Moarte şi înviere
Psihosociolog Drd. Ionel Mohîrţă
„Omul care moare înainte să moară nu moare când moare“
Abraham a Sancta Clara

Cosmologiile, filosofiile, mitologiile culturilor arhaice şi ale populaţiilor indigene, ca şi
viaţa lor spirituală şi rituală reflectă un mesaj clar: moartea nu e un sfârşit absolut şi irevocabil.
Conştienţa, viaţa sau existenţa într-o aumită formă continuă şi după dispariţia biologică.
Experienţele asociate cu moartea erau considerate vizite în dimensiuni importante ale
realităţii, care merită să fie explorate, studiate şi atent cartografiate. Cei aflaţi în pragul morţii
erau familiarizaţi cu cartografiile escatologice din cultura lor, fie hărţi şamanice ale peisajelor
funerare, fie descrierile sofisticate din sistemele spirituale orientale cum sunt cele din Bardo
Thödol, Cartea Tibetană a morţilor. Acest test important al budismului tibetan merită o atenţie
specială, fiindcă reprezintă un punct de vedere opus faţă de accentul pragmatic exclusiv pus de
civilizaţia occidentală pe viaţa productivă şi pe negarea morţii. Cartea tibetană a morţilor descrie
momentul morţii ca o oportunitate unică de eliberare spirituală din ciclurile morţii şi renaşterii şi
ca o perioadă care determină încarnarea următoare, în cazul în care nu se obţine eliberarea. În
acest context, stările intermediare dintre vieţi (bardo) pot fi considerate mai importante decât
existenţa încarnată şi în consecinţă pregătirea pentru ele printr-o practică sistematică pe parcursul
vieţii este esenţială.
Stările de conştienţă asociate cu procesul morţii şi renaşterii aparţin unei familii mai vaste
de stări intermediare, numite bardo:
1. Starea naturală de bardo din existenţa intrauterină (Chenay Bardo)
2. Starea de bardo caracteristică visării (Milarm Bardo)
3. Starea de echilibru extatic din meditaţia profundă (Samten Bardo)
4. Bardo din momentul morţii (Chikhai Bardo)
5. Bardo al iluziilor karmice de după moarte (Chönyid Bardo)
6. Bardo al procesului invers de existenţă sangsarică în timpul căutării renaşterii (Sidpa Bardo).
Deşi Cartea tibetană a morţilor pare a fi scrisă ca îndrumar pentru cei aflaţi pe moarte, ea
are mai multe niveluri de semnificaţie. Conform învăţăturilor budiste, moartea şi renaşterea nu

