
„La mijloc, între activitatea formatoare a gândirii şi 
activitatea creativă a voinţei, fiecare individ îşi 
configurează emoţional propria individualitate – cea 
mai mare, mai pasionată, elevată, preţioasă şi 
vindecătoare operă de artă din întreaga noastră 
evoluţie... „Eu”-l uman”.    

“… Uitaţi-vă la o imagine, închideţi ochii, ea trăieşte 
în sufletul vostru, puteţi lucra mai departe cu ea în 
mod creativ, ca şi cum aţi modela, fără să vă uitaţi 
insistent la imagine. Imaginile se metamorfozează 
spa   spaţial şi temporal în suflet, depinde de cum 
dec decide fiecare să lucreze cu ele”.  

Tablourile create de Gerhard Reisch nu sunt obişnuite, ele provin din tărâmul 
eteric al Pământului. Experienţa interioară profundă trăită pe frontul Primului 
Război Mondial, precum şi calea urmată ulterior ca discipol al lui Rudolf 
Steiner (descrisă de acesta în lucrarea „Cum să dobândim cunoştinţe despre 
lumile superioare”), i-au fost călăuze sigure pe drumul cunoaşterii lumilor 
spirituale. Propriile experienţe meditative au fost exprimate artistic într-o 
OPERĂ pe care cu smerenie a pus-o în faţa omenirii, dintr-o iubire şi empatie 
profundă faţă de semenii săi. 

 “Suntem implicaţi aici într-o operă artistică extraordinară; tablouri care, în 
timpul unei întâlniri, pot fi remodelate prin exerciţiul conştienţei. Aceasta 
este în acord, de ex, cu convingerea lui Rudolf Steiner că o operă de artă ia 
de fapt fiinţă cu adevărat în momentul întâlnirii dintre conştienţa perceptivă 
a observatorului şi obiectul creat de artist. Probabil că din acest motiv 
Gerhard Reisch a dorit să spună acest lucru în legătură cu opera sa, cum că 
“tablourile mele nu trebuie văzute ca opere de artă, pentru că adevărata 
operă de artă este creată doar atunci când tu te angajezi în mod liber într-o 
întâlnire cu imaginile mele, şi doreşti de asemenea să devii activ dpdv 
artistic, prin a urma o cale care îţi permite, de asemenea, să-ţi transformi în 
mod creativ viaţa prin dezvoltarea “Eu”-lui tău”.    

Prin lumina pe care „Eu”-l său uman o răspândea tot mai mult pe măsură ce 
înainta pe “calea incomodă, abruptă” a situaţiilor sale biografice şi a lucrului 
cu el însuşi, Gerhard Reisch a putut astfel să ofere omenirii secvenţe unice 
cu ajutorul cărora se poate lucra pe calea dezvoltării sufletului conştienţei, în 
sec. 21. Aceste imagini funcţionează ca portaluri, fiind instrumente deosebit 
de puternice ce permit accesul spre profunzimi spirituale deosebite, atunci 
când căutătorul este pregătit să le atingă, căci “puterea vindecătoare a 
artei… este dezvoltarea “Eu”-lui.                                                                                                   
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            Cel care veghează  


