
Te
os
ofi

ca
CE

LE
 S

AP
TE

 C
OR

PU
RI

 A
LE

 O
M

UL
UI

AN
NI

E 
BE

SA
NT

„Dar niciun cuvânt de-al meu 
nu poate explica sau devoala ceea ce 
este dincolo de explicație și dincolo 
de descriere. Cuvintele nu pot decât 
să se estompeze de-a lungul unei 
astfel de teme și să o distorsioneze. 
Doar printr-o meditație îndelungată 
și răbdătoare, studentul poate spera 
să simtă vag ceva mai puternic decât 
el însuși, ceva care îi incită miezul 
cel mai lăuntric al ființei. Așa cum 
după privirea constantă a cerului 
pal al nopții apare, după o vreme, 
vag conturată și foarte îndepărtată, 
strălucirea blândă a unei stele,  tot astfel 
și din privirea cu răbdare a vederii 
interioare se poate ivi raza blândă a 
stelei spirituale, ca simplă sugestie 
a existenței unei lumi îndepărtate. 
Acea lumină îi va răsări numai unei 
persoane pure, pline de răbdare și 
de perseverență și mai binecuvântat 
decât orice binecuvântare posibilă 
pă  mân  tească este cel care vede chiar 
și cea mai palidă sclipire a acelei 
Străluciri transcendente.”

Annie Besant

Annie Besant (1847 – 1933) a fost  o feministă, liber 
cugetătoare și scriitoare engleză, pre șe  dintă a Societății 
Teozofice între 1907 și 1933.

După separarea de pastorul anglican Frank Besant 
din cauza convingerilor ei religioase neconvenționale, 
se de  dică luptei pentru ameliorarea condițiilor de lucru 
și de viață ale clasei muncitoare engleze. Astfel, în 1877 
scrie împreună cu activistul politic Charles Bradlaugh o 
broșură despre contracepție, care a făcut un mare scandal 
în epocă, autorii ei devenind celebri peste noapte. În 
1888, organizează greva muncitorilor de la fabrica de 
chibrituri din Londra, încheiată cu o victorie răsunătoare. 
Aleasă în London School Board, reușește să obțină mese 
gratuite pentru copiii săraci din școlile capitalei. 

În 1889, redactorul-șef de la Pall Mall Gazette îi 
cere să facă o recenzie a cărții Secret Doctrine, a Elenei 
Petrovna Blavatski, descoperind astfel teosofia. În 
carte găsește răspunsuri la întrebările despre filozofie 
și spiritualitate care o frământaseră dintotdeauna și 
se convertește rapid. În 1890 o cunoaște pe Madame 
Blavatski, iar în 1893 se instalează în India, unde se afla 
sediul Societății Teosofice. Acolo l-a adoptat și educat 
pe Jiddu Krishnamurti, căruia îi devine mamă spirituală. 
În 1907 preia conducerea Societății Teosofice, pe care o 
va deține până la moarte.

Și în India se dedică luptei sociale, militând pentru 
independența țării. În 1917 este aleasă președinta Par-
tidului Congresului Indian, dar figura ei se es tom-
pează treptat, odată cu ieșirea în luminile rampei a lui 
Mahatma Gandhi. Își consacră ultimii ani din viață 
Societății Teosofice și scrisului.

ANNIE BESANT Teosofia este o doctrină spirituală 
dezvoltată în secolul al XIX-lea în 
Statele Unite, având la bază lucrările 
Elenei Petrovna Blavatski. În sensul 
mai larg, teosofia desemnează o co-
lecție de învățături mistice despre 
cosmogonie, misterele vieții și natura 
divinității (etimologic, cuvântul pro-
vine din termenii grecești theos, 
„Dumnezeu”, sophia, „înțelepciune”, 
ceea ce s-ar putea traduce prin „înțe-
lepciunea divină”).

Datorită numeroaselor lucrări și 
prelegeri ale Societății Teosofice (fon-
dată în 1875 la New York), precum și 
datorită influenței numărului mare de 
adepți, teosofia s-a răspândit rapid și 
în Europa și a contribuit substanțial 
la dezvoltarea curentului New Age în 
lume.

Prin colecția „Teosofica” ne propu-
nem să-i oferim publicului român 
interesat de cunoașterea ezoterică 
lucrările de referință ale doctrinei 
teosofice, având convingerea că aceas-
tă ramură fundamentală a înțelep-
ciunii divine este indispensabilă din 
bagajul de cunoștințe al oricărei per-
soane interesate de spiritualitate, de
evoluție, de propria-i Cale și Lumină.

ANNIE BESANT
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PREFAȚĂ

 N 

M ai înainte de a trimite această carticică 
în lume, sunt necesare câteva cuvinte. 

