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^ Palestra

ORIGENS DA ALQUIMIA:
TRADigOES EXTROVERTIDAS E INTROVERTIDAS

Antes de iniciar a interpreta^ao de um texto especifico, pretendo

apresentar-lhes um pequeno resume da hist6ria da alquimia do ponto de

vista psicologico. Seu nascimento tev& lugar quase que na mesma epoca

em que Cristo nasceu. Houve algumas tentativas inciplentes no priraeiro

seculo antes de Cristo, mas foram dificeis de rastrear, Assim, pode-se^

dizer que a alquimia comegou go seculo I a,C., com um periodo flo-

rescentc rta Grecia nos segundo e terceiro~s5culos, seguiao per um '

dedinio_gradual^4U&iurou_at6j0^6 esse periodo,'

OS principais textos foram transportados e traduzidos para o ^rabe, e no

s6timo e no oitavo s6culos, nos diferentes pequenos pafses ^rabes, houve

outre periodo florescente, ap6s o qual a alquimia evoluiu para a hist6ria

da quimica, seguindo o mesmo caminho que toda a fisica e a matem^tica.

For volta do seculo X, retornou & civiliza^ao crista atrav^s dos Srabes e

dos judeus na Espanha e na Sicflia, e de lA invadiii os paises ocidentais,

uniu-se a filosofia escol^stica e assim prosseguiu em seu desenvolvimento

ulterior. A^ciencia da quimica antiga 6 simplesmenteAhLst6na^de um
ramo apenasdas ^iencias naturais^m geral.

A alquimia, no sentido mais estrito da palavra, tevc Uois pais : a

fllosofia racional grega,^^_pode-se dizer, uma filosofia da natureza

(refiro-me principalmente aos fil6sofos gregos pr6-socratIcos, como Em-

pedocleSj^Tales de Mileto, etc., e Heraclito) por um ladcL^Alecnologia,

ggipcia_porjiiitro. Os filosofos gregos, que, como todos voces sabem,
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miciaram o pensamento racional considerando os problemas relatives h

natureza, & mat6ria, ao espago e ao tempo, praticamente nao faziam

experiencias, ou faziam poucas. Suas teorias sag apoiadas por certas

obscrvagogs^jnaj nunca Ihes ocorreu, na verdade, expenmenla-Jas efe-

tivamente. Por outro lad67havia, no Egi^to, uma t6cnica qufmico-magica
altamente desenvolvida, mas em geral os egipcios nao pensa^jna_re$-
peito dela, DenTIiTosoficaVnem teoricamente. Havia^implesmente a

transmissao, por certas ordens sacerdotais, de receitas praticas acres-

cldarde"a3guma]^^pfesenta^^ e m^gica mas, eu diria, desa-

companha3ajej;eflexao teorica. Quandojis_duasJ£jaii&ndas_dasc^

ligasoesgrega_eegipcia &e encontraram, uniram-se num casamento muito
fecundoLe^^dojgual j_a]quimia foi fruto. Voices .sabenTquTlodoros'
concdtgs_basicQS e^imJa^lidgs^^^^sTca moderna sao originlnos^cfa"
filosofia^grega: os conceitos de mat6ria e cspago , o problema do tempo
(pensem em Zendo); o^nceito de energia, que estaria presente em
Herdclito; o conceito de partfcula criado porLeucipo e Democrito; o con-

ceito de afmidade dos elementos, a ideia dos quatro elementos, que pre-

valeceu at6 os seculos dezesseis e dezessete na civilizagao ocidental -

todos esses conceitos foram criados pelosifil6sofos gregos pr6-socraticos

e pelos parcialmente pr6-socrdticos.

Na Gr6cia, ocorreu, pela primeira vez^ uma mudansa„dgjyiiaaL35.sao

''?%^l^_^ "^^'^ojog^^^ ^^ existencia

j

omundo para umaJvisaQjilosofica,

no sentido de que os conceitos t^sicos^^ram Filosoficos, mas^mda
permeados, por assim dizer, de mand mitologico. e asspciados, numa
medidamuitojgrande, com o que hoje chamariamos de projecoes psjco-

I6gicas. Uma destas id^ias ~a saber, a de que os elementos basicos do
universo sao formas matemSticas, foi cnada pelos pitagoricos, e con-

tinuada, com ligeiras altera^oes, por Platao, e 6 agora novamente impor-
tante na teoria de Heisenberg e na fisica quantica. Desse modo, podem

^etjjue^d^majmhajri^^ pronunciada que vai da filosoFia grega k
ciencia moderna mesmo naolendo nunca ocorrido aoTgregos a id6ia de
efefuar ti^tesjprSticos^ "'"

"

P-OLQutro lado, noE^o, as t6cn|cas foram altamente des.envdlvidas

mas - e isto 6 muito importante - essas^tecnicas quimicas eram usada?

quase que exclusivamente num determinado^anipo~ar\idiErrdigio5a':Se"
voces forem ao Egito e examinarem os remanescentes de sua arte reli-
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giosa, ficarao espantados com o fato de que praticamente tudo all

consisteem representa^oesrdigiQsas que se relacionam com a vida ap6s

a morte. Para darum exemplo: os egipcios viviam era miser^veis casebres

de barrOj que evidentemente desapareceram, Nao ha uma tinica casa

particular egipcia que tenha sobrevivido. Mas suas grandes edificagoes,

as piramides, sao os seus tfimulos, Certa vez» quando Jung observou aum
sheik que era surpreendente o fato de os egipcios nao possuirem boas

casas para morar enquanto vivessemj embora empregassem toda a sua

energia na construc^ao dos tiimulos, o arabe sorriu e respondeu: "Bern,

por que alguem se preocuparia em construir uma casa para setenta anos

de sua vida aqui? E mais importante construir uma casa para a sua vida

na eternidade!" Para ele, era exataraente esta a coisa natural a ser feita.

Uma enornie4iarcela.daenergi^ egipcios era direcionada para a vida

ap6s a morte, e sua principal preocupagao era~a'de~que fossem execu^

tados os tipos de rituais corretos, etc., dcjgangira que a vida ctgr^ge-
pois da morte estivesse perfeitamente assegurada. A civilizagao egipcia

6 tipicamente africana e nao mediterranean EJes acreditavam que pela

preservagao do corpo, do cadaver, podia-se garantir a imortafi^adc^daT

alma de uma mangira t6cBica, mdgica, e que a imor talidade era atingida

pela transformagao da pessoa na Divindade c6smica, Por um lado, os

egipcios tinham um panteao com muitos deuses^ mas por outro, eles

acreditavam que havia uma linica Divindade c6smica, que era ^s vezes

identificada com Atum, ou com Nun, ou com o deus Ra numa forma

diferente, ou com o Osiris cosmico
,
por vezes tambcm chamado a alma

BA do universo. H^ diferentes nomes, de acordo com as diferentes

provincias no Egito, mas a ideia basica e a de que ha uma especie de

espfrito cdsraico que reina sobre todos os diversos deuses do panteao

egipcio, um deus que 6 o espfrito do universo que tudo penetra, que reina

sobre todos os outros deuses e os pode absorver, O morto iria, gradativa-

mente, transformando-se naquele deus, Ele tomava parte num grande

processo mitologico que era, por assim dizer, um espelho da situagao

cosmica global em que o egipcio acreditava viver.

Ja perto da metade do antigo imp6rio, um dos deuses do panteao

e^pcio tornoU"Se mais e mais dominante, Como o profesiorTlrTacob-

sohn mostrou, tratava-se do deus solarRa> Isso corresponde a um tipico

desenvolvimento da consciencia. Essa foi a 6poca em que floresceram as
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artes de escrever e de gravar, a matem^tica, a medigao e o mapeamento

dos campos, etc, Pela primeira vez no imp6rio egfpcio foram deixados

registros. H^ agui uma coincidgnda: quando o deus Sol, que 6 urn

prmciBJaarqug^tipico d^co torna-sc prcdominante numa dvi-

U?§S§Oj^Mjiji^ subito aumento da consciencJa racionaK Mas, natural-

mente, atrav^s disso surge tambfim uma divisao, da qual ainda sofremos,

a saber, que certos aspectos da vida psiquica do indivfduo, certos estados

de espirito e certos impulses, nao se conforraam com as regras vigentes,

Todo aquele que possui um pedago de terra sofre a tentagao de, durante

a noite, mudar a posigao da pedra que demarca seus limites, e depois

dissimular, dizendo: "Ora, vejam! A pedra csti aqui\ logo 6 aqui que fica

a linha demarcatoria," Esta e a antiga luta por territ6rio que os animals

jd levavam consigo, e que ainda trazemos deotro de n6s. Os camponeses

da Suiga ainda fazem isso &s vezes. A noite^ eles movem as pedras

demarcat6rias e 6 por isso que precisamos ter registros de propriedade

de terras. Pode-se portanto dizer que termina a fase em que prev^giam

as^grasinstin^^ seres humanos^ que^ao

baseadas em impulses, agressJvidade e contra-agressividade, com o con-

seqiiente estabelecimento de uma determinada forma de relacionamen-

to "He animais vivendo ern grupos e lutando por seus terrii6j:iQs -^e,desta^

maneira grande parte da impukividade individual e instintiva foi con-^

trolada por regras fixas de lei e ordem, coincidindo com o dorainio do

deus solar Rd^^^_,

FoBer-se-ia dizer, portanto, que parte da individualidade primitiva

dos egipcios foi nessa 6pQca para o inconsciente, e com ela tamb^m um
cerf6"l[^ecfo'd^~aiHo^n^^ aspecto da vida comu-

nitarIF egipcia concgntrou-se na imagem arquetipica do deus _^iris,

Osiris , ao.contr^rio do deus Sol, ordenador^elegislador, era o deus

sofredor. Representava o aspecto passivo e sofredor da natureza e da

psique. As hist6rias da religiao sempre o representam como o deus da

vegetagao, nao por6m a vegetagao no sentido concrete, mas sim a vege-

tagao enquanto simbolo do seu ser:^^agpiilo que nao se move^^^uejaQ^

temyontade pr6pna, que 6 a cojsa^mais sofredora^n^ face da terra, e isto

ocorrjajo^^^gQ davida comunitaria da civiliza^ao egipciaTl^^artg

Osiris de sua natureza, estava tamb6m escondida a verdadeira cons-

ciencia que os egipcios possufam de sua pr6pria individualidade^ em
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contraste com o principio de conscicncia dominante e coletiva, Desse

modo, o^corpp gMaya^assoda^^o^^ ideia da alma Ba .

No ensaio do professor Jacobsohn^ que apareceu em ingles em

TimelessDocuments ofthe Soul [Documentos Eternos da Alma], editado

pela Northwestern University Press, na s6rie Shidies do C,G. Jung Insti-

tute, voces encontrarao a famosa discussao entre o Homem cansado do

Mundo e sua alma BS, al6m de copiosa documenta^ao sobre tudo o que

Ihes estou contando agora resumidaraente, a saber, que a verdadeira

individualidade pr6-consciente e a consciencia individual do homem

ainda estavam naquele tempo projetadas na alma Ba, Br nra normak

mente representada no Egito por uma estrela ou por um p^ssaro. No
ensaio de Jacobsohn voces lerao que o homem, durante toda a sua vida,

nao estava ciente de sua alma BA, uma vcz que, enquanto individuo, vivia

de acordo com as regras egipcias, a ponto de ser obrigado a jurar, ao set

julgado ap6s sua morte, nao ter praticado toda uma lista de coisas. Isto

tornou-se famoso como a assim chamada confissao negativa: "Eu nao

roubei, eu nao desobedeci a lei, eu nao fiz sacrificios ao deus, eu nao../\

e assim por diante. Como aponta Jacobsohn, trata-se, claramente, de

uma bela lista de mentiras, pois, como todo o mundo, eles tinham feito

todas essas coisas; mas a id6ia de mentir dessa maneira aos deuses depois

da morte nao era uma mentira, mas uma declaragao: ''Eu nao ousaria

violar a regra coletiva," Fois ousar dizer: "Sim, eu fiz isso", implicaria

individualidade; sifinificaria^encarar o falo^e^que se quebrara as regras^

e isto era proIBido, Os egipcios identificavam-se a tal ponto com o corpo

dommante coletivo na moral e nas id6ias que nao podiam admitir seus

impulsos pecaminosos nem mesmo para si proprios*

Em condigao normals, a alma BS seria encontrada somente ap6s a

morte; antes disso nao se deveria, em absoUito, estar ciente de sua

existencia. Ela surgiria, por assim dizer^ da morte e do processo de

mumificagao, Mas no ensaio em questao, porem, o ''Homem Cansado do

Mundo" e um homem a quern, ainda em vida, sua alma Ba fala repen-

tinamente, no momento em que ele esta prestes a cometer suicidio. Daf

resulta uma famosa e vibrante conversa entre os dQis,^crcditava-se que

tai encontro com o nucleo da individualidade da pessoa ocorria apenas

ap6s_a morte^^endo a alma Ba imortal e individual, o aspecto eterno do

ser humana Tornar-se um com a alma Ba significava, portanto, dedi-

11
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car-se e tornar-se um com a unicidade do universo. Os egipcios acredita-

vatnque, de umajnandrajnagica pcla prcscrvagao do corpo^ rcalizariam
essatare^j^jiesse ponto tocamos na queslao da uniao entre a^guimica

e a religiao^ uma vez que o principal proccdimento quimico dajnumifi-

cagao consistraernMi^ numa base de sodio, Ora^ a raiz da

palavraTatina para o sodio, natrium, 6 n-t-r e significa '*Deus"< I^ortanto,

issojdgmli£aMa.iitnple^^

Prima Divina*', ou substancia^de Deu s, ate que Ficasse totalmente^m-

bebido nela e se tornasse eterno. Os cadaveres efetivamente encgreciam

e se solidificavam, e o pretume das mumias que podemos ver em qualquer

museu 6 conseqiiencia da agao do s6dio. Desse modo, o cadaver enchar-

cado no Iiquido-Deus tornava-se eterno e identico a divindade cosmica,

Eles diziam^ por exerapio, ao banharem o cadaver: **(!), fulano (o nbme),

a inundagao primordial de Nun (o oceano primordial do qual se ori-

ginaram todos os deuses) esta inundando o seu caixao. Agora voce estS

completamente embebido em Nun, e agora voce se transforma em Atum,

o deus cosmico (Atum e o espirito em Nun, seu aspecto espiritual). Agora

voce e Nun sao um so, agora voce 6 Alum, agora voce se ergue acima de

todos OS deuses, voce os devora a todos, voce e o unico^ eles todos o

servem."

Cada pedacinho do processo de mumifica^ao significava a inte-

gra^ao da divindade. As bandagens de linho com as quais a mumia era

envolvida representavam as deusas Isis e Neftis. Quando um cadaver era

enrolado dessa maneira nas bandagens, isso significava que estava envol-

vido pelaVnoivai^QU^ esquerda e direila de Osiris, No momento

da morte, o moribundo 6 chamado de Osiris, e e identico ao deus Osiris,

^ por isso que, mesmo no famoso papiro sobre o embalsamamcnto, que

nos transmite as regras tecnicas para a mumificagao do cadaver, ele 6

sempre chamado de "O, Osiris, John Miller (por exemplo) agora voce

d/* Depois, quando se enrola as bandagens, diz-se: ''6, Osiris/John

Miller, agora sua noiva Isis e sua amada Neftis vem em sua dire^ao^ elas

o abragamj elas o protegcm e o preservam em seu abraijo, voce descansa

em seu abrago para sempre e por toda a eternidade/^ Entao, coloca-se

ouro nas unhas do morto, e diz-se: *'Agora o ouro que pertence a Horus

vem at6 suas unhas e o faz eterno," O corpo 6 intciramente untado com
oleo, (O papiro e tecnico do principio ao fim: diz, por exemplo, que o

12
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corpo tern que ser embebido em 6leo, mas ao ser girado sobre suas costas,

deve-se ter cuidado para que a cabeganao tombe para tras.) Depois que
o corpo foi untado com 61eo, segue-se uma liturgia: "6, Osiris/John

Miller, agora o 61eo que vem de Punt, agora a inirra quevem de tal lugar,

a substancia de Osiris, a substancia do deus Wemiofre (que 6 um dos

titulos de Osiris), Horus vem a voce, eles o fazem. eterno na eternidade",

e assim por diante.

Pode-se observar, portanto, que osegipcios, comseuprocedimento
qufmico efetivo, tornavam o morto eterno, transformavam-no em Osiris

e tamb6m era sua alma Ba. Osiris, para os egipcios, era o principio

cosmico e individual ^ue ba em todo o homera, correspondendo £l

representagaoindiana do Atman cdsmico, quetudo penetra. e doAtman
individual em cada pessoa - o Furusha cosmico e o Purusha individual.

Essa transforma^ao era realizada gra§as aos procedimentos quimicos

utilizados no processo da mumifica^ao. Aqui, estamos de volta ao mundo
da magia primitiva. A magia africana atual ainda estaria baseada nesse

principio, ou seja, o de que as coisas concretas e materials estao car-

regadas com manS, coisas divinas. O que 6 divino? Os materials sao

divinos e, portanto, se usamos qualquer tipo de materia, estamos usando
um Deus, ou uma Divindade repleta de manii, e ao misturar materials

misturam-se for^as divinas e uma forga 6 exercida, ou se realizam mu-
dangas dentro do reino das forgas diionas.