au loc doar în momentul decesului biologic şi al începerii unei noi vieţi, ci în fiecare moment al
existenţei noastre. Stările descrise în Bardo Thödol pot fi trăite şi în stări de meditaţie, în cadrul
unei practici spirituale sistematice. De aceea, acest text important este în acelaşi timp un ghid
pentru cei aflaţi în pragul morţii, pentru cei în viaţă şi pentru oamenii cu aspiraţii spirituale
serioase. Este una dintr-o serie de instrucţiuni pentru şase tipuri de eliberare: eliberare prin auz,
eliberare prin port (anumite amulete), eliberare prin văz, eliberare prin reamintire, eliberare prin
gust şi eliberare prin atingere.
Bardo Thödol descrie experienţele pe care le întâlneşte un om în momentul morţii
(Chikhai Bardo), în perioada de confruntare cu viziunile arhetipale şi iluziile karmice de după
moarte (Chönyid Bardo) şi în procesul de căutare a renaşterii (Sidpa Bardo). În mod tradiţional,
la moarte şi timp de 49 de zile după aceea, acest text este incantat de maeştrii sau lama-i, pentru
a informa spiritul răposatului la ce să se aştepte în starea de bardo şi cum să folosească
experienţele în scopul eliberării.
Chikhai Bardo reprezintă experienţele asociate cu momentul morţii. Aspectul specific al
acestei stări e o senzaţie de pierdere a contactului cu lumea familiară a polarităţilor şi de intrare
într-un tărâm de irealitate şi confuzie. Lumea logică şi ordonată pe care o cunoaştem din viaţa de
zi cu zi începe să se dizolve şi este înlocuită de un sentiment de incertitudine, o stare în care nu
suntem siguri dacă ne apropiem de atingerea iluminarii sau ne cufundăm în nebunie. Bardo
Thödol prezintă experienţele ce anunţă moartea iminentă din perspectiva diferitelor elemente ale
corpului. Procesul începe cu senzaţii de greutate, presiuni fizice intense şi pierdere progresivă a
contactului cu lumea fizică. În această situaţie, subiectul se refugiază în minte şi încearcă să se
asigure că aceasta funcţionează încă. Este o fază descrisă astfel: „pământul se scufundă în apă”.
În faza următoare, funcţionarea minţii încetează a mai fi fluidă şi circulaţia gândurilor este
perturbată. Singurul mod de relaţionare cu lumea e reprezentat de emoţii, să te gândeşti la
persoane pe care le iubeşti sau le urăşti. Senzaţia de rece şi umed este înlocuită de căldură
arzătoare. Bardo Thödol numeşte această experienţă „apa se varsă în foc”. În continuare, emoţiile
vii se dizolvă şi atenţia se mută de la obiectele iubirii şi urii; întreaga fiinţă pare să explodeze,
divizându-se în atomi. Această experienţă a „focului ce se dispersează în aer” creează o stare de
deschidere pentru întâlnirea următoare, cea cu lumina cosmică.
În momentul morţii, fiinţa are o viziune copleşitoare a Dharmakaya, Lumina clară
primară a Realităţii Pure. Întreaga existenţă apare brusc în totalitatea sa absolută, strălucind ca o

lumină nenăscută şi veşnică. Toate dualităţile sunt transendente – agonia şi extazul, binele şi
răul, frumuseţea şi urâţenia, căldura arzătoare şi frigul – toate coexistă într-un singur întreg
nediferenţiat. În ultima instanţă, Dharmakaya se identifică cu conştienţa subiectului, care nu are
naştere, nici moarte şi este în esenţă Lumina Imuabilă.
Potrvit acestor texte, dacă omul recunoaşte acest adevăr legat de conştienţă şi s-a pregătit
prin practică sistematică să renunţe la individualitatea sa în faţa intensităţii acestei experienţe,
situaţia îi oferă o ocazie unică de eliberare spirituală instantanee.
Iată cum un lama tibetan îl pune pe muribund faţă în faţă cu realitatea intermediară în
prima fază:
„O nobil fiu, (numele), acum a sosit momentul când cauţi calea (în realitate). Respiraţia
ta tocmai încetează. Preotul tău te-a pus mai înainte faţă în faţă cu Lumina clară şi tu eşti acum
pe punctul de a o experimenta în realitatea ei, în care toate lucrurile sunt ca cerul gol şi fără
nori şi Intelectul gol şi fără pată ca un vacuum transparent, fără circumferinţă sau punct
central. În această clipă recunoaşte-te pe tine însuţi şi rămâi în această stare. Şi eu – în acest
timp – te pun faţă în faţă. (se repetă de trei ori).
Se aşează muribundul pe partea dreaptă (arterele pe partea dreaptă şi stângă a gâtului
trebuie să fie comprimate).
În această clipă este privită pentru prima oară lumina clară a realităţii. Acest text trebuie
repetat până când din diferitele deschideri corporale începe să apară un lichid gălbui.
Trebuie spus la ureche: Acum au apărut semnele când pământul cade în apă. O, nobile
fiu nu te lăsa deviat. O, (numele), ceea ce se numeşte moarte ţi se întâmplă acum, hotărăşte-te şi
spune: Aceasta este acum ora morţii. Ca să trag un folos din moartea aceasta, vreau să acţionez
spre binele tuturor fiinţelor, care populează nemărginita întindere a cerurilor, de aceea mă
hotărăsc spre iubire şi milă pentru ele şi de aceea îmi îndrept întreaga mea stăruinţă spre unica
desăvârşire.
Tu, (numele), poţi să spui: Chiar dacă eu nu pot să realizez această trăire, vreau însă s-o
cunosc, şi stăpânind această trăire, să apar într-o formă în care tuturor fiinţelor le serveşte spre
bine, vreau să slujesc tuturor fiinţelor, care sunt nesfârşite la număr ca marginile cerului.
După ce a murit: Venerabile domn (strigă-l de trei ori pe nume), acum, când afli lumina
clară originară, încearcă să te menţii în această stare pe care o experimentezi acum. Acum,
experimentezi strălucirea luminei clare a purei realităţi. Recunoaşte-o. O, nobile fiu, intelectul

