin de la același Dumnezeu) 
și unitatea umanității (toți oamenii au fost creați la fel și diferențele de rasă și 
cultură sunt demne de laudă, apreciere și acceptare). 
 Credința bahá'í explică raportul omului în conexiunea sa istorică și dinamică 
cu Dumnezeu prin intermediul conceptului de relativitate și progres al religiei, 
aducând astfel pacea între orice fel de monoteism și istorie, dar și cu erele 
precedente. În acest context, steaua cu nouă colțuri reprezintă cele nouă religii 
monoteiste, unite într-un singur simbol.  
 http://it.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1'%C3%AD 
 În studiile precedente, pe care le-am desfășurat în ultimii ani (Notele 26-27), 
bazate pe conceptul dezvoltării modelului evideonic, am acordat o atenție 
deosebită Programării Neurolingvistice (PNL), pe care o considerăm, chiar și în 
prezent, ca fiind un sistem optim pentru a rezolva probleme, doar pentru că ajută 
omul să se cunoască pe sine și să devină conștient de sine însuși.  
 Orice problemă din realitatea virtuală își are originea în lipsa de 
conștientizare și cunoaștere de sine. Noi suntem creatorii existenței noastre, și, 
deci, orice s-ar întâmpla, noi am vrut să o trăim acea experiență. Acest lucru se 
întâmplă pentru că noi am decis să trăim o anumită experiență, care ne folosește 
pentru a învăța. Dar se poate învăța doar prin experiență, și, la fel cum am sugerat 
în lucrările anterioare, experiența este unicul mod prin care putem înțelege, și, prin 
urmare, singurul mod prin care ne putem vindeca.  
 Programarea Neurolingvistică este o știință nouă și este singura abordare, 
care, mulțumită lui Grinder, transformă comportamentul uman în formule.  
 Formulele nu sunt cu siguranță rețeta prin care Omul să poată fi înțeles în 
contextul său. Acest lucru îl pot crede fizicienii mecanicii cuantice, dar aceștia vor 
fi contraziși implacabil de drumul conștientizării. 
 În orice caz, Programarea Neurolingvistică, dacă pe de o parte ne-a ajutat să 
înțelegem anumite mecanisme ale comportamentului uman, fiind astfel capabilă și 
să elimine unele aspecte patologice, pe de altă parte se baza doar pe experimentul 
observării. După observarea comportamentului uman urmează ipoteza explicației, 
cu elaborarea firească a unor abordări speculative. De multe ori am fost obligați să 
contestăm aceste explicații, furnizând abordări alternative, care sunt mult mai 
documentabile și mai controlabile în laborator. Astfel că sistemul VAK (vizual, 
auditiv, cenestezic) a fost complet refăcut, corectat, explicat și relaționat de noi în 
baza modelului Evideon. Evideon este un model care, după părerea noastră, are 
importanța unei chei de lectură universală. În acel context, Evideon controlează 