As tecnicas egfpcias eram semelhantes a essa. A16m disso, eles

apropriaram dos sum^rios, e depois dos babilonios, uma t6cnica alta-

mente desenvolvida para obter ligas de diferentes metais: bronze, esta-

nho e assim por diante, e essa t^cnica era sempre realizada como uma
cerimonia religiosa. Por exemplo, para fundir o min6rio de ferro, dever-

se-ia esperar a fipoca adequada do mes na qual Marte, a divindade do
ferro, estaria constelada de forma favorSvel. Para que a fusao do ferro

ocorresse perfeitamente, um galo ou, de acordo com algumas fontes, at6

mesmo uma crianga era atirada na fornalha. Isso 6 ainda praticado em
certas regioes do Congo. Talvez alguns de voces tenham visto um belo

filme que passa freqiientemente em Zurique e que se chama "Mandara".
Este 6 nome de um pequeno vilarejo nas encostas de um morro do
Congo, e o filme mostra como o ferro 6 derretido li e depois transfor-

mado em langas e armas por um dos homens do vilarejo. Apenas uma

13
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familia da aldeia tem esse privilegio.A receita 6 passada de pai para fillio

e ninguem, anao ser os membros especificos dessa familia, tern o direito

de faze-lo. Eles fundem o ferro com os mais primitivos recursos, e entao

"ferreiro" do vilarejo executa certos rituals. Durante a fusao do ferro,

todos tern de se manter afastados, jejuar e tocar tambores. Ate onde pude

perceber, nao eram feitos sacrifidos diretos, mas no Egito, na maioria

dessas tradieoes, animais, ou ate mesmo fetos ou seres humanos, eram

sacrificados. E mais uma vez chegamos a urn aspecto essencial de toda a

tradigao alquimica: a conexao ^ntr^-alguimia e astrologia^ Como ja

mencioivei, nao se podia derreter ou fundir o ferro sem esperar por um

dia favoravel, quando o aspecto que protege ou que esta em corres-

pondencia com o ferro, isto 6, Marte, estivesse numa constelagao

favoravel. Para o estanho, Jupiter deve estar em harmoma, e para o ouro

a posi^ao do Sol deve estar correta. Cada planeta, desde os mais velhos

tempos, sempre esteve associado a um diferente metal; portanto, para

que o tratamento destes metais fosse bem-sucedido era necessario co-

nhecer as constelagoes astrologicas.

Eis ai, como podem ver, as raizes arquetipicas e arcaicas de um

conceito que Jung desenterrou gragas a sua familiaridade com a alquimia

e que vem a ser agora o grande problema da ciencia moderna, a saber, a

ideiada sincronicidade. Ha inclusive uma expressao na alquimia grega

que s6 pode ser traduTida sincronisticamente. O famoso alqmmista

Zozimo, sobre quern Jung tanto escreveu, diz que ha transformagoes

comuns, astrologicamente magicas, de metais, baseadas em superstigao,

e que h^ tambem transformagoes kainkai de metais. A palavra kainkai

vem de ^rgsJquQ significa momento magicamen^fa_vorayej^ejia^

apenas do ponto de\i^a,astrol6gica E mais ou menos como o conceito

chmSsieTao, que apenas se pode alcangar sentindo-o: ''Nao lioje, nao

agora, mas agora 6 o momento exato." Isto 6 kairos. E Zozimo, ao longo

de to'do um tratado, diz que a alquimia Uda com as transformagoes

kainkai dos metais. Istq_ significa^que se deve descobrir^_po.Lnieio da

meditagao^^uaromomentcuaLemacor^

materiaVejaao^iiP^eii^L^^

^SpSidS^TPOTtanto, surge ai o problema da ciencia e os ainda inso-

luTCi^Fobbmas do tempo - sendo o tempo, como voces sabem, um dos

grandes misterios com que a ciencia ainda nao aprendeu a lidar. Mas
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naquela epoca des o observavam por meios astrologicos, que eram a

forma mais difundida, e Zozimo, um autenlico mistico introvertido,

tentou internalizar este conceito ainda mais dentro da ideia de kairos, o

momento interior correto,

Os grande opostos da natureza humana em geral, a extroversao e a

introversao, desempenham um papel muito importante na historia da

alquimia, bem como na historia de todas as outras ciencias. Ha, no

entantOj uma estranha inversao; os teoricos gregos da filosofia natural

eram mais extrovertidos e os tecnologos eglpcios eram mais introver-

tidos, mas quando se encontraram trocaram os papeis. Os gregos se

interessaram pelo material concrete e os egfpcios por seu aspecto psi-

cologico interior, Desse modo, eles inverteram os papeis nessa epoca,

mas, naturalmentCj a oposigao interior e o papel de cada uma dessas duas

atitudes opostas continuou,

Portanto, desde tempos remotos sempre houve tratados quimicos

em que se dava maior enfase ^s receitas concretas: use isso e aquilo era

tais e tais quantidades; verifique se o material estS limpo e o misture de

tal e tal maneira, Ou havia desenhos esquematicos mostrando como fazer

um forno, e as quantidades que deveriam ser despejadas na mistura, e

assim por diante; esbo90s mostrando como modelar novos copos, retor-

tas e vasos, Prpjomina ai p lado cxtrovertido da ciencia^ c ao Icr^ por

exempio, a History of Alchemy (liktMa-jda^Alqjiimia) de Holmyard

(Penguin Books)^ voce encontrara apenas este tipo de abordagem, Ele

descreve a hist6ria da alquimia de maneira extrovertida, e conta para

voces apenas sobre isso. Eles ja conheciam o vidro e possuiam certos

recipientes e receitas mostrando como fazer isto ou aquilo. Ajradigao

mtrovertida, por sua vez, mostra uma consciencia mais ampla do estadn

intrnDT^e^d^^ress^

perimento^Podemos dizer que, naquele exato momento, ocorreu uma
grande mudan^a de dire^ao nas ciencias naturals: a linha extrovertida

tinha sido explorada ate seu limite maximo, e seu exagcro culminava em
coisas sem sentido. Entao, nomes de primeira grandeza na fisica moder-

na trataram de procurar novamcnte o fator subjetivo.Jsto a>m^goucom
a descoberta de que nao se pode excluir o observadordo experimenfOj e

acredito~que isto^ira, inevitavelmente, ainda mais alem, a s aber, nao
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apenas nao se pode excluir o observador como tambem nao se^ode

excluir suas condi^oes subjetivas,

-"^ Bstamos agora exatamefilena imincncia de retornar a tradigao mais

introvertida. Porem, do seculo XVI em diante, tudo correu de forma

totalmente unilateral, mais na linha da experiencia e com uma abor-

dagem extrovertida. A abordagem introvertida foi, desde o principio,

representada por homens como Z6zimo e, entre os arabes, por exemplo,

per um mistico xiita do s6culo X chamado Mohammed Ibn Umail, que

aparece sempre citado em textos latinos como Senior. Ele era um sheik

e Senior era simplesmente a tradugao desta palavra. Essas pessoas

abordavam o problema sob niitrnjTT^ggijTnya^^ da que n misterio que

estavam tentando descobrirTomisterio da estrutura do universo, estava

neies~mesmos, em seus proprios c'orpomTaquela parte de_sua_p^

sonalida^b~que^afflamos' de olnconsdent^li^rquejelgOkJto spr a

vida de sua propria exTsfencia materlaT

Eles pensavam que, em vezjlE-trabalhar com materiais externos^

voce poderia, com igual pertinencla, olhar dentro de^sije obter^direta-_

menteTniorma96esjgroy^^

nuit^o, Afinal, vocf~tamb6m era^aTparte do mist6rio da existencia

cosmica e, portanto, poderia examin^-lo diretamente.Mais que isso,vQce
^

poderia4i£dicajTiat^ria^ o mist^rio do qua ! voce consiste> para que ela

Ihe dissesse o que^Ie"67pira que ela^cl^elasseVrocfc. Em vez de

trata-la como um objetomorto a ser atirajojmm vaso e a seguir cozinha-

do^para ver ogue TeiuTtarla.

v

oce p^odena^porexemplo, pegar umbloco

de ferro, e perguntarjhe o que ele 6, que tipo de vida & a sua^^jjue ele

est^ operando e como se sente ao ser derretidoj^o entanto, como esses

materiais^tao^entro^e^vocITvocc tamb6m pode contactS-los direta-

mente e, dessa maneira, el_es conlacLavam o quenos^agora chamariamos

de inconscientecolctivo, que para eles era tambcjjiprojetado no aspecto
^

interioTWleus proprios corpos. Eles consultavam diretamente esses

poderesTpormfermedto'Hcique chamavam de meditagao e, portanto, a

maioria desses alquimistas introvertidos sempre acentuava o fato de que

nao apenas se deveria fazer experiencias extcriores, mas que tambem

seria necessario intercalar fases de introversao com preces e meditagao

e uma esp6cie de ioga. Com a meditagao ioga voce tenta encontrar a

informagao ou a hip6tese correta, sobre o que esta fazendo ou sobre os
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materials, Ou pode^ por exemplo, falar com o merciirio ou com o ferro,

e se fala com o mercuric ou com o fcrro entao, naturalmente, o incons-

ciente preenche as lacunas com uma personifica^ao, Assim, Mercurio

aparece para voce e Ihe diz quern e o deus SolUm poder, a alma do ouro,

aparece e Ihe diz quern ele 6 c o que e.

Olhando para tras na historia podcmos dizer que o queyemos agora

como duas coisas, e que, por motivo de clareza, tentamos mantcr sepa-

radas^ a sa&er^ aquilo quo em termos junguianos chamamos de incons-

cierite^letivo e aquilô gue em termos da fisica chamamos de materia,

eram^para a alqu imia, sempre uma unica CQi5a.„VQces sabem que Jung

tambem estava convencido de que eram ambos a mesma coisa desconhe-

cida, so que nura dos casos observada de forajjeno outrOj de denLro. Se

voce a observe com a abordagem extrovertida, de fora, entao voce a

chama de materia. Se voce a obscrva com a abordagem introvertidaj de

dentro, voce a chama de inconsciente coletivo. Esta dupla tendencia 6

vista, por exemplo, em titulos de livros tais como As Coisas Fisicas e

Misticas que 6 um famoso vclho tratado do pseudo-Dem6crito. Por

physika ele entende o aspecto receita^ de natureza quimica; e ipovmystika

ele entende o aspecto teorico religioso-filosofico, que se atinge por

interm6dio da mcditagao sobre a alquimia. Ainda em nossos dias ocorre

parcialmente essa divisao, como na fisica teorica, que € ainda uma
tendencia que segue um duplo curso*

Para o homem original e para o homem arcaico todas as substancias

eram - e pode-se dizer que ainda sao - entidades em ultima an^Iise

desconhecidas, Por esse motivo, essas substancias levam nomes, nos

antigos tratados gregos, que simplesmente nao sabemos como traduzin

Por excmplOj o enxofre t chamado theion e theion tamb6m significa o

divino. Ha tambem uma substancia chamada arsenikon que 6 freqiien-

temente mcncionada. Arsenikon significa simplesmente macho e, em
contraste com theion, que realmente significa enxofre, nao* se pode
definir aquilo que, nos antigos tralados, se entende por arsenikon; pode-

ria significar qualquer coisa. Portanto, as tradu^oes de antigos tratados

de alquimia simplesmente deixam o termo arsenikon como sinonimo da
substancia masculina, pois tal palavra incluia qualquer substancia que
fosse quente e que ''atacasse qualquer outra substancia". Por exemplo,

todos OS Scidos sao masculinos porquc corroem e atacam outra subst&i^
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da. A prata 6 feminina porque 6 muito facilmente atacada, porque 6

muito passive, corroi-se com muita facilidade, e assim por diante. Qual-

quer substancia quente, qualquer substancia que tenha uma tendencia

para alterar quimicamente outras substancias era chamada dcarsenikon.

Hoje, essa palavra especificou-se numa unica coisa - o arsenico - mas

nao era assim antigamente. Se voce encontrar a palavra arsenikon em
velhos textos, ela nao estara significando arsenico, pois cada autor tinha

em mente uma determinada substancia, embora nao se possa saber qual.

Ha sentengas em que ate mesmo a palavra theion, divino, aparece, e

simplesmente nao se sabe se ela deve ser traduzida como o misterio

divino basico do universo ou se deve ser traduzida por enxofrel 6 por

isso que, praticamente, nao se pode utilizar nenhuma das tradugoes, mas

se tern de aprender grego e latim e fazer nossa propria retradufao.

Devido a tendencia extrovertida da historia da ciencia, modernos

historiadores da quimica sempre traduziram theion por enxofre, mas h.k

contextos nos quais esse significado 6 extremamente duvidoso, podendo

perfeitamente inanter o outro significado, de urn misterioso material

divino, o misterio de Deus dentro da materia.A curiosidade do homem,

que levou a fazer experiencias com as substancias, sempre se baseou

na ideia de que, indiretamente, ele poderia descobrir mais acerca da

Divindade, ou do misterio divino, o misterio defmitivo da|existenciaJ

Assim como quando se examina uma pintura ou um artesanato, e se fica

admirado conreIa,^^Q3e^se adivinhar muitas coisas sobre_oseu autor7d"ar-

mesraa forma, o homem sempre pensou que desvendar o imsterio do^

l;osm^ e da^ejastencJa-QJaYariajjara mais perto daquela forga misteriosa

que OS criara, qualquer que fosse essa forga.

Esse impulso arquetipico mitologico que haviapor tras da autentica

ansia de investigar daqueles cientistas ainda sobrevive nos grandes cien-

tistas de nossos dias. Se, ao discutir com Niels Bohr, Einstein exclama

subitamente com comogao: "Entao, Deus nao joga dados", ele se revela.

O impulso dinamico ultimo de tornar-se um fisicobaseia-se no desejo de

saber mais sobre como Deus trabalha, e se, depois de ouvir que o

principio da paridade nao e mais completamente valido pois sofreu uma

ruptura, a primeira exclamagao de Pauli foi: "Entao, Deus 6, afmal de

contas, um canhoto", tem-se a mesma coisa! Desse modo, voces per-

cebem que eles ainda sao dois alquimistas, em versao moderna, e que seu
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interesse pela investigaQao do misterio da materia tambem nao e veicu-

lado apenas por impulses materiaiSj ou por oportunismo ou por ambigao

academica, como ocorre com os espi'ritos menores. Os realmente gran-

des e criativos tinham o mesmo inipulso que os alquimistas: descobrir

mais acerca daquele espirito ou coisa divina, ou como quer que voces o

chamem, que existe por tras de toda existencia.

Esta visao temperamental do seu proprio trabalho era a atitude dos

alquimistas, ou pelo menos dos grandes alquimistas. Ate raesmo no
seculo III eles se achavam numa completa confusao quanto aos signi-

ficados que certas palavras tinham nos textos dos outros. Nao somos nos

OS primeiros a ter duvidas se devemos traduzir theion por enxofre ou per

divino, ou arsenikon por um acido, ou por uma substancia quente ou por

paprica ou sei la o que - apenas o aspecto masculino dinamico da materia

- pois ate mesmo eles se confundiam por nao poderem consultar seus

colegas, uma vez que todos eram experimentadores solit^rios. Assim,

eles falavam sobre uma linguagem exoterica e sobre uma linguagem

esot6rica, e desse modo envolviam-se numa confusao totalmente babi-

lonica de linguagem, que tentavam retificar entre si dizendo: "Na ver-

dade, eu quis dizer isso, e tal coisa quer dizer aquilo, e tal outra coisa nao
quer dizer aquilo." Por exempio, Z6zimo diz que a substancia basica do
mundo i o misterioso elemento omega, Na linguagem exoterica, nao-

mistica, essa materia e a agua do oceano; mas na linguagem esoterica e

um mistfirio tern'vel, que apenas um certo autor gnosLico, Nikotheos,

conhecia. A agua do oceano, de acordo com Tales de Mileto, e a origem

do mundo, Sk prima materia basica, o material basico do mundo, e seu

aspecto quimico exterior banal e a agua do mar, mas o que da realmente

significa, afirma Zozimo, e um misterio religioso gnostico,

Chcgamos agora, de maneira natural, a situa^ao da consciencia

religiosa coletiva na epoca do aparccimento da alquimia. No geral, as

pessoas instruidas nao aderiam mais aos cultos religiosos gregos pri-

mitives, porem tinham uma visao sem!-religiosa> semifilosofica, enquanto
que as pessoas ligadas a agriculttira tinham uma visao astrologica e

magica das coisas. Entao, gragas a difusao do Imperio Romano, surgiu

esse fenomeno chamado sincretismo. Os romanos tinham uma maneira
muito sagaz de assimilar os povos ao seu imperio: traduzir os arquetipos.

