
Kľúčové otázky pre Biografickú prácu

Ešte skôr ako dosiahneme prístup k vyšším článkom  ľudského bytia -  k éterickému, astrálnemu telu 
a organizácii JA - sme povinní hľadať vzťah ľudí k bytostiam duchovného kráľovstva. Iba organizáciu 
fyzického tela môžeme osvetliť s odvolaním sa na tri fyzikálne ríše prírody. V éterickom tele sa 
Inteligencia Vesmíru stáva súčasťou človeka. Že sa to môže stať, vyžaduje to činnosť kozmických Bytostí, 
ktoré v kombinácii pracujú na tvare éterického tela človeka, ako fyzické sily pracujú na tvare fyzického 
tela. Do astrálneho tela ľudskej bytosti duchovné svety implantujú morálne impulzy. Že sa tieto môžu 
zobraziť ďalej v živote ľudskej organizácie, závisí od aktivity Bytostí, ktoré sú schopné nielen premýšľať 
Duchovno, ale formovať ho do skutočnosti.

V JA organizácii človek zažíva seba, dokonca aj vo fyzickom tele, ako Duch. Že sa toto môže diať, 
vyžaduje to činnosť Bytostí, ktoré sami ako duchovné bytosti žijú vo fyzickom svete. (Rudolf Steiner)

Prečo pracovať na vlastnej biografii?
Proces starnutia prebiehal kedysi inak. 
V dávnoveku sa paralelne vyvíjalo telo s duchom.O čo viac bolo vyvinuté telo, o to viac sa i duch vyvíjal 
a človek bol múdrejší. Preto si vážili starých ľudí. V Starej Indii bol 50-nik na tom tak, ako dnešný 20 
ročný človek. 
Dnes tento paralelný vývoj nemáme.Ak človek nepracuje na svojom vývoji, nebude viac vyvinutý 
ako prirodzene, lebo telo je hutnejšie a rozkvitnutie duše a ducha sa nemôže počas vývoja prejaviť.
Prirodzený vývoj je dnes možný len do 27 roku. Dovtedy sa prirodzene vyvinie zmyslovosť. Ak sa 
chceme vyvíjať ďalej, aby sa vyvinuli vyššie články našej bytosti, k tomu už musíme prispieť a vytvoriť si 
nástroj, aby sme sa mohli vyvíjať. Aj ten, čo sa nechce vyvíjať, je vychovávaný.Životom. Ale to má určité 
hranice. 
Vedome uchopené talenty nedajú prespať moment rozhodnutia pri vývojovej bilancii. 
Čo som sa mohol naučiť a čo som sa nenaučil? 
Existujú vývojové pravdy na určitých úrovniach. Biografia je spojenie viditeľného s neviditeľným. 
Ak odhalím toto tajomstvo, ak tomu porozumiem, dá sa čosi očakávať.

Biografická práce
Co je lidský život? Jakou roli hraje osud? Jaký má smysl to, co mě v životě potkává? Proč se tohle 
muselo stát zrovna mně?...... To jsou otázky, které zaměstnávají rostoucí počet lidí a kterými se zabývá i 
biografická práce.

Biografická práce je způsob porozumění lidskému vývoji, díky kterému rozeznáváme archetypální 
zákonitosti vývoje lidského života. Mezi ně patří specifické vývojové fáze a rytmy, které nás provázejí 
celým životem, nejen dětstvím a dospíváním. Každá nová fáze před nás staví nové úkoly, ale i nové 
možnosti rozvoje našich schopností. Zároveň ale fáze společně tvoří tvar, gestalt, kde se k sobě 
jednotlivé fáze vzájemně vztahují, jedna se v druhé zrcadlí. Tak můžeme například najít přímou 
souvztažnost mezi tím, co se odehrávalo v našem životě v 9/10 roce života a tím, co se dělo kolem roku 
33 našeho života.

Biografická práce pomáhá integrovat nestrávené události a zážitky, přičemž neztrácí ze zřetele 
celistvost našich životů, ale i celistvost našeho lidství. Naše životy jsou jako bohatá tapiserie, do které 
se splétají a vetkávají nitky nejrůznějších vlivů. Tak v rámci biografické práce odhalujeme dynamický 
vztah mezi minulostí, současností a budoucností. Poznáváme tenze vztahů mezi mnou a světem, mnou 
a širším sociálním kruhem kolem mne, mezi tím, co je individuální, týkající se mé jedinečnosti, a co 
naopak archetypální, týkající se lidství jako takového.

Uvědomování si hlubších souvislostí našeho života, ale i našeho lidství, zahrnujících celého člověka od 
fyzického aspektu až po duchovní aspekt, může vést k osobnímu ozdravení, proměně a potažmo pak k 
sociální obnově. Biografická práce je hojivá díky tomu, že pomáhá vnímat život v širších souvislostech 
jasnějším a vědomějším způsobem.



V práci s biografií je každý povzbuzován a podporován, aby si nalezl svá vlastní řešení, svou vlastní 
tvořivou cestu. Uvážením fyzických, psychologických, sociálních a duchovních rozměrů reality a 
nacházením souvislosti mezi minulostí, přítomností a budoucností, můžeme číst jazyk své biografie. 
Můžeme objevit zásadní životní témata a úkoly a najít novou sílu a smysl života do budoucnosti. 
Dostáváme se tím na cestu sebepoznání, která přináší možnost cvičit si nové schopnosti vnímání 
potřebné pro budoucí vývoj lidstva.

Prvý cyklus (0-7): „Svet je dobrý.“ (pýtajte sa všetkých, ktorí vám pomôžu zodpovedať tieto otázky – 
budúci rodičia pýtajte sa seba ešte pred počatím svojho dieťaťa, či viete aký dopad na vývoj dieťaťa 
majú odpovede na tieto otázky)

Prvá kríza: fyzické narodenia, fyzicky zdedené telo je prešité. Proces fyzickej individualizácie. Tri prúdy: 
individualita, dedičnosť a prostredie v prietoku spolu. JA a duša sa prebudili v tele prostredníctvom 
zmyslu zobrazenia. Vonkajší svet pracuje na tele deštruktívnym alebo harmonickým spôsobom cez 
zmysly. Zdravé inštinkty sú stanovené. Mesačné sily pracujú silne v tomto sedem - ročnom období.

Formotvorné sily pracujú z hlavy do ostatnej časti organizmu. Nervovo-zmyslový systém sa uplatňuje. 
Forma a formu –rozpúšťajúce sily ( vodný prvok), musia prísť do harmónie. Deti s veľkou alebo malou 
hlavou. Detské choroby pomáhajú individualizovať proces tela. Možnosti telesného pohybu rozširujú 
hranice: od lona do detskej postieľky v izbe, dom a záhradu, ulicu, na dedinu alebo predmestie. Fyzické 
hranice dávajú bezpečnosť: príliš veľa hraníc vedie k ujme na nehybnosť - absencia hraníc vedie k 
nepokojnosti. Dušu okolia vytvára matka a otec, ponúkame teplo a bezpečnosť potrebnú pre zdravý 
vývoj tela a duše dieťaťa, domu, škôlky, každý vplyv robí odtlačky do organizmu. Dieťa by malo mať 
možnosť zažiť svet v úžase (oddanosti). Dieťa napodobňuje dospelých. Hranie tvorí základ morálnej 
sily v živote a rozprávky rozvíjajú predstavivosť. Rituály na závažné hranie sa vedie k práci v neskoršom 
živote. Význam predstavivosti na morálne vnímanie, kreativitu a dôveru v svet. Obavy a hrozby sa 
v neskoršom veku môžu vyvinúť v úzkosti o zdravie. Psychomotorický rozvoj v pravý čas - chôdza, reč, 
myslenie - je základom zdravého ľudského života. Dieťa musí byť rešpektované ako jednotlivec v jeho 
alebo jej rozvíjaní sa. Zdravá výživa (kvalita a rytmus), rytmus spánku a bytia hore, všetko sú dôležité. 
Vedomie „ja“ počas tretieho roku života, meno, prvá spomienka. Základ myslenia, cítenia a vôle, v 
troch menších fázach: 0-3, 3-5, 5-7 rokov. Pripravenosť na školu.