parametrii comportamentului uman, printre care mișcarea corpului, grafia, 
mișcarea bulbilor oculari, alegerea limbajului, etc.  
 Programarea Neurolingvistică, care este unul dintre cele mai moderne 
instrumente de cunoaștere ale ființei umane, utilizează ca instrument eneagrama. 
Diferite școli de PNL care susțin cursuri de studiu, o utilizează fie pentru 
dobândirea cunoașterii de sine, fie pentru a vindeca, fie pentru a "ajusta" 
comportamentul uman, dar și pentru a redirecționa obiectivele pacienților - așadar, 
ne aflăm în fața unui remediu universal incredibil, caracterizat de faptul că de cele 
mai multe ori funcționează, dar care este utilizat de un operator penelist, care cere 
o recompensă pentru a aplica modelul pacientului ce trebuie "vindecat". 
 Programarea Neurolingvistică se naște ca o descoperire importantă privind 
comportamentul uman, și, imediat după aceea, mai ales în SUA, devine o mașină 
de făcut bani, care este mediatizată, nu ca un instrument de cunoaștere de sine, ci 
pentru a găsi un loc de muncă, pentru a avea mai multe partenere, pentru a gestiona 
muncitorii dintr-o firmă a cărui patron ești, pentru a-i subjuga pe ceilalți, adică 
pentru cele mai ciudate scopuri. Bandler, cel care împreună cu Grinder  a fondat 
Programarea Neurolingvistică, de-acum decedat de ceva timp, și-a petrecut viața 
ținând cursuri care explică foarte puțin, dar care sunt plătite cu sume foarte mari, 
cu o prestație à la Vanna Marchi. Este suficient să priviți clipurile video de pe 
internet cu Grinder, care este prezentat ca fiind un fel de iluminat sfânt, împreună 
cu "frumoasa" sa soție. Înțelegem că soția lui era frumoasă, dar cum vine asta? 
Dacă soția lui Bandler ar fi fost urâtă, el nu ar mai fi fost credibil? Cursurile de 
acest fel sunt frecventate de persoane care nu sunt interesate să devină mai 
conștiente, ci vor, plătind, să găsească o scurtătură pentru a ajunge la fericire.  
 Ne-am interesat de eneagramă, instrumentul pe care Programarea 
Neurolingvistică se laudă că l-ar fi creat, pentru a-i verifica veridicitatea, în baza 
exigenței de a demonstra că Evideon poate explica orice aspect al realității virtuale. 
Așadar, putea fi folosit modelul Evideon pentru a verifica validitatea eneagramei?  
 
 Să demitizăm mitul științific! 
 
 Programarea Neurolingvistică modernă susține că eneagrama este un sistem 
pentru a înțelege cărui tip de personalitate, aleasă din cele nouă existente, îi 
aparține subiectul și susține că-l poare redirecționa în a-și modifica propria 
personalitate, spre o constelație mai profitabilă, pentru a trăi fericit. 
 Înainte de toate, a trăi fericit nu înseamnă și a trăi în mod conștient, iar 
aceste două chestiuni ale PNL-ului modern sunt confundate între ele, unde nivelul 
de conștiință al clientului este confundat cu remunerația plătită operatorului.  
 În realitate, Bandler și Grinder s-au ferit să folosească sistemul eneagramei 
în scopuri comerciale, dar, odată cu dispariția lui Grinder, dorința de a utiliza acest 



sistem în mod impropriu a pus stăpânire pe primii peneliști. Se nasc astfel 
Programarea Neurolingvistică unu, doi, trei, patru, Programarea Neurolingvistică 
Cuantică (PNQ). http://www.macrolibrarsi.it/servizi/__programmazione-neuro-quantistica-
corso base.php, Programarea Neurolingvistică Subliminală Cuantică (PSQ) 
http://www.personechepossono.com/programmazionesubliminale-quantica/, și cine mai 
cunoaște și altele să le adauge la această listă. Este adevărat că această știință este 
nouă și descoperirile sunt la ordinea zilei, dar este adevărat și faptul că pe Internet 
toți devin experți în tot în mod foarte rapid și nu se ține cont cum, unde și când a 
fost dobândită experiența. Într-o lume plină de persoane nefericite, ideea de a 
deveni fericit, fără a deveni și conștient, este foarte atractivă, și, dacă este suficient 
să plătim pentru a fi fericiți, atunci să ne înscriem la un curs de PNL - vom deveni 
fericiți și banii noștri vor fi fost bine cheltuiți.  
 
