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"Nimeni nu vrea să moară. Chiar și cei care doresc să ajungă în cer, nu ar vrea să 

moară pentru a ajunge acolo. Și totuși, moartea este destinația pe care o împărtășim cu 

toții. Nimeni nu a scăpat vreodată. Și aşa şi trebuie, pentru că Moartea este foarte 

probabil cea mai bună invenție a Vieții. Este agentul de schimbare a Vieţii. Ea şterge pe 

cele vechi pentru a face loc celor noi. În momentul ăsta noul eşti tu, dar într-o zi, nu 

peste mult timp, vei deveni treptat vechi, și vei fi şters la rândul tău. Îmi pare rău că sună 

aşa de dramatic, dar este cât se poate de adevărat. Timpul tau este limitat, așa că nu-l 

irosi trăind viața altcuiva. Ai grijă să nu fii prins în dogme - trăind prin rezultatele 

gândirii altor oameni. Nu lăsa zgomotul opiniilor altora să înece propria ta voce 

interioară. Și cel mai important, ai curajul să urmezi inima și intuiția ta. Ele știu cumva 

deja ce îți dorești tu cu adevărat să devii. Orice altceva este de importanţă secundară." 

(Steve Jobs) 



Moartea 

 

Moartea este încetarea tuturor funcţiilor biologice care susţin un organism viu. 

Fenomenele care aduc de obicei la moarte includ îmbătrânirea biologică (senectutea), 

ruinarea fizică, malnutriţia, boli, sinucideri, crime, şi accidente sau traumatisme care duc 

la vătămări fatale. Corpurile organismelor vii încep să se descompună la scurt timp după 

moarte. 

În societate, natura morţii şi conştientizarea omenirii de propria mortalitate a fost timp de 

milenii o preocupare pentru tradiţiile religioase, şi un motiv de reflecţii filosofice. 

Aceasta include credinţa în înviere (asociată cu religiile abrahamice), reîncarnarea sau 

renaşterea (asociate cu religiile dharmice), sau faptul că conştiinţa încetează definitiv să 

mai existe, cunoscută sub numele de uitare veşnică (de multe ori asociată cu ateismul). 

Ceremoniile de comemorare de după moarte pot include diverse practici de doliu sau 

înmormântare. Rămăşiţele fizice ale unei persoane, de obicei cunoscute drept cadavru sau 

corp, sunt, de obicei, îngropate sau incinerate întregi, deşi printre culturile lumii există o 

varietate de alte metode de înmormântări. În limba română, binecuvântarea adresată unei 

persoane moarte se exprimă prin expresia "Odihnească-se în pace!". 

Cea mai frecventă cauză a deceselor la om este bolile de inimă, urmate de accidentele 

vasculare cerebrale si alte boli cerebrovasculare, şi în al treilea rând infecţiile respiratorii 

inferioare. 



………………………. 

Conceptul de moarte 

 

(O floare, un craniu şi un stand de clepsidră pentru viaţă, moarte şi timp, în această 

pictură din secolul 17 a lui Philippe de Champaigne) 

Conceptul de moarte este un element-cheie al înţelegerii umane a acestui fenomen. Există 

mai multe abordări ştiinţifice ale conceptului. De exemplu, moartea cerebrală, aşa cum se 

practică în domeniul ştiinţei medicale, defineşte moartea ca un moment în timp în care 

activitatea creierului încetează. 

Una dintre provocări în definirea morţii este în a o distinge de viaţă. Ca un moment 

temporal, moartea pare să se refere la momentul în care viaţa se termină. Cu toate 

acestea, atunci când se stabileşte dacă a survenit decesul este nevoie de elaborarea 

graniţelor conceptuale precise între viaţă şi moarte. Acest lucru este problematic, 

deoarece nu există un consens asupra modului de a defini viaţa. Această problemă 

generală se aplică provocării speciale de definire a decesului în contextul medicinei. 