tău actual, vid după adevărata lui natură, nu format spre ceva ca nişte semne sau culori, vid în
mod natural, este adevărata realitate, Atotbinele. Propriul tău intelect, care acum este vidul,
însă nu trebuie privit ca vidul nimicului, ci ca Intelect în sine, neîmpiedicat, strălucitor, activ şi
fericit, este adevărata Conştiinţă. Propria ta conştiinţă, strălucitoare, vidă şi de nedespărţit de
Marelele corp de strălucire, nu are nici naştere nici moarte şi este Lumina Neschimbătoare.”
Când vechile cărţi ale morţilor au ajuns prima oară în atenţia oamenilor de ştiinţă
occidentali, au fost considerate relatări fictive ale călătoriei postume a sufletului, născociri
născute din dorinţele unor oameni incapabili să accepte realitatea sumbră a morţii şi a
nepermanenţei. Aceste texte au fost puse în aceeaşi categorie cu basmele – creaţii fantastice ale
imginaţiei umane, cu valoare artistică incontestabilă, dar fără vreo relevanţă pentru viaţa de zi cu
zi. Totuşi un studiu aprofundat a arătat că ele au servit drept ghid în misterele morţii şi renaşterii
şi în practica spirituală profundă. A devenit evident că aceste cărţi ale morţilor descriu
experienţele iniţiaţilor, căutătorilor şi practicanţilor spirituali. Noua perspectivă a sugerat că
textele respective au fost prezentate de preoţi drept manuale pentru cei aflaţi în pragul morţii cu
scopul de a le ascunde adevărata lor funcţie, o disimulare igenioasă menită să le protejeze
mesajul ezoteric de neiniţiaţi.
Prin cercetările moderne asupra conştienţei s-au obţinut date surprinzătoare, relevante
pentru această problemă. Studiile tanatologice ale situaţiilor care ameninţă viaţa şi confruntă
subiecţii cu apropierea morţii au arătat că în astfel de experienţe se manifestă multe din
experienţele descrise în textele escatologice şi mitologiile culturilor antice şi preindustriale.
Astfel în 1977 ca urmare a studiilor efectuate anterior de Dr. Raymond Moody şi Karl
Osis ia naştere Psihotanatologia a cărui bază a fost pusă de Stanislav Grof, o ramură a
Psihologiei transpersonale care se ocupă cu analizarea şi interpretarea trăirilor fiinţei umane din
timpul morţii clinice. Experientele trăite cu mare intensitate de către cei în cauză prezintă toate
trăsăturile fenomenelor transpersonale realizându-se deseori o transformare a mentalului.
Aceste experienţe se desfăşoară în mai multe etape şi constau în:
– incomunicabilitate adică nu se poate descrie exact tot ceea ce se petrece în timpul morţii.
– diagnosticul morţii ce constă în descrierea amănunţită de către muribund a dialogului
personalului medical din jurul său în timpul morţii.
– sentimentul de calm şi pace descris ca o senzaţie de plutire într-un spaţiu obscur.
– senzaţii auditive prezentate ca un fel de zgomot de sonerie sau un fel de muzică.

