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Elementen 

vuur lucht water aarde 
compleet als 4-luik € 1.200 
acryl op 3D-doek
60x60 cm

Vuur staat voor enthousiasme en passie.

Volgens Jung het intuïtieve type met cholerisch temperament (Steiner).

Lucht staat voor het vermogen om 'luchtig' te denken en zijn. 

Volgens Jung het denktype met een sanguinische temperament (Steiner), De L van lucht staat 
voor logica (linkerhersenhelft/IQ).

Water staat voor gevoel, emotie en denken

Volgens Jung een gevoelstype met flegmatische temperament (Steiner), gerelateerd aan de 
rechterhersenhelft (emotioneel denken/EQ). 

Aarde staat voor praktisch handelen en structuur. 

Volgens Jung het sensuele type met melancholisch temperament (Steiner).
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Persoonlijkheidstypen

De psycho-analyticus Carl Gustaf Jung (1875-1961) zag overeenkomsten van de vier elementen in zijn 
leer rondom vier persoonlijkheidstypen: willen (vuur), voelen (water), doen (aarde) en denken(lucht). 

Temperamenten

Rudolf Steiner (1861-1925), grondlegger van de antroposofie, aanvaardde een indeling van de menselijke 
psyche in vier basistemperamenten, namelijk het cholerische (vuur), het flegmatische (water) het 
melancholische (aarde) temperament en het sanguinische (lucht).

De theorie van de vier elementen is door de Griekse filosoof Empedocles (490 voor Christus) ontstaan. In 
die tijd was er behoefte aan een (wetenschappelijk) model om de energie waaruit alles is ontstaan, 
opgebouwd en verbonden te kunnen duiden. Empedocles kwam tot vier elementen, het vuur, het water, de 
aarde en de lucht. Hij stelde dat ze niet zonder elkaar konden en elkaar nodig hadden om het ene element 
te versterken of juist te verzwakken. 

Water heeft bv vuur nodig om warm te worden en te veel vuur kan worden geblust met water. De aarde 
heeft de lucht en water nodig om planten te doen bloeien of groeien, maar te veel aarde kan ervoor 
zorgen het verstikt. Zo ontstaat een paradigma ontstaan, waarbij alles met elkaar is verbonden en gewerkt 
wordt met het tegenovergestelde.

Later gebruikte ook Hippocrates en Galenus dit model en bouwden er een geneeskundig systeem op dat 
de medische wetenschap bijna 1500 jaar lang domineerde. 


