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PREFAȚĂ

Cum m-am întâlnit cu teosofia

 N 

Cum m-am întâlnit cu teosofia? Era prin 
1992? Sau ’93? Și a fost o simplă coinci-

dență, dar ceea ce numim „coincidențe‟ nu mereu 
sunt o simplă potrivire întâmplătoare a sorții. Ni se 
întâmplă foarte fecvent, dar nu știm să le interpre-
tăm. Punem totul pe seama întâmplării. Genul de 
coincidență de care am avut parte a fost o carte.

La bibliotecă fiind și căutând ceva care să-mi 
limpezească ideile religioase ce nu m-au satisfăcut, 
fără să știu anume ce titlu căutam de fapt, îmi cade 
de pe raft o cărticică abia atinsă de mine, pe care 
o pun repede înapoi, cu jenă că fusesem neatentă. 
Nu știu de ce, dar nu dau importanță cărții și merg 
mai departe, pe lângă rafturi. În urma mea cade iar 
o carte. Să fi fost tot aceea? Nu știu, dar de data 
aceasta citesc titlul: Moartea nu există. Hotărăsc s-o 
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împrumut. Eram în căutarea unor dovezi că poate nu 
murim. Ne pierduserăm, cu doi ani în urmă, fiul – 
singurul nostru copil – și nu ne venea a crede că a 
putut să se întâmple asta atât lui, cât și nouă. Eram 
revoltată sau, cum zice englezul, eram „in denial‟. 

Mi s-au mai întâmplat coincidențe tare ciudate, 
care nu păreau accidentale, pe care le-am descris în 
altă parte. Tot din „întâmplare‟ am aflat că genul 
acesta de incidente legate de cărți le survin în mod 
frecvent acelora care caută materiale pentru un 
obiect de studiu, dar nu știu exact nici titlul, nici 
autorul, și dau de o carte sau o revistă care e exact 
ce le trebuie – fenomen pe care Arthur Koestler l-a 
numit „Îngerul bibliotecii‟. 

Aflu cu o altă ocazie, tot din întâmplare, că 
vestitul psihiatru Carl Jung a fost fascinat de 
asemenea coincidențe și împreună cu fizicianul 
laureat al Premiului Nobel Wolfgang Pauli au 
studiat fenomenul și l-au numit sincronicitate (nu 
sincronism), fără să ajungă însă la o concluzie sau 
explicație științifică. E ca și cum Jokerul cosmic îți 
dă un ghiont să-ți amintească: „Hei, nu ești singur, 
nu ești chiar de capul tău!‟

Așa am aflat despre ideile teosofice (expuse 
pe scurt în cartea de față), care mi s-au părut logice 
și parcă îmi vorbeau pe placul meu. Teosofii nu 
căutau îndoctrinarea, admiteau în rândul Societății 
Teosofice persoane fără discriminare de religie sau 
rasă. Și cum voiam să aflu mai multe, am intrat în 
Societatea Teosofică din Londra, unde se găsește 
cea mai bogată bibliotecă filosofică și ezoterică din 
Europa, plus că, lunar, primeam un newsletter cu 
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noutăți, programe, articole din domeniul științelor 
care confirmau multe din principiile teosofiei. 

M-a ajutat foarte mult acest pas, chiar dacă la 
început fusesem extrem de sceptică și îmi venea 
greu să accept chiar toate ideile teosofice (de fapt, 
chiar și azi îmi pun întrebări). 

Imaginați-vă cum am putut reacționa când șefa 
de atunci a filialei londoneze a Societății, discutând 
despre pierderea copilului, îmi spune cu nonșalanță: 
„De ce suferi? A venit cu un scop și, terminându-și 
misiunea, a trebuit să plece!‟ Am fost furioasă! Câtă 
cruzime să-i spui unei mame așa ceva... Dar ea nu 
avea copii!!! Și totuși, mai târziu mi-am dat seama 
că s-ar putea să fie exact așa cum mi-a zis ea. Poate 
chiar faptul că scriu această carte și alte experiențe 
pe care poate nu le-aș fi avut altfel constituie o 
mărturie în acest sens. 

Odată cu citirea materialelor bibliografice avute 
la îndemână, mi s-a deschis un orizont mult mai 
larg față de ceea ce crezusem – sau mai bine zis nu 
crezusem –, față de educația materialist-științifică 
în care fuseserăm instruiți. Aceste idei mai persistă 
din păcate și astăzi, de aceea mi-am zis că poate s-o 
găsi cineva, ca și mine, să dea peste această modestă 
carte (și altele în genul ei) pentru a înțelege că 
anumite fenomene pot fi percepute în mod diferit, 
lucruri pe care, din fericire, însăși știința începe să le 
accepte. Rămâne ca fiecare să constate dacă ideile i 
se potrivesc. Avem liber arbitru, dar, din experiența 
mea, doar până la un punct. Cred că venim pe lume 
cu o încărcătură ce trebuie dusă la capăt. Calea 
urmată este la latitudinea noastră. 

