De geestelijke vermogens en hun ontwikkeling
1. De menselijke geest doet zich aan het geopende geestesoog voor als een bolvormige wolk van geestelijk licht en geestelijke warmte. Deze kunnen beide van buitenaf vormbaar en van binnnenuit zelfvormend werkzaam zijn. Daarmee hangen de vier geestelijke vermogens samen: waarnemen is vormbaar licht, denken is zelfvormend licht, voelen is vormbare warmte, willen is zelfvormende warmte.
Door de eeuwen heen en overal op aarde hebben wijzen de uitingen van deze vermogens in het menselijke gedrag - dat is de persoonlijkheid: het kenmerkende gedrag van de persoon, de menslijke geest opgemerkt en beschreven. Een samenvatting uit de literatuur van hun bevindingen wordt hieronder in
tabelvorm weergegeven.
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2. Doordat de menselijke geest een bolvormige wolk is, bestaat er voor de geest een binnen- en een
buitenkant. Daardoor kan de richting van de geestlijke werkzaamheid naar buiten en naar binnen zijn
gekeerd: de uitgekeerde en ingekeerde instelling. Ook deze zijn door wijzen opgemerkt en beschreven.
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3. De geestelijke vermogens in de samengestelde toestand
De vier vermogens en beide instellingswijzen zijn tot nu toe beschreven in de enkelvoudige toestand
als de werkzaamheid van een vermogen of instelling op zich, bijvoorbeeld het denken of de ingekeerde instelling op zich. In de persoonlijkheid echter worden zij herkenbaar in de samengestelde toestand. Het denken in de vorm van innerlijke overwegingen is het ingekeerde denken en als de zo gevormde gedachten naar buiten toe onder woorden worden gebracht, is dat het uitgekeerde denken.
De neoplatonist Jamblichus verbond in de 2e eeuw persoonlijkheidkenmerken met de getallenleer van
Pythagoras, wat in de loop van de eeuwen uitgroeide tot wat nu de numerologie is. Deze persoonlijkheidskenmerken worden ervaren door het gedrag van medemensen in het dagelijkse leven en daarin
zijn de eigenschappen van de vermogens en instellingswijzen goed te herkennen.
Dat is ook het geval met de typenleer die Jung vanuit zijn dagelijkse praktijk als psycholoog heeft ontwikkeld en de temperamentenleer (de speciale psychologie) van de psycholoog Gerard Heymans.
Het enneagram is door Gurdjeff afgeleid van de pythagorese numerologie, die hij van soefi-derwisjen
leerde. Hij verbond de persoonlijkheidstrekken met hun danspatroon: het enneagramteken.
Een nadeel van een typologie is, dat die de persoonlijkheid beperkt tot slechts enkele persoonlijkheidskenmerken uit het geheel, dat iedere mens is, daar iedereen in aanleg over alle vermogens en instellingswijzen beschikt. De ontwikkeling die iedere mens meemaakt, leidt uiteindelijk tot de bewuste beheersing van al die vermogens en instellingen (meer: website Geestkunde, Vragen en antwoorden, 8).
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1 hervormer, baanbreker
2 gemeenschapszin,
samenwerking
3 verstandelijk, verbeeldingskracht
4 arbeidzaamheid,
nauwgezetheid
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leraarschap
6 dienstvaardigheid,
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7 zelfbespiegeling,
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introverse
voelen
introverse
denken
extraverse intuïtie
transcendente
functie