 Înapoi în istorie 
 
 http://alvintrip.blogspot.it/2009/05/lenneagramma.html 
 Eneagrama apare în mod oficial între jumătatea lui 1800 și prima jumătate a 
lui 1900, fiind opera lui George Ivanovitch Gurdjieff, care, ca un bun și faimos  
ezoterist, o descoperă, o studiază și o raportează discipolilor săi, după ce a petrecut 
o perioadă de timp la o mânăstire sufistă.  
 Discipolii săi vor fi cei care o vor publica după moartea sa. Însă nu există 
nicio documentație care să demonstreze că eneagrama are origine sufiste sau, cu 
atât mai puțin, că Gurdjieff a luat-o de la acel tip de cultură arabo-armeană. De 
fapt, reconstituirile de pe internet sunt total lipsite de orice fundament, 
presupunându-se că originile sistemului de divinație analizat de noi aici sunt 
babiloniene. Cu toate acestea, de-a lungul șirului de publicări ale eneagramei, unii 
studioși au transformat-o în instrument de analiză psihanalitică.  
 Așadar, mai întâi J. Bennet, discipol de-al lui Gurdjieff, apoi psihiatrii Oscar 
Ichazo (de origine boliviană)  și Claudio Naranio (de origine chiliană) vor fonda 
curentele de gândire și dezvoltarea sistemului eneagramei ca instrument de 
dezvoltare, studiu și clasificare a personalității.  
 După cunoștințele noastre actuale, se pare că Programarea Neurolingvistică 
folosește un instrument pe care l-a preluat de la cineva care l-a inventat din nimic. 
Însă se știe că sistemul oferă niște indicații esențiale pentru studiul personalităților, 
dar în același mod în care funcționează sistemul divinației cu cărțile de tarot sau cu 
zațul de cafea, adică ar funcționa arhetipurile care se află în spatele oricărui sistem 
de divinație.  
 
 
 



 Formularea unei noi ipoteze 
 
 Odată ce am înțeles că în spatele eneagramei nu există nimic solid, ne-am 
întrebat dacă nu cumva Gurdjieff, în realitate, nu ar fi avut cum să elaboreze un 
sistem izvorât din inconștientul său sau să modifice ceva ce a studiat cu adevărat, 
adică un sistem preluat de la sufiști. În acest caz, având în vedere că în istoria 
sufistă eneagrama nu există, puteam să căutăm analogii simbolice în culturile 
anterioare. Ținând cont că noi suntem creatorii realității noastre, dacă în interiorul 
nostru domiciliază un simbol eneagrafic, asta înseamnă că acesta există pe undeva 
în spațio-timp.  
 Un exemplu de simbolism arhetipic al eneagramei găsim în concepția 
ebraică a modelului universului, adesea descris ca o stea cu nouă colturi 
("enneafala" în italiană - n.t.), obținută realizând o variantă grafică aproape 
imperceptibilă a eneagramei originale a lui Gurdjieff. 
 Este suficient să unim punctul 7 cu 4 și punctul 2 cu 5 pentru a obține o stea 
cu nouă colțuri.  

 
 
 Mergând mai în spate în timp, găsim un model vechi de eneagramă în 
mitologia nordică a lui Odin, unde Creatorul creează universul divizat în nouă 
lumi.  
  Observăm că această mitologie nordică complexă prezintă un model foarte 
asemănător, sau care aproape se suprapune cu modelul universului evideonic,  așa 
cum a fost el descris în lucrările anterioare.  
 Se mai poate observa și că unele reprezentări ale celor nouă lumi ale lui 
Odin sunt o reprezentare a Cabalei ebraice, dar doar cu nouă sephiroți. În plus, 
reprezentarea celor nouă lumi în formă de copac ne duce cu gândul la vechiul 
simbolism al copacului vieții, care este prezent în toate mitologiile planetare.  
 



 
 
 Un copac al vieții care în reprezentările clasice și arhetipice este reprezentat 
mereu prin simbologii caracterizate de imaginea centrală care reprezintă universul, 
viața, copacul, Cristosul, înțeles ca fiind cel care moare și învie. În partea de jos 
există un peisaj care amintește de paradisul terestru, iar în dreapta și în stânga două 
personaje care în mod obișnuit au rolul de a reprezenta dualitatea - de obicei un 
bărbat și o femeie. (Pentru o discuție exhaustivă cu privire la acest aspect al 
reprezentării arhetipice a copacului vieții citiți "Interpretarea arhetipică a cercurilor 
din lanurile de grâu" [L'interpretazione archetipica dei crop circle], de același 
autor). 

