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Tabellen A. De geestelijke vermogens als de eigenschappen van de geest A1  De vermogens in de drievoudige toestand in de goddelijke geest 

         A2  De vermogens in de zevenvoudige, niet samengestelde toestand in de menselijke geest 

         A3  De vermogens in de negenvoudige, samengestelde toestand in de menselijke geest 

Tabel B. De geestelijke ontwikkeling als de evenwichtige ontwikkeling van die vermogens 

 

A1 a. De vermogens als de heilige Drievoudigheid (de Drieëenheid) in de goddelijke algeest 

geestkunde: 

de drie godde- 

lijke krachten 

bij Jacob Lorber bij Emanuel Swedenborg bij M. MacDonald-Bayne als de drie wijzen uit het Oosten 

naam Sanskriet betekenis 

 

1  voelen 

2  denken 

3  willen en 

    waarnemen 

 

...uit het vuur van de liefde 

komt het licht van de wijsheid... 

...de vurige wil van God... 

Op God zijn van toepassing 

de goddelijke liefde en 

de goddelijke wijsheid, 

...de almacht en de 

alomtegenwoordigheid. 

...de geest van God heeft 

liefde, 

wijsheid, 

wil, 

scheppingskracht... 

 

Caspar 

Melchior 

Balthazar 

 

Hahasvar 

Meilizechiori 

Oulitesar 

 

behoeder, herder 

inzicht in de horoscoop 

wilsbeheerser 

 

A1 b. De vermogens als de heilige Drievoudigheid (de Drieëenheid) in de hemelse hiërarchieën van de engelen 

(vlgs Ezechiël, Dionysios de Aeropagiet en Hildegard van Bingen) 

geestkunde: 

de drie godde-

lijke krachten 

in de 1e hemel in de 2e hemel in de 3e hemel als de vier wezens die de Sfinx 

samenstellen 

het helle- 

nisme 

1  voelen 

2  denken 

3  willen en 

    waarnemen 

Serafim (die ‘branden’ van liefde) 

Cherubim (zij die ‘(be)grijpen’) 

Ofanim (zij die ‘handelen’ (wielen) 

              en ‘zien’ (ogen)) 

Exousiai (Machten) 

Kyriotetes (Heerschappijen) 

Dynamis (Krachten) 

Angeloi (Beschermengelen) 

Archangeloi (Aartsengelen) 

Archai (Engelenvorsten) 

Adelaar, Scorpio 

Mens, Aquarius 

Leeuw, Leo 

Stier, Taurus 

water 

lucht 

vuur 

aarde 

voelen 

denken 

willen 

waarnemen 

affectio 

cognitio 

conatio 

cognitio 

 

[De drievoudige eigenschappen van licht] 

geestkunde: 

de drie godde-

lijke krachten

  

Huygens: golftheorie, additief 

menging van alle kleuren: wit 

het zonlicht, het oog (straling) 

het spectrum (prismakleuren); 

komt overeen met chakrakleuren 

Newton: deeltjestheorie, 

subtractief menging van alle 

kleuren: zwart; 

komt overeen met aardse 

kleur-stoffen (absorptie) 

Hadewich: “Die donkerte 

verlicht alle dingen.” 

Niklaus von der Flüe: Gods 

aangezicht is rechts wit en 

links zwart. 

1  voelen 

2  denken 

3  willen en 

    waarnemen 

groen 

blauw 

rood 

geel 

blauw (cyaan) 

rood (magenta) 
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A2. De vermogens in de zevenvoudige, niet samengestelde toestand in de menselijke geest (zie de vermogensbol) 
 

geestkunde 

de 4 vermogens 

en 2 instellingen 

de 5 ele- 

menten 

astrologie 

(planeten) 

astrologie (dierenriemtekens) 

(ontwikkeling) 

handlijnen chakra’s, knooppunten 

geest, ziel en lichaam 

bij de chakra’s behorende 

hormonale klieren 

Theosofie 

1 geest 

2 waarnemen 

3 denken 

4 voelen 

5 willen 

6 uitgekeerd 

7 ingekeerd 

ether 

aarde 

lucht 

water 

vuur 

Zon 

Maan 

Mercurius 

Venus 

Mars 

Jupiter 

Saturnus 

1 

Stier 

Tweelingen 

Kreeft 

Ram 

2 

Maagd 

Weegschaal 

Schorpioen 

Leeuw 

3 

Steenbok 

Waterman 

Vissen 

Boogsch. 