Este posibil să se definească viaţa în termeni de conştiinţă. Când conştiinţa încetează, un 

organism viu se poate spune că a murit. Una dintre erorile notabile în această abordare, 

totuşi, este că există multe organisme care sunt în viaţă, dar probabil nu au conştiinţă (de 

exemplu, organismele unicelulare). O altă problemă este definirea conştiinţei, care are 

mai multe definiţii diferite date de oamenii de ştiinţă moderni, psihologi şi filosofi. În 



plus, multe tradiţii religioase, inclusiv tradiţiile abrahamice şi dharmice, susţin că moartea 

nu (sau nu poate) duce la sfârşitul conştiinţei. În anumite culturi, moartea este mai mult 

un proces decât un singur eveniment. Aceasta implică o schimbare lentă de la o stare 

spirituală la alta. 

…………………………… 

Obiceiuri mortuare 

Înmormântarea 

 

(Înmormântare sub apă în "Douăzeci de mii de leghe sub mări", o ediţie cu desene de 

Alphonse de Neuville şi Édouard Riou) 

Îngroparea sau înhumarea este actul ritual de plasare a unei persoane decedate sau 

animal, uneori cu obiecte, în pământ. Aceasta se realizează prin excavarea unei gropi sau 

şanţ, plasarea persoanei decedate şi a obiectelor din ea, şi acoperirea acesteia. 



Istorie 

Înmormântare intenţionată, în special împreună cu anumite obiecte, poate fi una dintre 

cele mai timpurii forme detectabile de practică religioasă, deoarece, aşa cum sugerează 

Philip Lieberman, aceasta poate semnifica o "preocupare pentru cei morţi care transcende 

viaţa de zi cu zi." Dovezile sugerează că neanderthalienii au fost primele specii umane 

care au practicat înmormântarea şi au îngropat morţii în mod intenţionat, în morminte de 

mică adâncime, împreună cu unelte de piatră şi oase de animale. Astfel de situri includ 

Shanidar în Irak, Kebara Pestera în Israel şi Krapina în Croaţia. Unii savanţi, însă, susţin 

că aceste corpuri s-ar putea să fi fost îngropate astfel din motive seculare. 

Cea mai veche înmormântare umană de necontestat descoperită până în prezent, are cca. 

100.000 ani. Resturi scheletice umane colorate cu ocru roşu au fost descoperite în peştera 

Skhul la Qafzeh, Israel. O varietate de bunuri mortuare au fost găsite în cit, inclusiv 

mandibula unui mistreţ în braţele unuia dintre schelete. 

Cimitirele preistorice sunt menţionate prin termenul mai neutru de câmp funerar. Ele sunt 

una dintre sursele principale de informare cu privire la culturile preistorice, şi numeroase 

culturi arheologice sunt definite prin obiceiurile lor de înmormântare, cum ar fi cultura 

Urnfield a epocii bronzului europeană. 

……………………………….. 

Doliul 

Durerea este un răspuns complex la pierderi, în special la pierderea unei persoane dragi. 

Deşi convenţional concentrat pe răspunsul emoţional la respectiva pierdere, el are şi 

dimensiuni fizice, cognitive, comportamentale, sociale, spirituale, şi filosofice. Doliul se 

referă la starea de pierdere, iar durerea este reacţia la pierderea respectivă. 

Durerea este un răspuns natural la pierderi. Este suferinţa emoţională pe care o simte 

cineva atunci când pierde persoana iubită. 

Procesul de doliu 

Fiecare pas al procesului este natural şi sănătos. Numai atunci când o persoană devine 

blocată într-o singură etapă pentru o perioadă lungă de timp, aceasta poate deveni 

nesănătoasă, distructivă, şi chiar periculoasă. 

Trecerea prin procesul de doliu nu este aceeaşi pentru toată lumea, dar acesta are un scop 

comun: acceptarea pierderii şi reluarea vieţii normale. Acest proces este diferit pentru 

fiecare persoană, dar poate fi împărţit în patru sau mai multe etape, în funcţie de teoria 

care este utilizată. În modelul de patru etape, acestea sunt: 



1. Şocul şi negarea 

Şocul este reacţia iniţială la pierderi. Șocul este protecţia emoţională a persoanei 

pentru a nu fi copleşită prea brusc de pierdere. Persoana nu poate fi dispusă sau 

capabilă pe moment să creadă ceea ce mintea eu ştie că este adevărat. Această 

etapă durează în mod normal două sau trei luni. 

