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CAPITOLUL 2

CE SE REÎNCARNEAZĂ

N

Î

nțelegând ideea fundamentală că reîncarnarea reprezintă locuirea unui Principiu viu
într-o succesiune de corpuri umane, ne întrebăm în
mod firesc: ce este acest Principiu viu și veșnic care
se reîncarnează? Întrucât înțelegerea întregii învățături despre reîncarnare se bazează pe asimilarea
completă a răspunsului la această întrebare, nu va fi
pierdere de timp să ne ocupăm puțin de circumstanțele care au condus și au înconjurat prima încarnare
a acestui Principiu viu cu formă umană. Pentru ca
această întrupare să fie pe deplin inteligibilă, trebuie
să urmărim pașii evoluției omului.
Cei care au citit primul manual din serie, Cele
șapte corpuri ale omului, își vor aminti că Monada
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(sau Âtma-Buddhi) este descrisă drept „cauză principală a întregii evoluții, forța impulsionantă care
stă la rădăcina tuturor lucrurilor”. Cei cărora denumirea tehnică nu le este familiară vor înțelege la
ce se referă această noțiune pentru teosofi dacă se
vor gândi la Viața Universală, originea a tot ceea ce
există, evoluând treptat ca manifestare individuală a
diferitelor forme care alcătuiesc lumea noastră.
Nu putem să reconstituim aici povestea Pământului nostru în fazele primordiale ale evoluției
sale eoniene: aceasta va fi făcută, sper, într-unul din
manualele din această serie.1 Dar aici trebuie să ne
mulțumim să apucăm firul de la începutul etapei
actuale, când a apărut germenul a ceea ce urma să
fie omul, ca rezultat al evoluției lui anterioare pe
Globul nostru. În volumele cărții Secret Doctrine,
Elena Blavatski a ilustrat evoluția omului în detaliu
și pentru acea muncă de cercetare serioasă și temeinică i se cuvin laude. Pentru ceea ce ne interesează
acum este suficient să spunem că forma fizică a ceea
ce era menit să fie om a evoluat foarte lent și treptat din regnul animal, desăvârșindu-se de-a lungul a
trei Rase – două cu cicluri complete de dezvoltare,
iar a treia, care a parcurs doar jumătate din ciclul
ei. Această natură, numită pe bună dreptate animală, deoarece conține ceea ce omul are în comun
cu bruta – un corp fizic dens, dublul lui eteric, vitalitatea, pasiunile, poftele și dorințele sale –, a fost
1. A se vedea Introducere în teosofie, de C.W. Leadbeater,
Editura Darclée, 2018. (n. red.)
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construită de forțe terestre și de alte forțe cosmice
vreme de milioane de ani. A fost concepută, învăluită, impregnată de acea Viață Universală care este
„Forța de fond a Evoluției”, acea viață pe care oamenii din toate epocile au numit-o Divină.
Vorbind despre această etapă a evoluției, un comentariu ocult citat în Secret Doctrine1 menționează
formele denumite tehnic „dubluri astrale” care au
evoluat în corpurile fizice ale oamenilor până în momentul actual:
„Rûpa (forma) a devenit vehiculul Monadelor
(corpurile al Șaptelea și al Șaselea) care și-au încheiat ciclul de transmigrare în cele trei Kalpas
(runde) precedente. Apoi dublurile astrale au devenit oamenii primei Rase Umane din Rundă. Dar
nu erau compleți și nu aveau rațiune.”