Otázky týkajúce sa prvého sedemročného cyklu:

Meno a priezvisko. Dátum narodenia. Ako vás volali, mali ste obľúbené mená (prezývky), na ako dlho, 
od koho? Aký bol váš pôrod? Prirodzený, vyvolaný, v naplnenom období, predčasný (kedy)? Boli ste 
chcené dieťa? Koľko rokov mali vaši rodičia pri vašom narodení? Podobali ste sa viac na vašu matku 
alebo otca? Mali vaši rodičia alebo iní členovia vašej rodiny nezvyčajné choroby? Ak áno, aké? Boli tam 
psychické choroby, neurózy, cukrovka, rakovina, tuberkulóza, srdcové ochorenia, alkoholizmus, iné 
závislosti alebo iné ochorenia? Akej národnosti, jazyka, viery boli vaši rodičia a čo robili ako povolanie? 
V akom dome a prostredí ste vyrastali ? Mali ste možnosť používať záhradu? Vedeli ste mať svoj 
vlastný priestor? Aký ste mali vzťah k svojim rodičom a starým rodičom? Žili aj iní ľudia v tom istom 
dome? V akom poradí je dátum narodenia voči súrodencom? Ako môžete charakterizovať vzťah, ktorí 
ste mali so svojimi súrodencami? Ako by ste opísali ľudí okolo vás v tejto dobe? Aké rodinné návyky 
mali vplyv na váš život? Aký bol váš materinský jazyk / iné jazyky? Presťahovali ste sa v tomto období 
vášho života? Na ktoré zmyslové vnemy si spomeniete? (vône, farby, dotyky, tóny a zvuky, vo vzťahu k 
pôde, okoliu, prírode, záhrade, domu, zvieratám, ľuďom, prvkom). Ktoré aktivity si pamätáte? Ktoré 
z hier ste si mohli vychutnať ( vo vnútri/vonku)? Čo ste napodobňovali? Koho ste napodobňovali? Aké 
zvláštnosti ste mali? Ako vyzeral váš svet pocitov? Aké skúsenosti ste mali z prírody? Aké vnútorné 
skúsenosti ste mali z kráľovstva prírody? Ako by ste charakterizovali svoj náboženský život v tomto 
čase? Mali ste možnosť zažiť zbožnosť, modlitby, úctu, lásku a dôveru? Zažívali ste rituály ako súčasti 
denného rytmu, napríklad pri prebudení, pred spaním, pri čase jedla? Aké slávnosti ste počas roka 
oslavovali? Zažili ste teplo a bezpečnosť? Čo sa očakávalo od vás a aké ste mali skúsenosti z postojov 
očakávania smerom k vám? Mali ste záchvaty? Mali ste obavy? Boli ste žiarlivý? Aké máte skúseností z 
robenia zakázaných veci? Aké sú vaše skúsenosti z trestov? Vedeli ste vnútorne trpieť z bolesti alebo 
chcenia? Vedeli ste zažiť radosť z objavovania? Aká je vaša prvá spomienka? Čo boli najdôležitejšie 



udalosti, ktoré si pamätáte z tohto obdobia, dobré alebo zlé? Kedy ste prvýkrát povedali „Ja“? Viete 
o chorobách, úrazoch, otrasoch alebo stratách, ktorými ste trpeli a ktoré by mohli byť označované 
ako činy osudu? Akú úlohu vo vašom živote mali nasledujúce hry: rozprávky, príbehy, škôlky, riekanky, 
hry a hračky, televízia, komiksy, atď.? Aké skúsenosti máte z  materskej školy a nástupom do školy? 
V akom veku ste išli do škôlky? Boli ste pozorný alebo nepozorný? Keď sa vám vymenili zuby? Aký 
druh potravín ste jedli? Boli ste dojčený? Do kedy? Dostali ste prírodné mlieko alebo priemyselný 
produkt? Alebo iný produktom? Aký bol váš hlavný jedálny lístok? Aké boli vaše obľúbené potraviny? 
Aké choroby ste mali? Viete o tom, či ste potrebovali akúkoľvek formu operácie? Dostali ste všetky 
očkovania? Lieky? Vitamíny? Aký druh rytmu spánku a bdenia ste mali? Iné rytmy, stolovania, čas vane, 
atď.? Aký druh konštitúcie ste boli? Mali ste veľkú alebo malú hlavu? Kedy sa vám zavrela fontanela? 
Kedy a ako ste sa postavili do vzpriamenej polohy, kedy ste začali chodiť a hovoriť? (ďalšie otázky 
týkajúce sa psychomotorického rozvoja, nočného pomočovania, plazenia, čistoty? ) Aké ste mali pocity, 
keď šlo o farby, pohyb a vytváranie predstavy? Aké sily alebo obmedzenia, ktoré zažívate pochádzajú z 
tohto sedemročného obdobie, a ktoré mali vplyv na váš neskorší život?

Druhý cyklus (7-14): „Svet je krásny.“

Individualizácia éterického tela, ďalej vznik srdcovo pľúcneho systému, rytmického systému ako 
základu pre pocit a spoločenský život, druhý chrup. Pripravenosť na nástup do školy, rozvíja sa 
schopnosť učiť sa prostredníctvom predstavivosti, opakovania, citu a vôľovej činnosti, formovanie 
koncepcií a schopnosť zapamätať si. Presun z imitácie (ktorá je stále silne prítomná až 9 roku života) k 
autorite, nábožnosti, úcte, rešpektu k iným. Láska k obrazu autority, nie strach. Otlačovanie sa zvykov, 
noriem. Temperament, skúsenosti z priestoru a času. Dýchanie dnu a von - nielen iba vzduchu, ale aj 
sveta. Rytmy roka, rytmus mesiaca, týždňa a dňa. Vzťah Ja-Ty. Otec a matka, ich zásady pri výchove 
dieťaťa. Život domova, súrodenec, eurythmia, aktivita v hrách, športy a hry, voľný čas a čas vzdelávania, 
dovolenka a čas školy.

Náboženský život dáva vieru a nádej, ako protiklad úzkosti a depresie. „Svet je krásny“ skúsenosti 
z príroda a umenia, exkurzie, láska ku všetkému na základe estetického zážitku v živote. Deviaty 
rok:,,JA“ prebúdza pocity samoty, straty, skúsenosti, spravodlivosti, trestu, odmeny, hodnoty. Prvá 
platonická láska. Dvanásty rok: pred pubertou, fyzické a duševné zmeny. Prvé vážne vyjadrenie 
pre určité povolanie, práca ako požiadavka alebo radosť, peniaze ako nutnosť alebo platba, 
rešpektovanie majetku iných. Hranice duše. Sexuálna zrelosť na konci tejto fázy. V druhej polovici 
tohto sedemročného obdobia dieťa stojí pod vplyvom Merkúra, liečiteľa. Existujú štyri základné 
temperamenty - melancholický, flegmatický, sangvinický, cholerický, ktoré charakterizujú dieťa v tomto 
veku. V melancholickom je prevaha fyzického tela, obrátenia sa k minulosti, k hmotnosti sveta a pre 
sebapozorovanie. Dominuje zemský element.

U flegmatického typu dominuje vodný element. Obracia sa dobre k pozorovaniu súčasnosti, prírody, 
výživy, kde všetko prebieha pomaly a dôkladne. U sangvinika dominuje prvok vzduchu. Obracia sa k 
ľahkomyseľnosti a povrchnosti. Žije v súčasnosti a rýchlo reaguje. U cholerika dominuje element ohňa. 
Obracia sa do budúcnosti so silnou vôľou a veľkou kapacitou pre úspech.

Otázky týkajúce sa druhého sedemročného cyklu:

V akom veku ste vstúpil do školy? Aký typ vzdelania ste prijal? Našiel ste svet obraznosti a starostlivosť 
o predstavivosť?