– autoscopia sau detaşarea propriului Eu de corpul fizic pentru a privi ambientul în care se află
plasat.
– percepţia trecerii printr-un tunel sau atragerea cu mare rapiditate într-un spaţiu cilindric
obscur.
– atemporalitatea sau cu alte cuvinte timpul nu figurează ca o componentă care să fi putut fi
sesizată în aceste trăiri.
– contacte şi întâlniri sau conştientizarea prezenţei în jur a unor entităţi spirituale.
– percepţia luminii care apare mai întâi ca o lumină pală, pentru ca apoi să crească progresiv,
atingând valori extreme ca o radiaţie ,,albă” sau de o claritate absolută. Ea emană o atracţie
irezistibilă, spre care muribundul este antrenat.
– panoramarea vieţii adică derularea filmului întregii vieţi, urmând cronologia derulării
evenimentelor din timpul vieţii.
– impresia de cunoaştere integrală, o stare de iluminare ce permite accesul la conştiinţa
universală.
– întâlniri cu spirite rătăcite spirite triste, deprimate, prinse parcă într-o capcană.
– pragul morţii (acest prag, care nu a fost depăşit de nici unul dintre cei anchetaţi, este descris
ca o întindere de ape, ca o pâclă groasă, ceţoasă, o poartă sau chiar o simplă linie de demarcaţie).
– revenirea.
Teoriile care au încercat să explice aceste experieţe de moarte iminentă (EMI) s-au
încadrat în trei categorii:
1. Teorii având ca domeniu de referinţă creierul
2. Teorii Psihologice
3. Teorii Transcedentale
1.Teorii având ca domeniu de referinţă creierul: halucinaţiile
Sunt teorii fiziologice care arată că EMI constau în trăiri halucinatorii ale pacienţilor
provocate de disturbarea proceselor chimice din creier datorită:
- tratamentului cu diverse droguri
- a lipsei aportului de oxigen care îşi schimbă nivelul odată cu dioxidul de carbon
- eliberarea de endofine (teoria endorfinelor B, sau a ketaminei - Karl Jansen, 1996).
- a unei funcţionări anormale a lobului temporal (Saavedra-Aguilar & Gomez-Jeria 1989).

Totuşi, rezultatele cercetărilor au arătat că factorii medicali nu pot fi luaţi în considerare
în cazul evenimentelor EMI. Deşi, toţi pacienţii au fost morţi clinic, majoritatea nu au avut EMI.
Mai mult decât atât, gravitatea crizelor nu au relatat evenimente de EMI adânci. Dacă factorii
fiziologici puri rezultaţi din anoxia cerebrală au cauzat EMI, majoritatea pacienţilor ar fi trebuit
să prezinte EMI. De asemenea medicaţia administrată pacienţilor în timpul resuscitării nu are
legătură cu frecvenţa EMI. Pe de altă parte este puţin probabil ca factorii psihologici să fie
importanţi aici, dacă ne gândim că sentimentul de frică nu a fost asociat cu EMI.
În timpul experienţelor extracorporale, subiecţii au „văzut” felurite întâmplări confirmate
în detaliu de diverşi martori. Evident dacă aceste experienţe ar fi simple iluzii, atunci nici un
eveniment nu ar putea fi confirmat de persoane din afară. Mai mult decât atât, oamenii orbi din
naştere au descris percepţii veridice de-a lungul acestor experienţe.
2.Teorii Psihologice
Teorii bazate pe depersonalizare arată că oamenii reacţionează la un eveniment
înspăimântător prin pierderea sentimentului propriei identităţi. Înlocuiesc experienţa terifiantă cu
un scenariu de vis, care este mai uşor de suportat.
Teorii bazate pe disociere arată că EMI s-ar petrece prin retragerea în sine a unei
persoane, cu scopul de a se proteja la un eveniment stresant. EMI ar fi un mecanism de apărare
inconştient, în care o persoană se distanţează de anumite activităţi sau emoţii cu scopul de a le
evita. Argument – trăirea EMI înainte de a se întâmpla (ex. alpinişti).
Teoria „Confortului psihologic” arată că EMI poate să fie construită de creier din
amintiri cu profil medical văzute la televizor. Se sugerează că pacienţi parţial inconştienţi pot
primi informaţii prin simţurile comune (ex. auz).
Teorii privind retrăirea traumei naşterii arată că EMI poate fi o formă de retrăire a
traumei naşterii. Creierul care moare ar putea recrea drumul printr-un tunel, spre lumină, căldură
şi afecţiune.
3.Teorii Transcendentale arată că un eveniment de acest fel indică continuarea vieţii
după moarte.
Argumente:
- deoarece experienţa este universală, e improbabil să fie o halucinaţie pentru că oameni din
culturi diferite au văzut aceleaşi lucruri. Studiu Gallup din 1982 arată că aprox. 8 milioane de
americani au avut EMI.