Se, por exempio, conquistavam uma tribo ctrusca, ou quando mais tarde
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conquistaram as tribos celtaSj indagavam qual era o principal deus

celeste masculino, Como todos eles cram indo-germanicos, todos tinham

o mesmo padrao. Os conquistados diziam; "E Fulano de Tal"^ ao que os

romanos respondiam: **A partir de agora, ele 6 Jupiter Fulano de Tal

Qual e a sua principal deusa da Terra?". "E Fulana de Tal." "Bern, a

partir de agora nos a chamaremos Juno ou Hera Fulana de Tal" "Quern

e seu principal deus do comercio^ do trafico e da inteligencia?" "E

Kerunnus/* "O.K. Ele sera chamado de Mercurlo-Kerunnus." Assim,

por toda parte na Franga encontramos temples dedicados a Mercurio-

Kerunnus* Essa foi uma maneira inteligente de evitar lutas fanaticas

religiosas e de conseguir integragao ao Imp^rio Romano- Isso criava uma
esqecie de religiao sincretista na qual as pessoas se acostumavam a

pensarjndiretamente em energias arquetipicas, no sentido_d£4ue^xiste

um certo deus pai superior, uma^grande deiisa mae, um deus da inte-

ligencia, etc. N^TtTirfllmFrn^k^ f^n^^ tremendamente e acabava

destrumdo^ajerspectiva religiosa^jnas resolvia o problgmajmediato e

relativizava todos os contrastes religiosos que pudessem surgir.

Sob o manto dessas tradis5es religiosas sincr^ticas, aqueles que

eram, por temperamento^ de orientagao mals religiosa geralmente pro-

curavam algo mais real e mais concretOj algo que Ihes tocasse nao apenas

a mente mas tamb6m o coragao, e se dedicavara mais e mais a certos

cultos de misterios. Houve o grande alastramento dos diferentes cultos

de mist6rios de Mitra, de fsis, de Osiris, dos mist6rios egipcios e dos

misterios de Eleusis que se difundiam cada vez mais com seu simbolismo

e suas iniciagoes - mas isso seria assunto para toda uma outra palestra,

A alquimia se ajusta perfeitamente k situagao da consciencia religiosa e

filosofica da 6poca, e o maior alquimista do s6culo III 6 um grego egipcio

ou egipcio grego, Zozimo, (Nao sabemos se ele era um egipcio he-

lenizado ou apenas um grego que vivia no Egito,) Ele tinha uma visao

gn6stica, o que significa que aderia ao gnosticismo, mas tamb6m estava

bastante familiarizado com a tradigao crista, o que na epoca nao repre-

sentava um constraste, Enquanto povo simples agarrava-se ao cris-

tianismo como a unica salvagao, a nova luz, a coisa diferente, certas

pessoas mais ceticas, intelectualizadas e relativistas achavam-no apenas

"aceitavel"; o cristianismo seguia ao lado do gnosticismo e do mitraismo

(6 por isso que existem at6 mesmo inscrigoes dedicadas a Jesus Dioniso,
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ou a Jesus Sarapis), por6m nao podiam permitir que o cristianismo

representasse um completo contraste, Eram eles as pessoas educadas

com seu relativismo intelectual tipico, e Z6zimo foi um desses homens.

Sua pcrspectiva era, conscientemente, a gnostica, mas sua paixao reli-

giosa estavamvestida na alquimia, na procura pelomisterio da Divindade

uajiiafena^Ora, um dos conceitos que desempenha papel fundamental

na alquimia 6 o conceito dd. prima materia^ a materia-priraaj a materia

basica, a substancia (inica da qual tudo o mais 6 feito. As pessoas sentiam

que se pudessem descobrir coisas a respeito dela ~ c este 6 ainda um tema
da fisica moderna - entao teriam descoberto a chave basica da existencia

material Assim, quando se compara, como fez Jung, todos os diferentes

conceitos com os quais eles definem b. prima materia, verifica-se quae

tremendamente ocupados estavam os alquimistas com esse campo de

pesquisa, r \ \

Na hist6ria da^alquimiajdeve-se ter em mente af dupla tcndencia)

das abordagens ejctrovcrtida e injroyertida. Pode-se imaginar natural-

mente que entrc os alquimistas, os introvcrtidos, por exemplo na epoca

de Zozimo, estavam mais inclinados a se interessar pelos cuUos de

misterios, Ejram eles que anntavam sous pr6prios sonhos e tcntavam
utiUzd--k>Sy^m^^CQmiLO^significado desses sonhos, como uma fonte de

informagoessobre o que estavam fazendo, Os^ extrovertidos gcralmente

se prendiara jnaiSuC^maTHe pensamento que dominjira oficialmente ,

Isso continuou quando a alquimia passoiTpelaslTiaosllos arabes e o Isla

dividiu-se entre sunitas e xiitas, scndo os sunitas o povo ortodoxo do^

norte, conformista, religioso e ''seguidor do livro", e os xiitas aqueles que

possuiam uma abordagem mais pessoal e mistica> e se preocupavam mais

^ cora a individua^ao e a inicia9ao interiores.

O alquimista introvertido identificava-se mais com os xiitas, e

extrovertido mais com os sunitas. O grande autor, Mohammed ibn Umail

eraum xiita cujo melhor amigo foi queimado como m^rtir xiita. Se alguem

ler Tfte Histories ofChemistry, escrito a partir da abordagem extrovertida,

constatara que na tradigao arabe, o grande homem era Al-Razi. Ele,

naturalmente^ nao era xiita mas sim sunila, e introduziu na quimica algo

que possui ainda a maior importancia, e de fato ele tern o m6rito de ter

levado a cicncia quimica um pouco mais adiante. Ele descobriu que a

quantidade de matcriais utilizados fazia diferenga, Introduziu na quimica
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o que cliamou de ciencia da balan^a, clencia do equilibrio, e daiem diante

boas receitas davam uma definiQao exata, dizendo quantas libras de uma
substancia deveriam ser misturadas com quantas libras de outra, de mo-

do a se fazer uma boa amalgama ou liga. No entanto, nas modernas his-

torias da qufmicaj Mohammed ibn Umaii 6 chamado de mistico confuso.

Quando a alquimia atingiu o Ocidente, o mesmo fenomeno voltou

a ocorrer entre os monges e os filosofos escol^sticos. Um extrovertido

comoAlberto Magfto adotou principalmente o aspecto quimico, enquan-

to que o autor de Aurora Consurgens (que acredito ser Sao Tomds de

Aquino), um introvertido, assimilou principalmente os aspectos misticos

da alquimia, citando principalmente Mohammed ibn UmaiL Entre os

monges medievais, os misticos se prendiam ao texto xiita e as tradi^oes

platonicas nos aspectos filos6ricos da alquimia, enquanto que os ex-

trovertidos tentavam assimilar as informagoes de Al-Razi e estavam mais

interessados na construQao de fornos ou em aspectos t^cnicos e receitas

exataSj e no entendimento destes.

Um dos conceitos bAsicos da alquimia, al6m do dcprima matdria^

de espago, de tempo e de energia de uma partlcula, 6 o conceito do que

se poderia chamar de afinjd^de_gui^^ que naquele tempo era

compreendido como a atragao inexplicaveTquexertas substancias exer-

lara sbbre^utTasTe^epulsao inexplic^vel de outras, Isto significava que

um quimico era estimado pela sua capacidade de efetuar certas combi-

na^oes ou amalgama^ocs de substancias- o famaso^notivQ-daconhmctio .

De novo, a tradisaojnfstica introvertida^era usualmente comparada a

representagao religiosa do casamento secreto da alma com^euSj^ujio

fjomem com a sabedoria divina. Ja nos tempos islamicos, o Cdntico dos

t^Uniicos tornou^e unTdos grandes manuais alquimicos expressando a

histdria da uniao do amor num sentido religiose.

Para que possamos entender o merito do alquimista e nao sermos

tornados pela tendencia moderna de descartar a alquimia com a obser-

va^ao de que nada era quimicamente conhecido, devcmos, num esforgo

de imagina^ao, tentar visualizar a situagao naquela 6poca e debcar que

nossos sentimentos remontem ^quela situagao. For exemplo, talvezexista

um homem que desde bem cedo em sua infancia tenha se perguntado o

que uma coisa realmente 6. O que e uma pedra? Uma pedra tern alma?

Voce poderia tentar obter informa^oes nos livros,Em Roma e em alguns
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outros centres havia bibliotecas e livrarias, mas era praticamente im-

possivel encontrar livros sobrc quimica caso voce vivesse um pouco
afastado, de modo que era uma grande aventura conseguir alguns livros

para se informar, e voce ficaria arruinado se os comprasse. Entao, voce
poderia ler: "Misture o divino, 3 libras, com o arsenico, 2 libras, e entao
verifique se a constela^ao astrologica esla certa. A seguir, se voce orar a

Deus e se tiver purificado sua casa, pode ficar paciente pois a grande
uniao ocorrera." Voce precisava trabalhar abrtndo caminho atraves de
toda essa linguagem e tentando compreende-la. Per outro lado, as

escavagoes de Ostia nos mostram em que buracos voce tinha de viver

naquela 6poca, excelo fora das cidades. Assim, voce precisaria construir

o forno do lado de fora, pois a Sra. Fulano de Tal diria: "Ele vai p6r fogo

em toda a vizinhanga, e nao queremos que isso acontega nas nossas
casas!" Portanto, voce tinha de comprar um pedaQo de terra noma
floresta e la construir o forno. Entao, chegavam pessoas e queriam esplar

que voce estava fazendo, de maneira que voce se via obrigado a manter
empregados prontos a jurar que nao contariam nada a ninguem. Entao,
j^prria o boato de que voce era um pralicante de magia negra que estava

conjurando demonios, e que se a policia nao proibisse isso, voce acabaria

destruindo o lugar. Entao, voce subornaria a policia local, ou o duque,
ou administrador do lugar com montes de dinheiro (se ainda Ihe

restasse algum). Entao, eles o deixariam em paz para que voce pros-

seguisse com os experimentos cicntificos. A seguir, voce teria de obtcr a

prima materia e descobrir onde conseguir ouro, ou o que quer que voce
precisasse para comegar. Depois, voce teria dc construir o vaso: precisa-

ria ir a um oleiro e encomendar certos vases capazes de suportar altas

temperaturas. Naquele tempo, tais recipicntes nao podiam ser pro-
duzidos como hoje, de modo que eles tinham verdadeiras "garrafas

termicas" que simplesmente permaneciam aquecidas dia e noite com
carvao ou lenha, e entao liveram de descobrir a tecnica de insuflar ar no
fogo para obter maiores temperaluras. Assim, voce precisava contratar

algura simplorio que estivesse disposto a ficar acordado dia e noite para
acionar os foles de modo a obter o calor, e se o camarada desse uma
saidinha para tomar uma ccrveja, toda a sua experiencia estaria ar-

ruinada, e voce teria dc comegar ludo de novo.

23



Nao estou fantasiando. Voces podem ler sobre isso nos livros de

alqulmia. Eles dizem: "Guides para que teu fogo nunca se apague... caso

contrdrio, deves come^ar tudo novamente." Isto deve ser tornado em seu

duplo sentido, pois 6 verdadeiro tanto concreta corao psicologicamente.

Outro grande perigo que rondava todo alquimista vinha dos se-

nhores empobrecidos, que sempre pensavam: *'Se ao menos eu pudesse

agarrar aquele bomem e faze-lo fabricar ouro para encher os meus

cofres." Os alquimistas eram freqiientemente raptados e torturados

pelos que queriam for^i-los a fabricar ouro de alguma maneira mistica

ou magica, ou para falsificar dinheiro e salvar algum grande senhor

falido. For isso, muitos tratados advertem: "Pelo amor de Deus, mante-

nha-se afastado, mantenha-se desconhecido, guarde segredo do que esti

fazendo, para nao cair nas garras de senhores vorazes.'*

Finalraente, mas nao menos importante, havia tambdm, 6 claro,

aqueles que entrevlam a boa oportunidade da situagao, fmgiam ser

alquimistas e, conscientemente, fabricavam ouro e dinheiro falsos, Fa-

bricavam urn tipo rudimentar de liga de bronze, com um pouco de

corante, como ainda se costuma fazer. Isto explica a tradi^ao de fabricar

imitagoes de ouro e dinheiro falso e que segue os passes da alquimia,

Eram inescrupulosos que percebiam que era isso que o mundo esperava

dos alquimistas, e alguns, de cardter bastante fraco, diziam que, jd que

era isso o que o mundo queria deles, eles iriam faze-lo e fazer carreu-a

para si mesmos. 6 por isso que todos os verdadeiros cientistas, os

verdadeiros pesquisadores entre os alquimistas, dizem:
"Eu nao_estou k

procura do ouro do homem comum, nao estou procurando oouro vulgar.

[Isto tem um significado bastante concreto.] Estou a procura de um ouro

superior, estou procurando algo mais,"

Alguns, na verdade tentaram fazer ouro concretamente, mas que-

riam descobrir o mist^rio de como um metal pode se transformar em

outro. Sabemos agora que isso 6 possivel: pode-se/azer ouro a partir de

outros metais. O sonho dos alquimistas tornou-se real no s6culo XX, mas

nao vale a pena,6 tremendamente caro, mas eles estavam certos, mesmo

concretamente, cientificamente certos. Mas os verdadeiros alquimistas,

os honestos, como eu os chamaria, mesmo se tentassem faze-lo, o fariam

porque queriam descobrir esse principio cientificamente. Nao estavam
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mteressados em enriquecer on em fabricar dinheiro para algum duque

falido.

Daf, voces podem ver como era concretamente (do ponto de vista

moaet^io) c psicologicamente dispendioso ser um alquimistj. Voce se

tornava uma pessoa muito solit^ria e era olhado como uma especie de

feiticeiro ou adepto da magia negra ou^ na melhor das hip6teses, nao era

notado se se escondesse completamente, trabalhasse k noite e tives&e

alguma outra profissao durante o dia. Realmente, era um trabalho

preponderantemente subtenaneo. Algumas vezes, entretanto - como,

por exempio no periodo drabe do sheik Al Mamoun - certos senhores,

sheiks e alguns ^rabes, e mais tarde, novamente na Europa, abades ou

bispos maiores, ou membros da hierarquia da Igreja> ou senhores secula-

res, interessavam-se pela alquimia e patrocinavara verdadeiros alquimis-

tas em suas mve$tiga(;6es. Nao tinham inten^ao de for^d4os a fabricar

dinheiro mas sim, estavam eles mesmos apaixonadamente interessados

e envolvidos, e ajudavam outros em seus trabalhos.

Agora, imagine que voce 6 um desses alquimistas! Voce se senta,

numa certa tarde, com seus livros, e imagina como traduzir uma frase ou

como entender o que outro alquimista estd dizendo, Entao, algu6m bate

k porta, e um vagabundo entra e diz: "Eu soube que voce est^ interessado

em alquimia, veja o que tenho aqui.'* E ele atira sobre a sua mesa um
peda^o de minfrio brilhante como ouro, e diz: '^Entao, 6 isto o que vocfi

quer?" Voce pergunta o que 6, e ele Ihe diz que se trata de algo muito

vahoso. Entao voce o compra do camarada, mas nao faz a menor id^ia

do que se trata. Voce vira e revira o material, e o coloca no forno e quando

est^ muito quente algo come^a a pingar, e se voce aproxima um pouco

mais o nariz sente-se, de repente, terrivelmente mal e quase cai morto e

fica prostrado durante varios dias, tornado por delfrios e num estado de

intoxicagao, Quando voce se recupera, se o conseguir, volta ao seu

laborat6rio e pensa que o que comprou devia conter chumbo venenoso,

Daf o fato de se ler era textos antigos que "o chumbo cont6m um espirito

perigoso que torna as pessoas dementes, maniacas e loucas, Cuidado

com o espirito do chumbo na obra**. Isto nao 6 apenas uma verdade

psicol6gica. 0_^jumbo 6 um simbolo e estd relacionado com Saturno,

com o espirito da depressao, simbolicamente^JIas^^

achumBoTuma^
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que provoca loucura, 6 tambem urn fato qufmico concrete. Se voce

retrocederna historian percebera que ofatorpsiquico e ofatormaterial eram
absolutamente um so, e quando voce le os textos, deve faze-lo de duas

maneiras: quando jizeirLqug_o_chumbQ centum um espirito maligno
causador de loucura, isso tambem signiFica que o chumbo e venenoso . E
"por isso que eles dizem que Merciirio e tambem um espfrito maligno que
t capaz de confundi-lo completamente, pois de fato pode ocorrer um
envenenamento pelo elemento quimico merciirio.

Ao trabalhar com as substancias, voce ganha erupgoes na pele, tern

delirios, fica doente, e d por isso que voce le, em certos tratados, que
"muitos pereceram na nossa obra". Isto, mais uma vez, nao 6 apenas
psicologicamente, mas tambem fatualmente, verdadeiro. Muitos foram
vitimas de seus experimentos, pois nao sabiam com que estavam lidando.

Voces veem, portanto, que era essa a situagao de um alquimista.

