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Perspektiva okultní fyziologie, vycházející z měsíčního vědomí, bude dále doplněna, vezmeme-li v 
úvahu psychický vývoj člověka, v němž vystupuje do popředí význam slunečního vědomí. Ve světle 
slunečního vědomí se nám odhaluje „hermetický člověk“, který představuje analogii mezi duševním 
organismem člověka (se systémem lotosových květů) a sedmi planetami sluneční soustavy. Z hlediska 
slunečního vědomí, jež dokáže poznávat příčinné vztahy mezi věcmi, je to duševní vývoj člověka, 
který se odehrává v tomto pořadí sedmiletých period. Okultní fyziologie otevírá perspektivu 
vzájemných vztahů určitých orgánů a planet; „hermetický člověk“ zase vlastní klíč k vzájemným 
vztahům mezi lotosovými květy a planetami. 
       První perspektiva je fyziologické povahy a uzavírá vztah planet k životním silám, které jsou spojeny s 
různými orgány, zatímco druhá perspektiva, která je psychické povahy, spočívá na znalosti psychického 
organizmu člověka s jeho systémem lotosových květů a vztahem jednotlivých lotosových květů k 
planetám. Pro posouzení vývoje člověka v sedmiletých periodách jsou stejnou mírou platné a důležité obě 
perspektivy. 
       Krátce jsme pozorovali fyziologický vývoj člověka v prvních sedmiletích, od narození do 21. 
roku, a nyní se podíváme na odpovídající psychický vývoj během těchto tří životních period. Během 
prvních sedmi let je zprostředkujícím fyziologickým orgánem odpovídajícím Měsíci mozek, ale na 
psychické rovině je v této době zprostředkovatelem měsíčních sil čtyřlistý lotosový květ. Je-li čtyřlistý lotos na 
psychické rovině zprostředkovatelem měsíčních sil, které se ve vztahu k fyzickému tělu člověka vnitřně uplatňují 
ve spojení s vůlí, je tedy čtyřlistý lotos velmi úzce spojený s vůlí a právě skrze vůli se také ve fyzičnu realizují 
vyšší impulzy. Pozorování nejmenších dětí ukazuje, že to je právě vůle, která se bezprostředně vyjadřuje v 
prvních sedmi letech života, a že celý její vývoj je zaměstnán fyzickým tělem a jeho požadavky. 
       Během druhého sedmiletí jsou, viděno z fyziologického hlediska, zprostředkujícím orgánem 
Merkuru náležející plíce. Na psychické rovině je to však Venuši odpovídající šestilistý lotosový květ, 
který je zprostředkujícím orgánem v systému lotosových květů. V době mezi 7. a 14. rokem života se 
tedy objevuje rozdíl mezi babylonským systémem (Merkur) a egyptským systémem (Venuše). Na 
fyziologické úrovni, kde se používá babylonský (ptolemaiovský) systém, je vládcem této doby života 
Merkur, ale na psychické úrovni, kdy se ukázal pravdivým egyptský (tychonský) systém, tuto životní 
dobu ovládá Venuše. Síly Venuše ovlivňují pocity, které se probouzejí mezi 7. a 14. rokem se svou 
silnou tendencí k polaritám sympatie a antipatie. Síly Venuše pracující skrze šestilistý lotos jsou 
současně zprostředkujícím impulzem k řízení éterného těla, které prochází svým zvláštním vývojem 
mezi 7. a 14. rokem, a to v protikladu k fyzickému tělu, na jehož vývoj se klade důraz v prvém 
sedmiletí. Jak známo, děti v této době projevují pozoruhodnou míru půvabu a harmonie, jež pochází 
právě z harmonizujícího vlivu éterného těla. 
       Také v případě třetího sedmiletí (14-21) musíme rozlišovat mezi fyziologickou a psychickou 
rovinou. Fyziologicky jsou klíčovým orgánem ledviny, které zprostředkují impulz Venuše a zároveň 
se celý důraz fyziologického vývoje přesouvá na sys-  
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tém končetin.* Na psychické úrovni je to však Merkur, který je zprostředkujícím orgánem pro 
desetilistý lotos. Merkur je zároveň centrálním orgánem pro astrální tělo, které vystupuje do popředí v 
lidském vývoji během adolescence. Ve stejné době dochází také k výraznému probuzení sil inteligence 
a myšlenkového života, které souvisejí s planetou Merkur. 
       Shrneme-li psychický vývoj člověka během prvních tří sedmiletí, zjistíme, že: 
 
- vůle se rozvíjí především v první životní periodě, 
- cítění se rozvíjí ve druhé životní periodě, 
- myšlenkový život se rozvíjí ve třetí životní periodě. 
 
Souběžně s tím probíhá fyziologický vývoj, který je 
 
- v první periodě zaměřený na hlavu, 
- ve druhé periodě na hrudník (rytmickou soustavu), 
- ve třetí periodě na systém končetin. 
 
V prvních třech sedmiletích se po fyziologické stránce uskutečňuje sestupný vývoj - nejdříve hlavy, potom 
hrudi (rytmický systém) a posléze končetin, ale po psychické stránce se skrze lotosové květy uskutečňuje 
vzestupný vývoj duševních sil ve vůli, cítění a myšlení. Komplexní vývoj člověka v prvních třech 
sedmiletích můžeme tedy pochopit jen tehdy, když přihlédneme k oběma aspektům, k vzestupnému 
psychickému vývoji a k sestupnému fyziologickému vývoji. 
       Na tomto místě není možné sledovat vývoj v jednotlivostech až do jednadvacátého roku, protože 
naší hlavní úlohou je poskytnout přehled o celém životním běhu ve všech sedmiletích.    
 
       První tři životní periody jsou spojené s tzv. podslunečními planetami, tj. s těmi, které se nacházejí 
mezi Zemí a Sluncem - Měsíc, Venuše a Merkur (egyptský systém) a Měsíc, Merkur a Venuše 
(babylonský systém). Vzhledem k jejich významu jako základu pro celý život bude zvláště zajímavé 
posoudit postavení těchto tří planet ve zvěrokruhu v okamžiku narození. Zde jsou relevantní dva 
horoskopy: hermetický a geocentrický. V hermetickém horoskopu, sestaveném podle egyptského 
(tychonského) systému, se ukazuje více psychický vývoj dotyčné osoby, zatímco geocentrický 
horoskop poukazuje více na fyziologický vývoj. Pro pochopení celého vývoje člověka, zvláště pro 
diagnózu vývojových problémů, jsou oba horoskopy stejně důležité. 
        
 
 
 
 
 
* Trojčlennost mluví o systému končetin a výměny látek, viz také W. Biihler: Tělo jako nástroj duše ve zdraví a nemoci, Fabula 
2012, pozn. vyd. 
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