2. Preocuparea intensă 

Preocuparea intensă se manifestă adesea prin imposibilitatea de a gândi la orice 

altceva. Chiar şi în timpul sarcinilor de zi cu zi, gândurile despre pierderea 

suferită revin obsedant în minte. Conversaţiile cu o persoană aflată în această 

etapă revin întotdeauna la pierderea suferită. Această perioadă poate dura de la 

şase luni la un an. 

3. Disperarea şi depresia 

Disperarea şi depresie este o perioadă lungă de durere, stadiul cel mai dureros şi 

prelungit pentru persoana aflată în doliu (în care persoana acceptă treptat 

realitatea pierderii). Procesul implică de obicei o gamă largă de sentimente, 

gânduri şi comportamente. Multe comportamente pot fi iraţionale. Depresia poate 

include sentimente de furie, vinovăţie, tristeţe şi anxietate. 

4. Recuperarea 

Scopul doliului nu este eliminarea tuturor durerilor sau amintirilor pierderii. În 

acest stadiu, se vede revenirea interesului în activităţile de zi cu zi, care încep să 

funcţioneze în mod normal. Scopul său este de reorganizare a vieţii, astfel încât 

pierderea să devină o importantă a vieţii, mai degrabă decât centrul său. 

Reacţii 

Plânsul este o parte normală şi naturală a doliului. S-a constatat totuşi că plânsul şi 

discuţiile despre pierdere nu sunt singurele răspunsuri sănătoase şi, dacă sunt forţate sau 

excesive, pot fi dăunătoare. Răspunsurile sau acţiunile persoanei afectate pot părea 

contra-intuitive sau chiar disfuncţionale; de exemplu, răspunsuri festiviste, râs, sau 

argumentarea în favoarea sa în interpretarea evenimentelor. Lipsa de plâns este, de 

asemenea, o reacţie naturală, sănătoasă, potenţial de protecţie a individului, şi poate fi, de 

asemenea, văzută ca un semn de rezistenţă. Ştiinţa a descoperit că unii oameni sănătoşi, 

care sunt în doliu nu vorbesc spontan despre pierderea suferită. Forţarea oamenilor să 

plângă sau să repovestească trista experienţă a pierderii poate fi dăunătoare. Râsul 

autentic este sănătos. 

Experienţe aproape de moarte 

O experienţă aproape de moarte (EAM) se referă la experienţe personale legate de 

moartea iminentă, care cuprind mai multe senzaţii posibile, inclusiv detaşarea de corp, 

sentimente de levitaţie, seninătate totală, securitate, căldură, experienţa dizolvării 

absolute, şi prezenţa unei lumini . Aceste fenomene sunt de obicei raportate după ce o 

persoană a fost considerată clinic moartă sau a fost foarte aproape de moarte. Cu 

evoluţiile recente în tehnici de resuscitare cardiace, numărul de rapoarte EAM a crescut. 

Au fost descrise experienţe în reviste medicale ca având caracteristici de halucinaţii, în 



timp ce parapsihologii şi o serie de oameni de ştiinţă au subliniat că aceste experienţe 

sunt o dovadă a vieţii de apoi şi a dualismului minte-corp. Credincioşii religioşi tind să 

fie divizaţi şi nesiguri cu privire la interpretarea EAM, dat fiind faptul că în timp ce 

verifică unele aspecte ale credinţelor, ele, de asemenea, falsifică în mod explicit alte 

aspecte. În conformitate cu articolul PLOS ONE din 2013 al lui Thonnard et al., 

"experienţele aproape de moarte nu pot fi considerate ca amintiri ale unor evenimente 

imaginare. Dimpotrivă, originile lor fiziologice le-ar putea face să fie într-adevăr 

percepute deşi netrăite în realitate." 

 

(Înălţarea binecuvântatului, de Hieronymus Bosch este asociată de cercetători cu 

aspecte ale experienţelor aproape de moarte.) 