Chodil ste rád do školy? Ktoré boli vaše obľúbené predmety a ktoré ste pokladal za ťažké? Mohli by 
ste seba opísať ako dobrého, alebo zlého žiaka? Boli ste v škole pozorný, alebo nepozorný, aktívny 
alebo lenivý? Mal ste dobrú pamäť? Aké boli vaše vzťahy s učiteľmi? ...a spolužiakmi? Ako ste trávil 
prázdniny? Mal ste možnosť zažívať prírodu, či chodiť na výlety?

Ktorých športov ste sa zúčastňoval? Kedy? Ktoré hry ste mal najradšej? Boli tam testy smelosti 
a odvahy, alebo zápasy?

Aké boli vaše najobľúbenejšie knihy? Aké povinnosti či drobné práce ste mal na zodpovednosť? Ako by 
ste charakterizoval váš vzťah s otcom, matkou, súrodencami? Ostanými? S kým ste mal najbližší vzťah? 
Z ktorých osôb s právomocou ste mal strach? Aké zvyklosti ste mali doma (čas jedla, ukladania k spánku 



a pod.)? Ako by ste popísal denný, týždenný, mesačný a ročný rytmus? Ktoré normy alebo štandardy 
boli určené? Ktoré mali kladný a ktoré záporný účinok v neskoršom živote?

Učil ste sa úcte a láske? Ako boli používané trest a pochvala? Dostával ste vreckové či malý zárobok? 
Akú úlohu hrali u vás doma obrazy, umenie a estetika? Ktoré hodnoty považovali vaši rodičia za 
dôležité? Ako by ste charakterizoval vaše náboženské vzdelanie? Mal ste možnosť byť umelecky 
aktívny? Hudbou, maľbou, modelovaním, divadlom, tancom, atď.?

Uvedomil ste si určitú zmenu okolo deviateho roku života? Boli tam nejaké dôležité udalosti, buď 
kladné, alebo záporné? Ako by ste popísal vaše následné pocity? Láska/nenávisť? Sympatia/žiarlivosť? 
Nejaké strachy?

Uvedomil ste si nejaké zmeny (vnútorné či vonkajšie) ktoré sa udiali okolo dvanásteho roku? Aké 
povolanie by ste si želal zažiť v tom veku? Mal ste možnosť robiť nejaké konkrétne práce? Z ktorých ste 
mal potešenie a ktoré ste považoval za nepríjemné?

Boli vaše pocity vnímané a rešpektované? Bolo s vami zaobchádzané spravodlivo? Mal ste cit pre 
spravodlivosť, taktiež voči druhým? Bol ste schopný /mal ste možnosť priviesť si priateľov domov, alebo 
ste trávil viac času v ich domovoch? Aký druh oblečenia ste nosil? Cítil ste sa krásny či škaredý, alebo 
ste mal iný pocit zo seba? K akému temperamentu sa vo vás ukázal sklon? Kedy bolo hlavné obdobie 
rastu počas tohto cyklu? Bol ste v tom čase mocné/silné dieťa? Ako vás ovplyvňovalo dýchanie a krvný 
obeh? Trpel ste studenými dlaňami alebo chodidlami? Bol ste často studený alebo stále horúci? Akými 
chorobami ste prešiel v tom období? Liečeniami? Stravovacími návykmi? Nehodami, zlomeninami, 
operáciami? Kedy nastala prvá menštruácia, či ejakulácia? 

Aké silné stránky, či obmedzenia prichádzajú zo zážitku druhého sedemročia, ktoré majú vplyv na 
neskorší život?

Tretí cyklus (14-21): „Svet je pravdivý.“

Pod vplyvom Venuše (láska). Zemská zrelosť – pohlavná zrelosť. Obdobie dospievania je vyjadrením 
prekročenia prahu z nebeského sveta do sveta pozemského. Osamostatnenie pocitového tela so 
zrodením túžob, dozrievaním osobnosti.

Toto obdobie je základom duchovného vývoja. Život dozrievania má svoj základ v metabolicko-
končatinovom systéme, práca z vnútorného na vonkajšom. Ako môžem zmeniť svet, rodinu, okolie? 
Kto som? Prečo som na tomto svete? 

Vyhľadávanie seba prostredníctvom ideológie (všetky druhy ´izmov´). Polarita medzi ideálom a 
telesnými túžbami. Vysoko na oblohe/ Dole na dne. Význam môjho kruhu priateľov, mojej skupiny, 
všetkých druhov klubov. Rodina sa sťahuje do úzadia.

Hľadanie pravdy a poznania. Vedecké vzdelávanie, ako sa mám vysporiadať psychologicky s ostatnými? 
Duchovné pravdy, pravosť rodiča, učiteľa, náboženstva, sveta. Konfrontácia s dospelými, rodičmi, 
učiteľmi, s cieľom nájsť jednotu s vlastným ja. Intenzívne telesné zmeny v puberte. Začíname niesť 
zodpovednosť, moje skutky majú dôsledky zaťažujúce osud. Vonkajšej a vnútornej slobody. Budem 
uznaná ako dospelý a majúci rovnaké práva ?

Skúsenosti z osamelosti - skúsenosť so smrťou. Neustále hľadanie zmyslu života.

18 a pol roka, nálada prvého mesačného uzla; volanie povolania, hodnota práce. Hodnota peňazí 
prinášajúcich splnenie mojich želaní. Učeň; na konci tohto obdobia príde kríza identity. Luciferské 
zvádzanie cez drogy a Ahrimanské zvádzanie cez alkohol. Nebezpečenstvo, že nadmerným športom 
môže stvrdnúť telo. Predčasná sexualita bráni plnému dozrievaniu mozgu.

Prítomnosť polarity neuróza - hystéria. Niektorí mladí ľudia v tejto fáze popierajú svoju telesnú zrelosť 
prostredníctvom anorexie. Planetárne vlastnosti sa stávajú viditeľnými. Ktorý typ som? 

Vlastnosti Saturna: výskum, ísť do vecí hlbšie, vzťah z minulosti, vernosť a spoľahlivosť, uvážlivosť. 

Vlastnosti Jupitera: prezieravosť- schopnosť vidieť ďaleko dopredu, usporiadanosť, globálne myslenie, 
harmonizácia, veliaci, vodcovstvo.



Vlastnosti Marsu: podnikanie, prináša nápady do reality. Vedomé zameriavanie sa na budúcnosť 
orientované. Odvaha a agresivita.

Vlastnosti Venuše: starostlivosť, zmysel pre krásu. Ich okolie je kreatívne. Tvorivá predstavivosť. 

Vlastnosti Merkura: kombinovanie, asociatívne myslenie. Prispôsobivosť, flexibilita. Obnovuje, prináša 
veci do pohybu. Povrchnosť.

Vlastnosti Mesiaca: Pokoj, reflexie. Cit pre prírodu a potešenie. 

Vlastnosti Slnka: Prináša všetky vlastnosti do harmónie. Žiarivý duch. Tvorivosť. Zjednotenie. 