Ele era um homem dos subterraneos que, movido por uma pabcao pessoal

secreta, procurava os segredos de Deus, por meio dos quais Ele fizera

todo este maravilhoso mundo cosmico no qual geralmente nos sentimos

tao estupefatos. O alquimista dava o sangue da sua vida, seu dinheiro e

sua devogao a pratica experimental, para descobrir o que poderiam
significar tais coisas, e ao mesmo tempo para tentar entender a linguagem

obscura de seus pr6prios sonhos e conlinuar andando as apalpadelas no
escuro. Naturalmcnte. como semgre acontece quando nos defrontamos.

com o desconhecid̂ t_ajjTiaginagao inconscientejjrQJeta^iTiagens ar-

quetipicas hipot6ticas . Assim, eles trabalhavam com seus sonhosTcom"
suas representagoes arquetipicas hipoteticas para descobrir riiais acerca

desse mist^rio.

SclcremPsicologia eAlquimia ouMysterium Coniunctionis deJung,

poderao suspirar e quebcar-se de que sao de dificil leitura, mas posso
dizer apenas que se fizerem isso estarao sendo muito ingratos. Voces
deveriam ler a literatura original de onde Jung colheu esse material, o
monte de esterco de onde ele extraiu o ouro que encontramos em seus

livros. 6 preciso ler p^ginas e paginas de bla-bld-bU ou de coisas inin-

teligiveis para encontrar, de tempos em tempos, uma frase psicologica-

mente compreensivel Num texto, pode-se ler sobre o theion e nao se sabe

se ele se refere ao enxofre ou a algo divino ou a qualquer outra coisa. O
mellior que se pode fazer entao e ler vinte outros tratados sobre o theion,
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c depois fazer uma lista. 'Tulano de Tal diz que theion 6 isto." Entao, de

rcpente^ voce tern uma ideia aproximada sobre o seu significado.

Jung fez isso- Ele possufa a maior colegao de livros de alquimia de

lodo o mundOj pois na epoca em que elc comc^ou a se interessar pelo

assunto ainda se podia comprar tratados maravilhosos, Eu, por exetnplo,

lambem estive procurando esses livros. Voce podia comprar entao por

10 francos o que hoje custa 300 pois^ devido a Jung, tornou-se moda
colecionar livros de alquimia, Ele colelou todos os livros, e fez entao urn

registro sin6pLico, escrevendo *'enxofre", "arsenico", e assim por diante,

registrando as referencias atraves de toda a litcratura alqufmica. Em pe-

quenas letras manuscritas, principalmente em latim abreviado, ele agru-

pou todas essas anotagoes, como uma visao sinoptica da Biblia, Por exem-

plo, vamos ver o que Cristo disse sobre Sofia em Sao Lucas e em Sao

Marcos, e entao vamos comparar essas duas referencias exaustivamente,

Esta era a unica maneira de proceder, mas nao foi inven^ao sua, pois os

alquimistas ja diziam: ** Um livro abre outro, Leia muitos livros e com-
pare-os minuciosamente, e entao encontrara o significado. Ac ler apenas

um livro, voce nao o encontrara e, portanto, nao o poder^i decifrar/'

Jung resumiu os conceilos mais importantcs em Psicologia e Al-

quimia e em Mysteriiun Coniuncdonis. E portanto muito deprimente

palestrar sobre alquimia no Instituto Jung, Sempre me acho em difi-

culdade porque nao se pode dizer ou encontrar nada importante que j^

nao tenha sido dito por cic. Os poucos textos que ele nao menciona em
sens livros sao, em sua maioria, sem importancia. Nao encontrei ainda

qualquer passagem relevante ou interessante de um texto de alquimia do
qual Jungja nao tenha extraido a essencia. Pode-se, portanto, recorrer

apenas a textos sccundarios, quando nao se teve o tipo corrclo de

impressao, ou entao, o que seria mais inteligente, pode-se ler Psicolo-

gia e Alquimia de Jung e comenta-la psicologicamcnte, passo a passo.

Mas voces devem scr inteligentes e inleressados o bastante para fazer

isso por conta pr6pria. A terqeira possibilidade - e e por ela que me
decidi - 6 a de tomar um dos alquimistas interessantes (mas do qual^ em
verdade, Jung ja extraiu toda a nata) e aprofundar-me em seus textos

como um todo, de modo a obter uma exala impressao do contexto e do

material originais, (Mas mesmo assim ainda precisaremos por vezes

recorrer aos comentarios de Jung.)
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Escolhi o texto de um alquimista chamado Gerhard Dorn, que deve

ter vivido na segunda metade do seculo XVL Nao se conhece a data exata

do seu nascimento nem a da sua morte, mas suas principals publica^oes

aparecem entre 1565 e 1578. Sabemos tambem que e!e foi medico, clinico

geral, e que era adepto e fervoroso discipulo e defensor de seu mestre

Paracelso, Desenvolveu, al6m disso, a farmacologia ate certo ponto, pois,

ao contr^rio da maioria dos clinicos gerais do seu tempo, ele nao se

restringia ao uso das ervas medicinais. Uma de suas contribuigoes far-

macologicas extrovertidas foi a descoberta de que se certos rem6dios

quimicos fossem aplicados numa forma refinada, se fossem melhor

destiiadoSj teriam efeito melhor e mais acentuado. Dorn era um intro-

vertido, um homem muito religioso, e se voces lerem os ultimos capitulos

de Mysterium Coniimctionis, nos quais Jung o cita e tece comentarios

sobre seus trabalhos, verificarao que ele 6 tambem notavel por outra

razao: como introvertido, ele nao so tinha conhecimento dos aspectos

psiquicos interiores do trabalho alqufmico como tambem tentou, de

forma absolutamente genufna, exercitar a imaginagao ativa, Ele pro-

curava conversar com as coisas com as quais estava lidando, Existem tais

textos, e eu lerei para voces essa parte de seu trabalho, essas imaginagoes

ativas,

Jung ks vezes defmia a tradigao psicologica introvertida na alquimia

como scndo a arte dajmagma^afl.Miyajgom substancias , Geralmente

peasaraos na imaginasaojtiva como uma conversagao com nossos com-
plexoTperso^^ per-

sonificar alguns de nossos complexos e entao acertar as contas com eles,

OS complexos do egQ,_ouQ ego^ ao conversar com esses fatores intemos.

Como sabem, pode-se tambdnTatwarXir^^ pela pintura; voces

apanham um pincel e produzem seu material inconsciente na forma de

uma fantasia pintada, ou entao da escultura, ou da danga. Pode-se

canalizar formas muito diversas de auto-expressao ate o inconsciente,

Cora seus corpos, voces podem dangar uma fantasia, ou com um pincel

voces podem pintar uma imagem fantastica. Entao, j>or quejiao po-

deriamos Jevar material qumuco ao inconsciente, e com ele produzif;

nossa fantasia? Por que, em vez de formar um mosaico com uma imagem

de^ntasia, para com isso exprimir nossa situagaoTnconscientej nao

poderiamos^tgmar de diferentesjnatenais que nos aletamjde^modo a
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pxgressM3lgU£ia_55ka^ Esteera, entao^ urn aspecto

introvertido da alquimia, e, naturalmente, enquanto fazem isso^ voces

podem conversar com esses materiais-

Na verdade^ eu mesma redescobri isto quando tinha dez anos de

idade, embora se voces mencionassem a palavra alquimia, eu nao soubes-

se do que se tratava, Quando morava no campo, eu costumava brincar

muitas vezes sozinha numa pequena casa de jardim que ficava junto ao

galinheiro. Certa vez, li num jornal que dava informagoes sobre ciencias

naturals para jovens, que o ambar era na verdade uma resina extrafda de

velhas ^rvores e que tinha side ''lapidada*' pelo mar. Isso, de certa forma,

pos em funcionamento a minha fantasia e pensei que queria fazer uma
p6rola de ambar amarelo. Havia nisso um genufno pensamento alquf-

mice embora eu nao tivesse a menor id6ia da alquimia, mas depois de ler

o jornal, senti que devia fazer uma p6rola de ambar. Entao, pensei: "Bern,

]i que a natureza produz o ambar fazendo rolar a resina no mar, devemos

acelerar o processo da natureza," Voces encontram isso em qualquer

texto de alquimia: '*Estamos acelerando os processes da natureza."

Eu nao tinha a minima ideia do que fazer, mas enfrcntei o problema

de maneira completamente ingenua, Eu acreditava que a cigua do mar

consistia de ^gua com sal e iodo (era tudo que sabia naquela altura), e

assim eu apenas apanhei sal na cozinha e iodo da caixa de rem6dio de

meus pais e os misturei. Nao sabia quais as quantidades mas presumia

que agora eu tinha 5gua do mar. Entao, juntei resina das Srvores pr6-

ximas, a qual, naturalmente, estava cheia de sujeira - pedacinhos de

madeira e assim por diante. Entao, pensei (e mais uma vez isto era

alquimia, embora eu nao o soubesse) que antes de misturar as substancias

devia purificS-las isoladamente, A agua do mar era pura^ pois eu a tinha

feito, mas agora eu devia purificar a resina, e para isso eu tinha primeiro

que derrete-la e entao faze-la passar por uma peneira para tirar as

impurezas. Enquanto a estava derretendo numa panela roubada, me
enchi de piedade pela resina e comecei a imaginar se ela sentia dor.

Pensei que, se cozinhissemos um ser humano, ele seria tomado por

agonia, e pensei se a materia estava realmente morta, ou se a resina sofria

ao ser aquecida. Entao, converse! com ela, Eu disse: "Olhe, voce pode

sofrer grandes torturas, mas vai se transformar numa p6rola de ambar

amarelo tao bonita que vale a pena suportar o calor do forno!"
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Bern, como freqiientemente acontecia com os alquimistas, a expe-

riencia teve um final triste. A coisa toda pegou fogo, queimei minhas

sobrancelhas e, por causa disso, meus pais descobriram o que estivera

fazendo e impuseram uraa infeliz interrupgao a minha aiquimia. S6 bem
mais tarde, quando eu j^ estava com 19 ou 20 anos e conheci Jung, e ele

me pediu que examinasse para ele alguns textos alquimicos, descobri que
dnha feito alguma coisa arquetipica que sempre estava presente em toda

a hist6ria da aiquimia, e eu nao tivera a minima id6ia do que estava

fazendo. Era uma daquelas ocasioes em que se ve o reaparecimento de
um arqu6tipo, pols nabiblioteca de meus pals (como se poderia verificar)

nao havia um s6 Hvro com uma unica alusao a aiquimia. Eu nao poderia,

nem por criptomn^sia, ter ouvido falar sobre o assunLo. E na minha escola

local suiga, nas aulas mais elementares, ninguem ouvira falar sobre

fabricagao de p6rolas ou sobre aiquimia. Voces poderiam entao chamar
isso^dejim^^cemplo^^ ativa, ou melhor, de imaginagao

passiva, naquela altura; mas uma imagina^aajjiie~'fazia~um
j
ogo de^

Stasia com~asubs!ancia material - nao pjntandojirna p6rola dourada.
mas fabricando uma. E era desse modo gue^os^alqnimista'; trabalhayam.

^^^Sgora/vmsgs^ercebem que ao pcnsar sobre um tema arquetipico^

ou sobreum cen^rio arquetipico. tal como os que aparecem com muita

freqiiencia nosmitos_e nos contos de fadas, as pessoas slo apanhadas^

numaarma'dilha^ Elas cntram num jc.ast£lj3_e_aj3orta se fecha por tras

defas, e isioTsempre significa^uej£qra_estao. jaojjg^^ elas atm^

^rainjgueie"ponEoiaa^ua psique em que nao podem mais tugiTHeir
mesmas. Estap_agora em maus Teng^ire^ ego, que sempre acalentaT^

id6iade^scapardo_que^em^^zer, sabequeagora^isas pess^s estaq^

;Mratoeira, e que at6 agora nao^reeigKefanrasTM^enaas do Self^ e nao

serao libiradas. ^
Em todos OS contos de fadas e padroes mitologicos, sempre se

consegue escapar, apesar de tudo, mas apenas depois de se ter realizado

um feito her6ico* Nao adianta tentar fugir, pois nao 6 possivel escapar.

H^, por exemplo, uraa hist6ria persa em que o heroi cai na banheira de
Gayomard e quase se afoga antes de conseguir tocar na pedra redonda
e escapar. Em 1926, Jung teve um sonho, que relata cmMemorias, Sonhos
e Reflexoes, em que foi transportado ao s^culo XVII, 6poca em que a

tradigao da aiquimia foi abandonada. Somente mais tarde, quando ja
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estava estudando textos de alquimia, e que compreendeu que seu sonho

significava que ele estava condenado a estudar, "comcQando do comego^'

essa tradigao abandonada. A abordagem introvertida na alquimia de-

monstra que ela 6 tanto uma investigagao do irtconsciente coletivo como
da mat6ria. Nessa tendencia puramente psicologica do simbolismo alqui-

mice, podemos reconhecer nosso procedimento atual quando fazemos

experiencias com a camada b^sica, desconhecida e objetiva da no&sa

pr6pria constitui^ao. Muitos alquimistas praticavam o que Jung des-

cobriu ha muito tempo atras sem a ajuda da alquimia, ou seja, a ima-

ginagao ativa*

Para a pr6xima palestra eu recomendaria que voces lessem Psico-

log^a e Alquimia e tamb6m, se possivel, Paracelsica. Embora seja muito

dificil, essa leitura os situara no background de Dorn, e se eu tivesse de

falar sobre Paracelso antes^ entao so poderia comegar com Dorn depois

do final do semestre^ pois Paracelso era um genio e uma grande per-

sonalidade e por si s6 um tema completo. Mas Dorn era grande admi-

rador de Paracelso, e voces verao, para seu maior prazer, que Dorn
retoma as raizes egipcias e estd interessado principalmente na imor-

talidade do corpo.
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2- Palestra

O PODER DIVINO NA MATERIA

Na palestra anterior tentei tra^ar um breve esbo^o historico das

origens da alquimiaj do seu desenvolvimento e do papel geral que ela

desempenha no nos^obackground historico. Antes de iniciar meu assunto

especifico, eu gostaria de me deter ainda um pouco nesse tema e falar

sobre um problema que s6 abordei vagamente: a relagao entre a alquimia

e D cristianismo. Voces verao mais tarde que cssa rela^ao desempenha

um papel fundamental nas id6ias e no problema de Gerhard Dorn.

Mencionei apenas que, no mundo ^rabe, o interesse pela alquimia

ocorria principalmente entre os xiitas, que representavam os mais intro-

vertidos e individualistas entre os islamicos, e que na tradigao judaica fo-

ram novamente os movimentos cabalista e hassidico os que mais se inte-

ressaram, ao contrario das escolas talmlidicas* Voces verao tambem que

no cristianismo foram principalmente os monges - iniciahnente as ordens

mendicantes, alguns dominicanos e, mais tarde, os franciscanos- os que

mais se interessaram quando a alquimia voltou para o Ocidente atrav6s

da Espanha e da Sicflia, Houve tambdm alguns movimentos cristaos

nao-oficiais, atualmente englobados sob a denominagao generica de

movimentos de pre-Reforma, mas que estavam principalmente preocu-

pados com a terceira pessoa da Trindade, o Espirito Santo.

A tendencia era a de que o individuo tentasse se relacionar com o

Espirito Santo atraves de sonhos, vlsoes interiores e revelagoes pessoais,

em antagonismo com o corpo doutrinario oficial da Tgreja. Alguns destes
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movimentos centralizados no Espirito Santo permaneceram e formaram

um movimento de esquerda dentro da propria Igreja Catolica, enquanto

que outros fracassaram e seus raembros foram condenados e persegui-

dos.Muitas dessas pessoas demonstravam afinidade por ideias e preocu-

pagoes alquimicas. Onde os homens da Igreja mantinham interesse pela

alquimia, essas pessoas tentaram, de preferencia, libert^-la de impHca-

^oes religiosas e, aos poucos, transform^-Ia numa ciencia puramente na-

tural, no sentido moderno da palavra. Dessa maneira, observa-se, em ge-

ral, o que Jung apontava em sua Introdu^ao & Psicologia e Alquimia., a

saber, que a alquimia nuncajbjhoslil as ideJas e aos mqyimentos religio-

sos predominantes, niasjbrmava, isso sim, uma esp6cie^etendenciasu5^^

"terraneajcompkraentaL entrefahto, EHgims alquiimsfasli^

nham ideias b^sicas sobre Deus, o mundo e o Espirito Santo que nao se

amoldavam a uma visao estritamente dogm^tica mas, sendo cientistas e

m6dicos, em geral nem o notavam. Se fossem indagados, teriam dito com

sincera convicgao que eram islamicos, ou crcntes, ou cristaos; nao esta-

vam cientes de que, pela sua complacencia para receber o que agora

chamariamos de inspira^ao direta do inconsciente coletivo, eles se colo-

cavam numa posigao perigosa em relagao as ideias religiosas que predo-

minavam na epoca. Em rclagao a isso, estavam numa situagao semelhante

k de v^rios misticos que sentiram que sua experiencia interior os aproxi-

mava da verdadeira essencia do islamismo ou do cristianismo, ao passo que

OS que conheciam religiao apenas pelos livros, e que supunham que aqui-

lo era tudo o que havia, tentavam persegui-los como sectarios e hereges.