- experienţele sunt descrise şi de copii prea mici ca să aibă vreo idee despre moarte sau viaţa de
dincolo (Studiu Dr. M.Morse, 1986, 1994).
- persoanele care au trăit EMI au povestit că au văzut lucruri în locuri de care nu puteau avea
cunoştinţă, la distanţe inaccesibile.
În urma studiilor realizate de dr. Sam Parnia (2001) cercetător la Universitatea din
Southampon, de dr. Peter Fenwick de la Oxford University şi cardiologul german Dr. Pim Van
Lommel (2001) de la Spitalul Rijnstate din localitatea Arnhem (Olanda) asupra experienţelor de
moarte iminentă se arată cum conştienţa persistă în absenţa funcţiilor cerebrale.
Regretatul Sir John Eccles, socotit unul din cei mai mari savanţi în neurologie din lume,
Laureat al Premiului Nobel în medicină în 1963 a susţinut separarea dintre minte, conştienţă şi
creier. El a afirmat că unitatea trăirii conştiente e dată de minte şi nu de mecanismul neural al
creierului.
Într-o serie de lucrări apărute la Universitatea din Sorbona, Bahram Elahi profesor de
chirurgie pediatrică şi anatomie a definit de asemenea „conştiinţa’’ sau‚ „sufletul’’ ca o entitate
separată, care este făcută dintr-o materie subtilă asemănătoare undelor electromagnetice, care
continuă să fie nedescoperită.
Observăm astăzi două curente de opinie cu privire la‚ „locul’’ ocupat de minte, ce depind
de definirea minţii. Primul curent numit individualist care afirmă că mintea s-ar afla doar în
creier îi are ca adepţi pe Butler (1998), Adams şi Aizawa (2001).
Al doilea curent de opinie este numit externalist activ şi afirmă că mintea nu se află doar
în creier ci şi în tot corpul şi în afara lui. Acesta este susţinut de Clark (1997), Chalmers (1998),
Haugeland (1995), Maturana şi Varela (1987), Chiel şi Beer (1997).
Psihologul ajută clientul în procesul de individuare să pătrundă psihologic în
profunzimile naturii umane şi ale creaţiei prin explicarea experienţelor transpersonale care apar
în autoexplorarea individuală profundă caracterizate prin (Grof, 2007):
- transcenderea barierelor spaţiale obişnuite sau a limitărilor eului încapsulat în piele.
- depăşirea graniţelor temporale, prin transcenderea timpului liniar.
- conştienţa pare să se extindă în lumi şi dimensiuni pe care cultura occidentală nu le consideră
„reale”.
Aşa cum arăta Grof, universul poate fi cunoscut pe 2 căi:

- a învăţa prin intermediul percepţiei senzoriale şi al analizării şi sintetizării informaţiilor
obţinute;
- explorarea diferitelor aspecte ale lumii identificându-ne direct cu ele într-o stare holotropică de
conştienţă.
Prin urmare fiinţa umană este capabilă de a avea două stări de conştienţă complementare:
-

Obişnuită unde părem a fi obiecte newtoniene constituite din atomi, molecule, celule,
ţesuturi şi organe;

-

Holotropică („deplasându-se în direcţia integrităţii”) unde părem a fi un câmp de
conştienţă care transcende spaţiul, timpul şi cauzalitatea liniară. Moartea fizică pare să
pună capăt primei stări.
În aceste condiţii, moartea nu e un sfârşit, ci o trecere către un nou început, pentru că aşa

cum spunea laureatul Premiului Nobel pentru literatură Rabindranath Tagore: „Moartea nu stinge
lumina; stinge numai lampa, căci au venit zorii.”
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