Cele șapte corpuri ale omului este primul dintr-o se-
rie de manuale concepute pentru a răspunde cererii 
publicului de a primi o expunere simplă a învățături-
lor teosofice.

Mai multe persoane s-au plâns de faptul că lite-
ratura noastră este în același timp prea dificilă, prea 
tehnică și prea scumpă pentru cititorul obișnuit și spe-
răm că prezenta colecţie va reuşi să răspundă acestei 
dorințe reale de cunoaştere.

Teosofia nu este o disciplină ce se adresează nu-
mai erudiților: se adresează tuturor. Se poate întâmpla 
ca printre cei care îşi aruncă acum prima privire peste 
învățăturile ei să se numere cititori care se vor simți 
chemați să-i cunoască și mai profund principiile, 
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știința şi religia, abordându-i problemele de nepă-
truns cu zelul învăţăcelului și ardoarea neofitului.

Dar aceste manuale nu sunt scrise pentru stu-
dentul dornic de învăţătură, pe care dificultățile ini-
țiale nu îl descurajează oricum; sunt scrise pentru 
oamenii ocupați din lumea întreagă, bărbați și femei 
deopotrivă, care lucrează cu normă întreagă și care 
doresc să înțeleagă unele dintre marile adevăruri care 
fac viața mai ușor de suportat și moartea mai ușor de 
înfruntat. 

Scrise de slujitori ai Maeștrilor care sunt Frații 
mai Mari ai rasei noastre, aceste manuale au un singur 
scop: acela de a se pune în slujba semenilor noștri.

Annie Besant
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INTRODUCERE

 N 

Căutătorii atraşi de doctrina centrală a teo-
sofiei – cea a fraternităţii omului – și de 

speranța cunoașterii și evoluţiei spirituale se pot 
simți dați la o parte atunci când încearcă să se fami-
liarizeze cu ea de numele – ciudate şi încurcate pen-
tru ei – pe care teosofii le rostesc cu atâta ușurință în 
timpul conferințelor. Căutătorii aud un amestec de 
termeni precum Âtma-Buddhi, Kâma-Manas, trini-
tate, Devachan și simt instantaneu că teosofia este 
un obiect studiu mult prea dificil pentru ei. Cu toate 
acestea, ar fi putut deveni teosofi foarte buni dacă 
entuziasmul inițial nu le-ar fi fost curmat de lungul 
şuvoi de termeni sanscriți. 

În manualul de față șirul de termeni neînțeleși 
va fi tratat cu mai multă blândețe, iar cele câteva 
cuvinte sanscrite esențiale vor fi expuse direct și 
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explicate. De fapt, utilizarea acestor termeni s-a ge-
neralizat în rândurile teosofilor deoarece limba en-
gleză nu are echivalente pentru ei, iar dacă se vrea a 
se transmite o idee în întregime, cu toate nuanțele, 
atunci în engleză ar fi necesară o propoziție lungă 
și stângace. Așa că a fost preferat chinul inițial de 
învățare a cuvintelor sanscrite în locul chinului per-
manent de a folosi parafraze ocolitoare și fraze de-
scriptive pentru a reda complet o idee. De exemplu, 
cuvântul Kâma a fost preferat sintagmei „partea 
pasională și emoțională a naturii noastre” deoarece 
este mai scurt și mai precis.

Potrivit învățăturii teosofice, omul este o ființă 
formată din şapte corpuri sau, altfel spus, el are o 
constituție septenară; natura omului are șapte as-
pecte; poate fi studiată din șapte puncte de vedere 
diferite; este compusă din șapte structuri. 

Cel mai simplu şi mai bun mod de a ne gândi 
la om este să-l privim ca fiind una, Spiritul sau 
Adevăratul Sine; el aparţine celei mai înalte regiuni 
a Universului şi este universal, acelaşi pentru toți 
oamenii; este o rază a lui Dumnezeu, o scânteie din 
focul divin. Ca să devină un individ de sine stătător, 
reflectând perfecțiunea divină, un fiu care crește ase-
mănându-se cu tatăl său, Spiritul (sau Sinele auten-
tic) îmbracă veșmânt după veșmânt, fie care dintre 
ele aparținând unei alte regiuni definite a Universului 
și permițându-i Sinelui să vină în contact cu acea 
zonă, să ajungă să o cunoască și să funcționeze în ea. 
Astfel, ajunge să câștige experiență și toate poten-
țialele lui latente devin treptat puteri active. Aceste 
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veșminte sau învelișuri se disting unele de altele atât 
din punct de vedere teoretic, cât și practic. Dacă ci-
neva ar privi cu vederea unui clarvăzător, ar constata 
că fiecare înveliș poate fi deosebit de celelalte, fiind 
separabile unele de celelalte în timpul vieții fizice 
sau al morții în conformitate cu natura fiecărui în-
veliș anume. Indiferent în ce cuvinte am spune-o, 
realitatea rămâne aceeași: în esență, omul are șapte 
straturi, este o ființă care evoluează – o ființă din a 
cărei natură o parte a fost deja manifestată, o parte 
rămânând latentă în prezent. Acest lucru este valabil 
pentru marea majoritate a omenirii. Conștiința omu-
lui este capabilă să funcționeze prin atâtea aspecte 
câte au evoluat și au devenit active în el.