Em sua introdu^ao k Psicologia e Alquimia, Jung diz na pagina 10:

Umj projeqao exclusivamcnte rcligiosa [isto6, esta tendencia que

h^ na doutrina crista oficial para depreciar qualquer tipo de vida religiosa

pessoal interior - deve-se apenas acrcdiiar na figura hist6rica de Jesur

e na tradiqSo dogmiitica sobre Ele, e nfto tentar obter orientaQSo sobre

assuntos religiososa partir daquilo que os homens da Igreja chamariam

de fator puramente subjctivo. Dessa maneira, o cristianismo_expressa a^

verdade da alma, pordm numa forma exterior, projetada
]
pode^riyar^

^madFseus va lores, dFtal forma que, por purajna_n_jsag^ela se torna

incapaz de maidr desenvolvirnento e flea presa num estado ingonsciente.

Ao mesmo tempo, torna-se vftima da ilusSo de que a causa de todos os

desastres vem de fora, e ^s pessoas nlio se pergunta mais at6 que ponto
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elas mesmas sao as causadoras.A alma parece tao insignificante que nSo
se sup6e ser ela capaz de produzir nenhum mal, muito menos urn bem.
M3^_se_a,almajiaojemj^^ xejigiosa.

sg-gnriigceM3 exteriQndadcs_eJormalidades. Como quer quevisuali-

zemos o relacionamento entre DeusTaaima,'uma coisa 6 certa; nao se

podc dizer que a alma 6 "nada mais qu6". Ao contr^rio, elaXem a

dignidade de uma entidade dotada de um relaciQtiamento_consciente

com a Divindade/
"~ ~~ ~~~

Ao falar sobre a importancia da alma, Jung usa naturalmente a

palavra "alma" no sentido cristao ejijo esjabelece distiiK^ao entre a

consciencia dojego_e_ginco^ a que naturalmente se refers

c a alma que chamariamos de psique objetiva, as camadas profundas do
inconsciente. Jung_abflrda^entao^utro problema, que^oTato^eter o
cristianismo, em determinado estagio de seu dcsenvolvimento7e~qu"e

aindalioje ocorre parcialmente), desencorajado qualquer tipo de vida

iQtgrlQr_pessoaLe_qiialquer tentativa feita porajgumas pessoasdecontar
com seu conhecimento psicologico pessQalJntenor^on^com^qualquer

outra^coisa^ue sua alma objetiva jtudesse Ihes dizer. As_pesslaasL~eram

ensinadasj_acredrtar_^^ pela Igreja. O outre

problema coni o qualJung lida ne^a IntrodugaoTe'doqual quero apenas
lembra-los, e o problema do mal.

O cristianismo transformou a antinomia entre o bem e o mal num
problema fundamental e, ao formuM-lo de forma dogmdtica, [por exem-
plo, ao fixar o que € mal e o que 6 bem] o transformou em princfpio

absoluto. Como parte integrante desse conflito ainda nSo resolvido, o
cristSo 6 moldado como um protagonista do bem e como um dos atores

no drama do mundo [como tamb6m ocorrera no maniquefsmo]. Enten-
dido cm seu sentido mais profundo, ser um seguidor de Cristo significa,

para a grande maioria da humanidade, sofrer de forma insuport^vel.

ConseqOentemente, o exemplo de Cristo n&o 6 seguido, em absoluto,

ou 6 seguido com reservas, e a Igreja se imp5e a obrigagSo de "aliviar o
jugo de Cristo".^

1. C.G. Jung, Psychology and Alchemy, BoUingen Series XX, 2* ed. (Princeton:

Princeton University Press, 196S), p. 10.

2. Psychology and Alchemy, p. 22.
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Em outras palavras, na vida pratica quase ninguem pode viver

dcntro das exigencias 6ticas do cristianismo. AtmygsjKsso^^ causa

djso ficaiW fato de que o cristianismo 6 uma religiao puramente

patnarcaL Jung entao prosseguFHestacanJ fato de que a TriiTHade^

baseada no simbolismo do numero tresTque t masculino^nquaiflo^qu^

a aiguimia tende para uma visao quaternaria da DiymdadeTTendP^
quatro urn niimero feminino. E le condui desle modo a passagem:

ATrindade 6, portanto, uma divindade dccididamente masculinaj

da qua! ncm a androginia de Cristo ncm a posigSo e a veneragSo

especiais atribufdas S MSe de Deus sSo o equivalente real. [Elas cons-

tituem uma tSnue concessao, por assim dizcr, ao lado feminino, mas nSo

um equivalente reah] Com essa afirma^ao, que pode parecer estranha

ao leitor, chegamos a um dos axiomas centrals da alquimia, a saber, o

ensinamento de Maria Profeliza: "Um torna-se dois, dois torna-se trfis,

e do terceiro surge o um que 6 o quarto." Como o leitor j^ deve ter

percebido pcio scu tftulo, estc livro preocupa-se com um significado

psicol6gico da alquimia... Al6 muito recentemente a cidncia estava

interessada apenas no papel que a alquimia desempenhou na hist^ria

da qufmica,., A importSncia da alquimia para o dcsenvolvimento hist6ri-

co da qufmica 6 ^bvia^ mas sua importSncia cultural 6 ainda tao pouco

conhecida que parece quase impossfvel dizer em poucas palavras em
que consiste essa importSncia. Nesta introducjSo, portanto, tentei esbo-

gar OS probtemas psicol6gicos e re!igiosos.„ Q fato 6 que a alquimia

^agsemclha-se maigji uma correntc subterrQnea, enquanto que o cris^

tianismo dominava na superffcie, E!a est^ para essa superffcie como o

sonho estd para a conscifincia, e assim como o sonho compensa os

conflitos da mente conscience, a alquimia empenhava-se em preencher

as lacunas deixadas pela tensSo dos opostos no crislianismo* Talvez a

expressSo mais sugestiva desse fato scja exatamente o axioma de Maria

Profetiza citado acima,,, Nesse aforismOj os numeros fmpares do dogma
cristSo sSo intercalados por numeros pares, que significam o princfpio

feminino, a terra, os subterrSneoSj e o mal propriamente dito, EstessSo

personificados pela serpens mercurii, o dragflo que cria e destr6i a si

mesmo, e que tamb^m represents a prima materia...

O deslocamento histdrico da consciSncia do mundo em dire^ao

ao masculino 6 compensado pela feminilidade ctfinica do inconsciente,

Em certas religiCes pr6-cristas o princfpio masculino j^ havia sido di-

ferenciado na especiOca^ao pai-filho [no Egilo, por exemplo], uma
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mudanqa que viria a ser da maior importSncia para o cristianismo. Fosse

o inconsciente meramente complementary essa mudanija de consci6ncia

teria sido acompanhada pela produ^So de uma mSe e de uma filha, e o

material necessdrio para isso j^ se encontrava pronto e disponivel no
mito de Demeter e Pers^fone. Mas, como mostra a alquimia^ o incons-

ciente preferiu escolher o tipo Cibele-Atis na forma 6cprima materia e

6cfilius macrocosmi, provando assim que ele nSo 6 complementar mas
Sim compensat6rio. Isto serve para mostrar que o inconsciente nSo age

simplesmente em oposigdo S mente consciente [o que tamb6m significa-

ria que o simbolismo qufmico 6 simplesmente oposto ao dogma cristao,

contr^rio h mente consciente] mas a modifica mais ^ maneira de como
o faria a um oponente ou a um parceiro. NSo 6 uma imagem com-
plementar de filha que o tipo filho evoca das profundezas do incons-

ciente "ctGnico" -ele evoca outro filho. Esse fato not^vel parecena estar

ligado a encarnagSo, na nossa natureza humana terrena, de um Deus
puramente espiritual, produzido pelo Espfrito Santo ao fecundar o

dterc da Virgem Santa, Assim, o mais alto, o espiritual, o masculino

tnclina-se para o mais baixo, o terreno, o feminino; e, conseqQente-

mente, a mSe, que era anterior ao mundo do pai^ acomoda-se ao
principio masculino e, com a ajuda do espfrito humano (a alquimia ou

"a filosofia'*) gera um filho - nSo uma antftese de Cristo mas, isto sim,

sua contraparte ctOnica, nSo um homem divino mas um ser fabuloso e

em conformidade com a natureza da mSe primordial E, assim como a

tarefa do filho '^superior'' 6 a reden?ao do homem-microcosmo^ o filho

**inferior" tem a fun^So de um salvator macrocosmi^

Li a voces essa passagem porque ela expoe em palavras claras

aquilo que todos os alquimistas sentiam constantemente mas, de algum
mode, nao ousavam formular para si mesmos. Eles, por assim dizer,

\iveram esse mito mas com pouquissimas exce^oes nunca tornaram

suficientemente clara a relagao entre o que estavam fazendo e o oris-

tianismo.

Alqu6m poderia afirmar que nessa corrente subterranea da alqui-

mia versus dogma oficial do cristianismo, reside o inicio do que agora

chamamos de divisao entre religiao e ciencias naturals. Como uma
especie de lema cultural geral, isso 6 muito discutido hoje em dia, e em

3* Psychology andAlchemy, pp. 22-24,
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geral resolvido com frases e generalizaQoes estupidas e bcm-intenciona-

das. Multos^ntistas. pnr exemplo, desp.nvolvRm seutrabalho pr^tico -

estudam^jietLca,.xxii-cuqu&-quep.que-&eja - com uma visao puramente

materialista- eiiquantoqu& aos domingos BTofessam aindajima maneira

desajeifada de ser cristaos, magjmo gostariam de ter as duas coisas

comparadas d&talhadamente em sua propria psiqu e. Poder-se-ia dizer,

portanto, que esta 6 uma das grandes dmsoes da nossa civilizagao

moderna, e que ela produz tensoes entre os simbolismos alquimico e

^cristaQ.Mas os alquimistas aindapodiammanterjuntos os opostos gramas

ao seu modo de pensar um tanto confuso porque estavam na afortunada

posigao de projetar sua principal preocupagaosobre a mat6ria, de modo

que eia naorecaia pessoalmente sobre eles, constitumao-se em algo que
'

ocorria na retorta"enadTTeles mesmos,

O seculo XVII foi o momento crucial em que a alquimia se rompeu

e tornou-se uma clencia natural puramente extrovertida. Ao mesmo

tempo, surgiu um outro problema, pois na corrente subterranea da

alquimia e na camada do dogma cristao havia duas denominagoes muito

diferentes. Lentamente, nesse mesmo seculo, formou-se a compreensao

de que a alquimia era tamb^m um problema religioso e as duas camadas

aproximaram-seuma da outra. Onde esse fato foi simplesmente ignorado

e deixado de lado, as pessoas simplesmente continuaram a levar adiante,

com coragem, o que chamavam de ciencia pura, sem discutirem mais

sobre o Espirito Santo ou sobre Deus - isso tudo cram coisas sem sentido,

e nao tinham nada que ver com a quimica, que era uma ciencia puramente

pratica. A religiao foi guardada na gaveta para os domingos. Outros, ao

contrario, enxergavam, ou pelo menos vislumbravam, aquilo que Jung

mais tarde redescobriu, a saber, que a alquimia implica muitas^ex-_

periencias que pertencem ao donunio'da reHgiao. Fara ir ao encontro

disso, tais pessoas simplesmente descartaram o que era nao-dogmatico

na alquimia e assimilaram-na a visao crista consciente, transformando a

alquimia numa especie de conto moral alegorico.

A exposigao mais clara que existe sobre essas concepgoes encontra-

se nos escritos de Johann Valentinus Andreae, que provavelmente era

um paroco do sul da Alemanha, e que escreveu sob o pseudonimo de

Christian Rosencreutz. EbJoToJundadorJaJnmimeiv^^

corpo da tradigao e dosimbolismo alquimico ele extraiujtudo_que na<D-
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estava em rigoroso contraste com o cristianismo, e a transformou numa
especie de alegoria, doutrma & simHorismo cnstaos, moraTtsta e bem^^^itT

tenciprraja. isto se encontra de maneira ainda mals clara nas tradigoes

dos franco-magons.

Desse modo, a alquimia destilou-se na consciencia crista dos secu-

los XVII e XVIII, e perdeu sua base de expcriencia genuina. Evoluiu

para um esteticismo literario c tornou-se basicamente uma especie de
ensinamento moralista, ralo e diluido, que ainda se pode cncontrar entre

OS masons. Ha toda uma tradigao da assim chamada literatura alquimica,

ate mesmo atualmente na Inglatcrra, onde ha pessoas que ainda sac

adeptas e devotadas a alquimia, mas que perderam complctamente
qualquer tipo de relacionamento com a ciencia experimental da quimica

e, conseqijentemente, com todo o drama individual de fazer, efetiva-

mentfe^^expenencias-ccuiLjodcsconhccido ; tornou-se uma imagem espe-

cujar de certas doutrinas cristas, apcsar dc os magons terem sidoTongi^
nalmente, contrarJos a Igreja^atolica .

Assim, a tradigao da alquimia assimilou-se ao processo da cons-

ciencia, e perdeu sua genuina indcpendencia que, naturalmcnte, tinha

tido suas bases nos cxperimentos com o dcsconhecido. Menciono isso

porque o nosso autor, Dorn, foi justamentc uma dessas pessoas; ele

tambem estava a beira dessasituagao. Ele foi um dos poucos alquimistas

introvertidos do final do scculo XVI que comprecndcram que o simbolis-

mo e que a tradi^ao alquimicos implicavam um problema religioso.

Portanto, ao contrario de muitos outros autores, ele "se entendeu" com
ela; perguntou a si mesmo sc o que estava dtzendo nao seria pagao ou
heretico. Fez um valoroso esforgo para integrar os ensinamentos de
Paracelso com ideias cristas. Naturalmcnte, tambem para ele nao se tra-

tava de descartar sua Weltanschauung crista, e assim, tentou adapta-los

a ela, Realmente levou adiante um problema que Paracelso, o professor

a quern tanto admirava, majcstosamcntc ignorara. Paracelso nao se preo-

cupava com tais detalhes insignificantes; limitava-se a dizer: "Sou um
bom catolico*', e seguia adiante, alegremente, com o maior paganismo -

mas com tal boa-f6 e honestidade e eian vital que sempre acabava se

saindo bem. Mas Dorn tinha uma natureza mais reflexiva e introvertida,

e tambem era um pcnsador mais sistematico do que o, obviamcnte,

indomito e intuitivo Paracelso. Dessa forma, ele tornou-se consciente de
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fluc_tQdQS eles tinham convgrsado com a substancia material na necro-

manciajjnapironiancia, na aitrologia, e assim por diante - e como poderia

isso cncaixaT'Se no dogma cristao ?

Voces verao, portanto, que nos escritos de Dorn hS urn enorme
problema, aquele do tres e do quatro a que Jung se refere na sua

Introdu§ao. As questoes do femjninn e do corpo-acanL enornies pro-^

blemas para Dorn, e seu planp consciente era^ para falar cruamentej o

mesmo^que castrar a alquimia, como o fizeram mais tardc os franco-

magons c os rosa-cruzcs^^^toxDirlgL^rtiFicialmente _aiustada em j,ua

WeUanschguung, Assim, ele era, de certa forma, urn daqueles pecadores.

Por outro lado, uma genuina fascinagao ainda o movia e, como m6dico e

farmacologista, continuava com seus experimentos; portanto, nao teve

exito em simplesmente pensar sobre a tradigao alquimica e alicerga-la

num tipo de visao crista convencional; ele ficou atolado no conflito, que

nunca conseguiu resolver embora tivesse tentado todos os caminhos*

Voces verao como ele se debateu com esse conflito, e como tentou achar

uma solugao. Al6m disso> como m6dico praticantej ele nao podia, como
fez o pAroco Andreae, ignorar por compl^o^jx^asp^ctQ^^iatS£iaL-dQ
homem, isto 6, o corpo^j^ vida real

Nenhum clinico geral pode ignorar a importancia do corpo ou o

efeito da verdadeira quimica na vida humana; nem pode ele ignorar todos

OS seus aspectos desagrad^veis e menos elegantes, Mesmo naquela 6po-

ca, tal como ocorre hoje, ele foi envolvido nas intrigas e nas hist6rias de

amor do \^Iarejo onde cUnicava e era obrigado a conhecer o lado escuro

da vida se quisesse lidar de maneira adequada com seus pacientes. A16m
disso, um m6dico ouvp tantas mentiras e 6 envolvido em tantas coisas que

nao pode deixar-se levar por ilusoes pretensiosas ou benevolentes^ como
as que, por vezes^ os pdrocos tentam construir (em seu proprio detrimen-

to) sobre a verdadeira natureza do homem,
Assim, Dorn nao esta cego ao aspecto feminino sombrio e ctonico

da alquimia, pois lutou com esse problema durante toda a sua vida, e

chegou a certas solu^oes pessoais que tentou elaborar, mas com uma
tendencia predominante conscientemente crista. Voces nao devem, por-

tanto, ficar chocados, embora possam ficar ligeiramente desapontados,

ao notar que o nosso texto cont6m passagens muito beatas e pias, nas

quais ele del rddeas a algumas pregagoes domingueiras que tern muito
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pouco que ver com o background alquimico. Entretanto, se compreende-
rem isso, verao que ele apenas tentou manter-se fiel ^s suas concepgoes

conscientes e, devido a isso, envolveu-se numa lula interior.

