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CAPITOLUL 6

CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ MOARTE

N
M

oartea este lepădarea de corpul fizic, însă pentru ego nu există nicio diferență între renunțarea la corpul fizic și dezbrăcarea unui palton de către omul
fizic. După ce și-a lăsat jos corpul fizic, ego-ul continuă
să trăiască în corpul astral până când se epuizează energia
generată de emoțiile și pasiunile pe care și-a îngăduit să
le simtă de-a lungii vieții lui pământești. Când se întâmplă acest lucru, se produce cea de-a doua moarte; corpul
astral cade și el și se trezește trăind în corpul mental și în
universul mental inferior. Rămâne în această stare până
când energia gândurilor generate de-a lungul vieților lui
fizică și astrală se epuizează și ea; apoi se leapădă și de
cel de-al treilea vehicul și rămâne, o dată în plus, un ego
în propria lui lume, locuind în corpul său cauzal.
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Prin urmare, nu există moarte în sensul în care este
ea înțeleasă de obicei. Există numai o succesiune de etape
într-o viață continuă, etape trăite în cele trei universuri,
una după alta. Repartizarea timpului între aceste trei universuri variază mult pe măsură ce omul evoluează. Omul
primitiv trăiește aproape exclusiv în universul fizic, petrecând doar câțiva ani în cel astral, la sfârșitul fiecăreia
dintre viețile lui fizice. Pe măsură ce se dezvoltă, viața
astrală devine mai lungă și, pe măsură ce intelectul i se
dezvoltă, iar omul devine capabil să gândească, începe să
petreacă puțin timp și în universul mental. Omul obișnuit,
cu rădăcini civilizate, rămâne mai mult timp în universul
mental decât în cel fizic și astral; într-adevăr, cu cât un
om evoluează mai mult, cu atât mai lungă devine viața lui
mentală și cu atât mai scurtă viața lui în universul astral.
Viața astrală este rezultatul tuturor sentimentelor
care au în ele elementul sinelui. Dacă acestea au fost pur
egoiste, în lumea astrală îl aduc în stări de mare neplăcere;
dacă, deși nuanțate cu gânduri despre sine, sentimentele
au fost bune și binevoitoare, îi aduc omului o viață astrală
comparativ plăcută, deși încă limitată. Aceste gânduri și
sentimente care au fost complet neegoiste își produc efectul în viața în universul mental; prin urmare, acea viață în
universul mental nu poate fi altfel decât binecuvântată.
Viața astrală, pe care omul și-a făcut-o fie mizerabilă, fie
foarte fericită, corespunde cu ceea ce creștinii numesc
„purgatoriu“; viața mentală inferioară, care este mereu
complet fericită, este ceea ce se numește „rai“.
Omul își face singur purgatoriul și raiul – și acestea
nu sunt locuri, ci stări de conștiință. Iadul nu există – este
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numai o născocire a imaginației teologice –, dar omul care
trăiește prostește își poate face un purgatoriu foarte neplăcut și de lungă durată. Nici purgatoriul și nici raiul nu pot
fi veșnice, deoarece o cauză finită nu poate produce un
efect infinit. Variațiile cazurilor individuale sunt atât de
multe, încât cumva este derutant să dăm cifre reale. Dacă
ar fi să-l luăm, de exemplu, pe omul obișnuit din ceea ce
se numește clasă inferioară medie, al cărui specimen tipic
ar fi un negustor mărunt sau un vânzător într-un magazin,
viața lui în universul astral ar fi, în medie, de aproximativ
40 de ani, iar viața în universul mental de aproximativ
200 ani. Pe de altă parte, omul de cultură și spiritualitate
poate să aibă o viață de 20 de ani în universul astral și de
1 000 de ani în existența cerească. Un om care este evoluat
în mod deosebit își poate reduce viața astrală la câteva zile
sau ore și poate să petreacă în cer 1 500 de ani.
Nu numai că întinderea acestor perioade poate varia
extraordinar de mult, însă și condițiile din cele două universuri variază enorm de mult. Materia din care sunt construite aceste corpuri nu este moartă, ci vie, iar acest fapt
trebuie luat în considerare. Corpul fizic e construit din
celule, fiecare fiind o viață micuță, distinctă, însuflețită
de cea de-a Doua Revărsare, care provine de la cel de-al
Doilea Aspect al Divinității. Aceste celule sunt de diverse
tipuri și îndeplinesc diverse roluri și trebuie să ținem cont
de toate aceste fapte dacă omul dorește să înțeleagă lucrarea corpului său fizic și să trăiască o viață sănătoasă în
interiorul lui.
Același lucru se aplică și corpurilor astral și mental.
În celula-viață care le străbate încă nu există ceva care se
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poate numi inteligență, însă există un instinct puternic ce
face constant presiuni în sensul dezvoltării lui. Viața ce
însuflețește materia din care sunt construite aceste corpuri
se află deasupra arcului exterior al evoluției, coborând sau
ieșind în exterior în materie, astfel că pentru ea progresul
înseamnă să coboare în formele mai dense ale materiei și
să învețe să se exprime prin ele. Pentru om, dezvoltarea
reprezintă exact opusul: el a coborât deja adânc în materie și acum se înalță din ea către sursa lui. Prin urmare,
există un constant conflict de interese între omul interior
și viața ce sălășluiește în materia vehiculelor lui, în măsura în care tendința vehiculelor este aceea de coborî, iar
a omului aceea de a urca.
Materia corpului astral (sau mai degrabă viața care
animă moleculele acestuia) îşi dorește pentru evoluția
sa atâtea mișcări ondulatorii câte poate obține, din cât
mai multe feluri diferite posibil și cât mai brute posibil.
Următorul pas în evoluția sa va fi să însuflețească materia
fizică și să se familiarizeze cu oscilațiile ei încă lente, iar
ca etapă spre realizarea acestui scop îşi dorește să aibă
cea mai mare vibrație astrală posibilă. Categoric, nu are
inteligența să planifice aceasta, însă instinctul o ajută să
descopere cum e cel mai simplu să o dobândească.
Moleculele corpului astral se schimbă constant, așa
cum se întâmplă și cu cele ale corpului fizic, însă, cu toate
acestea, viața din masa acelor molecule astrale are o senzație – deși una foarte vagă – despre sine ca întreg: ca un
fel de entitate temporară. Nu știe că este parte din corpul
astral al unui om și nici măcar nu poate să înțeleagă ce
este un om, însă realizează, cumva orbește, că sub stările
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ei actuale primește mult mai multe unde – și unele mult
mai puternice – decât ar fi primit dacă ar fi plutit în larg
în atmosferă. Atunci ar fi prins numai ocazional, de la
distanță, radiația emisă de pasiunile și emoțiile omului;
acum este chiar în miezul lor, nu poate rata niciuna și le
primește la intensitatea lor maximă. Prin urmare, se simte
într-o poziție bună și face un efort de a menține acea poziție. Constată că se găsește în contact cu ceva mai fin decât
ea însăși – materia corpului mental al omului – și ajunge
să simtă că, dacă poate izbuti să implice acel ceva mai fin
în propriile ondulații, atunci atunci acestea ar fi mult mai
intense și mai persistente.
De vreme ce materia astrală este vehiculul dorinței,
iar materia mentală – vehiculul gândului, acest instinct,
când este tradus în limbajul nostru, înseamnă că, dacă
corpul astral ne poate face să credem că noi vrem ceea ce
vrea el, e mult mai posibil să îl primească. Astfel, exercită
o presiune lentă, dar constantă, asupra omului – un fel de
dorință puternică a lui, însă pentru el o tentație către ceea
ce e grosolan și de nedorit.
Un om care nu înțelege acest lucru de obicei face
una din două greșeli cu privire la el: fie presupune că este
imboldul propriei lui naturi și, prin urmare, privește acea
natură ca inerent rea, fie se gândește că presiunea provine
din exterior – o tentație a unui rău imaginar. Adevărul e la
mijloc. Presiunea este naturală, nu omului, ci vehiculului
pe care îl folosește; dorința lui este firească și justificată
pentru vehicul, dar nocivă pentru om și, prin urmare, e necesar ca el să-i reziste. Dacă rezistă, dacă refuză să cedeze
sentimentelor ce îi sunt sugerate, particulele din el care au
75