Otázky týkajúce sa tretieho sedemročného cyklu:

Keď ste si všimli fyzické zmeny, ktoré prebiehali v tele ako ste sa s nimi vysporiadali? Aké máte 
skúsenosti z  vášho sexuálneho prebudenia? Z homosexuality? Z heterosexuality? Aký silný ste sa 
cítili? Aké choroby ste mali? Lieky? Nehody? Používali ste drogy, tabak, alkohol, alebo ste mali iné 
závislosti? Zažíval ste depresiu alebo výbuchy hnevu v tejto dobe? Rozmýšľali ste o samovražde? Aký 
bol váš vzťah k potravinám? Opíšte ideály, ktoré vznikli vo vás v tomto čase? Mali ste idoly? Boli ste 
aktívny v politických stranách, alebo v iných skupinách? Aké boli vaše záujmy? Ako ste pokračovali 
v školskej dochádzke? Ktoré predmety vás najviac zaujímali? Bol si dobrý študent? Aké boli vaše 
ťažkosti? Koľko ste mali rokov, keď ste sa museli rozhodovať o svojom ďalšom štúdiu alebo vašej 
kariére? Aké rozhodnutia ste dosiahol? Aké povinnosti ste musel uniesť? Opíšte svoj okruh priateľov a 
vaše spoločné záujmy. Boli ste jednoducho prijatý do svojho kruhu? Prečo? Boli tam úlohy, v ktorých by 
ste mohli spontánne angažovať zo svojej vlastnej iniciatívy a s radosťou? Aké to boli? Mali ste nejaké 
záujmy alebo talenty, ktoré neboli povolené rozvíjať počas tejto doby? Aké to boli? Žiadali ste si prácu 
mimo svoje školské povinnosti? Vedeli ste mať svoj vlastný fyzický priestor? Mali ste vlastný duševný 
priestor? Vašich vlastných priateľov? Miesto vo vašej rodine? V súkromnej sfére? Tajomstvá? Boli ste 
podporovaní vašou rodinou vo vašej životnej situácii a vašej kariérnej situácii alebo naopak? Popíšte 
svoj vzťah k rodičom. Boli tam ľudia, ktorí boli ideálny, alebo boli dobrým príkladom pre vás? Opíšte 
v akom smere. Boli tam ľudia, ktorým by ste mohli vyspovedať a od koho ste mali pocit, že by vás bol 
pochopil ? Boli tam ľudia, ktorí vás ovplyvnili negatívne? Aké boli vaše obľúbené knihy a filmy? Vedeli 
ste sa zapojiť do športu? Aké boli vaše obľúbené športy? Vychutnali ste si cestovanie? Vedeli ste sa 
zapojiť do náboženského života? Boli ste konfirmovaný? Mali ste možnosť vyjadriť svoj pocitový život? 
Mali si priateľa alebo priateľku? Ako ste sa vysporiadali s peniazmi? Vreckovým? Ziskom? Peniazmi 
poskytnutými na potreby? Ako by ste charakterizovali svoj vzťah k pravde? V akej oblasti ste neváhali? 
V akej oblasti  ste sa cítili nútení? Čo boli vaše životné plány? Boli ste vo vojenskom výcviku? Boli 
si vedomí všetkých dôležitých vnútorných alebo vonkajších zmien okolo 18 roku? Aké planetárne 
vlastnosti sa otvorili viac? Aké posilnenia alebo obmedzenia pre neskorší život vyplynuli z tohto 
sedemročného obdobia?

Štvrtý cyklus (21-28) – Misia hnevu – sloboda bez zodpovednosti nejde.

Toto je obdobie duše vnímavej - pocitovej. V 21 roku je narodenie „JA“, metamorfózy a paralely 
súvislostí prvých sedem rokov, a zrkadlenie tretieho sedemročného obdobia okolo veku 21. Vnímajúca 
duša vzniká z práce „JA“ na astrálnom tele. Vlastnosti zverokruhu sa začínajú rozvíjať. Odlievanie 
tieňov planetárnych vlastností a temperamentu. JA sa pokúšam nájsť svoju vlastnú identitu vo svete. 
Často kríza identity ukázať seba. Ako môžem zažiť svet? Ja hľadá nové dojmy, dobrodružstvo a 
cestovanie (vnútorné a vonkajšie). Neistota je súčasťou tejto fázy ako duša je odkázaná na okolitý svet. 
Berieme role a normy na seba s nebezpečenstvom, že nás potláčajú, alebo že sme sa stali imobilnými v 
rámci nich. Naše ideály nepoznajú žiadne hranice. Máme skúsenosť, prirodzené nadšenie, aj flexibilitu, 
prepíname medzi tým, hore v oblakoch alebo dole na dne. Môj názor je správny! Je potrebné 
nájsť väčšiu objektivitu, nácvik Goetheánskeho spôsobu pozorovania. Snažíme sa o partnerstvo v 
profesionálnom živote. Skupiny s formulárom podobných záujmov. Ja hodnotí mienku iných ľudí o 
mne. V pracovnom živote je dobrý nadriadený dôležitý, kto hodnotí moju prácu so mnou. Oceňujem 
výsledky mojej práce, odkiaľ musí začať prichádzať finančná podpora. Potrebujem správne nástroje pre 
prácu. Skúmam, skúšam, učím sa prostredníctvom robenia vecí, prostredníctvom experimentovania. 



Vek 24, zrkadlenie 18 roku, je často ukončenie štúdia. To je druhý Jupiterský cyklus. Náš človek 
dobrodružného cestovania je rokmi preskúmaný. Veľká kapacita pre rozvoj technických schopností. 
Je to boj o osobnú slobodu a nezávislosť od rodičovského vplyvu k samostatnému podporovaniu 
nezávislosti. Vek 27 alebo 28 môže priniesť krízy, ide o tie talenty, z ktorých uznaním tých darov 
vzniká povolanie. V emocionálnom vzťahu, hľadáme niekoho, kto nás dopĺňa. Vzťah je väčšinou plný 
očakávania, túžby, frustrácie a závislosti. Obaja spolu tvoria celok a oddelením vie jeden cítiť len 
polovicu.

Otázky týkajúce sa štvrtého sedemročného cyklu: 
Ako ste sa cítili v živote okolo 21 roku? Páčilo sa vám prejsť cez všetky krízy v tejto dobe? Kedy ste 
začali žiť ďaleko od svojej rodiny? Mali ste pocit, že ste nasledovali správny kurz štúdiom alebo 
správnou kariérou? kedy ste sa stať finančne nezávislými? Mali ste možnosť zarobiť si peniaze počas 
štúdia, alebo pokračujete v ďalších štúdiách popri práci? Žijete s niekým spoločne alebo ste  si založili 
rodinu? Mali ste deti? Koľko? Aký bol váš vzťah k nim? Ako ste si vybrali svojho partnera? Ako by ste 
charakterizovali váš životný štýl? Aké role ste si vzali na seba? Ležali úlohy na vás alebo na rodine, 
alebo ste boli schopní rozvíjať svoju osobnosť? Ako by ste opísali svoje emočné nálady v tejto dobe? 
Ako si iní vyhodnotili vás? Boli ste súčasťou formovanie spoločenstiev; živých spoločenstiev, tímov, 
klík, atď.? Ako vás ovplyvnili vonkajšie skúsenosti? Posilňujúcim alebo oslabujúcim spôsobom? Uveďte 
niekoľko príkladov. Boli ste schopní cestovať, učiť sa o iných krajinách, stretnúť sa s inými ľuďmi? Ktoré 
boli vaše záujmy mimo práce? Užíval ste si život? Boli ste schopní dať ideály do praxe s úspechom? 
Aké boli vaše ambície v práci? Mali ste mentora alebo dobrého nadriadeného v práci, alebo si vytvorili 
cvičením samostatnosť a boli ste samouk? Vedela vás práca uspokojiť a dať vám možnosť realizovať 
svoj vlastný potenciál? Ktoré úlohy ste si užívali? Ktoré úlohy ste neochotne podnikali? Aké vyhliadky 
do budúcnosti ste mali potom? Aký obraz mali o vás iní, aký bol obraz, ktorý ste mal o seba? Ukázali 
nové kapacity vás samých ? Zažili ste svoje vlastné obmedzenia? Aký druh obmedzení? Ako by ste 
opísali váš základný pocit v tom čase? Boli ste viac introvert alebo extrovert? Ako by ste popísali váš 
vzťah k svetu okolo vás? Boli ste viac aktívne alebo pasívne? Ako to bolo k ostatným? Mali ste strach 
o život? Aké úzkosti ste mali? Boli iné silné pocity, ktoré vtedy vznikli? Nenávisť, pocit viny, hnev? Z 
čoho ste boli frustrovaní? Ktoré vnútorné hodnoty ste boli schopní udržať skrze manželstvo a prácu? 
Ako by ste opísali svoj pohľad na život a svet v tom čase? Vedeli ste vykonať nejaký praktický vývoj v 
sebavýchove v tom čase? Popíšte ho. Zažili ste všetky zmeny, ktoré sa uskutočnili okolo vášho 27 / 28 
roka? Popíšte ich. Akými chorobami alebo psychickými krízami ste si prešli v tejto dobe? Nehodami? 
Ako by ste opísali svoje športové alebo hobby aktivity v tejto dobe? Opíšte svoje stravovacie návyky a 
iné zvyky, ako boli fajčenie, pitie alkoholu drogy, atď. Aké posilnenia alebo obmedzenia pre neskorší 
život vyplynuli z tohto sedemročného obdobia?