Tudo isso que eu acabci de dizer so teve por objetlvo preparar voces

para o texto. Se tiverem isso em mente, verao que ii^ nesse homem um
verdadeiro conflito religioso entre o cristianismo, por urn lado, e a alqui-

mia, por outro, e que tentou descobrir suas proprlas solug5es pessoais

para resolve-lo. Ja Ihes contei que nao sabemos praticamente nada, ou
sabemos muito pouco, sobre Dorn. Sabemos que ele foi cli'nico geral no
sul da Alemanha. A maior parte dos seus trabalhos e dedicada a duques
e arquiduques - os arquiduques da Austria, o principe de Baden, pessoas

assim - e portanto ele deve ter side bastante conhecido. Parece que ele

chegou a exercer sua pratica ate mesmo nas Cortes. Editou vinte e seis

tratados de Paracelso em tradu^ao latina e as publicou em 1575, atrav6s

da famosa casa editora de Perna. O proprio Dorn traduziu, do alemao
de Paracelso, dez desses tratados entre os anos 1568 e 1570. Dorn
adicionou coment^rios proprios a alguns dos trabalhos de Paracelso. Se
voces lerem a History ofMagic and Experimental Science, de Lynn Thorn-
dike, obterao maiores informagoes sobre suas provaveis fontes. (Eu nao
estou muito segura sobre essa passagem no livro de Thorndike; o raelhor

mesmo seria tentar obter mais informagoes nos arquivos do sul da
Alemanha.)

Para a Igreja, Dorn foi sempre suspeito pois se sabia que ele

chegara a mexer com numerologia, geomancia e piromancia, que signi-

fica adivinhagao por meio do fogo; ou ainda com a hidromancia, que e a

adivinhagao que se faz olhando para uma tigela com agua. Em nume-
rologia, naquele tempo, a ideia era substituir cada uma das letras do
nome de uma pessoa por um equivalente numerico; a partir disso, como
no horoscopo, o carater da pessoa podia ser descrito. A geomancia 6 uma
especie de astrologia projetada sobre a terra, como o nome indica. Nao
quero entrar nesse assunto; podemos resumir dizendo que, tal eomo seu

mestre Paracelso, Dorn interessava-se pelo ocultismo e por todas as artes

ocultas de seu tempo.

Eu gostaria de comegar agora a examinar seus escritos. A primeira

parte do seu tratado chama-se "A Filosofia Qufmica" e o subtitulo da
parte seguinte 6 *'A Filosofia Especulativa". As citagoes de Jung sao
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geralmente tiradas desta ultima, pois se trata do trabalho mais interes-

sante. A introdugao de Dorn k "A Filosofia Ouimica*' 6 um tanto en-

fadonha e desinteressante, mas como me impus a tarefa de apresen-

tar-lhes todo o seu trabalho, tamb6m farei a voces um sumdrio dessa par^

te. Estou utilizando aqui o assim chamado Vieainim Chemicum Vol. I»

Estrasburgo, 1679. H^ vArias outras edigoes, e eu mesma possuo uma um
pouco mais antiga, mas esta 6 uma das primeiras edigocs completas.

Tentarei inicialmente apresentar um sumirio, pois o que ele diz a res-

peito da "Filosofia Quimica" estd envolto num estilo complicado e

pomposo- Posteriormente, entraremos cm "A Filosofia Especulativa",

que 6 o texto mais interessante. Na pagina 195 dessa edigao ele comega

por definir o que entende por filosofia quimicaj e diz;

A filosofia qufmica ensina as formas latentes das coisas dc acordo

com sua verdade e nSo de acordo com sua aparfincia. O acesso a cssa

filosofia qufmica 6 duplo, a saber, atrav^s da opiniSo e da experiSncia,

Atrav6s da opiniSo forma-se uma iddia do que deve ser investigado c a

experifincia 6 a verifica^ao da anterior.

Como podem perceberj a perspectiva 6 a seguinte: a aparencia

quimica das coisas, do vidro por exemplo, nao 6 a sua verdadeira essen-

cia. A id6ia de Dorn 6 que por trds dela, ou dentro dela, est^, por assim

dizer, a verdadeira essenciaj e 6 com esta que lida a filosofia quimica, a

qual se tern acesso duplo^ formando uma opiniao e fazendo experiment

tos, Poder-se-ia dizer que isso ainda acontece^ se nos lembrarmos de que

temos a ffsica te6rica e a fi'sica experimental Dorn ve essa dupla abor-

dagem em todas as ciencias naturais. Por "opiniao" ele entende a for-

magao de uma hip6tese, como se faz hoje em dia^ por exemplo, na ffsica

tedrica, e a posterior verificagao dessa hip6tese pela experiencia, Af ja

nos encontramos nos prim6rdios da ciencia moderna. Dorn prossegue:

Atrav^s do estudo [e ele entende por estudo apenas a leitura da

literatura alqufmica] adquire-se conhecimento; atrav^s do conhecimen-

tOj o amor, que cria a devo^ao; a devo^So cria a repetiQao e fixando-se

a repetiijao cria-se em si mesmo a experiSncia, a virtude e o poder,

atrav6s dos quais o trabalho miraculoso 6 rcalizado; o trabalho na

• natureza possui essa qualidade.
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Hd aqui uma estranha mistura de fatores internos e externos.

Inicialmente, com a leitura dos livros, adquire-se o conhecimento alqui-

mico por meio do qual se adquire amor. Mais tarde percebe-se que por
essa palavra ele entende uma esp6cie de fascina^ao inconsciente. Aqui,

amor significa que subitamente se come^a a compreender; de alguma
forma, fica-se apaixonado pela possibilidade de encontrar a verdade e,

por isso, ingressa-se numa atitude de devogao, e se passa a dedicar toda

a vida a investigagao. Repete-se os experimentos e se adquire - e aqui a

coisa fica muito estranha - uma virtude de poder atrav6s da qual o
trabalho milagroso 6 realizado! Agora o processo se torna em algo

puramente interior, que 6 ti'pico do mixtiim composiium que esses textos

sempre sao: de repente, ele imagina uma transforma^ao do alquimista

nele mesmo, por assim dizer. Qualquer pessoa que tenha estudado
alquimia por muitos anos, que tenha seguido as receitas e executado as

experiencias com amor, repeti^ao e completa devo^ao muda sua pr6pria

personalidade. Ela adquire urn poder magico gragas ao qual terd exito

era produzir uma transformagao na retorta, a qual, por exemplo, urn

principiante que misture os mesmos elementos podera nao conseguir.

Portanto, voces percebem que Dorn, subitamente, passa para a

id6ia de que a alquimia 6 realmente um trabalho que se tem de fazer na

pr6pria personalidade, e nao apenas algo que se faz misturando coisas

na retorta. Tamb6m se faz isso porque somente se se transformar a

pr6pria personalidade numa outra, magicamente poderosa, € que se

poderd transformar os materials externos.

Isso tem sido, desde hS multo tempo, uma tradigao na alquimia, e

foi trazido para a civilizagao ocidental atraves dos escritos de Avicenna,

famoso fiI6sofo ^rabe Ibn Sina. Nesses escritos, Ibn Sina confirma que
gragas ao dom da profecia e a certas tecnicas de extase adquiridas ap6s

longos exercfcios de meditagao, a alma do homem conquista um pouco
da capacidade de Deus, ate mesmo para mudar coisas materials. Vejam:
quando Deus disse "faga-se a luz", a luz se fez, mas se um homem disser

a mesma coisa nada acontecera. No entanto, se por meio da meditagao
religiosa o homem conseguir se aproxlmar tao perto de Deus dentro de
si mesmo que ele possa, por assim dlzer, utllizar parte do poder por cujo

interm^dio Deus, apenas desejando ou querendo coisas, pode trans-

forms-las era realidade material, entao a sua alma adquire um pouco
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dessa capacidade. E nessa convicgao que se baseia a atrHdade alquimica

e a transformagao pela alquimia.

Esse aspecto passou para a alquimia octdental, e percebc-se que
Dorn, um pesquisador estritamente introvertido, apanha esse fio con-

dutor da tradi^ao, que pertence, em geral, a tendencia do seu tempo. Ele

nao e o toico a ter tal convicQao. O famoso Giordano Bruno tamb^m
acreditava nisso e esbo9ou toda uma teoria na qual mostra como um
homem podia tornar-se um mago ou um magico atrav6s de exercicios

internos de medita^ao. O pr6prio Giordano Bruno tentou fazer isso

meditando sobre certas estruturas de mandala, das quais desenhou um
numero infmito, recomendando uma delas em especial, feita de metais e

de materials quimicos, que deveria ser pendurada na cama sobre a qual

se deveria meditar. Se se meditasse durante anos sobre essa mandala
quimicamente real, entao, como assinalou Bruno, unificar-se-ia a pr6pria

personalidade interior e a alma seria poupada de distragoes e de disso-

cia^oes extrovertidas. Se isto fosse feito com a atitude adequada e com
certos exercicios que ele chama de contra^oes {contractiones, mas da
maneira como ele os descreve poderiamos cham^-los de exercicios de
introversao), a pessoa tornar-se-ia um poderoso mago, quando entao at6

mesmo materials exteriores comegariam a desempenhar pap6is.

Naturalmente, como todos os que acreditam em magia, ele foi

encorajado pelo fato de vivenciar efetivos eventos sincronfsticos. Voces
sabem que o que agora chamamos de sincronicidade era no passado
interpretado como um efeito magico, e Bruno teve essas experiencias e

acreditou nessa possibilidade. Voces poderao encontrar todas essas

referencias com muito mais detalhes num otimo livro de Frances Yates,

chamado Giordano Bruno and the Hermetic Tradition* no qual ela

esboga toda a tradi^ao na Italia na epoca de Marsilio Ficino e de Pico

della Mirandola. No entanto, embora ambos se conservassem mais ou
menos afastados da magia, sua visao geral nao era diferente. Bruno,
muito mais um genio do tipo ingenuo, realmente colocou em pritica sua

visao. Infelizmente, por causa dissOj tambem atraiu sobre si a perseguigao

da Igreja,

• H^ tradu^ao em portuguas: Giordano Bruno e a Tradigao Henndtka, Editors
Cultrix, Sao Paulo, 1987.
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Naquele tempo, a magia era parcialmente reconhecida pela Igreja,

e Campanella, urn discipulo dos tres acima mencioiiados, foi at6 mesmo
convocado porum dos papas para executar uma demonstragao alquimica

e magica, Descobrira-se que no horoscope desse papa uma constela^ao

rauito desfavortivel se aproximava e o papa estava aterrorizado com a

id6ia de que no dia dcssa constelagao astrol6gica ele poderia ser assas-

sinado ou morrer. Assim, Campanella foi chamado para efetuar, numa
pequena capela do Vaticano, uma especie de procedimeoto migico ou
quimico, que consistia na mistura de diversos elementos de influencias

opostas e que manteria afastadas as influencias de Saturno e de Marte e

de todas as outras constelagoes negativas, e assim protegeria o papa,

resultando disso que ele sobreviveu Squele dia. Voces percebem que a

Igreja, naquela epoca^ reconhecia em parte essas tendencias, e at6

mesmo as utilizava, Mas ser assim tao ingenuo como Bruno o foi, seguir

em frente e defender o sistema heliocentrico, falar sobre muitos mundos,
muitos furmamentos, e por af adiante, era ir um pouco longe demais e

meter os p6s pelas maos,

Percebe-se portanto que Dorn, ao acreditar que a obra alquimica

de\ia ser efetuada com certos exercicios mtrovertidos de medita^ao, com
OS quais se tentava influenciar a pr6pria constitui^ao e a pr6pria per-

sonalidade, nao estava fora de sintonia com a tendencia do seu tempo,

mas sim de acordo com os expoentes dos movimentos herm6ticos ita-

lianos e do Renascimento em gerah

Dessa maneira, adquiria-se virtude e poder, "Virtude" nao dcve ser

entendida num sentido puramente moral; virtude tinha ainda o matiz da

palavra latina virtiis^ que significa "eficiencia energ^tica"^ capacidade de

transformar coisas, influencia, ou at6 mesmo mani, tinha ainda um
aspect© de mana. Naquela t^poca, a raiz da palavra w>, homem, virilidade,

ainda estava na consciencia.

Entao, Dorn continua:

Os qufmicos chamam de natureza a ativa^So do c6u com os

elementos na geragSo de todas as coisas.

Agora, vemos urn pouco mais claro, Ele afirmara, anteriormente,

que a quimica se ocupava com a forma das coisas, e por forma ele



entendia algo bem diverso daquilo a que hoje chamamos de forma, a

saber, nao o formato externo^ a aparcncia^ mas a essencia oculta, ver-

dadeira, de uma coisa, num sentido mais aristotelico da palavra, Pros-

seguindo, ele diz:

Os qufmicos chamam de natureza a ativagao do c6u com os

elementos na geragSo de todas as coisas, [A ativagao do c6u 6 o que na

prCxima sentenga ele chamar^ de forma. Temos agora uma ampliagSo

do que ele entende per formaj Essa forma, ou melhor, essa essfincia

oculta de um objeto exterior material 6 o que o firraamcnto [- e aqui

ele se refere concretamente &s constela^Oes astrol6gicas no c6u -]

constelou dentro do elemento qufmico, e 6 o encontro do que se poderia

chamar de materia morta com aquela influ6ncia oculta dos elementos

e constelagOes astrol6gicas quejuntoSj produzem as coisas.

Come eu Ihes disse da ultima vez, os alquimistas so podem set

compreendidos por meio de abordagens sinopticas^ reunindo-se todas as

citagoes e entao aprendendo intuitivamente a diregao para onde elas

conduzem. Nao se deve apenas ler muitos livros de alquimia, e entao

agrupar as associa^oes, como tambem deve-se saber que so pode ser lido

dessa maneira - sempre tendo em mentc o que ele entende por forma, e

entao procurando verificar onde ele fala novamente sobre ela. Agora^ ele

a chama de ativa9ao do ceu na materia inferior, e voces verao como isso

funciona. Certas coisas, como apalavra "forma", tem de estar sempre em
mente, e voces devem aguardar que ele a associe com o significado a que

Ihe atribui. Ele prosseguc:

Forma 6 a a^So da regiSo etfirea sobre a regiSo dos elementos.

Desse modo, a natureza prepara a materia, para isso incluindo ne]a a

forma, como o espcrma na matriz; esta ultima produz^ em consequencia,

comoum embriao, as diferentes esp<5cies de coisas.A rmt6rmpode parir.

Isto dj naturalmente, um leve golpe na ideia de que a materia 6

inanimada, Paracelso sustentava que a materia era uma contraparte viva

da divindade criadora. Nisso ele era um dualista, pois nao compartilhava

da opiniao dogmatica oficial de que Deus criara a materia da maneira

como diz o Genesis. Ele acreditava que a materia era incriada,
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Esses filosofos supunham que, no principio, quando o espfrito de

Deus pairava sobre ^pnma materia abismal, ela tambem se achava ia, e

portanto nao fora criada. Havia duas coisas no principio: o espirito

masculino do pai e o ser matricial feminine, a matdria ca6tica, a materia

como um increatum^ um principio nao-criado mas equivalente desde o

inicio dos tempos. Esta € uma das id6ias her6ticas de Paracelso que Dorn
compartilhou, sem perceber que ele era um her^tico^ e € por isso que ele

diz, com certa enfase, ''a materia pode parir" - mas em seguida ele se

corrige:

Se a forma germinou em sua matriz, todo mundo visfvel t criado

e t dividido em quatro elementos. [Desse modo, como podem ver^ no

infcio absoluto da cria^ao da matt^ria hd a divindade espiritual, o criador

do mundo visto mais ou menos da maneira crista que inclufa o esperma

da forma.] A forma 6 o esperma da criatividade de Deus na materia

morta do princfpio, a matriz, e dai surgiram todas as coisas,

PortantOj a materia e uma contraparte viva e feminina do criador

espiritual^ uma divindade^ e nao algo que Ele produziu e moldou de

acordo com Sua vontade, Ja sc pode perceber af uma alusao aquilo que

Jung apontou em sua Tntrodugao a Psicologia eAlqiiimia, isto e, o fato

de que a alquimia tinha uma abordagcra na qual se reconhecia o feminino

como um principio equivalente - e nao como algo que fica na margem,

um pouco rcconhecidoj mas lateralmcntCj e sim como algo que tinha a

mesma dignidade que o pai espiritual e deus-criadon Era seu parceiro

feminino e, por si mesmo, um principio vivo. Dorn usava a palavra

"matriz", e a atividadc do princfpio espiritual masculino, que ele chama

de "a agao da regiao eterea sobre a regiao dos elementos^' -" esta agao e

o que ele entende por forma,

Este 6 o resumo de seu primeiro capitulo, no qual expoe sua

concepgao basica sobre a realidade exterior da natureza e suas pressu-

posigoes filosoficas na abordagem da obra quimica. A seguir, ele passa

a falar do opus\ a obra alquimica.

Aobra 6 realizada alraviSsde disposigSoe de "influSncia" [asaspas

sSo minhas]. A primeira imprime-se nessa natureza e, corrompendo a
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mat6rra, a deixa num estado que !he permite recebcr forma. A forma
propriamente dita consiste na influencia da regiSo etdrea sobre o mundo
dos elementos.

