
 
 
  

Fyziologický vývoj člověka v sedmiletých periodách 
 

Robert A. Powell 
 

 
Z hlediska studia fyzického embrya během těchto deseti průchodů Měsíce se výše uvedený pohled na 
okultní fyziologii může jevit nedůvěryhodný, navíc je-li zřejmé, že všechny orgány se vyvíjejí během 
celého embryonálního období. V okultní fyziologii se však jedná o tvořivé síly, a proto musíme 
převládající vliv jednoho nebo druhého orgánu během embryonální doby chápat v rámci planetárních 
tvořivých sil spojených s různými orgány. Jinými slovy: Působení tvořivých„siLspoie- ných s 
vytvářením mozku a pocházejících z Měsíce je zesíleno během prvního oběhu Měsíce, působení 
tvořivých sil spojených s tvorbou plic (a tvořivou silou Merkuru) je zesíleno ve druhém oběhu atd. 
Okultní fyziologie poskytuje základ k pochopení vývoje, kterým člověk prochází během sedmiletých 
period. Vztáhneme-li analogii průchodu Měsíce v embryonální době na pořadí sedmiletých period, 
máme fyziologický základ k pochopení tohoto vývoje. Jestliže je první sedmiletá perioda 
(odpovídající prvnímu průchodu Měsíce v embryonální době) ovládána Měsícem, je mozek 
fyziologicky klíčovým orgánem této životní periody. Vývoj dítěte do sedmi let je tedy fyzicky 
soustředěn v mozku, ale ve skutečnosti zahrnuje také celou hlavu; vnějším znamením ukončení tohoto 
vývoje jsou definitivní, druhé zuby, které nahradí zuby mléčné. Objevení se druhých zubů ukazuje na to, že 
síly, které byly celé první životní období činné v hlavě, nyní svůj úkol dokončily. To ovšem neznamená, že 
hlava v tomto okamžiku přestane růst. S růstem ostatního těla hlava roste přirozeně dále, ale její formování, 
zvláště budování mozku, je do velké míry ukončeno asi v sedmi letech s objevením se druhých zubů. 
V následující sedmileté periodě (7-14), ovládané Merkurem, se vývoj aktivity, řečeno řečeno z hlediska 
fyziologie, posunuje k plícím. V této době života se středem vývoje rostoucího dítěte stávají plíce a celá 
rytmická soustava. Konec této periody je zřetelně naznačený dosažením puberty a nová sedmiletá perioda 
ovládaná Venuší (14-21), v níž klíčovou roli hrají ledviny, patří mládí. Kromě toho se z fyziologického hlediska 
v třetí, se v třetí sedmileté periodě vyvíjejí především končetiny, paže a nohy (podobně jako se v prvním 
sedmiletí vyvíjí hlava a v druhých sedmi letech hrudní systém). V tomto fyziologickém vývoji trojčlenného 
člověka* jsou mozek, plíce a ledviny zprostředkujícími orgány: mozek pro měsíční síly od narození do 7 let, 
plíce pro síly Merkuru mezi 7. až 14. rokem a ledviny zprostředkujícím orgánem pro síly Venuše mezi 14. až 21. 
rokem. 
       Snaha o pochopení vývoje člověka v sedmiletých periodách by nebyla úplná, kdybychom se na 
něj dívali pouze z fyziologického hlediska. Jednostrannost fyziologické perspektivy, když ji bereme v 
úvahu, musí být doplněna o perspektivu přijatou okultní fyziologií, kterou získáváme z hlediska 
měsíčního vědomí. Ve světle okultní fyziologie a podle babylonského (ptolemaiovské- ho) systému 
mají planety následující pořadí: Měsíc, Merkur, Venuše, Slunce, Mars, Jupiter, Saturn, které odpovídá 
vývoji člověka v sedmiletých periodách. Tato perspektiva je zaměřena na procesy, které se uskutečňují 
během embryonálního vývoje v měsíční sféře a pak se zpracovávají během sedmiletých period mezi 
narozením a smrtí. Podle kosmologie patřící k říši kauzality a podle egyptského (tychonského) 
systému existuje toto pořadí planet: Měsíc, Venuše, Merkur, Slunce, Mars, Jupiter, Saturn. 
 
* Viz R. Powell: Hermetická astrologie a reinkarnace podle Rudolfa Steinera, kapitola 5, Fabula 2013, objasnění významu 
trojčlenného člověka ve vztahu k třem astrologickým faktorům: ascendentu, Slunci a Měsíci, pozn. překl.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