Introducere în teosofie

nevoie de acele vibrații devin apatice din lipsă de hrană
și în cele din urmă se atrofiază și cad din corpul lui astral,
fiind înlocuite cu alte particule, a căror rată de ondulare
este într-o mai mare concordanță cu aceea pe care omul o
permite de obicei în corpul lui astral.
Acest fapt oferă motivul pentru ceea ce e cunoscut
drept imboldurile naturii inferioare în timpul vieții. Dacă
omul se abandonează lor, aceste imbolduri devin din ce în
ce mai puternice până când, în cele din urmă, omul simte
că nu le mai poate rezista și se identifică cu ele – făcând
exact ceea ce această viaţă grosieră ciudată din particulele
corpului astral doreşte ca omul să facă.
La moartea corpului astral această conștiință astrală
vagă este alarmată. Își dă seama că existența ei ca masă
separată este amenințată și face pași instinctivi pentru a
se apăra și a-și menține poziția cât mai mult timp posibil. Materia corpului astral este mult mai fluidă decât cea
a corpului fizic și această conștiință se face stăpână pe
particulele ei și le dispune de așa manieră încât să reziste
intruziunii. Le pune pe cele mai mari și mai dense în exterior, ca un fel de înveliș, și le aranjează pe celelalte în
straturi concentrice, astfel încât corpul ca întreg să devină
cât mai rezistent la fricțiune posibil și, prin urmare, să-și
mențină forma cât mai mult posibil.
Pentru om aceasta produce multe efecte neplăcute.
Fiziologia corpului astral e destul de diferită de cea a corpului fizic; cel din urmă își primește informația din afară
prin intermediul anumitor organe, care sunt specializate
ca instrumente ale simțurilor, însă corpul astral nu are, în
înțelesul nostru asupra lumii, simțuri separate. Ceea ce
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