Interesul popular în experienţele aproape de moarte a fost iniţial provocat de Weiss în 

lucrarea sa Vestibulul din 1972, urmată de cartea lui Raymond Moody din 1975 Viaţa de 

după viaţă, şi fondarea Asociaţiei Internaţionale pentru Studii în Apropierea Morţii în 

1981 Conform unui sondaj Gallup, aproximativ opt milioane de americani susţin că au 

avut o experienţă aproape de moarte. Unii comentatori, cum ar fi Simpson, susţin că 

numărul experienţelor aproape de moarte este posibil să fie subestimată. Oamenii care au 



avut o experienţă aproape de moarte nu discută experienţa lor cu alţii, posibil datorită, în 

parte, faptului că unii văd EAM ca o experienţă paranormală. EAM sunt printre 

fenomenele studiate în domeniile psihologiei, psihiatriei, şi medicinei de spital. 

…………………………. 

Nemurirea 

 

(Fântâna vieţii eterne) 

Nemurirea este viaţa veşnică, capacitatea de a trăi pentru totdeauna. Formele biologice au 

limitări inerente pe care intervenţiile medicale sau de inginerie nu le pot depăşi. Selecţia 

naturală a dezvoltat nemurirea biologică la cel puţin o specie, meduzele Turritopsis 

dohrnii. 

Anumiţi oameni de ştiinţă, futurişti şi filosofi, au teoretizat conceptul de nemurire a 

corpului uman, şi susţin că nemurirea umană va fi realizabilă în primele decenii ale 



secolului XXI, în timp ce alţi avocaţi ai nemuririi cred că prelungirea duratei de viaţă este 

un obiectiv mai realizabil pe termen scurt, şi că nemurirea trebuie să aştepte în continuare 

progrese de cercetare mai concrete, într-un viitor nedefinit. Aubrey de Grey, un cercetător 

care a dezvoltat o serie de strategii de întinerire biomedicale pentru a inversa 

îmbătrânirea umană (sub numele de SENS), este de părere că planul propus de el pentru 

stoparea îmbătrânirii poate fi implementat în două sau trei decenii. Oprirea îmbătrânirii ar 

oferi oamenilor o nemurire biologică, dar nu invulnerabilitate la moarte prin traume 

fizice. Tipul de formă de viaţă umană nemuritoare, sau dacă există un suflet imaterial şi 

acesta ar fi nemuritor, a fost un punct important de focalizare a religiei, precum şi un 

subiect de speculaţii, fantezii, şi dezbateri. 

În context religios, nemurirea este adesea declarată a fi printre promisiunile lui 

Dumnezeu (sau a altor divinităţi) pentru fiinţele umane, pentru cele care au demonstrat 

bunătate sau au urmat legea divină. 

Epopeea lui Ghilgameş, una dintre primele lucrări literare, care datează cel puţin din 

secolul 22 î.e.n., este în primul rând o poveste a unui erou care doreşte să devină 

nemuritor. 

Filozoful ateu William Godwin se întreba “De ce nu ar putea omul să devină într-o zi fi 

nemuritor?” 

…………………………………… 

Viaţa de Apoi (Viaţa de după moarte) 

În filozofie, religie, mitologie şi ficţiune, viaţa de după moarte (menţionată şi ca viaţa de 

Apoi) este conceptul unui domeniu, sau domeniul în sine (fizic sau transcendental) în 

care o parte esenţială a identităţii sau conştiinţei unui individ continuă să existe şi după 

moartea corpului. În conformitate cu diferite idei despre viaţa de apoi, aspectul esenţial al 

individului care trăieşte după moarte ar putea fi un element parţial, sau tot sufletul, unui 

individ, care îl poartă şi îi conferă identitate personală. Credinţa într-o viaţă de Apoi, care 

poate fi naturalistă sau supranaturală, este în contrast cu credinţa în uitare după moarte. 