 
 

http://it.scribd.com/doc/2596188/Crop-Circles-Interpretazione-Achetipica Corrado-Malanga 



 În această viziune este evident că steaua cu nouă colțuri este simbolul 
universului, unde o anumită geometrie, și, prin urmare, și o anumită simetrie 
numerologică, seamănă mult cu reprezentarea grafică a universului Evideon, pe 
care l-am prezentat în două lucrări anterioare. În mitul nordic găsim lumile, 
(http://it.wikipedia.org/wiki/Cosmologia_della_mitologia_norrena) împreună cu lumile 
opuse corespondente; în unele lumi există creaturi complet diferite față de noi. 
Lumile sunt legate unele de altele prin anumite pasaje, unele lumi fiind mai 
"apropiate" de a noastră, pe când în alte lumi putem ajunge mai greu.  
 

 
 
 Există trei lumi terestre, trei celeste și trei subterane, prezentând o geometrie 
trigonală (triunghiulară - n.t.) asemănătoare cu cea a universul evideonic, așa cum 
se poate constata comparând cele două geometrii. 
 

 
 
 
 



 Dacă originea mitului lui Odin se pierde în yuga anterioară, trebuie să ținem 
cont că în Tibet natura Universului creat se bazează pe numărul nouă. În acest 
context, această numerologie, ce se pare că stă la baza aceleași Creații, este 
utilizată și astăzi pentru a efectua divinații și horoscoape. Tibetanii, la rândul lor, 
au preluat conceptele numerologice cu care au construit măsura lor de timp de la 
chinezi, care, la rândul lor, le-au preluat din perioadele de dinainte de potop.  
 Tibetanii, care urmează cosmologia budistă, susțin că cele cinci elemente au 
creat opt universuri, numite Parkhas, care sunt legate de nouă numere, numite 
Mevas. Și în acest caz, cele opt octante ale sistemului evideonic par să corespundă 
numelor Parkhas-urilor și nu putem să nu observăm că, și în acest context, cele 
nouă numere ce caracterizează întregul univers sunt tot cele de la unu la nouă, la 
fel ca în Evideon, poziționate în formă triunghiulară, în matrice de 3X3, unde 3, 6  
și 9 au rânduri și coloane diferite, la fel cum se întâmplă cu 1,4 și 7,  și  cu 2, 5 și 8.  
 (http://www.jayavidya.org/Articoli/astrologiaTibetanaBuddhista.html ) 

 
 
 O dispunere tipică a acestor numere care se rotesc, modificând prin rotirea 
lor descrierea lumilor, prevedere că deplasarea numerelor furnizează mereu pentru 
tripletele de numere atribuite coloane și rânduri diferite. Din punct de vedere 
geometric aceasta este o dispunere triunghiulară, pe care o găsim și în evideon.  
 În concluzie, vechile cosmologii se pare că aveau în interiorul lor ideea 
universului construit după modelul Evideon. Dar, deoarece cosmologia a fost 
mereu considerată ca fiind o imagine fractalică a planetei, dacă ne putem exprima 
astfel, omul mereu a încercat să folosească imaginile cosmosului exterior pentru a 
se descrie pe el însuși în interior. În acest context, cosmologiile păreau a fi punctul 
de pornire pentru construirea simbolului eneagramei.  
 În această simbologie nu numai că se evidenția numerologia bază pe 9 
numere, dar și simetria pozițiilor în care numerele erau așezate.  
 Dar să ne întoarcem la steaua cu nouă colțuri și să presupunem că aceasta a 
fost adevăratul simbol de pornire, care a dat naștere Eneagramei istorice. Această 
stea se obține suprapunând trei triunghiuri echilaterale așezate la același unghi, 
unul deasupra altuia, așa cum au presupus unii cercetători ai mitului nordic.  
 (http://www.gangleri.nl/articles/70/thenine-worlds-in-nordic-mythology) 