Irina Cupe

Prefață
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INTRODUCERE

 N 

De mii de ani, începând cu Egiptul antic, ci-
vilizaţia sumero-caldeeană şi până în zilele 

noastre, umanitatea s-a confruntat cu misterele exis-
tenţei, iar în încercarea de a le elucida mulţi oameni 
au căutat o bază spirituală nu doar pentru înţelegerea 
necunoscutului, ci şi a relaţiei omului cu Universul. 
În încercarea de a explica aceste mistere, au fost 
folosite câteva metode de cunoaştere directă deoa-
rece, fără acestea, dezvoltarea unor idei spirituale 
nu părea a fi posibilă. Omenirea a început să-şi dea 
seama fie prin experiențe proprii, fie prin informați-
ile comunicate de unii înţelepţi că:

• Materia nu se limitează doar la cele cinci 
simţuri;

• Conştiinţa poate exista şi independentă de 
corpul uman;
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• Nu există nicio dovadă că la moarte conşti-
inţa nu supravieţuieşte;

• Viaţa este un proces continuu;
• Fiinţele umane au un potenţial creator şi îşi 

pot făuri un viitor mai bun.
Dacă aceste subiecte sunt mai puţin cunoscute 

cititorului, vocabularul folosit va părea şi mai neo-
bişnuit. Aici, fiind vorba de teosofie, trebuie amin-
tit faptul că Societatea Teosofică a fost înfiinţată cu 
peste 140 de ani în urmă, iar limbajul subiectelor 
tratate este neobişnuit şi total nou, unele cuvinte 
fiind împrumutate din sanscrită. De atunci, multe 
idei asemănătoare sau identice tratate de teosofie au 
fost exprimate cu cuvinte noi, din psihologia trans- 
personală, începând cu Maslow sau mai târziu de 
Jung, de fizicieni, biologi, vindecători spirituali, 
grupuri căutătoare de adevăr. A fost nevoie de o re-
conciliere a termenilor teosofici cu cuvintele folo-
site de alte discipline, al căror limbaj ni se pare azi 
mai apropiat.

Metoda folosită de teosofie nu se bazează pe cre-
dinţe rigide, impuse de o anume dogmă religioasă, 
ci caută să cunoască mersul lumii, să explice anu-
mite fenomene şi să găsească un sens etic al trăirii 
vieţii de zi cu zi. Materialul vast al rezultatelor cer-
cetărilor pentru aflarea unor adevăruri este cunoscut 
şi sub numele de înţelepciuni atemporale, care, deşi 
învăluite în simboluri şi alegorii, formează baza ma-
rilor religii şi filosofii vechi ale omenirii. Ele au fost 
predate în Școlile Misterelor din Egipt şi Grecia, se 
găsesc în scripturile Indiei antice sau creştinismului 
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timpuriu şi au fost cunoscute şi sub numele de cu-
noştinţe ezoterice sau oculte.

Studierea acestor transmiteri a atras atenţia atât 
în trecut, cât şi în timpurile moderne asupra vastită-
ţii misterelor vieţii expuse în aceste scrieri. Teosofia 
caută să explice mecanismul care stă la baza unui 
Cosmos viu, iar fenomenele numite „paranormale‟ 
pot fi înțelese prin acceptarea existenţei unor câm-
puri de energii care se extind dincolo de cele cunos-
cute şi pe care ştiinţa încearcă să le explice.

Practica astrologiei, a radiesteziei, vindecările 
spirituale de aproape sau de la distanţă, şedinţele 
spiritiste, toate recunosc existenţa unuia sau mai 
multor câmpuri subtile.

Studiile teosofice sugerează că oamenii sunt 
conştienţi de acest câmp subtil fără a-l cunoaşte raţi-
onal, dar care există, acţionează şi pe care Carl Jung 
l-a numit câmpul inconştientului colectiv. Acest 
câmp radiază energie în lumea materială şi ne influ-
ențează toate aspectele vieţii. 

Prin afirmarea acestor puncte de vedere vechi 
sau noi, teosofia caută să explice și să înțeleagă me-
canismele ce fac această lume să funcţioneze.

Despre explicarea cosmică a vieţii din punct 
de vedere teosofic se ocupă studiile cunoscute sub 
denumirea de Unitate Divină, care vede întreaga 
existenţă ca pe un tot indivizibil, un întreg care evo-
luează încontinuu.

Evoluţia, în viziunea teosofică, explică dezvol-
tarea continuă, care pune în evidenţă holistica sau 
unitatea Universului, un tot care tinde spre perfecţi-
unea din care a fost emanat. 

