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GÂNDIREA ASUPRA GÂNDIRII 

Gândirea nu poate gândi asupra sa însăşi, ci numai asupra a ceva gândit – asupra a
ceva regândit sau asupra a ceva creat. Însă creaţia nu stă în puterea conştienţei. 

Dacă însă gândirea încearcă să gândească asupra sa însăşi, este vorba de noţiunea
abstractă de gândire – gândirea este atunci abstractă, pentru că în spatele ei nu se
află  nicio  experienţă,  ci  numai  experienţa  gânditului  –  iar  prin  aceasta,  mişcarea
gândirii,  care în cazul cel  mai favorabil  începe să curgă, este limitată la domeniul
abstracţiunilor. Este posibil ca printr-o concentrare suficientă să străfulgere o intuiţie
nouă;  fără  o  exersare  pregătitoare,  fără  exerciţiul  concentrării!  juste  asupra  unui
obiect, acest lucru este puţin probabil să se întâmple. Dacă totuşi se întâmplă, atunci
intuiţia formează o realitate; aceasta devine mai departe tema concentrării şi decurge
în  mod  iust  în  continuare,  pentru  că  abia  de  acum tema  este  o  realitate.  Orice
realitate pătrunde în conştienţă prin intuiţie. În cele mai multe cazuri, abstractizarea
nu poate să producă mişcarea intuitivă; abstractizarea pune în mişcare numai gânduri
abstracte.  Dacă alegem gândirea drept temă, atunci  ea îşi  îndreaptă atenţia şi  se
concentrează asupra unei noţiuni abstracte şi, prin aceasta, atenţia nu exercită gestul
dăruirii. Aceasta apare mereu în opoziţie cu un cu totul altul. 

Mişcarea  care  are  loc  prin  concentrarea  asupra  unui  obiect  constă  în  aceea  că
gândirea,  uitând  de  sine  însăşi,  se  cufundă  cu  totul  în  obiect.  Nu  mai  este  nicio
gândire, este  acesta:  obiectul, despre care se arată, iar şi iar, că  el  este gândirea.
Această descoperire trebuie să devină experienţă şi nu este permis să rămână doar
ceva gândit. Intuiţia prezentă în obiect, obiectul, este o creaţie a omului. Realitatea,
adevărul obiectului, este această intuiţie. Ea constituie obiectul şi curge în percepţia
obiectului, atunci când îl percepem cu adevărat, şi licăreşte mai departe sub cenuşa
reprezentării obiectului, atunci când îl evocăm din nou. Spre această intuiţie năzuieşte
concentrarea. Pentru că ea este realitatea, gândirea se poate uita pe sine în temă; şi
în timp ce renunţă la sine şi se uită pe sine, îşi uită caracterul abstract, de oglindire. 

Este limpede că gândirea asupra gândirii  nu poate realiza  această  uitare de sine,
pentru că ea se gândeşte la sine însăşi, este atentă la sine, iar această Sine nu este
nicio realitate intuitivă, ci o abstracţiune. 

Percepţia sau „observarea” gândirii – a procesului de gândire – sau experimenta rea
sa porneşte de aceea de la evocarea a  ceva,  de exemplu, a unui obiect sau a unei
noţiuni-imagine, cum ar fi noţiune a de triunghi. În acestea ea se poate cufunda, în
acestea ea poate  să  uite  de sine.  Această  stingere  de  sine,  uitare  de sine,  este,
condiţia necesară pentru străfulgerarea intuiţiei. Această străfulgerare este, de fapt,
adevărata  concentrare,  menţinerea  fulgerului:  zăbovirea  în  acesta,  în  adevărata
gândire  şi  nu  în  gândit.  Numai  în  acest  element  procesul  gândirii  poate  deveni
experienţă, gândire vie, care nu este deja ceva gândit. 

Uitarea de sine este uitarea de sine a egoului şi este asemănătoare cu gestul care
întotdeauna este prezent în percepţie, în primul moment al percepţiei. Uitarea de sine
a egoului face loc apariţiei adevăratului subiect, care nu poate fi realizată cu forţa,
prin  constrângere  sau  prin  „dexteritate”.  Această  apariţie  este  ceva  cu  totul
neaşteptat, de neimaginat pentru gândirea abstractă a egoului. 

Experimentarea gândirii  sau a atenţiei  nu este vreo „surprindere” a gândirii  sau a
atenţiei, nicio apropiere de momentul prezent al ei, fie şi la o distanţă infinit de mică –
omul  nu  ajunge aici  printr-o  astfel  de apropiere  la  infinit.  Este  vorba  de un gest
calitativ diferit, prefigurat, însă nu şi realizat, în orice act de atenţie, care se îndreaptă
spre ceva, spre ceva care la început este altceva decât atenţia însăşi. Acest lucru este
necesar pentru ca îndreptarea atenţiei asupra sa, care constituie mereu un obstacol în



calea dăruirii, să se stingă. Concentrarea este dăruire deplină; ea este asemănătoare
dăruirii,  care este prezentă în mod inconştient în actul  percepţiei,  şi  care precede
percepţia  secundară,  obişnuite.  Cauza  fundamentală  a  distragerii  atenţiei  este
îndreptarea acesteia asupra sa. Experienţa gândirii, a atenţiei – contemplaţia –, nu se
poate realiza în domeniul gândirii oglindite. Din gândire a oglindită se poate ieşi numai
prin evocarea, cultivarea intensităţii intuitive. Şi numai această gândire poate deveni
experienţă. 

