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Imaginaţia 

"Principalul efort pe care trebuie să-l faci pentru a 
te trezi este ca tot timpul să vezi ceea ce este în 
prezent şi să eviţi să fii în imaginaţie." Robert 
Burton 

Amintirea de sine, deşi este simplă, devine totuşi 
greu de atins datorită barierelor psihologice ce 
împiedică divizarea atenţiei. Cea mai răspândită 
dintre aceste piedici este ceea ce a Patra Cale 
numeşte imaginaţie. Imaginaţia include reveria, 
asocierile întâmplătoare, introspecţia, anticiparea 
viitorului, rememorarea trecutului precum şi 
imaginarea diverselor lucruri despre sine şi despre 
alţi oameni. Imaginaţia este un flux invizibil în care 
mintea se scaldă, dar există şi semne vizibile ale 
acesteia. De exemplu un om cu ochii ficşi şi 
transparenţi este ‘pierdut’ în imaginaţie. Conştienţa 
de sine şi de ceea ce îl înconjoară este absentă, el 
fiind absorbit în întregime de mecanismele interne 
ale imaginaţiei. Deşi din punct de vedere fizic 
acesta se află într-o stare de conştienţă trează, din 
punct de vedere psihologic el a alunecat în 
imaginaţie, în tărâmul viselor. Majoritatea 
oamenilor nu văd nici un rău în aşa ceva, în parte 
pentru că este ceva atât de comun, în parte pentru 
că este plăcut să fii în imaginaţie şi, în final, pentru 
că pare a nu fi necesar să înlocuieşti imaginaţia cu 
prezenţă.  

Un alt tip de imaginaţie poate să apară în situaţia în 
care, de exemplu, admiri o privelişte sau asculţi 
expunerea unei idei, dar de fapt începi să te 
gândeşti - să-ţi imaginezi – o altă privelişte similară 
sau o idee înrudită. Cu alte cuvinte, în loc să vezi 
sau să auzi ceea ce este de fapt în faţa ta, vezi şi 
auzi propria ta imaginaţie. Poate părea absurd la 
început, dar de fapt devenim ceea ce ne imaginăm. 
Cu alte cuvinte, noi (conştienţa noastră) dispărem 
în fluxul imaginaţiei şi suntem mistuiţi de subiectul 
imaginaţiei noastre. Imaginaţia se poate manifesta 
şi când vorbim (incluzând vorbitul cu sine însuşi), 
când suntem activi (ca atunci când eşti tot timpul 
ocupat), sau când mâncăm (absent, frenetic sau 
într-o stare ca de transă ca atunci când citim în 
acelaşi timp). Acelaşi lucru se petrece atunci când, 
în loc de a fi doar prezent în timp ce te speli pe dinţi 
dimineaţa, devii preocupat (în imaginaţie) de ziua 
care începe şi pierzi aproape toată conştienţa legată 
de locul unde te afli şi de ceea ce faci. Să-ţi 
imaginezi sau să rememorezi incidente legate de 
alţi oameni este un alt mod prin care conştienţa 
este în mod repetat sacrificată şi înlocuită  de 
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Reflecţii asupra imaginaţiei   

 
Fiecare centru are forma sa proprie de 
imaginaţie. Toţi centrii pot fi satisfăcuţi cu ceva 
imaginar în loc de ceva real. Reveria nu 
urmăreşte nici un scop şi nu caută nici un 
rezultat. Oamenii nu pot vedea o ieşire doar 
pentru că sunt hipnotizaţi. Imaginaţia este forţa 
care îi ţine într-o stare hipnotică. A fi trezit 
pentru om reprezintă a fi ‘dehipnotizat’. George 
Gurdjieff   

 
În prima stare omul este scufundat în vise. Apoi 
omul se trezeşte. La prima vedere aceasta este o 
stare de conştienţă foarte diferită. Se poate 
mişca, poate vorbi, poate face planuri ş.a.m.d. 
Poţi lesne gândi că se află într-o situaţie mult 
mai bună decât aceea când era adormit. Dar 
dacă mergem ceva mai adânc, dacă privim în 
lumea lui interioară, vom vedea că el se află în 
aproape aceeaşi stare ca atunci când era 
adormit. Imaginaţia este întotdeauna gata să 
lucreze în noi şi să ne înşele. Peter Ouspensky  

 
Excreţia mentalului este reprezentată de 
imaginaţie, care este o producţie continuă de 
imagini inutile, subprodusul percepţiilor trecute, 



imaginaţie. Toate aceste manifestări pot părea 
nedăunătoare şi chiar necesare vieţii, totuşi 
adevărul este că fără prezenţa conştientă a atenţiei 
divizate, imaginaţia distruge conştienţa necesară 
pentru a promova amintirea de sine. Pe scurt, ne 
ţine adormiţi. 