Introducere
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Viaţa e considerată joc al conştiinţei, punând 
în evidenţă Conştiinţa Divină în tot ce există. Ea este 
universală în minerale şi plante, dar în animale în-
cepe să dezvolte individualitatea. Omul este deja un 
individ conştient de sine şi de aceea este responsabil 
de acţiunile sale.

Reîncarnarea este considerată un nesfârşit lanţ 
de experienţe într-un ciclu de naşteri, morţi şi renaş-
teri sau reveniri cu scopul învăţării şi perfecţionării.

Universul este condus de legi, procesul vieţii 
este guvernat de legea impersonală a cauzei şi efec-
tului, lege numită karma. 

Deoarece aceste idei sunt mai greu de exprimat 
în cuvinte, ele fuseseră predate prin simboluri, mi-
turi sau parabole. 

Prin iubire şi compasiune pentru tot ceea ce 
este viaţă, prin practica autocunoaşterii (cunoaște-
rii de sine), autoperfecţionare şi meditaţie, fiecare 
om poate păşi pe calea autorealizării şi întoarcerea 
la sursă, iar calea întoarcerii este Calea Spirituală.

Orice cultură din oricare civilizaţie îşi are tra-
diţia sa, profeţii săi şi personajele sale, care poartă 
diferite denumiri: adepţi, mahatme, maeştri ai înţe-
lepciunii, Mesia etc., care au urmat aceste căi spiri-
tuale. Deşi ființe umane, prin efort propriu sau talent 
înnăscut, ei au evoluat, reuşind să treacă dincolo de 
limitările şi nivelul avut de omul de rând. Puterile 
sau darurile acumulate prin exerciţii riguroase şi o 
viaţă disciplinată au fost utilizate în scopul evolu-
ţiei spirituale a omenirii. Aceştia au afirmat întot-
deauna că atât puterea, cât şi cunoştinţele deţinute şi 
demonstrate sunt accesibile tuturor acelora care sunt 
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gata să se supună unor rigori şi unui mod de viaţă 
diferit de cel al majorităţii oamenilor.

Literatura ezoterică a demonstrat, fie în prezen-
tările antice, fie moderne, că a fost sursa marilor re-
ligii ale lumii, deşi în decursul timpului aceste religii 
au degenerat fie voit, fie din ignoranţă, ajungând să 
distorsioneze sau să corupă adevărurile originare, 
dând alte interpretări simbolismului în care fuseseră 
învăluite. Reîntoarcerea la aceste surse primare duce 
inevitabil la controverse şi la perturbarea sau inco-
modarea ataşamentului faţă de învăţăturile exoterice 
sau chiar ştiinţifice pe care le cunoaştem cât de cât 
şi în care ne complacem. Comoditatea ne e dată de 
credinţele comune înrădăcinate, pe care le credem 
eterne, fiind suspicioși și îndărătnici faţă de cele încă 
neexplicate ale multor tradiţii ezoterice... în general, 
manifestând neîncredere față de tot ce e nou și nu 
se aşază bine în tiparele gândirii şi ale educaţiei pri-
mite... Şi deşi nu trebuie negate cuceririle ştiinţei, ea 
se ocupă doar cu partea de materie a lumii. Probabil 
că fizica particulelor va aduce noi descoperiri care 
să interpreteze ideile expuse de vocabularul ezoteric, 
vechi de mii de ani, într-o nouă lumină. Sunt cercetă-
tori specializați în acest domeniu care văd o apropi-
ere între ideile ocultismului şi noua fizică.

Intenţia acestei scurte introduceri în teosofie este 
de a face cunoscută filosofia ei şi o anume faţetă a 
ideii de evoluţie, care azi constituie o largă scenă de 
dezbateri între evoluţioniştii darwinişti materialişti 
şi oamenii de ştiinţă de o altă configuraţie interioară 
care fie intuitiv, fie prin deducţii rezultate în urma 
cercetărilor, văd evoluţia drept o cale a progresului 

Introducere
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intenţionată de Divinitate. Aceştia sunt înclinaţi să 
creadă că la baza Cosmosului se află o conştiinţă şi 
că de fapt totul ar fi întemeiat pe conştiinţă-spirit, 
aşa cum afirmă primul principiu hermetic: „Totul 
este spirit‟. Universul material, fenomenul vieţii, tot 
ceea ce apare material pentru simţurile noastre este 
SPIRIT, o conştiinţă universală, fără de limite, ce nu 
poate fi cunoscută.

Cosmologul Sir James Jeans (1877-1946) fu-
sese aspru criticat de unii colegi pentru că a îndrăz-
nit să afirme că „Universul i se părea mai degrabă 
o gândire uriaşă decât o maşinărie uriaşă‟. Această 
gândire uriaşă este văzută de unii ca un plan divin 
în care fiecare entitate joacă un rol esenţial într-un 
vast întreg.
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