În unele opinii populare, această existenţă continuată are loc adesea într-un tărâm 

spiritual, iar în alte puncte de vedere populare individul poate fi renăscut în această lume 

şi începe ciclul de viaţă nou, fără nicio amintire a ceea ce a făcut în trecut. În acest din 

urmă punct de vedere, astfel de renaşteri şi decese pot avea loc iar şi iar, continuu, până 

când individul câştigă dreptul să intre pe un tărâm spiritual, sau în Cealaltă Lume. 

Opiniile referitoare la viaţa de Apoi derivă din religie, ezoterism şi metafizică. 

Unele sisteme de credinţă, cum ar fi cele în tradiţia avraamică, susţin că morţii merg pe 

un anumit plan al existenţei după moarte, aşa cum este determinat de către un zeu, zei, 

sau alte judecăţi divine, pe baza acţiunilor sau convingerilor lor din timpul vieţii. În 

contrast cu aceste idei, în sistemele de reîncarnare, cum ar fi cele din tradiţia dharmică, 



natura existenţei este în continuare determinată direct prin acţiunile individului în viaţa 

care s-a încheiat, mai degrabă decât prin decizia unei alte fiinţe. 

……………………………. 

Nemorţi 

 

(Amanţii morţi,  Muzeul Artelor Frumoase, Straßburg) 

Nemorţii sunt fiinţe din mitologie, legende sau ficţiuni, care sunt decedate dar încă se 

comportă ca şi cum ar fi în viaţă. Un exemplu obişnuit este un cadavru re-animat de 

forţele supranaturale prin învierea persoanei decedate sau popularea corpului ei de o altă 

fiinţă (demon, de ex.). Nemorţii pot fi imateriali, ca de ex. fantome, sau materiali (stafii, 

vampiri, zombi, etc.) Nemorţii sunt prezenţi în cele mai multe religii, şi apar în multe 

opere de fantezie şi ficţiune de groază. 



Bram Stoker a folosit titlul The Un-Dead (Ne-mortul) pentru romanul Dracula (1897), şi 

utilizarea termenului în romanul său este în mare parte responsabil pentru sensul modern 

al cuvântului. Cuvântul apare în limba engleză înainte de Stoker, dar cu sensul mai literal 

de “viu” sau “nu e mort”, conform lui Oxford English Dictionary. Utilizarea lui Stoker a 

termenului se referă doar la vampiri, iar extinderea la alte tipuri de fiinţe supranaturale a 

apărut mai târziu. Cel mai frecvent, aceasta este folosit acum pentru a se referi la fiinţe 

supranaturale care la un moment dat au fost în viaţă, şi continuă să afişeze unele aspecte 

ale vieţii după moarte, dar utilizarea este extrem de variabilă. 

………………………………… 

Aspecte culturale ale morţii 

Înmormântarea în diferite culturi 

 

(Drig) 

În cele mai multe culturi, după ce au fost efectuate ultimele ritualuri şi înainte de 

degradarea semnificativă a mortului, rudele sau prietenii decid ce se va întâmpla cu 

corpul acestuia: de obicei, sau este incinerat, sau înmormântat într-un mormânt. 

Incinerarea este un obicei foarte vechi şi destul de obişnuit. Pentru unii oameni, actul de 

incinerare exemplifică conceptul creştin de “cenuşă în cenuşă”. Alte modalităţi includ 

înmormântare într-un mormânt, sau înhumarea corpului într-un sarcofag, criptă, 

mormânt, sau osuar, sau într-o structură de suprafaţă monumentală, cum ar fi un 

mausoleu (exemplul lui Taj Mahal), sau o piramidă (exemplu: Marea Piramida din Giza). 



O metodă de dispunere a corpului mortului în unele culturi este aşa-numita înmormântare 

în cer, care presupune plasarea corpul persoanei decedate pe un teren la înălţime (un 

munte) unde este lăsat păsărilor de pradă, ca în Tibet. În unele religii, păsările de pradă 

sunt purtători ai sufletului la cer. O astfel de practică poate, de asemenea, să se datoreze 

problemelor pragmatice de mediu, cum ar fi condiţiile în care terenul (ca în Tibet) este 

prea pietros sau greu de săpat, sau unde există puţini copaci pentru a fi ars. Întrucât unele 

religii locale budiste, ca în cazul Tibetului, cred că trupul după moarte este doar o 

cochilie goală, există şi alte modalităţi mai practice decât înmormântarea de eliminare a 

unui organism, cum ar fi să fie lăsat animalelor de pradă să îl sfâşie. 