 

 
 
 Odată construit acest simbol și odată ce vârfurilor le-au fost atribuite 
numerele (culorile din această reprezentare sunt arbitrare), observăm imediat un 
detaliu important. Cele trei triunghiuri sunt caracterizate de faptul că la vârfuri 
numerele corespund, încă o dată, tripletelor pe care le regăsim în mitul chinezesc 
sau în Evideonul actual. Un triunghi este caracterizat de numerele 5,2,8, altul de 
3,6,9, și al treilea de numerele 1,7,4.  
 Cu alte cuvinte, numerele celor trei triunghiuri imită numerele celor trei axe 
de spațiu, timp și energie din Evideon, și, în același timp, și numerele cărora 
eneagrama clasică le atribuie tot atâtea tipuri de constelații personale 
(personalități). 
  Cele trei triunghiuri ale eneagramei nu ar fi altceva decât cele trei axe ale 
modelului evideonic, unde fiecare axă este caracterizată de trei poziții (sus, jos, 
centru), (în față, în spate, centru), (stânga, dreapta, centru). 
 
 Identificarea corectă a eneagramei 
 
 Așadar, cele nouă personalități ale eneagramei lui Gurdjieff nu ar fi altceva 
decât cele nouă poziții din interiorul cărămizii fractalice cu care este construit 
universul.  
 În lucrarea precedentă evidențiasem deja că cele trei axe din Evideon sunt 
relaționabile cu caracteristicile auditive, vizuale și cenestezice ale ființei umane, și, 
în mod particular, axa energiei era axa unde se exprimau mai ales cenestezicii. 
 În mod analog, axa temporală era axa preferată de către auditivi, pe când 
vizualilor le rămânea axa spațiului.  



 Așadar, diferitele personalități altceva nu erau decât combinații între 
aspectele vizual, auditiv și cenestezic (VAK), legate geometric de cele șase direcții 
ale modelului în trei dimensiuni (3D). 
 Atribuirea personalității în funcție de aceste caracteristici era imediată.  
 Astfel se putea descoperi rapid ce personalitate a eneagramei clasice 
corespundea sistemului evideonic, dar, în plus, exista și o explicație tehnică în 
legătură cu motivul pentru care lucrurile mergeau în acea direcție. Deci, sistemul 
evideonic nu lăsa loc interpretărilor personalizate ad hoc, care trebuiau neapărat să 
fie strâns legate de realitatea evideonică.  
 În sfârșit, aveam în mână, pe de o parte posibilitatea de a spune că 
eneagrama identificată astfel era un instrument corect și științific din punct de 
vedere arhitectural, pe când, pe de altă parte demonstram, încă o dată, dacă mai era 
necesar, că Evideon este un model descriptiv total al universului fractalic, virtual și 
non-local al lui Bohm.  
 Atunci să construim noul tabel al personalităților eneagramei evideonice.  
 

 
 
 Tabelul ne arată cum putem stabili cu ușurință cărei tipologii aparține 
subiectul, înțelegând mai întâi dacă este auditiv, vizual sau cenestezic și apoi în 
care parte a axei sale este poziționat. 
 Este clar și că o eventuală tentativă de a-l face pe subiect să-și schimbe 
caracterul pornește mereu din centru, adică dintr-o poziție intermediară, 
identificabilă prin culorile alb, negru sau gri.  
 Restul este doar simplă teorie, care pentru noi în acest moment nu prezintă 
niciun interes.  
 Trebuie subliniat și faptul că nu mai este necesar să se răspundă la o serie de 
întrebări legate de niște punctaje pentru a stabili apartenența noastră la o anumită 



tipologie psihică. Și mai trebuie subliniat că diferite școli de PNL adesea indică  
subiectiv tipologiile psihice, cu nume și caracteristici diferite. Prin utilizarea 
sistemului interpretativ evideonic, aceste subiectivități ale testului sunt reduse la 
zero dintr-o lovitură.  
 