În timpul actualului ciclu al dezvoltării umane, 
această evoluție se produce pe cinci dintre cele șapte 
niveluri ale naturii sale înșeptite. Cele două planuri 
superioare – al șaselea și al șaptelea – nu vor fi atinse 
decât în cazuri excepționale de oamenii din acest ci-
clu al umanității, așadar le putem lăsa deoparte pen-
tru scopul acestei lucrări.

Totuși, având în vedere că din cauza unor dife-
rențe de catalogare s-au creat niște confuzii cu pri-
vire la cele șapte planuri, la sfârșitul cărții sunt trei 
tabele, care ilustrează cele șapte planuri ce există în 
diviziunea de Univers din care facem noi parte, în 
corespondență cu planurile mai mari ale Universului 
ca întreg, precum și subdiviziunile primelor cinci 
planuri din cele șapte, așa cum sunt prezentate în 
unele lucrări teosofice. Un „plan” este pur și simplu 
o stare, o etapă, o fază, astfel că putem descrie omul 
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ca fiind „înzestrat” cu natura lui: atunci când natura 
este dezvoltată complet, el există conștient în șapte 
stări diferite sau șapte etape diferite sau, din punct 
de vedere tehnic, în șapte planuri ale existenței. 

Ca să dăm un exemplu ușor de verificat: un 
bărbat poate fi conștient în plan fizic – adică în 
corpul lui fizic – simțind foame și sete, durerea unei 
răni sau a unei tăieturi. Dar dacă acest bărbat este 
soldat în focul bătăliei, iar conștiința îi este centrată 
pe patimile și emoțiile lui, atunci poate suferi o rană 
fără să fie conștient de ea, conștiința lui fiind departe 
de planul fizic și acționând în planul pasiunilor și 
emoțiilor: atunci când emoția se încheie, conștiința 
va trece din nou în planul fizic și el va „simți” durerea 
rănii sale. Dacă bărbatul este filozof și meditează la 
vreo problemă spinoasă, își va pierde toată conștiința 
dorințelor fizice, emoțiilor, iubirii și urii: conștiința 
lui îi va fi trecut în planul intelectului, omul va fi 
devenit „distras”, adică „tras din” considerațiile ce 
țin de viața lui în trup și fixat în planul gândirii.

Așa poate trăi un om pe toate cele șapte planuri, 
în toate aceste stări diferite, câte una sau alta dintre 
ele fiind activată la un moment dat. Se poate înțelege 
mai ușor natura omului, a puterilor și a potențialu-
lui său (și apoi se poate consolida înțelegerea) dacă 
omul va fi studiat în cadrul acestor linii clar definite 
decât dacă natura sa ar rămâne neanalizată – un sim-
plu mănunchi încurcat de trăsături și stări.

De asemenea, ținându-se cont de faptul că 
omul are o viață muritoare și una nemuritoare, s-a 
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găsit de cuviință ca aceste șapte corpuri ale omului 
să fie grupate în două grupe:

– una conținând cele trei corpuri superioare și 
numită, prin urmare, Triadă,

– cealaltă conținând cele patru corpuri inferi-
oare și numită, așadar, Cuaternar. 

Triada este partea nemuritoare a omului, spiri-
tul și sufletul din terminologia creștină; Cuaternarul 
este partea muritoare, trupul din terminologia creș-
tină. Această împărțire în trup, suflet și spirit este 
folosită de Sfântul Pavel și este recunoscută în toată 
filozofia creștină, deși, în general, nu este cunos-
cută de masa mare de creștini. În vorbirea obișnuită, 
omul este făcut din trup și suflet, iar cuvintele spirit 
și suflet sunt folosite cu același sens, de unde rezultă 
și multă confuzie.

Această lipsă de precizie este fatală pentru în-
țelegerea clară a constituției omului, iar dacă va fi 
nevoit să facă deosebire între termeni, teosoful ar 
trebui să apeleze la filozoful creștin, nu la creștinul 
de rând, care nu meditează la dogme.

Nicio filozofie demnă de acest nume nu poate 
fi citată, nici măcar în cel mai elementar mod, fără a 
se face un apel minim la inteligența și atenția viito-
rului învățăcel, iar proprietatea termenilor este con-
diție esențială a întregii cunoașteri.

N
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