Şi meditaţia are, la rândul său, o temă care trebuie să fie o realitate. Câtă vreme ceva
este abstract, aceasta nu este Nimic. Însă pentru oamenii de astăzi este justificat să
se îndrepte  spre  astfel  de teme, care  au  drept scop „cunoaşterea”  gândirii  sau a
percepţiei. De aceea, în Pragul lumii spirituale drept primă temă este recomandat: 

„Când gândesc mă simt una cu curgerea procesului universal? 

MEDITAŢIA 

Într-un obiect creat de om este incorporată o idee; această idee este căutată prin
exerciţiul  de  concentrare.  Omul  întâlneşte  această  idee  în  copilărie,  când  se
familiarizează cu obiectul. Când mai târziu vede obiectul şi îl recunoaşte – când îl vede
cu  adevărat  –,  ideea  se  află  în  fundalul  vederii.  Atenţia  însă  nu  este  niciodată
îndreptată spre idee, ci asupra obiectului recunoscut în lumina ideii. Ideea rămâne în
domeniul intuitiv al conştienţei; în supraconştient. 

Faptul că îl recunosc, că îl folosesc, că este obiect, acel obiect – pentru aceasta este
necesară înţelegerea. Înţelegerea este necesară şi pentru prima creare a obiectului
respectiv; aproape aceeaşi înţelegere ca şi cea pentru recunoaşterea lui. Însă prima
înţelegere  nu  înţelegea  încă  un  ceva,  un  acela;  nu  exista  încă  niciun  obiect:
înţelegerea nu avea deocamdată niciun obiect. Obiectul era numai înţelegere, era în
înţelegere, înţelegerea l-a scos la lumină. Obiectul este înţelegerea. 

Ideea este căutată prin funcţia obiectului. Funcţia este reprezentată printr-un şir de
imagini, şi nu ideea, câtă vreme nu e vorba de funcţia întreagă, pură, ci numai de o
posibilitate,  o  materializare.  Funcţia  este  cu  adevărat  suprasenzorială.  Ea  conţine
toate ‚posibilităţile sale de realizare. Adevărata funcţie este ideea însăşi. 

De aceea, conştienţa obişnuită nu este în stare să caute şi să găsească funcţia, adică
ideea, într-un mod direct, prin speculaţie dialectică. Pregătirea conştienţei constă în
crearea  condiţiilor  pentru  privirea  intuitivă:  concentrare  a  conştienţei,  liniştea
lăuntrică,  eliberarea  de  asociaţii,  imobilitatea  atenţiei  –  trecerea  prin  experienţa
neputinţei în raport cu perceperea ideii –, eliberarea atenţiei de obiect, rămânerea-în-
sine a acesteia, fără obiect. 

Prin această pregătire şi prin formularea cea mai exactă şi creativ posibilă a funcţiei,
care totuşi nu va putea fi niciodată cuprinsă printr-o formulare, prin experimentarea
insuficienţei formulării ne apropiem de idee. Cum această funcţionare este mişcare,
ideea însăşi nu poate fi formulată, exprimată prin cuvinte. Ceea ce putem exprima
prin cuvinte devine posibil prin faptul că ideea este în mod supraconştient la dispoziţia
noastră. Şi de aceea conştienţa trebuie să se schimbe, pentru ca ideea să poată fi
privită.  Nicio  idee  nu  poate  fi  exprimată  printr-o  altă  idee,  pentru  că,  în  mod
consecvent, şi aceasta din urmă ar cere la rândul ei alte trimiteri clarificatoare. Pentru
ca o idee să poată fi clarificată, ea trebuie să fie deja acolo. Iar clarificarea trebuie să
întâlnească o înţelegere,  pentru a putea conduce spre contemplarea ideii  –  ca să
poată fi o clarificare. Ideea nu este ceva închis – nu poate fi închisă în alte idei şi nici
în  cuvinte.  Atenţia  poate  fi  intensificată  prin  concentrarea  asupra  obiectului  sau
funcţiei. În acest fel, după ce obiectul, care a fost mereu numai un pretext, nu mai
constituie ţelul concentrării, ea va putea fi salvată apoi de la disipa rea pricinuită de
căutarea ideii sau de deschiderea pentru receptarea străfulgerării ideii. Într-un mod ne



ştiut, omul îşi pregăteşte astfel intuiţiile sale. 

Când este epuizată descrierea funcţiei, izvorâtă din apelarea supraconştientă la idee,
cu timpul devine posibilă presimţirea ideii dincolo de cuvinte, experimentăm caracterul
ideatic al obiectului şi, în acelaşi timp, faptul că ideea creatoare a obiectului şi intuiţia
ce o recunoaşte sunt identice. Prin căutare, chiar şi inconştientă, ajungem în final la
înţelegerea  fără  cuvinte,  liberă  de  orice  formulare;  a  ideii:  contemplarea  ideii.
Zăbovirea  în  această  contemplare  a  ideii  este  a  doua  etapă  a  exerciţiului  de
concentrare, conţinută în mod tacit în prima etapă, ca un şir de experienţe realizate
prin 
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