 Testul final de apartenență 
 
 Așadar, nu mai este nevoie să efectuați teste alcătuite din observări, analize, 
întrebări și răspunsuri, pentru a ști cărei tipologii psihice aparțineți. Vechiul sistem 
ar fi putut fi utilizat doar de cei care au studiat ani de zile Programarea 
Neurolingvistică și psihanaliza, pe când noul sistem are doar câteva reguli simple, 
pe care le toată lumea le poate urma.  
 Acesta este un sistem bun pentru autoanaliză și autovindecare, fără să cheltui 
bani cu experți, care nu vor să te ajute decât dacă plătești.  
 Profesioniștii din acest sector nu trebuie să se teamă! Lor oricum le vor 
rămâne toți aceia care nu au niciun chef să lucreze cu ei înșiși. Aceștia îi vor pune 
pe alții să lucreze în locul lor, justificându-și astfel remunerarea bănească. Și, din 
moment ce ne-am dat seama că persoanele care nu au niciun chef să lucreze asupra 
lor constituie majoritatea, considerăm că avem dreptate atunci când credem că 
piața Programării Neurolingvistice nu va fi deloc afectată de acest articol.  
 
 Reguli pentru aplicarea testului 
 
 Sunt suficiente doar două întrebări pentru a identifica eneatipul:  
 
 1. Întrebați subiectul ce tripletă de culori preferă dintre următoarele trei 
 perechi de culori:  
 
  Albastru -  Alb  - Galben 
 
  Verde  -   Gri   -  Mgenta 
 
  Roșu   - Negru -  Azuriu 
 
 2. După ce subiectul a ales tripleta de culori pe care o preferă, întrebați-l care 
dintre cele trei culori din interiorul tripletei îi seamănă cel mai mult (îl reprezintă, îi 
place cel mai mult). 
 Alegerea finală indică tipologia psihică de care aparține subiectul (vezi 
tabelul de mai sus!).Viteza cu care a fost făcută alegerea va indica prezența altor 
componente cu un procentaj identic sau asemănător; persoanele pot fi: auditive, 



vizuale sau cenestezice, cu procentaje variabile și trebuie să ne așteptăm ca un 
vizual 100% să nu aibă dubii în legătură cu alegerea culorilor, pe când un auditiv - 
vizual - cenestezic, cu un procentaj de 33% pe fiecare canal, să fie foarte indecis.  
 În administrarea testului trebuie să utilizăm niște culori foarte exacte (fără 
alb, negru și gri pur, care nu au nuanțe pentru a putea fi luate în considerație în 
mod alternativ), care vor provoca răspunsul inconștient echivalent cu exigențele 
testului. Și mai trebuie să se țină cont de faptul că culorile trebuie prezentate toate 
împreună, exact ca în graficul prezentat în continuare, astfel încât subiectul să 
poată alege tripletele de culori văzându-le, adică percepându-le semnificația 
arhetipică când sunt toate împreună.  

 
 
 Într-un exemplu tipic, dacă un subiect alege prima dată tripleta roșu - negru - 
azuriu, iar doua alegere este negrul, asta înseamnă că acest subiect este clasificat ca 
fiind vizual din punct de vedre al canalului principal de percepție a hărții 
teritoriului. Dintre roșu, azuriu și negru subiectul va alege negrul, indicând tendința 
de a sta în centrul axei spațiului. Eneatipul corespondent la un vizual static, care va 
fi identificat, conform Programării Neurolingvistice clasice, ca fiind observatorul.  