Iată cei doi poli ai evoluției manifestării vieții:
Animalul cu tot potențialul său pe plan inferior, dar
inevitabil fără minte, fără conștiință, rătăcitor fără
rost pe Pământ, cu tendința de a înainta inconștient
datorită forței impulsive din interior care l-a condus
mereu înainte; și această forță, de origine divină,
prea elevată în natura sa eterică pură pentru a ajunge
la conștiința din planurile inferioare – și, astfel, incapabilă să umple prăpastia care se întindea între ea
și creierul animal, pe care l-a putut însufleți, dar nu
l-a putut ilumina. Așa a fost organismul care urma
să devină om, o creatură cu potențial minunat, un
instrument cu toate corzile pregătite pentru muzică;
1. Vol. I, p. 206. (n. aut.)
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unde a fost puterea care ar fi trebuit să creeze efectiv potențialele, unde a fost atingerea care ar fi trebuit să trezească melodia și să o trimită mai departe,
emoționant, în spațiu?
Când s-a ivit momentul potrivit, răspunsul a venit din planul mental (manasic). În timp ce această
dublă evoluție descrisă mai sus, monadică și fizică,
se petrecea pe Globul nostru, o a treia linie de evoluție care urma să-și găsească scopul în om se desfășura într-o sferă superioară. Această linie a fost aceea
a evoluției intelectuale, iar obiectele evoluției sunt
cei mai mici dintre Fiii Minții (Manasaputra), entități inteligente cu conștiință de sine, așa cum sugerează denumirea lor. Manasaputra sunt descriși sub
diferite alte nume: Lorzii Luminii, Lorzii Meditației
(Dhyân Chohans), Kumâras, Dragonii Înțelepciunii,
Solar Pitris etc., nume alegorice și poetice care devin atractive și familiare elevului pe parcursul lecturii, dar care îi provoacă multe probleme și confuzii
începătorului, acesta neputând înțelege dacă are de-a
face cu o clasă de ființe sau cu o duzină.
De fapt, denumirile acoperă multe categorii.
Dar singurul lucru pe care trebuie să-l înțeleagă începătorul este că, într-un anumit stadiu al evoluției,
anumite entități inteligente, conștiente de sine, cu un
trecut îndelungat de evoluție intelectuală în spate, au
intrat în om, s-au încarnat în omul fizic pe care l-au
găsit un instrument pregătit și potrivit pentru evoluția lor ulterioară.
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Venirea acestor Fii ai Minții este descrisă cu
formulări poetice în strofele din Cartea lui Dzyan1:
„Fiii Înțelepciunii, Fiii Nopții pregătiți pentru
renaștere au coborât... Cei din a Treia Rasă erau
gata. ‹‹În aceștia ne vom instala››, au spus Lorzii
Flăcării. A Treia Rasă a devenit Vehiculul (Vâhan)
Lorzilor Înțelepciunii.”