Af ele se repete, e voces podem perceber o que ele pensa. Ele
acredita (como aconteceu na origem do mundo, tal como e descrita no
Genesis blblico) que Deus, sendo tambcm uma influencia espiritual ete-

rea, semeou o semen da forma no principio vivo da raatdria. Desse modo,
num trabalho alqufmico dever-se-ia repctir isto. Portanto, ele diz que se

deve, em primeiro lugar, putrefazer ou corromper a grosseira coisa

material. Se voce quer, por exemplo, transformar metais, voce deve
inicialmente dissoiver o minerio de ferro c/ou ate mesmo coze-lo, isto e,

destruir seu aspecto exterior grosseiro, de maneira que ele retorne ao seu
estado original, no qua! possa recebcr a influencia divina que vem das
regioes celestes e que ainda & poderosa. Dcve-se, de certa forma, cor-

romper, ou dissoiver, um pedago de metal por exemplo, apos o que a

constelagao astrologica ira influencia-lo, e entao sera como uma repeti-

9ao da cosmogonia, podendo-se novamenie levar adiante a transfor-

ma^ao.

Tendo abordado esse problenia religiose, que se rclaciona com o
poder de Deus sobre a materia, Dorn passa a fazer uma incursao pelos

seus proprios pontos de vista cristaos. Vcjam isso, ele comega com a
perspectiva qufmica, a seguir ele a explica, c logo depois diz: "Bern, devo
fazer uma confissao de fe", e afirma:

O mundo inteiro obt^m sua forma a parlir do sagrado temarius,

ntimero trfis em sua ordcm e mcdida, pois um nao 6 numero mas sim
a uniSo da paz. O numero dois, ao contr^rio, 6 o primeiro numero, que
pode ser contado c *5 a fontc e a origem da luta e do conflito. Ao aceitar

ou tomar uma forma material, o dois scpara-se da unidade original e s6
se pode fazC-lo retornar a cla por meio de uma ligaqfio completamente
s6[tda e inquebr^vcl. Como s6 se pode unir coisas scmelhanLes com
coisas semclhantes, e uma vcz que Deus sc compraz apenas com nu-
meros fmpares [vocSs percebem af a prcdominflncia masculina; a ima-
gem de Deus apreciando OS numeros fmparcs d uma cila^ao de Virgilio],

Qum une, com suaslmplicidade, odoLs cm um ires, e dd a eles uma alma.
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Ele quer dizer que existe uma especie de urn ca6tico original que

nao 6 nem mesmo um numero, mas que 6 o um e o todo. Dele surge o

dois, e este 6 o conflito. Aqui ele recorre a uma paiavra alema: Zwietracht

Zwietracht que significa inimizade, tern a paiavra dois {zwei) dentro dela;

mais tarde, ele tamb6m introduz a paiavra Zwiefel, duvida, pois quando

voce duvida, voce 6 dois. Portanto, o dois 6 a origem de todo o ma.Lg.4.

se se lembrarem da Introducao de Jung aPsicohm eAlquimia, o estado,

de conflito onde o ponto de vista cristao coloca o homem: Deus e_QDiabjOT

Rspirito e materia, pai c mae. e todos os opostos. E agora, dever-se-ia

novamente encontrar uma Hga^ao, algo que una os dois que se opoem,

de tal forma que eles possam retornar a unidade; portanto, ai estijQjxes^

Pode-se dizer que o tres consiste naquele que une os opostos, e que o

tres 6, de certa maneira, um_retornQ a unidade_num nivel mais elevado^

Agora, a coisa torna-se delicada, pois pode-se perguntar: "Bern,

mas isso nao i o quatro? Pois, no final das contas, essa unidade-tres nao

6 a mesma unidade original, de maneira que temos o um original, o dois,

o tres, e agora o novo um como o quarto." Como diz Maria Profetiza;

"Um torna-se dois, dois torna-se tres e do terceiro surge o um que 6 o

quarto." Mas Dorn simplesmente passa por cima dessa questao e esqui-

va-se do problema, tomando-o como a unidade, a eterna liga^ao es-

tabelecida entre os dois opostos, o que e, na verdade, um retorno e uma

identifica^ao com o primeiro um. Dessa maneira^JDorn atnda lenta salvar_

sua visao crista puramente dogm^tica .

De acordo com isso, hS tamb^m na natureza trSs reinos: o mundo

mineral, o mundo da vegeta^ao e o mundo animal [aqui ele faz uma

referenda a Marsilio Ficino]- da mesma forma, tambdm no reino dos

metais o ouro consiste em trfis elementos, a saber, enxflfre, merctirio ou

prata-viva, e o sol terrestre (refere-se ao ouro). [Entflo ele prossegue,

seguindo em busca do temarius, as tr6s eslruturas, ao longo de todo o

seu universe] ...Assim, tamb<^m na alquimla temos trfis etapas, hd a cor

negra, o niff-edo; o albedo, que 6 a brancura; e o nibedo, que 6 a

vermelhidao; [e entSo ele quase nSo consegue ficar afastado do quarto,

e diz:] mas o vermelho & imperfeito, pois 6 uma cor muito cxtremada, e

6 por isso que ao ouro 6 acrescentada a dtrinitas, a cor amarela, que €

um meio termo entre branco e vermelho. [Vejam, entSo, que temos trSs

mas que hd um quarto.] O ouro [diz ele] 6 um remddio cujo efeito
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original foi moderado pela artealqufmica^ e que pode, portanto, influen-

ciar positivamente todas as outras coisas terrestres e materiais, [Ainda

nSo percebemos onde ele quer chegar, mas vamos em frente por

enquanto,] O ouro 6 uma forma que 6 separada de seu corpo*

Estamos de volta ao conceito da forma, e agora percebe-se que pela

palavra ouro ele nao esta^ na verdade, se referindo ao pr6prio metal ouro,

mas sim aquele algo criativo e divino que esta em toda parte na materia,

e que e de Deus, a seraente masculina criativa de Deus na mat6riaj e que

esta, por assim. dizer, espalhada ou disseminada em todas as coisas

materials. Trata-se daquele semem^ daquele esperma, e que pode ser

extraido cozendo'Se e destruindo-se a forma exterior da maioria das

coisas quimicas, E isto o que ele entende por ouro.

O ouro 6 a forma que foi extraida ou novamente retirada de seu

corpo exterior, e 6 algo tao sutil que exerce um efeito sobre todo e

qualquer objeto externo, [poder] que a forma celeste possui grai^as ^ sua

virtude de unidade. [Agora estamos mais perto do que ele vfi.] O ouro

6 aqucla divina semente oculla em todos os materiais, nSo apenas

especificamentc nos metais, mas em todos os objetos materials^ e pode
ser extrafda ou retirada per cocgao e, desse modo, como ocorreu

originalmente quando Deus criou o muado e exerceu um efeito criador

sobre a materia, se vocfi extrair ouro dessa maneira, voc6 terS aquela

coisa que repete o trabalho criativo de Deus, vocS ter^ um pedacinho

dessa coisa em suas mSos, [Como Ihcs disse antes, Giordano Bruno
pensava que se poderia adquirir ou roubar um pouco da criatividade de

Deus.] Com a criatividade roubada de Deus, pode-se criar e transformar

coisas, O ouro possui essa virtude devido S virtude de sua unidade, [Ele

se refere a uma forma que tern a caracteristica de ser esta coisa unica.]

Atd mesmo as coisas vegetais [isto 6^ as plantas] podem produzir uma
medicina que se pode utilizar dessa maneira [isso significa que^ a seu ver,

pode-se partir de qualquer material externo para produzir aquele ouro

mfstico, que e uma esp^cie de corpo sutil]. Quero passar agora [diz

Dorn] S pr^tica da qufmica, deixar a teoria do oculto e dar uma regra,

dar certas instrugSes de como construir o forno prdtico no qual as coisas

sSo destiladas. [Esses fornos possuem quatro divisSes e sSo construidos

como mandalas, Possuem quatro pavimentos e formam uma esp6cie de

mandala tridimensionaL]
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Esse forno que ele propoe que se construa €, Hteralmente, o forno

alquimico. Ele o entende de forma inteiramente concreta e fornece

certas regras, tais como a maneira de aplicar o fogo e a de construir as

retortas de vidro.

Depois de explicar como construir esse dispositive termico ou forno

alquimico, o qual, nao obstante sua aparencia, possui, de acordo com o

texto, quatro pavimentos, ele prossegue dizendo que o fogo deve quei-

mar lentamente e ser mantido baixo, Muitos alquimistas nem mesmo
utilizavam fogo mas mantinham uma temperatura quente e uniforme era

seus dispositivos t6rmicos usando estrume de cavalo para manter um
calor regular,

Oopus^ a obra [diz ele] consiste em duas etapas b^sicas: primeiro^

ocorre a solugSo, a dissoluijao do corpo; e segundo, a coagulagSo ou

condensa^ao do espirito [peta qual podemos adivinhar que ele se refere

a abertura do corpo ^ influ^ncia celeste, obtida fundindo-o ou evaporan-

do-o, edcstruindo assim aquilo a que chamarfamos de aparencia externa

grosseirajj ap6s a qual o ouro oculto aparece, e deve scr coagulado em
um novo corpo, e este serd o ouro* Como se recordamj o ouro 6 a forma

separada do corpo, Estas tr6s operacjOes simples sao como fazer a

quintessCncia do vinho.

Agora ele compara o proccsso de destruir o aspecto grosseiro

exterior e extrair a verdadeira forma com o processo de fazer alcool, o

processo de extrair o espirito do suco de uva, obtendo sua quintessen-

cia - pois numa forma primitiva de pensar, o ^Icool cont6m a essencia

condensada da natureza do vinho, Assim, diz ele, tal como se pode fazer

o vinho a partir do suco de uva, po4e"Se, por uma via semelhante, destilar

todos OS outros corpos. Desse modo, para ele, todo o processo da

alquimia 6 paralelo ao da preparagao do ^Icool condensado e, como eu

Ihes disse antes^ hd nisso um certo m6rito do ponto de vista farma-

cologico. Dorn inicialmente tevc a ideia de que os remedios seriam muito

mais eficazes se fossem destilados em vez de serem aplicados em sua

forma bruta- Isto 6 ainda entendido num sentido absolutamente quimico

e nao apenas psicol6gico, Somente quando trata do efeito da forma ouro

6 que ele diz que isso deve ser fcito simbolicamente (Tenham isto sempre

em menteO
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Uma vez que essa coisa essencialj mistica, eficiente e essencial

tenha sido extrafda da mat(5ria, entSo outras mat^rias podem ser magica-

mente transformadas, pois estas sSo afetadas atravds de simbolizaqao.

[NSo especulem sobre o que isso quer dizer, pois nSo se trata do que se

poderia pensar.] Assim, voces obiem uma trfplice medicinaj que cure

todas as coisas externas nos seres humanos, Um indivfduo 6, na parte

principal de si mesmo, uma mistura perfeita. Se existe uma afec^o
profunda, isto nSo 6 culpa da forma, daquele ouro interiorj mas da

materia.

Eis aqui outra associagao^ a saber, a de que a forma ouro unida com
a materia produz normalraente um individuo perfeito constitufdo por

uma mistura equilibrada de todas as entidades; se ha nele uma falha, ela

vem atrav6s da mat6ria. A maneira como isso ocorre ser^ vista maistarde.

Chegamos agora h terceira parte de sua primeira filosofia quimica,

onde ele tenta exemplificar a seu pr6prio modo o que at6 aqui explicou

em linguagem te6rica ou filos6fica. Utilizando uma esp^cie de maneira

gaguejante de se expressar, os alquimistas estavam tentando explicar algo

inexplicavel, e para faze-lo usavam uma comparagao - como a que
ocorreu a Pauli quando exclamou: "Oh! Entao Deus 6, afmal de contas,

um canhoto'\ que era uma maneira simb61ica ou mitol6gica de expressar

o que significava para ele o principio da nao-paridade. Assim, voces

podem ver que at6 mesmo os ftsicos modernos utilizam comparagoes
para expressar o que realmente querem dizer.

Da mesma maneira, Dorn expressa agora, por meio de uma com-
paragao, aquilo que entende por corrup^ao da forma material exterior

grosseira e por geragao da forma interior espiritual, que 6 ouro, e diz o

que se deve fazer com ele* Comega assim:

Damos aquilo que 6 barato e precioso, na proporqSo de um para

seis, ao dragSo que leva consigo o bastSo de Escu Idpio; e entSo o dragSo,

bastante agitado e nervoso, acalma-se e adormece, ap6s o que duas

nascentes, duas fontes de Agua branca e verde^ brotam e jorram sobre

ele e o absorvem. Quando entSo chcga o prc5ximo calor de ver3o, a Sgua
que afogou o dragao se evaporaj e seu cadaver jaz no fundo do mar. Ao
ser atirado no fogo, etc retorna ii vida e recuf3era suas asas, que aparen-

temente perdera, e voa para longc, Mas a crianfja concebida pela

absorgao da coisa barata c preciosa 6 debcada para trSs no fogo. Como
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essa crianga, esse fcto, nasceu bo fogo^ ela pode ali se alimentar como
uma salamandra, at6 crescer. EntSOj ela se torna completamente ver-

melha e da cor do sangue, e tern de ser lavada em Sgua, a qual 6 mais

afortunada do que aquela na qual o dragSo foi afogado, Voc6 precisa

lavar a mae, mergulhando-a na ^gua^ de forma que os doentes possam

ser curados. [Vejam como, de repente, ele passa a falar de pessoas

doentes - cujos corpos empalidecem, a alma separando-se do sangue,

que 6 o queacaba ocorrendo com todos os corpos-] EntSo, se tomamos

essa alma, que agora se tornou sauddvel e, pela simplicidade de seu

poder, liberta dc todas as suas impcrfei^Ses - e apenas os fil6sofos

poderao saber isso - entao essa alma 6 a medicina mais completa e a

coisa mais simples* Nada corrupto foi deixado no corpo humano; ela

revivifica tudo o que 6 doente e o deixa em equilibrio moderado, Ela

modera tudo que 6 sem medida e, por interm^dio de sua mais intima

simplicidade, cria paz entre inimigos mortals, e os traz de volta ^ vida -

se Deus o desejar, Ela traz de volta & vida atd mesmo corpos mortos^ ela

tr^z de volta a saude aos seus corpos doentes*

Este € urn esforgo para mostrar o que & a obra, e o que diz: damos

alimento barato e precioso ao dragSOj ao caducffero [aquele que leva o

caduceu, isto 6, o bastSo de Hermes ou de EsculSpio,] Quimicamente,

isto significaria que usamos o ouro misticOj a forma ouro^ e o mcrgu-

Ihamos no Mercurio, na proporqao de urn para seis. Ou seja, repetimos

a gera^So do mundo: a saber, tomamos daqucla torqa mfstica criativa

do Ente Supremo e fazemo-la penetrar^ ou confrontamo-Ia com, a

realidade material do homem.

Veremos mais tarde que o que se entende por realidade material

do homem 6, por um lado, nossa propria proje^ao sobre a realidade (ou

o que gostariamos de considerar como realidade), porem Dorn acredita

que ela tambem tern algo que ver com o corpo humano. O que significa

isto? Em nossa linguagem psicologlca junguiana, aquilo que ele chama

de o poder criativo do Ente Supremo, ou o ouro^ seria a emanagao ativa,

o dinamismo psicologico ativo do arquetipo do Self. Inserlr isso no corpo

da realidade equivaleria, em nossa linguagem^ a dizer que deveriamos

observar a atividade do5e//dentro de nos mesmos e tentar tornd-lo uma
influencia sobre a nossa vida real Por exemplo, se eu sonhar que devo

fazcr determinada coisa (uma vez que nossa hip6tese 6 a de que o sonho

constitui, por assim dizer, uma carta enviada pelo Self), isto seria uma
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atividade proveniente do arqu6tipo do Self, e dar isso para o dragao
comer significaria que eu fago esse processo valer para o corpo de minha
vida fisica real, ou seja, para minhas decisoes, quer eu faga isso ou aquilo,

da manha a noite. t. isto, na realidade, o corpo e minha vida real no
ambiente que me cerca, 6 isto que eu dou de alimento Aquilo que se

poderia chamar de minha realidade. Entao, o dragao que at6 aqui tinha

estado agitado e nervoso acalma-se e vai dormir.