Heymans3
nerveus
cholerisch
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1 idealisme, wereldhervorming
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4. Geestelijke ontwikkeling
De vier geestelijke vermogens en de beide instellingswijzen hangen rechtstreeks samen met de vormbare en zelfvormende eigenschappen van het geestelijke licht en de geestelijke warmte binnen de bolvormige wolk, die de menselijke geest is. In ieder bestaan opnieuw verkeren de vermogens aanvankelijk in een toestand van onbewustheid en onbeheerstheid, en daardoor zijn zij datgene in de mens, wat
kan worden opgevoed en omgevormd tot een toestand van bewuste beheersing.
In ieder bestaan komt de mens met een leerpersoonlijkheid naar de aarde, die met de levensbestemming samenhangt. Als alle daarmee opgedane ervaringen zijn verwerkt, voegt dat eigenschappen toe
aan de blijvende, kosmische persoonlijkheid waar men thuis over beschikt.
Door de geestelijke vermogens en instellingswijzen bewust en beheerst te leren gebruiken in de omgang met medemensen in het dagelijkse bestaan en zo te ontwikkelen tot het geweten en de deugden,
maakt de mens als persoon een geestelijke ontwikkeling door. Bij hoe meer persónen dat gebeurt, des
te meer deze ontwikkeling ook zichtbaar wordt in de mate van beschaving van de maatschappij die
door deze personen - als de bouwstenen ervan - wordt gevormd.
Verschillende wetenschappers, schrijvers en filosofen hebben deze ontwikkeling ook in hun eigen
maatschappij ontdekt en beschreven. De meesten onderscheidden daarin drie stappen, die in grote lijnen overeenkomen met het onderscheid dat kan worden gemaakt tussen de gerichtheid op het lichaam
(de zintuigen), op de ziel (kennis) of op de geest zelf (wijsheid, liefde).
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ideaal ik

Hippokrates’ temperamenten (oorspr. drie)

flegmaticus (lichaam)

sanguinicus (ziel)

cholericus (geest)

Frobenius antropologie maanfase

zonfase

sterfase

Gnosis

hylikoi

psychikoi

pneumatikoi

van der Hoop

vitaal

psychisch
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Janet

affectiviteit

eenzijdigheid

werkelijkheidszin
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zintuiglijk

persoonlijk
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fysiek, lichaam

mentaal, ziel

spiritueel, geest

Maeders fasen

instinctief

individualistisch

geestelijk

Mazdaznan

de materiële mens

de rationele mens

de spirituele mens
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lichaam
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geest

Plato

streven naar genot

streven naar kennis

streven naar schoonheid, inzicht, liefde

van Ruusbroec

het werkende leven

het innige leven

godschouwend leven
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ziel

geest
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natuurlijke mens

geestelijke mens

hemelse mens
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5. Kabbalah en geestkunde
Ook in de beschrijving van de sefirothboom zijn de
geestelijke vermogens te herkennen.
Kabbalah - De boom van de tien sefiroth (de goddelijke eigenschappen), de eigenschappen waardoor God zich uitdrukt:
Gods algeest: En sof, de godheid als het geheel
1. Kether is de verborgenheid van de godheid, de
algeest waaruit God door werkzaam te worden ervaarbaar naar buiten treedt in Gods schepping;
Denken (2 en 3)
2. Chochmah is de wijsheid in de betekenis van de
oerschepping (de scheppingsgedachte);
3. Binah is verstand en begrip;
Voelen (4 en 5)
4. Chesed is de goddelijke liefde of Gedoelah, de
groothartigheid;
5. Gevoerah of Din (Pachad) is Gods macht die
zich voordoet als gestrengheid (vrees, straf);
Waarnemen (6)
6. Thefireth is de heerlijkheid [schoonheid], het
hart van de hemel; Rachamim is de vereffenende
barmhartigheid van God, de overeenstemming van
alles [de kosmos];
Willen (7, 8 en 9)
7. Netsach is de bestendigheid, Gods vastberadenheid;
8. Hod is de majesteit en luister van God, albeheerser;
9. Jesod is het fundament, de grondslag van alle werkzame en voortplantende krachten van God;
Menselijke geest. De mensheid als Gods kinderen (10)
10. Malchoeth is het Rijk Gods als geestelijk mensenrijk, in onwrikbare eenheid met Kether en daarin
verblijvend.
De eenheid van Kether met Malchoeth komt tot uiting door de gematria, de leer van de eenheid van
getallen en letters. In gematria geldt de gereduceerde cijfersom: van een getal worden de cijfers opgeteld tot een getal tussen 1 en 9 overblijft: dat is de gematrische waarde van dat getal.
Voor de 10 van Malchoeth geldt: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=55; 5+5=10 en 1+0=1. Gematrisch is 10
weer verbonden met 1 en evenzo Malchoeth met Kether.
Bron: www.geestkunde.net, boek Geestkunde
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