Acești Lorzi ai Înțelepciunii s-au întrupat ca
învățători și au devenit părinții Eului reîncarnat al
omului (Eu Superior, care este simțul impersonal al
Eului la nivelul sufletului), în timp ce Solar Pitris2,
formați mai devreme, s-au reîncarnat ca Eurile
raselor de primă importanță; ei reprezintă Mintea (sau
mai degrabă Mințile oamenilor), Manas sau corpul
al cincilea, uneori descris ca Sufletul Uman sau
Rațional. Eu prefer să vorbesc despre Eul reîncarnat
ca fiind mai degrabă Gânditor decât Minte, pentru că
acest cuvânt sugerează o entitate individuală, în timp
ce cuvântul Minte sugerează o generalitate vagă.
Este interesant și semnificativ faptul că termenul
om, care circulă în atât de multe limbi, este înrudit cu
acest Manas, cu omul de la origine, cu gândirea. În
Dicționarul etimologic, se arată despre cuvântul man
(„om”) din engleză, suedeză, daneză, germană, islandeză, gotică, latină (mas, pentru mans) că este derivat
1. Secret Doctrine, vol. II, pp. 20-21. (n. aut.)
2. Conform teosofiei, omul este format din șapte corpuri (vehicule), fiecare fiind însuflețit de diverse ființe superioare.
Solar Pitris, ființe superioare formate într-un lanț de evoluție
anterior, l-au înzestrat pe om cu mintea (Manas). (n. red.)
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din sanskritul root man, prin urmare, definește omul
ca „animal gânditor”. Așa că, ori de câte ori spunem „Om”, spunem „Gânditor” și suntem readuși la
acea perioadă în care Gânditorii au „coborât” – cu
alte cuvinte, s-au întrupat în vehiculul fizic construit
pentru primirea lor –, când animalul fără rațiune a
devenit ființă gânditoare, prin bunătatea Manasului,
care a intrat și și-a făcut sălaș în el. Atunci, după căderea în materia fizică, Omul s-a îmbrăcat în „haina lui de carne”, pentru a putea mânca din Arborele
Cunoașterii și a deveni, astfel, Dumnezeu.
Acest om este legătura dintre Divin și Animal,
pe care am văzut-o drept conexiune esențială și, totuși, ținută deoparte de o strânsă interacțiune reciprocă. El întinde o mână în sus spre Monada Divină,
spre Spiritul al cărui urmaș este, străduindu-se să acceadă aici pentru a putea asimila acea natură superioară, pentru ca inteligența lui să devină spirituală și
cunoașterea, înțelepciune; cealaltă mână și-o lasă pe
Animal, ca să-l ajute să cucerească planurile inferioare, pentru ca acesta să-l poată antrena și să-l supună
propriilor scopuri și să-l facă un instrument perfect
pentru manifestarea vieții superioare. Sarcina care
se află înaintea lui este uriașă și de durată: să ridice
Animalul la Divin, să sublimeze Materia în Spirit,
să conducă viața care a traversat zona descendentă
din ce în ce mai sus către cea ascendentă, purtând
cu ea toate roadele îndelungatului său exil de când
și-a părăsit adevăratul cămin. În sfârșit, trebuie să
reunească aspectele separării Unuia de Tot, să aducă
Spiritul la conștiința de sine pe toate planurile, iar
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Materia să fie manifestarea sa perfectă. Pentru realizarea unei asemenea sarcini sublime, instrumentul
său va fi reîncarnarea.
Acest om este adevăratul nostru Sine Uman și
greșim când ne gândim la corpul nostru ca fiind „Eu”,
dând prea mare importanță „hainei de piele” temporare. Este ca și cum cineva ar trebui să-și considere
paltonul ca fiind el însuși, de parcă el, omul, ar fi
doar o anexă a hainelor sale. Întrucât hainele noastre
există pentru noi, și nu invers, ele sunt doar lucruri
făcute pentru noi, necesare datorită climei, confortului și uzanțelor. Tot așa și corpurile noastre ne sunt
necesare datorită condițiilor înconjurătoare și se află
în serviciul nostru, și nu pentru subjugarea noastră.
Unii indieni nu vorbesc niciodată despre dorințele
trupești ca și cum ar fi ale lor, ei spun: „Trupului
meu îi este foame”, „Trupul meu este obosit”, și nu
„Mie îmi este foame”, „Eu sunt obosit”. Și, deși în
urechile noastre fraza poate suna fantezist, este un
fapt mai adevărat decât autoidentificarea cu corpul
nostru. Dacă am avea obiceiul să ne identificăm cu
gândirea, nu cu carcasa în care viețuim, cu Sinele
Uman, cel care locuiește în ea, viața ar deveni mai
frumoasă și mai senină.
Ar trebui să ne curățăm de necazuri în timp ce
ne scuturăm praful de pe îmbrăcăminte și ar trebui
să înțelegem că măsura tuturor lucrurilor care ni se
întâmplă nu este durerea sau plăcerea pe care o pricinuiesc trupurilor noastre, ci progresul sau regresul
pe care îl determină în Omul din interiorul nostru; și
dat fiind că toate lucrurile au legătură cu experiența
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și cu lecțiile pe care putem să le învățăm de la fiecare, ar trebui să ne anihilăm durerea căutând înțelepciunea învăluită acolo ca petalele strânse într-un
mugur de floare.
În lumina reîncarnării, viața își schimbă aspectul, pentru că devine școala Omului etern din
lăuntrul nostru, care-și caută propria perfecționare,
Omul care a fost, este și va fi cel pentru care timpul
nu are importanță.
Deci, lăsați-l pe începător să înțeleagă ferm
ideea că Gânditorul este Omul, Individul, eul care
se reîncarnează și că acest eu încearcă să se unească
cu Monada divină în timp ce-și instruiește și-și purifică sinele animal la care este atașat pe parcursul
vieții pământești. Unit cu Monada divină, o scânteie inseparabilă a Vieții Universale, Gânditorul devine Eul Spiritual, Omul Divin.1 Despre Gânditor
se vorbește uneori ca fiind vehiculul Monadei, carcasă eterică prin care Monada poate acționa pe toate
planurile; prin urmare, întâlnim adesea teosofi care
spun că Triada sau Trinitatea în Om este aceea care
se reîncarnează, iar termenul, deși inexact, poate fi
acceptat dacă elevul își amintește că Monada este
universală, nu particulară, și că doar ignoranța noastră ne induce în eroare să ne separăm de frații noștri
și să vedem vreo diferență între Lumina dintr-unul
1. Relația dintre cele trei corpuri (principii) superioare este
explicată foarte clar în cartea Cele șapte corpuri ale omului.
Manual de teosofie nr. 1 (de Annie Besant, Editura Darclée,
București, 2020). Se consideră că lucrarea a fost studiată de
cititorii manualului de față.
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ANNIE BESANT
Annie Besant (1847 – 1933) a fost o feministă, liber
cugetătoare, oratoare și scriitoare engleză, președintă a
Societății Teosofice între 1907 și 1933.
După separarea de pastorul anglican Frank Besant
din cauza convingerilor ei religioase neconvenționale,
se dedică 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 devenind celebri peste noapte.
În 1888, organizează greva muncitorilor de la fabrica de
chibrituri din Londra și obține 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
Partidului Congresului Indian, dar figura ei se estom
pează treptat, odată cu ieșirea în luminile rampei a lui
Mahatma Gandhi. Își consacră ultimii ani din viață
Societății Teosofice și scrisului.
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