 

Venuslijn 

Hoofdlijn 

Hartlijn 

Sahasrara (kruin) 

Ajña (voorhoofd) 

Vishuddha (keel) 

Anahata (hart) 

Manipura (navel) 

Shvadisthana (milt) 

Muladhara (stuit) 

hypofyse (‘meesterklier’) 

epifyse (‘derde oog’) 

schildklier (tongweefsel) 

thymus (‘gemoed’) 

alvleeskl. (energiehuish.) 

geslachtskl. (soortbehoud) 

bijnieren (zelfbehoud) 

Atman (geest) 

Buddhi (weten) 

Manas (denken) 

Kama (liefde) 

Praña (levenskr.) 

(etherlichaam) 

(stoff. lichaam) 
(alle tekens hebben een uitgekeerde en 

een ingekeerde vorm)  

 

 

geestkunde 

de 4 vermogens 

en 2 instellingen 

Jungs ‘functies’ Jacob Lorber; de Zevengeest, 

de zeven goddelijke oerkrachten 

Jacob Boehme; de zevengeest: 

zeven wielen in één naaf 

Ludwig Klages’ 

'drijfveren' 

I Tjing (de 8 trigrammen) 

1 geest 

2 waarnemen 

3 denken 

4 voelen 

5 willen 

6 uitgekeerd 

7 ingekeerd 

transcendente f. 

gewaarwording 

denken 

voelen 

intuïtie 

extreversie 

introversie 

overeenstemming, zachtmoedigheid 

orde; blijvende, vaste vormen 

wijsheid; het licht uit de liefde 

liefde 

wil; verwerkelijking van gedachten 

geduld 

ernst, duurzaamheid 

geest, heelheid 

schoonheid, kleur, geluid 

denken, maakt vormen ≈ Mercurius 

liefdesvuur, angst, smart ≈ Venus 

bitterheid, beweging, jagen ≈ Mars 

zoetheid, hartelijkheid ≈ Jupiter 

zuurte, koude, samentrekken ≈ Sat. 

systeem van drijfveren 

streven naar schoonh. 

streven naar waarheid 

streven naar liefde 

(het streven op zich) 

overgave 

zelfhandhaving 

Tjièn, Koen (hemel, aarde) 

Li (licht, oog) 

Tsjen (donder, spreken) 

Soen (wind, zachtmoedigheid) 

Kan (water, onderneming) 

Twéi (meer, samenkomst) 

Ken (berg, inkeer) 

 

 

geestkunde 

de 4 vermogens 

en 2 instellingen 

Op Christus zal Gods 

geest rusten 

(Jesaja 11:2) 

I Tjing, 42, de Vermeerdering Quetzalcoatl 

(Azteken) 

kleuren- 

spectrum 

tonen alche- 

mie 

dagen Openbaring 

Johannes 

Periodiek 

systeem 

1 geest 

2 waarnemen 

3 denken 

4 voelen 

5 willen 

6 uitgekeerd 

7 ingekeerd 

de geest van 

kennis en 

verstand, van wijsheid 

en hoogachting, raad 

en sterkte 

 

 

De edele 

ziet bij ande- 

ren iets goeds 

 

en doet het na; 

(uitgekeerd) 

de edele 

ziet bij zich- 

zelf gebreken 

 

en legt ze af. 