Piaty cyklus (28-35) – Misia pravdy – myslenie srdcom. 

Druhé narodenie, bod ničoho, bod nula. Župan duše odpadá. Do 28 roku sme vyvíjaní, nútene. V tomto 
bode väčšina populácie zostáva. Aristoteles :“Človek začne tlačiť oproti kryštálovému nebu a zistí, že 
je tvrdé.“ Odteraz záleží len na nás. Goethe, keď sa odvážil zistil, že sa zmenšil. Dve možnosti: anjel mi 
nechal závažie, oťažel som alebo anjel mi nechal závažie, odľahlo mi.“JA“ v myslení musí byť aktívne. 
Izolácia, nenesú nás tradície, sociálne siete, sme na to úplne samy. Od 28.roku života duchovná bytosť 
odovzdá žezlo človeku. Pocit, že nestojím je pocit osamotenia. Otázka po zmysle života.

Je to intelektuálna perióda alebo cyklus duše rozumovej. Zmena v étherickom tele cez aktivitu 
„JA“ mení zvyky. Ako žena, vytvárame z mužského étherického tela a ako muž prameníme zo 
ženského étherického tela. Sily srdca (cítenie) a myslenie (intelekt) sa musia zjednotiť. Reflektujeme 
druhú sedemročnú periódu (7-14) v novej fáze dýchania v živote. Hlavná otázka znie: Ako je svet 
organizovaný ? a ako JA organizuje seba v tomto svete. Tieto záležitosti sú naraz v súkromí a v rodine. 
Moje talenty a dary teraz potrebujú byť vložené a konané znútra. Smrť a zážitky z zmŕtvychvstania 
začínajú byť viditeľné. Moje „JA“ je schopné posilnenia cez vzťah ku Kristovi. Môj vnútorný priestor 
môže byť formovaný tak, že vonkajšie zážitky sa môžu stať vnútornými zážitkami. Ustanovujem 
seba v bytí a Ja buduje pozíciu na základe mojej existencie. Zážitky sa stávajú istotou môjho života. 
Prichádzam k realizovaniu karmy a nachádzam moju sféru aktivít alebo ľudí, s ktorými môžem niečo 
budovať.



Identifikujem sa s mojou rolou v živote a s mojimi úlohami. Som v najhlbšom bode svojej inkarnácie 
a moja fyzická sila je teraz najväčšia. Organizovanie a plánovanie sa stávajú viditeľnými. Moja práca 
a moja cena sú rešpektované. Obvykle zanechám potrebu dôvery za sebou a nahradí ho nové vedomie 
zbožnosti. V duši si začnem vážiť nejakú dôležitú knihu a nejakú dôležitú osobu, moje sily a kapacity 
mi prinesú pocit sily, ktorá vyrovnáva toleranciu, rešpektovanie a úctu k ostatným.

Šesť pomocných cvičení mi pomôže udržať silu srdca a/alebo všetky umelecké aktivity. Nastupuje na rad 
moje myslenie a vykročí z intelektuálneho myslenia do myslenia srdcom. Pripravujem sa na svoj vedúci 
princíp, moju misiu, moju životnú motiváciu. 

V partnerstve je to čas, kedy hľadáme viac individualitu a nezávislosť. Naše ženské a mužské elementy 
sú v nás viac integrované. Proces individualizácie je namáhavý, bolestivý. Je to opustenie v duši ale nie 
rozchod. Smrť a zmŕtvychvstanie spoluúčinkuje. Ja som celý, ale nie perfektný. Môžem vyvinúť novú 
formu lásky a priateľstva.

Otázky týkajúce sa piateho sedemročného cyklu:

Dokedy trvala predchádzajúca kríza talentov? Čo pomohlo prekonať túto krízu? Ako bol na tom 
váš rodinný život? Našli ste si v ňom miesto, bez potlačenia seba a potláčania druhých? Ako by ste 
opísali svoj vzťah k partnerovi a deťom? Miloval ste svojho partnera? Bola láska opätovaná? Ako ste si 
zorganizoval svoj profesionálny život? Kde ste boli schopný priniesť nejaké svoje ideály k rozkvitnutiu? 
Ktoré z nich? Bolo možné uplatniť celé svoje vyjadrenie sa na pracovnom mieste? Ste v správnom 
zamestnaní, so správnymi ľuďmi na správnom mieste? Robíte správne veci v tomto zamestnaní ? 
(planetárne kvality: pozri tretí cyklus predtým). Máte rytmus v práci: denný rytmus, týždenný, mesačný, 
ročný ? Je rovnováha medzi prácou a rodinným životom ? Ste aktívny v sociálnej práci? Mimo práce 
máte nejaký čas na šport, umenie a ďalší vývoj? Čo významné sa prihodilo v tomto čase? Náhľady? 
Ktoré? Bolo možné vyjadriť svoje pocity? Boli ste schopní priniesť jasnosť a objektivitu do svojich 
citov? Aké boli vaše vzťahy k mužom a ženám? Ako boli rozložené vaše mužské a ženské aspekty pri 
seba prezentovaní? (duševná úroveň) Aké ste mali zážitky smrti a zmŕtvychvstania ? Formoval sa váš 
vnútorný priestor alebo ste žili celkom na povrchu? Čo žije vo vašej vnútornej pravde? Ktoré normy 
z vášho druhého sedemročného cyklu ste museli položiť na bok, ktoré nabrali význam a ktoré boli 
nanovo formované? Ktoré situácie z konfliktov boli nájdené? Kto boli najpodstatnejší ľudia vo vašom 
živote? Prijímate dosiaľ pomoc svojich rodičov alebo od štátu? Vlastníte dom? O čo sa zaujímate? Máte 
dlhy? Aké choroby, psychické krízy alebo nehody vás postretli v tomto období? Ako ste sa vysporiadali 
so závislosťami? Mali ste nejaký špeciálny zážitok, keď ste boli 31 a pol ročný (najhlbší bod vtelenia) 
alebo medzi 30 a 33 rokom svojho života? Aký malo toto sedemročie vplyv na váš ďalší život?

Šiesty cyklus (35-42) – Misia oddanosti. Je to tá cesta, ktorou chcem ísť ? -  použitie sociálnych 
zručností – duša uvedomujúca  – duša kreatívneho myslenia.

Starneme, polčas rozpadu je za mnou. Dochádzajú sily. Telesné sily ubúdajú – získavam na zrelosti. 
JA uchopí fyzické procesy. JA je nahé. JA je to vedomie. Až po 35 roku dokážeme niečo povedať 
z nás samých. Až potom môžeme pracovať duchovne-duševne s inými ľuďmi. Ak začneme skôr, 
berieme si svoje sily na vývoj. Prestávam sa indentifikovať s okolím. Oslobodenie od diktátov sveta od 
rodičovských väzieb. Možnosť nezávislých a pravdivých úsudkov. Prijímanie druhých a pomoc druhým 
zo seba samých.