 Repetând operațiile de la punctele 1 și 2 pentru celelalte două triplete de 
culori, se va stabili care sunt al doilea și al treilea canal de intrare și tendința pe 
care o are subiectul de a sta în centrul axelor sale sau de a se proiecta în trecut, în 
viitor, în sus sau în jos în modelul evideonic, care nu este altceva decât o cruce în 
3D a spațiilor lui Pulver (vezi nota 27). 
 Acum testul este capabil să lege sistemul penelist al mișcării bulbilor 
oculari, numit VAK, cu eneatipurile doar câteva secunde, demonstrând că este 
capabil să găsească cu încredere absolută, nu doar primul, ci și al doilea și al treilea 
canal de percepție a informațiilor, indicând imediat tendințele secundare, fără să 
mai fie nevoie să se efectueze alte teste indirecte în legătură cu mișcarea corpului, 
nici studii grafometrice, și cu atât mai puțin să răspundă la chestionare lungi și 
adesea imperfecte, unde termenii utilizați se schimbă de la o școală la alta, astfel 
încât valoarea testului să nu poată fi absolută.  
 Testul nostru identifică imediat cum se poziționează subiectul în mod 
arhetipic, în dreapta sau în stânga, sus sau jos, în față sau în spate față de un centru 
de referință. Este evident că un subiect care este definit, de exemplu, ca 
"judecător", nu poate fi decât legat de trecut, pentru că în trecut există regulile pe 
care le folosește, pe care le-a "auzit" (i-au fost spuse) sau le-a citit (ascultate în 
interiorul său). 
 În mod asemănător, un sceptic nu va putea fi reprezentat decât de un subiect 
care este nemișcat pe axa energiilor, fiind total cenestezic (incapabil să observe 
natura și incapabil să asculte alte clopote). Acest subiect, nefiind capabil să facă 
nimic și nici să-și elaboreze gândirea, care l-ar smulge din condiția sa statică, 
devine sceptic, plantat în clipa în care este centrul sinelui său la nivel energetic. 
Acestui subiect hiperstatic îi este blocată de la sine orice mișcare în lumea 
evideonică.  
 Culoarea este legată de simetria arhetipică a universului și informația sa 
oricum se află în interiorul nostru. În acest context, răspunsurile la acest test vor fi 
modelate pentru cei care au axele interioare rotite din motive de stângăcie, autism, 
etc. Dar să lăsăm această parte să fie studiată de terapeuții care se ocupă cu testări 
în domeniul acestei noi abordări a Eneagramei clasice. Susținerea lor ca fi utilă 
pentru a valida noua metodă de a gestiona adevărata programare neurolingvistică.  
 Nu există o tipologie psihică mai bună decât alta, iar pentru noi nu are niciun 
sens să căutăm să o schimbăm. Dar are sens să învățăm să conviețuim cu propria 
ființă, înțelegându-i potențialul. Toate acestea fac parte dintr-un proces de 
conștientizare și cunoaștere a propriului sine, unde scopul final poate că este 
deschiderea tuturor canalelor - vizual, auditiv, cenestezic - pentru a ne garanta nouă 
înșine o înțelegere completă a universului, despre care nu știm că tot noi l-am creat 
în mod inconștient.  
  



 Revenirea la mit 
 
 În mit totul este deja contemplat, deoarece mitul este fotografia atemporală a 
universului.  
 Și atunci, rezultatele obținute pornind de la mit trebuie să se întoarcă la 
acesta. Concluziile elaborate din mit ne determină să verificăm natura Evideonului, 
iar natura Evideonului explică mitul.  
 În acest context, este posibil, din punct de vedere geometric, să existe doar 9 
x 6 x 2 = 108 (nota 29) de tipologii de personalități descrise de Evideon. Dar în mit 
numărul 108 are o serie de semnificații care ne fac să înțelegem că astfel de 
personalități, descrise cu nume diferite, au fost deja contemplate.  
 