 

(ingekeerd) 

 

de bont (vuur) 

gevederde (lucht) 

water- (water) 

slang (aarde) 

indigo 

violet 

blauw 

groen 

geel 

oranje 

rood 

ti 

la 

so 

fa 

mi 

re 

do 

goud 

zilver 

kwik 

koper 

ijzer 

tin 

lood 

zondag 

zaterdag 

vrijdag 

donderdag 

woensdag 

dinsdag 

maandag 

Laodicea 

Philadelphia 

Sardes 

Tyatira 

Pergamum 

Smyrna 

Ephese 

Waterstof 

Lithium 

Kalium 

Natrium 

Rubidium 

Cesium 

Francium 
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A3. De vermogens in de negenvoudige, samengestelde toestand in de menselijke geest (zie de vermogenskubus) die de persoonlijkheid vormen 

 

de vermogens als 

eenzijdigheden 

overeenkomst met 

numerol. - enneagr. 

de eenzijdige verm. 

in de typen van Jung 

de eenz. verm. in de 

typen van Heymans 

de eenz. verm. in de 

grote arcana (Tarot) 

de eenz. verm. in de 

kleine arcana (Tarot) 

de eenz. verm. in de 

typen van Gardner 

ingekeerd willen 

uitgekeerd voelen 

uitgekeerd denken 

ingekeerde waarnemen 

uitgekeerd waarnemen 

ingekeerd voelen 

ingekeerd denken 

uitgekeerd willen 

de ontwikkelde 

geest                                                        

         1         1 

         2         2 

         3         8 

         4         4 

         5         7 

         6         6 

         7         5 

         8         3 

         9         9 

introverse intuïtie 

extraverse voelen 

extraverse denken 

intr. gewaarwording 

extr. gewaarwording 

introverse voelen 

introverse denken 

extraverse intuïtie 

transcendente functie 

nerveus 

cholerisch 

flegmatisch 

amorf 

gepassioneerd 

sentimenteel 

apathisch 

sanguinisch 

1 De Magiër 

2 De Priesteres 

3 De Keizer 

4 De Intuïtie (Juno) 

5 De Priester 

6 De Keizerin 

7 De Zegewagen 

8 De Gerechtigheid 

9 De Kluizenaar 

Koningin van Staven 

Koning van Bekers 

Koning van Zwaarden 

Koningin van Munten 

Koning van Munten 

Koningin van Bekers 

Koningin van Zwaarden 

Koning van Staven 

de vier Azen 

verbaal-linguïstisch 

interpersoonlijk 

logisch-matematisch 

visueel-ruimtelijk 

ecol.-naturalistisch 

muzikaal-ritmisch 

intrapersoonlijk 

tactiel-motorisch 

 

 

B. De geestelijke ontwikkeling als de evenwichtige ontwikkeling van die vermogens   

 

de geestelijke ontwikkeling ontwikkelingsbeschrijvingen in de alchemie  Het Onze Vader 

1  de onbewuste vereenzelviging, 

2  de gehechtheid, 

3  de eenzijdigheid en de 

4  bewustwording daarvan; 

5  de bevrijding,  

6  de zelfverwerkelijking, 

7  de zelfbezinning en 

8  de hereniging  

calcinatio 

sublimatio 

solutio 

putrefactio 

distillatio 

coagulatio 

tinctura 

solificatio 

prima materia (geestelijke oertoestand) 

(kiezel)goer (bewustwording door prikkeling) 

sulfur (groei door overwinning moeilijkheden) 

arsenicum (innerlijke kleur) 

marcasita (innerlijke glans) 

aurum (uitstralende glans) 

vitrum (doorzichtigheid: de steen der wijzen) 

solificatio (de geest als stralende zon) 

Verlos ons van het kwade; 

leid ons niet in verzoeking; 

vergeef ons onze schulden; 

geef ons geestelijk voedsel; 

laat uw wil gebeuren; 

laat uw koninkrijk komen; 

uw naam zullen wij heiligen; 

Onze Vader die in de hemel is. 

 