Duša vedomá a „JA“ tlačí proti pevnému plášťu, fyzickému telu. Sám seba držať v kontexte so 
svetom. Možnosť osamostatnenia sa od nutností. Ja je v aktivite obnažené. Ja má schopnosť 
oddeľovať a rozdeľovať. Ako môžem získať objektívnu sebareflexiu ? Postavím sám seba mimo seba 
a dívam sa na seba. Regenerácia je oveľa ťažšia a ubúdanie telesnosti oslobodzuje sily vedomia. 
Predtucha smrti povstáva. Čo si Ja vezme zo mňa po smrti ? Oddelenie, že nepôjde už most naspäť. 
Rozdelenie všetkého, čo je dobré a zdravé. Antisociálna tendencia – vymedziť sa navzdory okoliu. 
Prekračovať vlastnú antisociálnosť a učiť sa nadväzovať vzťahy. Spoločenstvá nefungujú bez snahy. 
Zažívame márnosť  vynárajúcu  sa 

 z rutiny v práci a rodine. Mám vymazať túto prázdnotu alkoholom, sexom, drogami ( špeciálne 
kokaínom), väčším bohatstvom, alebo mám odvahu rozvíjať sebapoznanie ? Aké potenciály mám ? 



Akceptujem svoje vnútorné limity a taktiež limity druhých ? Mám odvahu stáť tvárou v tvár svojim 
neúspechom a skúšam sa z nich učiť ? Je to čas k znovu prehodnoteniu, možno žijem prekonané hodnoty 
a nachádzam nové. Na začiatku tohto sedemročného obdobia je často prítomná kríza autentičnosti, 
nie v roliach, ktoré hrám, ale v mojom vnútornom nároku. Ja pôsobí v mojej spontánnosti a nie pretože 
môj nadriadený alebo moje postavenie  mi to odporúča. Kto som naozaj ? Ktoré JA  ma robí sebou 
samým, stávajúcou sa existenciou, inteligencia sa stáva životným zážitkom. Ako sa môžem pripraviť 
na nasledujúce sedemročné obdobie ? Môj smerodajný princíp, moja karmická úloha sa stáva ešte viac 
viditeľnejšia. Okolo roku 37, v druhom mesačnom uzle sa otvoria nové možnosti pre mňa k premene 
toho, čo je v mojom vnútri nové, spôsobujúce aj kariérnu zmenu alebo zlom smerom k novým úlohám 
a zodpovednostiam. Čo chcem skúmať ? Čo mi postaví na Zem To a dá referenčný bod ? Zbierame tie sily, 
aby sme splnili svoju úlohu ? Pracujeme na znovuzrodení ? Výhovorka, že moji rodičia sú vinní za to, že 
si nedokážem poradiť s rozličnými situáciami, prestáva navždy platiť. Som schopný navždy akceptovať 
všetky chyby mojich rodičov. Cez aké druhy procesov učenia musím prejsť :krízy, výzvy, bolesti z omylov, 
odluky, a pod ? Musím použiť svoje sociálne zručnosti, to je to, čo svet odo mňa žiada ! Vo vzťahoch 
je nebezpečenstvo, že každý si pôjde vlastnou cestou, vytvárajúc  odstup medzi partnermi. Tí najbližší 
si nerozumejú, do dospelosti sa vstupuje s traumou, s nepochopením. Duševná lenivosť spoznať to iné 
- xenofóbia. Naučiť sa novému vzťahu k sebe samému je neustála práca. Musíme si nájsť čas na dialóg 
a nájsť, čo sú naše nové hodnoty a ciele. Môžeme milovať jeden druhého oveľa prirodzenejšou cestou, 
nie na základe pravidiel a záväzkov,  a skúšať rozpoznať esenciu toho druhého a verne  sprevádzať. Touto 
cestou prehĺbenia vo vzťahoch sa to stane možným.

Otázky týkajúce sa šiesteho sedemročného cyklu:

Stalo sa niečo špeciálne okolo roku 35 alebo 36? (Jupiter)  Bol pozorovateľný úbytok vitality? Bol si 
náchylný ku konkrétnemu nepokoju, ako je strach zo smrti, že človek nebude žiť donekonečna  a pod.? 
Poznáš svoje vnútorné limity? Poznáš svoje vnútorné možnosti? Používaš ich? Čo vieš objaviť rýchlo?  
Čo vieš spozorovať pomaly? Akceptuješ výzvy? Zažívaš vnútornú prázdnotu? Ako sa s ňou delíš? Ako 
ďaleko korešponduje tvoj vlastný obraz o sebe s obrazom o tebe vytvoreným inými?

 Si schopný akceptovať svoje vnútorné limity? V akej oblasti si schopný akceptovať limity iných? Bol 
si schopný sa zmieriť so svojimi rodičmi? Prevzal si zodpovednosť za seba zhodnotenie? Aké zmeny 
našli miesto v práci a v rodinnom živote ako výsledok tvojich nových hodnôt? Získal si v živote nové 
hodnoty? Aké? Mohol ste si život podľa nich zariadiť? Kde a ako si zažil hranice? Prečo a z akého 
dôvodu? Si schopný priniesť ku zrodeniu svoj smerodajný princíp? Odbúral si o sebe ilúzie a ktoré? 
Ako by si opísal svoju situáciu  čo sa týka tvojho fyzického priestoru, duševného priestoru, duchovného 
priestoru; doma: môj vlastný kút, moja dielňa; v práci: moji priatelia? Si na ceste, aby sa tvoj 
smerodajný princíp stal pravdou? Aká je situácia s rodičmi? Prázdna medzera alebo nové prehĺbenie 
vzťahu? Si schopný robiť dobre v skupinovej práci ? Ako sa podelíš v praxi s bežnými záležitosťami? Čo 
musíš robiť z času najviac? Ktoré aktivity ti prinášajú potešenie? Akú hodnotu majú peniaze pre teba 
vo vzťahu k práci? Aká je tvoja pozícia v rámci životného prostredia? Aký je tvoj postoj ohľadne smrti, 
bolesti a strachu? Ako nachádzaš duchovné hodnoty? Ktoré to sú? Si verný svojim novým princípom 
a ideálom? Čo svet prostredníctvom teba získava? Aký druh vzťahov máš k ostatným? Mal si konkrétne 
choroby, psychologické krízy, nehody? Všimol si si, že niektoré orgány sa stali slabšími alebo neustále 
neposlúchajú? A čo užívanie drog? A čo workoholizmus? Všimol ste si konkrétne zmeny, ktoré prišli 
okolo roku 37? Ak áno, ktoré to boli? Pocítil si bytostnú zmenu? Našiel si svoju životnú otázku a priznal 
si sa k nej? Je to tá cesta, ktorou chceš ísť? Ktoré choroby, psychologické krízy alebo nehody sa stali 
v tomto čase? Aká sila alebo obmedzenia pre budúci život vyplynuli z tohto sedemročného obdobia ?

Siedmy cyklus (42-49) – hľadanie nových životných hodnôt – duša imaginatívna

„ V mojom živote je teraz poludnie. 40 mám práve za sebou a cítim ako sa už roky pripravuje nový 
postoj, nové myšlienky, nové názory, ako sa chce celý môj život nanovo a inak vykryštalizovať. Začínam 
sa sťahovať z kože ako had, chcem zhodiť šat, z ktorého som už vyrástol.“(Hegel)