……………………. 

Dispariţia omului ca specie 

Diferite scenarii au fost discutate în ştiinţă, cultură populară şi religie. Oamenii sunt 

foarte răspândiţi pe Pământ, şi trăiesc în comunităţi (interconectate) care sunt capabile de 

un anumit nivel de supravieţuire de bază în izolare. Exceptând pandemiile şi uciderea 

deliberată, pentru a se ajunge la extincţia umană la nivelul întregii planete ar trebui ca 

habitatul să devină de nelocuit, fără nicio posibilitate pentru om să stabilească un punct 

de sprijin extern Pământului. Acest lucru s-ar putea întâmpla în mod obişnuit în timpul 

unei extincţii în masă, un precedent existând în Permian-Triasic, printre alte exemple. 

Există scenarii de extincţie antropice în viitorul apropiat: anihilarea nucleară la nivel 

mondial, război total la nivel mondial, efecte disgenice, suprapopularea, pandemie 

accidentală la nivel mondial, colaps ecologic, şi încălzirea globală. În plus pot exista 

cauze naturale: impact meteoric şi vulcanism pe scară largă, sau evenimente hibride 

antropice naturale, cum ar fi încălzirea globală şi schimbările climatice catastrofale. 

Scenarii de extincţie cu cauze naturale au avut loc de mai multe ori în trecutul geologic, 

deşi probabilitatea de recidivă în termeni umani de viitorul apropiat este neglijabilă. Pe 

măsură ce tehnologia se dezvoltă, există o posibilitate teoretică astfel ca oamenii să poată 

fi distruşi în mod deliberat de acţiunile unui stat-naţiune, corporaţie sau individual, într-o 

formă de atac sinucigaş la nivel mondial. Există de asemenea o posibilitate teoretică 

conform căreia progresul tehnologic ar putea rezolva sau preveni potenţiale scenarii de 

extincţie. Apariţia unei pandemii cu o astfel de virulenţă şi contagiozitate încât foarte 

puţini oameni ar supravieţui bolii este un scenariu credibil. Deşi nu neapărat un 

eveniment de extincţie al omului, un astfel de scenariu poate lăsa doar foarte mici 

populaţii umane foarte împrăştiate, care ar evolua apoi în izolare. Este important să se 

diferenţieze între extincţie umană şi stingerea tuturor formelor de viaţă de pe Pământ. Din 

posibile evenimente de extincţie, doar o pandemie este suficient de selectivă pentru a 

elimina umanitatea, lăsând restul vieţii complexe pe pământ relativ neatinsă. 

………………………… 



Arta 

Sculptura 

Gisant 

 

(Gisant la Mausoleul Sun Yat-sen, China, Sursa: Px280 / Jgremillot, 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sunzhongshan.jpg, CC Attribution-Share Alike 3.0 

Unported license) 

Un gisant (din franceză: "culcat") este o efigie la orizontală pe un mormânt care descrie o 

persoană proeminentă decedată în timp ce moare sau ca un cadavru. Astfel de compoziţii, 

dezvoltate din Europa de Vest la sfârşitul Evului Mediu,în Renaştere, şi la începuturile 

timpurilor moderne, poate reprezenta decedatul într-o stare de "odihnă veşnică", cu 

mâinile încrucişate în rugăciune şi în aşteptarea învierii. Un soţ şi o soţie pot fi 

reprezentaţi împreună. Un important oficial sau lider poate fi reprezentat împreună cu 

atributele sale din birou sau îmbrăcat în ţinuta formală a statutului său oficial sau clasei 

sociale. 

Unele dintre cele mai cunoscute exemple sunt în Westminster Abbey din Londra, Sfântul 

Petru din Roma, Santi Giovanni e Paolo din Veneţia (douăzeci şi cinci dogi), şi Bazilica 

Santa Croce din Florenţa. 
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