 • Divinitățile hinduse au 108 nume. Recitarea acestor nume, adesea 
 numărate prin cele 108 boabe de grâu din Mala, este considerată sacră și 
 adesea este repetată în timpul ceremoniilor religioase.  
 • În Śrīmad Bhāgavatam , Krishna este descris în timp ce dansează cu  108 
 Gopi (păstorițe) în orașul Vrindavana, ca apoi să se căsătorească cu 16.108 
 de soții în orașul Dvaraka. 
 • În Șivaism, Shiva Nataraja este reprezentat în timp ce execută dansul său 
 cosmic în 108 karane (poziții). 
 • Este numărul păcatelor din Budismul tibetan.  
 • Este numărul stelelor sacre din astrologia chinezească.  
 • În Japonia, la sfârșitul anului, un clopot este bătut de 108 ori pentru a 
 saluta noul an. Fiecare bătaie reprezintă una dintre cele 108 de tentații 
 materiale la care trebuie să reziste o persoană pentru a ajunge la Nirvana.  
 • Este numărul al-Kawthar-ului, cel mai scurt sura (capitol) din Coran.  
 • Este numărul pretendenților Penelopei, soția lui Ulise din Odiseea lui 
 Homer.  
 • Este numărul de bobi de grâu din Mala (rozariu indian) și din Akṣamālā-ul 
 budist. Mala este un fel de rozariu budist (mătănii), confecționat din 108 
 bobi de grâu, care ajută la meditație. 
 (http://www.buddhism.it/insegnamenti/articoli/significato-simbolico-mala/) 
 
 "Există diferite explicații despre de ce mala are 108 de bobi de grâu. 
Conform budiștilor există 8 tipuri diferite de conștiințe. Există cinci tipuri de 
conștiințe legate de simțuri: gust, miros, văz, simțul tactil și auz. Al șaselea simț 
este un nivel de conștiință care are funcția de a fi atent la ceea ce se întâmplă, ca 
și când ar fi un controlor. Al șaptelea simț este conștiința care elaborează 
limbajul, simbolurile și percepția, iar al optulea este "conștiința-depozit". După ce 
s-a atins iluminarea completă, aceste opt tipuri de conștiință vor fi transformate 



într-o conștientizare intuitivă perfectă, capabilă să cunoască tot. În această stare, 
lucrurile nu mai sunt experimentate doar prin intermediul simțurilor, ci și direct 
prin vibrațiile fiecărui atom din corpul nostru. Această stare este posibilă pentru 
că, prin natura sa, spațiul este conștient. Spațiul nu este o gaură neagră sau ceva 
care separă lucrurile, ci este o legătură cu informația pe care o conține. Când cele 
opt tipuri ordinare de conștientizare se transformă în "conștientizarea care 
cunoaște și realizează totul", cele o sută de aspecte ale lui Buddha, patruzeci și doi 
de buddha pacifiști și cincizeci și opt mânioși, se vor trezi în interiorul nostru. 
Așadar, numărul bobilor de grâu, o sută opt, reprezintă cele opt tipuri de 
conștiință cu care mintea noastră funcționează în mod normal și cei o sută de 
Buddha care se manifestă când mintea va ajunge la natura sa iluminată." 
  
 Este clar că cele opt tipuri de conștiință se referă la cele opt octante din 
Evideon și restul este reprezentarea diferitelor tipologii exprimate în mod mai 
concret de modelul VAK.  
 Deci, nivelul de conștientizare totală s-ar dobândi devenind toate cele 108 de 
personalități în același timp, adică fiind totul în același timp. Noi decidem să fim în 
același timp auditivi, vizuali și cenestezici, situați în prezent, trecut și viitor, în 
fiecare loc și la orice valoare energetică.  
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că albul, negrul și griul sunt strâns legate între ele din punct de vedere vectorial. Cu alte 
cuvinte, utilizând această schemă se poate alege dintre prima și a doua alegere de culoare doar 
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În realitate, albul, negrul și griul nu sunt culori, pentru că albul este prezența tuturor culorilor și 
negrul este absența tuturor culorilor. Deci, primele două alegeri de culoare indică în mod 
intrinsec cantitatea de gri (saturația). 

 


