
      Dragi prieteni, 
 

De multe ori de-a lungul vieţii 
evenimentele exterioare ne fac să 
atingem o altă stare a noastră de „a fi” 
decât cea obişnuită. Se spune că atunci 
„trecem pragul”...  
 
Pragul este o fereastră, un portal către o 
stare diferită de conştienţă pe care 
adesea îl trecem fără să ne dăm seama, 
în momentele în care cursul vieţii noastre 
se schimbă. Momente speciale, de obicei 
dificile, care ne tulbură atât prin 
intensitatea emoţiilor şi sentimentelor 
trăite, cât şi prin provocarea de a face  

Tabloul 23     faţă noilor situaţii...fiecare pe calea lui. 
    Cel care veghează    
 
Cum ar fi însă dacă nu am mai aştepta vreun eveniment exterior să ne facă 
să „trecem pragul” într-un mod de obicei inconştient, ci să-l trecem noi, din 
forţa noastră interioară şi din liberul nostru arbitru, într-un mod conştient? 
 
Unul din răspunsuri îl putem afla cu ajutorul portofoliului de picturi creat de 
Gerhard Reisch*, „O cale de cunoaştere în imagini”, în care 
activitatea de fantezie facilitează transmiterea misterelor legate de 
dezvoltarea fiinţei umane. Rudolf Steiner considera că este important pentru 
om să descopere lucrul cu fantezia iar ca student al său, Gerhard Reisch ne 
oferă această posibilitate în care fantezia poate facilita procese de activare a 
„Eu”-lui. Acest portofoliu de picturi este un vehicul unic în imagini, el însuşi 
un portal între pământ şi ceruri, între tărâmurile fizice şi eterice ale 
Pământului. 
 
De-a lungul proceselor pe care le vom explora ar putea avea loc întâlniri cu 
diferite fiinţe spirituale de dincolo de prag care devin interesate de 
activitatea noastră prin faptul că, în timpul lucrului, devenim mai permeabili 
faţă de lumea spirituală... şi putem învăţa multe de la ele! 
 
Vă invit să explorăm împreună posibilităţile pe care le avem, ca oameni 
moderni, de a „trece pragul” lumii fizice într-un mod cât mai conştient şi de 
a ne putea orienta în mod just dincolo de el, în lumea spirituală, prin 
strădania „Eu”-lui care, cu eforturi proprii, poate lumina acolo unde până 
acum a fost doar întuneric. 
 
Claudiu Pănculescu   



 
Doar cel ce îndrăzneşte mult, poate obţine mult. 
Doar cel ce cu curaj îndură marile lovituri pe care urcuşul 
Către munţii de la hotarul lumii le aduce sufletului, 
Este vrednic să vadă Tărâmul Zeilor. 
 
Doar cel ce păşeşte fără teamă când sufletul se cutremură din 
străfunduri, 
Când fiinţa umană pământeană este adusă la nimicnicie, 
Doar lui îi e dată în mod just puterea de a vedea lumina  spiritului. 
 
Gerhard Reisch 
 
 
Locaţie: Brașov, adresa exactă urmează a se stabili 
 
Data: o dată pe lună (sâmbăta), începând cu  
 
Sâmbătă, 13 Oct.2012, între orele 15:00 – 18:00 

  
Cost participare: 35 ron/întâlnire 
 
Info suplimentare şi înscrieri: Claudiu Pănculescu (0723 144 201) 
 
Înscrieri Brașov: Mircea Jurcovan (0723 397 852; 0755 175 483) 
 


