
Menneskets udvikling gennem syvårsperioder 
 

En foredragsrække i regi af Teosofisk Forening København 
 

Denne foredragsrække handler om Rudolf Steiners impuls til at se menneskets udvikling i perioder 
af syv år. Udviklingen gennem temaerne i hver periode på cirka syv år løber som udviklingsstrøm i 
alle menneskers tilværelse, mens det enkelte menneskes individuelle udvikling udgår af karmiske 
forhold. Hvert foredrag præsenterer periodens idealer og temaer, samt veje til at opnå det fulde 
udbytte af periodens idealer, også selvom man for længst er passeret videre i livet. 
 
De enkelte foredrag kan høres selvstændigt. Afholdte foredrag kan af medlemmer lånes på 
Teosofisk forenings bibliotek som lydfiler. 
 
Tirsdag den 5. januar 2016 kl. 19.00 – ca. 21.30 
21 år: Jegets inkarnation, perioden 21-28 år: Udvikling 
af fornemmelsessjælen 

 Hvad er den samlede ”tilstand” mennesket står i 
ved 21 års alderen?  

 Hvad rummer perioden 21- 28 år af temaer og 
impuls til menneskets udvikling?  

 Hvad vil det sige at udvikle fornemmelsessjælen, 
og hvordan kan man bevidst arbejde med at 
udvikle fornemmelsessjælen senere i livet?  

 
Tirsdag den 2. februar 2016 kl. 19.00 – ca. 21.30 
Perioden 28-35: Udvikling af forstandssjælen 

 Hvad rummer perioden 28-35 år af temaer og 
impuls til menneskets udvikling?  

 Hvad vil det sige at udvikle forstandssjælen og 
evnen til at tænke selvstændigt?  

 Hvilke øvelser kan jeg bruge til at udvikle min 
forstandssjæl, og hvordan kan jeg som voksen 
arbejde med at udvikle min evne til at tænke 
selvstændige tanker?  

 
Tirsdag den 1. marts 2016 kl. 19.00 – ca. 21.30 
Perioden 35-42: Udvikling af bevidsthedssjælen 

 Hvad rummer perioden 35-42 år af temaer og 
impuls til menneskets udvikling?  

 Hvad vil det sige at udvikle bevidsthedssjælen og 
evnen at tackle livet sjæleligt bevidst?  

 Hvordan kan jeg bevidst arbejde på at udvikle min 
bevidsthedssjæl?  

 
Tirsdag den 5. april 2016 kl. 19.00 – ca. 21.30 
Perioden 42-49: Udvikling af åndsselv 
Potentialet i perioden 42-49 ligger i frigørelse fra jeg-
fangenskabet, åndelig stræben, samt at finde ind til og 
leve efter egne eksistentielle værdier. Der er her 
mulighed for at udvikle evnen til imagination og det 
åndelige legeme kaldet åndsselv gennem forvandling 
(lutring) af astrallegemet.  

Tirsdag den 17. maj 2016 kl. 19.00 – ca. 21.30 
Perioden 49-56: Udvikling af livsånd 
I perioden 49-56 er det vigtigt at trænge frem til det 
væsentlige, at virke gennem besjæle sit arbejde og at 
virke uslevisk for almenvældet; en forvandling af æter-
legemets kvaliteter hengivenhed og social kunst. Her er 
det muligt at udvikle inspiration som kvalitet, og det 
åndelige legeme kaldet livsånd gennem lutring af 
æterlegemet.  

 
Tirsdag den 14.  juni 2016 kl. 19.00 – ca. 21.30 
Perioden 56-63: Udvikling af åndsmennesket samt 
perioden 63-72 
Idealet om ”verden er god” fra den første syvårsperiode 
skal her omformes til en mild og kærlig indstilling til 
andre (se med milde øjne på mig selv og andre). Her er 
de muligt at udvikle evnen til det sande og helt frie 
menneskemøde. Åndsmennesket udvikles gennem 
forvandling af det fysiske legeme ligesom det her er 
muligt at udvikle intuition som kvalitet. I de ni år fra 63-
72 er det tid til at acceptere det liv, man har haft, og en 
tilfredshed med det, man har været igennem, fx gennem 
biografiarbejde.  

 
Sted: Foredragene holdes i Teosofisk Forening, Sankt 
Knuds Vej 27A, 1903 Frederiksberg C. 
 
Pris: kr. 100 for medlemmer og kr. 120 for gæster. 
 
Om foredragsholderen 
Heidi Hansen arbejder som antroposofisk heilpraktiker 
med samtaleterapi, livsrådgivning, behandling med 
antroposofisk homøopati og irisanalyse.  
 
Se mere på www.helsepraksis.dk eller 
på www.steiner-inspiration.dk. 
 