Când auzi prima oară despre imaginaţie, este 
posibil să o percepi ca pe o excepţie de la starea 
alertă normală a minţii. Nu suspectezi faptul că 
imaginaţia constituie regula în realitate; că este o 
funcţie automată făcută să interfere cu fiecare 
moment al vieţii tale; că fără să-ţi dea seama, îţi 
imaginezi chiar şi cine eşti tu şi cum apari în faţa 
lumii. Dar când afli despre divizarea atenţiei şi 
încearci să-ţi aminteşti de tine însuţi, poţi treptat să 
începi ‘să te trezeşti’, prin faptul că realizezi din ce 
în ce mai des cum starea ta de conştienţă este 
îndepărtată de către imaginaţie; cum uiţi să-ţi 
aminteşti de tine însuţi şi că amintirea de sine nu se 
întâmplă niciodată de la sine. De fapt, încercarea de 
a-ţi aminti de tine însuţi demonstrează ce putere 
are imaginaţia asupra vieţii interioare a fiecăruia. 
Aceasta arată de asemenea ce ar putea să însemne 
să scapi de imaginaţie şi să devii mai conştient de 
realitatea fiecărui simplu moment. 

Întreruperea şi înlocuirea imaginaţiei 

Aşa cum explică dl. Ouspensky, imaginaţia este 
rezultatul atenţiei necontrolate. Aşadar, calea de a 
lucra împotriva imaginaţiei, constă din obţinea 
controlului atenţiei şi focalizarea atenţiei asupra 
prezentului: să priveşti, să asculţi, să guşti, să 
acţionezi cu prezenţă. Poate ajuta foarte mult să  
încetineşti ritmul a ceea ce faci, să faci doar un 
lucru odată, să fii realmente foarte atent la ceea ce 
te înconjoară. Dar chiar şi aceste eforturi reprezintă 
doar un prim pas. Pentru a fi realmente eforturi 
conştiente, eforturi care promovează prezenţa, 
acestea trebuie să conţină atenţia divizată a 
amintirii de sine. Aceasta înseamnă să fii conştient 
că priveşti atunci când priveşti, să fii conştient că 
asculţi atunci când asculţi, să fii conştient că 
acţionezi atunci când acţionezi, indiferent de ceea 
ce faci. Mai mult, amintirea de sine trebuie 
susţinută secundă de secundă. Aceasta este 
principala dificultate. Să iniţiezi divizarea atenţiei 
este un lucru. Să o prelungeşti este un altul. Atât 
de alunecos este firul delicat al amintirii de sine 
încât necesită o stăpânire a practicii precum şi 
voinţă, în principal voinţa de a continua să înfrângi 
multiplele forme ale imaginaţiei. Puţini oameni 
suspectează că această acţiune continuă de a 
înlătura şi de a nu permite imaginaţiei să se 
manifeste este de fapt bătălia pentru propriul suflet. 
Cum a spus Robert Burton, “Imaginaţia preia locul 
sufletului tău, prezenţa sufletului tău” şi “a 
întrerupe imaginaţia prin amintire de sine este cel 
mai dificil lucru pe care un om îl poate face”. 

ce trec prin creier într-un flux continuu şi fără 
nici o semnificaţie. De fapt, visarea continuă zi şi 
noapte, fără întrerupere. Rodney Collin  

 
Când te laşi dus de imaginaţie, ceva mare 
dispare în spatele a ceva mic. Imaginaţia este 
starea naturală a maşinii. Scopul imaginaţiei este 
acela de a înlocui prezenţa cât mai repede cu 
putinţă. De aceea, atunci când eşti prezent, 
aceasta îţi oferă o ispititoare arie de subiecte 
pentru  a te rătăci. 
Robert Burton  

 
Îndepărtează imaginaţia. Opreşte trasul sforilor. 
Limitează-te la prezent. 
Marc Aureliu  

 
Dacă nu ţii mintea ocupată cu un subiect anume 
care să o ţină în frâu şi să o controleze, aceasta 
se va risipi în dezordine în domeniul vag al 
imaginaţiei.  
Michel de Montaigne  

 
Dacă acumularea de false imaginaţii este 
îndepărtată, va apărea iluminarea. 
Buddha  

 
Momentul prezent zăboveşte puţin, apoi alunecă  
degrabă. 
Abraham Lincoln  

 
Nu există alt timp în afară de timpul prezent. 
Plotin  

 
Dacă eşti în Gyros, nu-ţi lăsa mintea să 
zăbovească asupra viaţii din Roma, iar dacă eşti 
la Roma, nu-ţi lăsa mintea să zăbovească asupra 
viaţii din Atena. Epictet  

 
Dacă iei aceste fantezii drept reale, acestea te 
vor afecta şi te vor îndepărta din ce mai mult de 
starea de linişte. Maestru Zen  
 

 

 