Táto fáza môže začať existenciálnou krízou: človek stratí pôdu pod nohami. „Už je príliš neskoro“, 
„Zamotal som sa „,“Ocitol som sa v tuneli.“ Keď človek prejde touto krízou, cíti, že toto je víťazstvo nad 
naplnením karmy, azda i koniec vplyvu hierarchií, serióznych chorôb, dokonca smrť sa môže objaviť. Ku 



koncu tohto cyklu nastúpi menopauza u žien. Táto doba je  pod znamením Marsu. Obe Marsické i Anti-
Marsické sily sa vyvíjajú. Imaginatívna duša alebo duchovné ja. Imaginatívna duša ako transformácia 
duše vedomej. A duchovné ja ako transformácia astrálneho tela. Ukončuje sa vývoj Ja vo vzťahu 
k duši. Nastáva možnosť začať duchovnú prácu. Oslobodzujú sa sily nepotrebné organizmu ako nové 
orgány vnímania. Uvoľňovanie sa uskutočňuje v silách metabolického systému umožňujúc otvorenie 
pre novú kreativitu. Imaginácia. Je teraz možné vidieť život vo forme veľkolepej panorámy a pochopiť  
príbuznosť, ktorá je viditeľná v panoráme krajiny. Nastáva možnosť získať novú víziu sveta. Schopnosť 
vidieť jednotlivé vzťahy a súvislosti princípov. Začína altruizmus ( alebo niekto sa stane tyranom ). 
Vieme sa povzniesť nad sympatiu a antipatiu na pracovnom mieste. Odvaha pre činy. Nový štýl pre 
riadenie sa začne vyvíjať. Od 42 mohol byť človek majstrom a oslovovať širšie skupiny ľudí. Dobrý vzhľad 
vädne. Väčšia konfrontácia s dvojníkom. Dante vstúpil do čierneho lesa. Objavia sa tiene z minulosti vo 
vnútornom zrkadle. Bez vlastnej práce sme žijúci mŕtvy. Hľadanie ducha. Koľko potenciálu už nebude 
realizovaného. Vnímanie svojho procesu zrenia. Fénix. Som bez ilúzií. Strach zo starnutia vedie k druhej 
puberte a preháňaniu športovej aktivity, sexu a pod. Vo vzťahu bojujeme s dvojníkom. Muž, ktorý si 
nevyvinul svoju časť ženskej duše sa cíti prázdny a často projektuje vnútornú „čarodejnicu“ na svojho 
partnera a bude sa často pozerať von po kompenzácii. Žena, ktorá neintegrovala mužskú časť svojej 
duše nemôže nájsť svoj základný princíp, upadne do prázdnoty a často sa poobhliadne po mladšom 
partnerovi. Niekedy ľudia otvoria homosexuálne vzťahy v tejto fáze. 

Otázky týkajúce sa siedmeho sedemročného cyklu:

Aký druh zmien vnútri i navonok ste spozorovali okolo 42? Našli ste sa v kríze? Čo to spôsobilo? 
Postavili ste sa tvárou tvár 

ku kríze so strachom alebo s odvahou? Cítili ste sa sám alebo podporovaný? Čo vám signalizovali iní 
ľudia? Doma?  V práci? Čo ste si mysleli, že môžete pre nich urobiť? Aký je váš vzťah k vášmu partnerovi? 
Aký je váš vzťah k vašim deťom? Vyhovujú vašim očakávaniam? Zaľúbili ste sa znova? Ako ste sa s tým 
vyrovnali? Ako ste sa vyrovnali s ubúdajúcimi silami? Športovými aktivitami? Ako ste sa vyrovnali so 
stratou dobrého vzhľadu? Očakávate prázdnotu, keď vaše deti vyrastú? Skúšate si ich naviazať na seba? 
Cítite sa byť ohrození mladšími ľuďmi v práci? Pracujete na zmene svojho spôsobu práce? Vyvíjate novú 
formu iniciatívy či schopnosti viesť, postavenú na tom, čo viete, dávajúc pozor, aby vás ostatní mohli 
nasledovať? Súťažíte konkurenčne s mladšími kolegami alebo vašimi deťmi? Cítite sa byť tvorivý? Ktorým 
smerom sa vyvíjala vaša kreativita? Môžete žiť v harmónii s vašimi novými hodnotami? Ste schopní  uviesť 
do súladu vnútorné a vonkajšie pravdy? Ste schopní dosiahnuť svoje životné ciele, alebo sú paralyzované? 
Aké zvyklosti, podľa vás, potrebujete zmeniť? Ak chcete pokračovať  vo vývoji, čo potrebujete urobiť 
alebo prerušiť/zastaviť? Ste schopní odovzdať, čo ste v živote urobili? Zažívate autenticitu/pravosť vo 
svojich činoch? Alebo pokračujete v konaní z noriem alebo nasledovaním daných rolí? Vzdávate hold 
novým sociálnym otázkam alebo novým záľubám? Na ktoré z vašich špeciálnych darov musíte zabudnúť, 
ktoré ste schopní oživiť? Aký bol život vašich rodičov v tomto veku? Čo ste si všimli? Čo vám oni dali 
najavo? Čo vám povedali? Čo ste vytušili a vypozorovali samy? Uvedomili ste si akési zmeny vznikajúce 
okolo roku 48 (Jupiter)? Našli ste nové životné hodnoty? Akými chorobami a psychologickými krízami ste 
prešli v tomto období? Nehody, užívanie drog, lieky, alkohol a pod.?  Niekto môže mať špeciálne otázky 
ohľadom uro-genitálneho systému, svalov a zažívacích orgánov.Aký efekt malo týchto sedem rokov na 
váš ďalší život ?  

Doporučujem: O smyslu a důležitosti životních krizí - Johannes W. Schneider 

Ôsmy cyklus (49-56) – Schopnosť premeny - Modlitba sa mení na žehnanie  - duša inšpiratívna - 
sloboda

Schopnosť premeny je kľúčové slovo pre najbližšie obdobia. Nahradiť mladistvý entuziazmus duševne 
duchovnými kvalitami. Vzniká nebezpečenstvo izolácie, netolerancie a zatvrdnutia. Počúvať svoj 
vnútorný hlas. Ísť do otázok doby, ktoré prichádzajú zo sveta. Sebarealizácia už nie je tak dôležitá, 
viac dbať na to, čo od nás svet žiada. Menej vytvárať vlastné myšlienky a viac sa napájať na myšlienky 
duchovného sveta.

http://knihy.heureka.cz/o-smyslu-a-dulezitosti-zivotnich-krizi-johannes-w-schneider_3/


Toto obdobie stojí pod znamením Jupitera: múdrosť, nezištnosť, vďačnosť a harmónia. Bude sa vyvíjať 
duša inšpiratívna nezávisle od duše rozumovej (intelektuálnej 28-35) alebo životný duch bez duchovnej 
transformácie éterického tela (7-14). Biologické sily sa čiastočne stiahnu z rytmických orgánov: srdca 
a pľúc. Fáza múdrosti; poznanie sa stane múdrosťou cez životnú prax. Som schopný preniknúť múdrosť 
naplnenú súvislosťami z mojej biografie. Učím sa  brať viac ohľad na môj vnútorný hlas a tiež na 
otázky a úlohy, ktoré prichádzajú ku mne z vonkajšieho sveta. Realizácia môjho života nachádza svoje 
miesto a teraz sa môžem obrátiť k humánnym úlohám. Je  to morálno-etická fáza. Život a snaha prísť 
do harmónie so sebou samým. Cítim zodpovednosť za mladšiu generáciu. S kráľovskou múdrosťou 
delegujem moju prácu osobám s vodcovskými kvalitami, ktorých som zaúčal v predchádzajúcom 
sedemročnom období. Musím nájsť nový životný rytmus.

Aké zmeny sa udiali v živote môjho náboženského a estetického cítenia? Modlitba sa mení na 
žehnanie. Koniec tejto fázy je poznamenaný nielen koncom sedemročnej fázy ale aj tretím mesačným 
uzlom. Nastúpi mužská andropauza. Mnohé kariéry, povolania nájdu svoj zenit v tomto čase; ale často 
sa mnohí nevedia oslobodiť zo starej situácie a rodinných okolností. (Moje deti by mali pokračovať 
v mojej práci, miesto toho, aby šli vlastnou cestou )

Otázky týkajúce sa ôsmeho sedemročného cyklu:

Ako prebehla zmena rozvinutia sa počas 49 roku ? Bol ste schopný nájsť nový životný rytmus? Ako 
vypadá váš denný, týždenný, mesačný, ročný rytmus? Ktoré zo vlastných aktivít a vzťahov treba 
odrezať? Ktoré odumreté vetvy z vášho životného stromu musíte prerezať, aby mohli rásť nové vetvy? 
Čo necháte vyrasť? Čo by ste mohol zmeniť? Ste stále ešte flexibilný, schopný rásť v nových výzvach 
? Alebo ste sa stal nepohyblivým vo fyzickom, psychologickom, duchovnom aspekte života? Ako 
prinášate svoje životné skúsenosti do pozornosti  iných? Učíte alebo inštruujete? Máte schopnosť 
dať formu svojej vodcovskej sile a organizácii, ponechajúc svojich kolegov ako ľudské bytosti 
slobodnými? (Sociálne schopnosti: viesť správnych ľudí na správne miesto). Ktoré univerzálne humánne 
úlohy prichádzajú k vám alebo vyvstali nejaké nové? Ktoré nové ciele, ideály a záujmy ste schopný 
uskutočniť? Čo  prišlo ako nové? Cítite sa v harmónii s morálkou a etikou? Ktoré zvyklosti musíte 
zmeniť? Rozvíjate nejaké náboženské alebo duchovné úsilie? Ako sa vám darí s mladšími ľuďmi? 
Vediete harmonický a vyrovnaný život alebo vám niečo chýba? Ako sa vám darí zaobchádzať so svojou 
sexualitou? Ako sa vás dotkol 55 a pol-tý rok, nazývaný tretí mesačný uzol? Aké vnútorné a vonkajšie 
zmeny nastali? Aké choroby, psychologické a iné krízy, nehody ste mali? Drogy, lieky a závislosti? 
Špeciálne otázky ohľadom srdca, pľúc, pečienky môžu vyvstať. Ak ste žena, kedy a ako nastúpila 
menopauza? Akou cestou ovplyvnila táto sedemročná fáza váš ďalší život?

Deviaty cyklus (56-63) – duša intuitívna – miera rezignácie je merítkom našej vnútornej zrelosti. 

Miera rezignácie je merítkom našej vnútornej zrelosti. Vedieť púšťať veci, ktoré už nenaplníme. Máme 
i neodžitý život. Rezignácia na telesné sily, už nestihnem toľko a nebude to lepšie. Bez spomalenia 
nejde duchovný vývoj ! Máme možnosť vstúpiť do duchovného princípu v nás aj v okolí, povzniesť sa 
nad pocity a vášne. Premena duše pocitovej v dušu intuitívnu.

Saturnská fáza - predispozícia k rozvoju ducha človeka, duša intuitívna, ktorá sa vyvíja od duše 
vnímavej (21-28). Sily nervového systému sa uvoľnia, zrkadlenie prvého sedemročného obdobia. Fyzické 
telo sa stáva stále duchovnejším, ale aj neflexibilným. Prebieha prírodná osteoporóza. Niekto sa má 
možnosť obrátiť viac dovnútra, odstrániť sám seba zo seba. Moja životná filozofia: Splnil som svoju 
duchovnú misiu? Moju životnú motiváciu? 

Čo ešte musí prebehnúť? Ohliadnutie, sebakritika, odriekanie. Čo vziať so sebou do smrti? Príprava na 
ďalšie sedemročné obdobie. I vzdať sa svojho kráľovského trónu a umožniť ostatným, aby sa stali kráľmi 
a kráľovnami, a napriek tomu zostávať v pozadí v prípade, že som potrebný. Sme schopní nahradiť 
dvanásť cnosti za klesajúcich dvanásť zmyslov ? Starostlivosť o schopnosť pamäte. Trpkosť, pocity viny a 
frustrácie začnú otravovať náš vlastný život a život druhých.

Strata partnera môže byť výzva k novým úlohám. Je možné, že namiesto žitia nášho života, žijeme v 
iluzórnom živote, ktorý  k nám priniesli hromadné oznamovacie médiá (TV, rozhlas, bulvár a pod.). 
Niekto môže tiež zostať v ilúzii práce, ktorá sa stala rutinou. Odchod do dôchodku môže mať za 



následok hrozbu alebo oslobodenie. A falošný pocit bezpečia (dôchodok, poistenie a pod.) nahradí 
vnútornú istotu. Vnútorné skúsenosti umierania, vytvárajú priestor pre zmŕtvychvstanie po 63. roku.

Otázky týkajúce sa deviateho sedemročného cyklu:

Ako ste zažili prechod 55 až 56? Bola tam kríza? Nasledovali vonkajšie alebo vnútorné zmeny? Ako 
fungujú vaše zmyslové orgány?  Myslíte si, že sa staráte o svoje zdravie? Akým spôsobom? Aký je 
stav vašej pamäte? Aké cvičenia sa viažu k vašej pamäti? Aký je stav vašej fyzickej mobility? Aký druh 
cvičenia robíte pre udržanie pohyblivosti? Trpíte starosťami, nespokojnosťou alebo nepríjemnosťami? 
Aký účel vidíte vo svojom živote? Dosiahli ste svoje životné ambície?

Čo by ste chceli vyvíjať v budúcnosti? Ako bude vyzerať váš budúci život plán? Ako sa vysporiadavate 
s úmrtím? Chceli by ste a baví  vás učiť sa novým veciam? Je pre vás možné financovať najbližšie roky 
svojho života? Už ste zorganizovali spravovanie svojho majetku? Aká je vaša oblasť vzťahov vzhľadom 
na vás? Máte ešte veci, ktoré musia byť regulované alebo zmiernené v oblasti starých vzťahov? Aký 
je váš vzťah k mladšej generácii? Aké väzby máte v živote? Aké veci je potrebné rešpektovať, ak sa 
stanete nevyliečiteľne chorým? Ako si predstavujete odchod do dôchodku? Aké obmedzenia máte, 
fyzické alebo psychické? Trpíte nejakými chorobami? Mali ste nejakú operáciu alebo nehody alebo 
závislosti? Používate nejaké lieky alebo drogy?

Otázky ohľadne ďalšej fáze života:

V neskorších fázach života, sú platné rovnaké otázky ako pre vek 56-63.Tieto otázky môžu byť pridané.

Žijete sami alebo s rodinou? Alebo so svojím partnerom? Alebo v domove dôchodcov? Myslíte si, že sa 
zaoberáte zmysluplnými aktivitami? Čo sú zač? Staráte sa o seba sami alebo máte pomoc? Máte radi 
spoločnosť alebo dávate prednosť byť sám? Ako by ste charakterizovali svoj vzťah k svojim deťom a 
vnúčatám? Radi ešte teraz cestuje?

Čo vás baví zo všetkého najviac? Čo vás trápi najviac zo všetkého? Nie ste v núdzi? Čo by ste chceli 
zmeniť ? 

Všeobecné a kariérne otázky

Okrem toho ponúkame niekoľko všeobecných otázok.

 Sú situácie, vo vašom živote, ktoré sa opakujú znova a znova? Čo je pre vás ťažké? Kde sú problémy? 
Aké dary máte? Čo považujete za ľahké robiť? To, čo zo „starého stromu“ máte prerezávať vo svojom 
živote tak, že „nové vetvy“ môžu vyrastať  alebo to, že môžete nové možnosti rozvinúť?

Už ste našli základný princíp v živote, zlatú niť, ktorá môže byť viditeľná celým vašim životom? Ste na 
ceste k plneniu svojej úlohy v živote?

Nižšie je uvedených niekoľko otázok, ktoré budú zamerané na oblasti pri výbere povolania, a ktoré 
môžu pomôcť, osobitne po tridsiatom roku života. 

Myslíte si, že ste našli svoje pravé povolanie? Baví vás to? Ste na správnom mieste? Našli ste správnych 
ľudí, s ktorými by ste chceli pracovať? Robíte v práci to, čo sa zdá oprávnene zodpovedajúce vašim 
kvalitám? V ktorej oblasti sa vašimi záujmami klamete: výskum; dozor, plánovanie, organizovanie; 
podnikanie; podpora, starostlivosť; obnovovanie, uvádzanie do pohybu; zachovanie, vedenie 
evidencie? Aké budúce možnosti existujú vo vašej kariére? Okrem rozvoja vašej kariérnej možnosti 
máte príležitosť rozvíjať sa ako ľudská bytosť v práci? Aké sú úlohy?

Máte možnosť využiť svoj potenciál? Čo si nájdete ľahko, čo je pre vás ťažké? Považujete za ľahké byť s 
nadriadenými a podriadenými? Prečo? Kde nájdete ťažkosti? Čo máte radi? Čo ste ochotní urobiť ?