Dorn, como veremos mais tarde, tern a iddia de que nossa natureza
simples € dotada de certo tipo de inquietagao impulsiva, extrovertida e
dissociada. O homem natural sempre traz em si algo do macaco; as

pessoas nao conseguem nem mesmo se manter sentadas quietamente,
mas se retorcem e se co^am. Qualquer pessoa que tenha tentado a
meditagao oriental sabe corao 6 dificil sentar-se parada por meia hora;

quer voce se ap6ie sobre seus calcanhares, quer permanega na posigao
de 16tus, nao conseguiri faze-lo de inicio. Nossa vitalidade constante-
mente nos impele a fazer alguma coisa, e se n6s interrompemos essa agao,
algo dentro de n6s continua a atuar. Tente por exemplo nao pensar era

nada, mesmo que seja durante meio segundo! Voce nao consegue! Voce
pensa: *Tuxa, tenho de ir ao agougue, etc." E a constante agitagao
autonoma da vida que levamos, e nossa forga de vontade 6 insuficiente

para permitir que uma vida interior simples supere essa vivacidade
autonoma. No entanto, com a ajuda do Self, isso pode ser feito. 6 essa a

nossa experiencia, e 6 isto o que Dorn pensa; de alguma forma, a ex-

periencia do Self6 expressa como a alma interior da pessoa que 6 tocada
pelo aspecto dinamico da imagem de Deus. £ isto o que aquieta e traz

paz a esta esp^cie de atividade simiesca dissociada do nosso corpo e da
nossa mente, e entao, das profundezas, surgem subitamente duas fontes

de ^gua. Poderiamos dizer que por intermddio da concentragao me-
ditativa e da introversao o inconsciente comega a fluir. As nascentes da
vida do sonho^ da psique objetiva, fluem em contraste com a inquietagao
saltitante de nossa mente consciente, e essas fontes absorvem o dragao e
terminam numa grande enchente em que tudo fica coberto pela agua do
mar. Na moderna linguagem psicologica, isto corresponderia a estar

completamente afogado no inconsciente, a fazer com que a enfase de
toda a vida interior da pessoa esteja voltada para o inconsciente e esteja

dentro do inconsciente e de suas produgoes.
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Mas, depois de algum tempo, chcga o calor do verao - significando

que &e voce mantiver esse estado por tempo suficiente alguma coisa

finalmentel mudara, Se voce tiver vivido por muito tempo em completa

introversao, apenas se concentrando em seu inconsciente, entao essa

inundagao de fantasia inconsciente e de vida om>ica comega a diminuir

e a enfraquecer, e entao, no fundo do mar, voce encontra o cadaver do

dragao, o qual, ao encontrar o fogo^ vive, recupera suas asas e voa para

longe novamente. Isto, de certa maneira^ 6 apenas o retorno ao seu modo

de vida anterior, e voce diria: "Bern, e dai?" For um certo tempo voce

meditou, concentrou-se e vivenciou o seu inconsciente, e agora retorna

ao seu modo de vida anterior - mas isto nao 6 bem verdade* Num certo

sentido, 6 verdade, mas nao o 6 na medida em que temos uma crianga, a

qual, concebida pela inser^ao do esperma-ouro, permanece no fundo do

mar onde agora o fogo prcdomina, Embora o dragao fuja novamente, a

crian^a permanece. Isto significaria que gragas a essa constante repe-

tigao - e aqui eu poderia citar o pr6prio Dorn - e devotada concentragao

na vida interior da alma, algo nasce no interior da pessoa, a saber, uma

compreensao relativamente constante do Self.

Como voces todos sabem, a experiencia de vivenciar o Selfnsk fase

inicial da anSlise 6, em geral, um momento de rara e feliz ejoiltagao. Num
certo dia, depois de se ter lutado com as pr6prias miserias, acontece de

se experimentar profunda paz interior, de se sentir que se fez contato

com o proprio centro intimo. Em linguagem chincsa, a pessoa esta em
Tao e esta feliz; a pessoa sente que "agora compreendo o que tudo isso

quer dizer e agora eu o possuo" - mas dois minutos depois o diabo vence

de novo, e tudo est^ perdido novamente, Entretanto, a crianga cstaria

representando o fato de que esta experiencia interior tornou-se agora

uma presenga constante dcntro da pessoa, apcsar de o dragao fugir

novamente; ou seja, o homcm comum continua seguindo adiante com

seus pensamentos e suas agoes incoerentes mas, a despeito disso^ ha

intimamente uma outra entidade no fundo da alma, por assim dizer, que

e uma personificagao e uma compreensao constante do Self.

A crianga nasceu no fogo, da concentragao de libido no mundo

interior e, como uma salamandra^ nutriu-sc do fogo e quando cresceu

ficou vermelha e da cor do sangue. Nao quero interprctar isso agora, pois

o descobriremos por nos mesmos mais tarde. A experiencia interior
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tornou-se constante e amadurecida interiormente. Agora, mais uma vez
temos que fazer a lavagem, mas desta vez com %uas mais afortunadas
do que aquelas com as quais a mae foi lavada. Agora a mae 6 realmente
o dragao, o que significaria que o dragao seria morto ou afogado pelas

%uas do inconsciente, embora os produtos das aguas, do inconsciente

(o que eu interpretaria como o fluxg de vida interior da fantasia), agora
nao mais matem a crian^a mas, pelo contrario, tern urn efeito nutriente.

Agora, hi um salto - a saber, nas pessoas doentes - de modo que estas

possam viver.

Voces nao devem se esquecer de que Dorn nao estava procurando
encontrar essa crian^a interior, ou a forma ouro, ou entrar em contalo
com a criatividade de Deus, basicamente para sua propria salva^ao ou
beatitude interior (embora ele tambdm aponte para isso), mas, per ter

sido ele um medico apabconado, estava realmente buscando um meio de
curar as pessoas doentes. Portanto, esta segunda inunda^ao esti agora
liquefeita; e agora sua experiencia interior que ele pode oferccer aos
outros, especialmente as pessoas fisica e mental mente doentes a sua
volta. A seguir, ele descreve dramaticamente como, quando essa agua
toca outras pessoas doentes, clas empalidccem e suas almas scparam-se
de seu sangue, mas 6 a alma que torna tudo saudavel. Tendo agora
passado por esse trabalho meditalivo sobre o dragao (o que seria o estado
de inconsciencia de um ser humano), tendo passado pcla mortc e por
uma ressurreigao interna, o efeito sobre as pessoas doentes que eslao em
volta t que inicialmente elas sao mortas - e 6 por isso que empalidccem
- e suas almas debcam sens corpos. Eis uma elegante maneira de dizer

que elas foram assassinadas!

H^, portanto, uma especie de efeito infcccioso sobre os outros, de
modo que eles tamb6m sao assassinados por essa medicina da alma, mas
gragas a ela a alma torna-se saudavel, e pode, neles tambcm, retornar ao
seu estado original. Dessa forma a alma, quando retorna, e como um
medicamento que nao deka nada estragado no corpo humano, mas que
cura todas as pessoas doentes atraves da moderagao ou do equilibrio.

Como muitos clinicos gerais - com muita razao mesmo hoje em dia, e
estou plenamente de acordo com eles - Dorn acreditava que um modo
de vida equilibrado era a melhor maneira de se manter fisicamente

saudavel. Nao dormir em excesso, nao comer ncm muito nem pouco,
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efetuar a quantidade apropriada de exercfcioSj e assim por diante. Trata-

se de uma banalidadej mas ainda assim 6 muito verdadeiro, pois quando

as pessoas ficam com doengas fisicas, a doenga em geral foi desenvolvida

por se ter vivido anos e anos sem equilibrio interno, seja per comer

demais ou por nao praticar exercicios ou por nao dormir o suficiente; at6

que um dia a natureza manda a conta, Dorn, como clinico geral, pensa

dessa forma,

Seu medicamento de ouro curaria a alma das pessoas, Poderiamos

chamd-la de cura psicologica, obtida entrando-se em contato com o Self^

ou com o processo de individuagao. Mas, ao mesmo tempo, ele mant^m

o corpo saudavel e o cura, pois induz o homem a levar esse moderado

modo de vida. Esse medicamento tambem pacifica inimigos e devolve a

vida a pessoas semimortas, e a saude a corpos mortos, Isto 6 claro,

Entao, ele conclui, dizendo: "Essa medicina que agora menciono,

essa crianga, ou essa forma ouro, 6 realmente uma rcssurreigao do

Espirito Santo." Agora, ele estabelece aqui a ligagao com a Weltan-

schauung crista.
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3- Palestra

O CORPO COMO PROBLEMA:
REDIMINDO A SOMBRA CRISTA

Dorn relatou a maneira como

o dragSo foi inicialmente afogado em duas fontcs de dgua branca e

verdCj mas no calor a dgua evapora c clc jaz morto no solo. Dcpois, ele

6 revivido pelo fogo, recupcra suas asas e voa para longe, mas deixa a

crianga, concebida pela ooisa prcciosa com a qual cle foi unido nas £iguas.

A&sim, a crian^a vive como uma salamandra no fogo, e mais tarde tern

de ser lavada em Sgua ainda melhor,

Depois disso, ha um estranho salto no texto, qiiando os corpos dos

doentes se tornam palidos, e as pcssoas morrem mas sao posteriormente

revivificadas e ressuscitadas pela medicina.

Se tenLassemos traduzir i^to para a nossa moderna mitologia, isto

^j em termos psicologicos, n6s o entenderiamos da seguinle maneira:

Dorn diz inicialmente que se oferece ao dragao, na proporgao de 1:6,

aquilo que e barato e precioso, apos o que o agilado dragao adormece.

Antes de colocarmos isso em linguagcm psicologica moderna, 6 precise

amplifica-lo a partir de scu contcxto no livro de Dorn, onde ele mesmo

o amplifica. O agitado dragao, que para Dorn 6 o corpo, para nos seria,

anteSj algo como o homem fisico, do extrovertido que vive no mundo

fisico concreto e que so se preocupa com isso, E por aquilo que 6 barato

e precioso ele entende aquilo que chamariamos de Self; naturalmente,
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ele nao conhecia esse conceitOj mas queria se referir ao mais intimo

centro divino da psique. Assim, isso significaria que o centro divino da
psique colide, on se reune, com a agitada personalidade extrovcrtida, que
se concentra em coisas fisicas externas, dai resultando que aquela parte

da personalidade, isto 6, o dragao, afoga-se entao no inconsciente,

6 exatamente isto o que acontecc conosco, Quando as pessoas vem
para a analise, elas geralraente tern uma longa historia para contar sobre

seus problemas: seu casamento, sua profissao, etc, Geralmente, dizcm

que procuraram a analise por tais e tais razoes, e estas sac geralmente

baseadas na maneira pela qual a consciencia ve a situagao, e no tipo de
cilada em que se acreditam apaniiadas, Muito poucas pessoas di?:em que
tern urn problema internOj e mesmo que haja um problema interno, clas

preferem descrev6-Io como o "agitado dragao", Quando chegam a en-

tender que a solugao deve ser encontrada dentro de sua propria psique,

e nao no analista ou em alguma coisa externa, a preocupagao diminui e

o agitado dragao se acalma,

De inicio, a pessoa aceita a situagao lal como a descrevemoSj mas
entao se podera perguntar: "Temos de ver agora o que a propria psique

da pessoa tern a dizer" Com isso, ela d obrigada a parar de se preocupar

e diz: ''Bern, estou agora frente ao desconhecido, e tenho apenas de
esperar/' Surgem^ entao, as aguas do inconsciente, Isto seria o fluxo das

fantasias inconscientes, durante o dia na forma de fantasias e durante a

noite na forma de sonhos, e todo o trabalho concentra-se nisso. Neste

sentido, quern quer que comece uma analise fica afogado, afoga-se

dentro de sua pr6pria atividade imaginativa interior. Mesmo conosco,

esse processo 6 conscientemente comprovado quando deixamos de nos

preocupar com problemas e solugoes exieriores e, por assim dizer^

colocamos a coisa toda numa retorta. Naturalmente, apos certo tempo,

as aguas voltam a secar um pouco, o que significa que aiguma solugao

interior foi encontrada. Depois disso, ha uma tcndencia natural para

retomar os contatos exteriores e a vida exterior,

A analise 6 um estado temporario e artificial de completa intro-

versao, que nao prossegue indefinidamcnte. Da mesma forma, as aguas

secam - por exempio, diminui o material onirico - e entao a libido, ate

certo ponto, retorna naturalmcnlc ao mundo exterior. A cssa altura, o
grande perigo e o de que a pessoa volte a agarrar o seu modo de vida
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anterior, esquecendo tudo sobre o banho quente que experimentou na

analise, com tudo voltando a ser como antes. Ate certo ponto^ esse perigo

sempre existe. Mas, como Dorn observou, quando a coisa funciona

direito, esse tipo de recaida nao acontece: algo de precioso ocorreu em
alguma concepgao interior, e ele compara isso a uma crianga interior,

(Em sonhos, como muitos de voces sabem, essa concep^ao 6 freqiiente-

mente representada por uma crian^a, sendo o Self representado como
uma forma de renova^ao.)

A unicidade e a totalidade da personalidade existem potencial-

mente por tras do complexo do ego; e seu pai, Mas, a medida que

compreendemos o 5^// gramas a urn esforgo consciente, concentrando-

nos em nossos sonhos, ele se torna parte de nossa personalidade cons-

ciente; nesta forma, € como uma crianga interior que agora, como uma
salamandra, alimenta-se no fogo das emogoes, e cresce. Isto significaria

que a consciencia da importancia do Self e de suas atividades aumenta

cada vez mais. Dizer que o 5e//atrai vida do fogo equivaleria a dizer que

ele atrai mais e mais libido.

O Dr, Jung freqiientemente dizia que uma das coisas importantes

a se observar quando se analtsa uma pessoa, e descobrir quanto de sua

personalidade esta escutando, Algumas pessoas cooperam bastante na

analise com os seus egos, trazem seu material e fazem bastante esforgo<

Mas outras partes da personalidade nao escutam, e continuam a agir de

forma completamente autonoma, como se nunca tivessem ouvido falar

de psicologia,

O problema 6 incluir todas essas partes no processo, e isto pode

tomar muito tempo, Pode acontecer que, ate mesmo depois de dez anos

de concentragao no processo, sonhe-se com pessoas que se comportam

como se nunca tivessem ouvido falar de psicologia junguiana. Entao, se

agora voces se perguntarem onde eu constatei isso, poderao descobrir as

coisas mais surpreendentes, Notei, por exemplo, que durante muitos

anos tinha tornado minhas decisoes sobre problemas de imposto de renda

e de dinheiro exclusivamente em termos de bom senso. Nunca me
ocorrera inclui-los entre mens problemas interiores. Eu acreditava que

esses eram assuntos exteriores que deviam ser resolvidos por uso do

senso comum, e com esse preconceito deixei parte de meu relacionamen-

to com a realidade fora da analise. fe assim que voce pode ser apanhado
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em preconceitos inconscientes, dizendo que isso nao tern nada a ver com
o homem interior, que 6 apenas um problema pr^tico ou logico, e que
para a logica nao se precisa consuUar o inconsciente; para isso, usa-se

apenas o proprio computador. E assim que voces pensam.
Mas se essa crianga cresce e se torna vermelha e da cor do sangue,

isto significaria que a compreensao do^eZ/inclui ou abrange mais e mais
da vida dessa pessoa, atraindo mais e mais libido at^ que passa a existir

uma personalidade interior unificada, que permeia todas as atividades

da pessoa consciente. Uma vez atingido esse estagio, deve-se lavar ou
adicionar mais agua ao conte6do interior amadurecido, obviamente para
prestar ajuda ao que acontece depois, pots entao ocorre este estranho

pensamento: de repente, a salamandra-crian^a vermelha come^a a curar

pessoas doentes, tornando-se uma especie de remddio de uso geral.

Os alquimistas falam, em outros textos, da etapa em que, depois
que se colocou o rei vermelho na retorta, 6 preciso reabrir a retorta.

Ocorre, entao, o processo que na alquimia classica € geralmente cha-

mado do. multiplication um efeito multiplicador externo.

6 possivel encarar isso de duas raaneiras: pode-se tomS-Io de forma
completamente ingenua, como e dito aqui, a saber, admitindo que uma
personalidade realmente individuada emana um efeito de sentimento
sobre outras pessoas, desencadeando nestas o mesmo processo. Isto

poderia ser atribuido ao efeito positive e contagiante exercido por uma
personalidade que se tornou mais consciente do que a m6dia: involun-

tariaraente, isso estimula outras pessoas e, quanto menos deliberado,

mais efetivo 6. Desta maneira, outras pessoas sao introduzidas no proces-

so de cura.

Nura nivel simb61ico mais elevado, isso significaria que - e agora
fico embaragada, porque como sabem, sempre que se quer falar sobre
sincronicidade nao se tem uma linguagem apropriada; nossa linguagem
europ6ia e toda causal. Eu gostaria de dizer que a eficiencia do Self
aumenta atrav6s da sincronicidade, mas eficiencia 6 uma palavra causal.

Talvez se pudesse dizer que o arqu6tipo do^e//atinge um estado mais e
mais ativado ou excitado, e, por intermedio disso, mais e mais efeitos

sincronfsticos acontecem fora dele e era volta dele, e que se relacionam
com ele. Ocorre uma espdcie de experiencia de unicidade na qual,

enquanto viver, a pessoa geralmente se concebe como sendo o cosmos
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ou a totalidade do mundo exterior. Cito como exemplo um fate concreto:

ao observar o Dr. Jung, notei que quanto mais velho ele ficava^ mais

conseguia as informagoes de que precisava para lidar com o que quer

que estivesse pensando sobre o que quer que estivesse trabalhando; as

mformagoes siraplesmente "corriam atr^s dele*\ Certa vez, quando es-

tava ocupado com determinado problema, um clinico geral australiano

enviou-lhe o material completo de que precisaria, o qual Ihe chegou pelo

correio no momento exato em que dizia: "Precisaria agora de algumas

observagoes sobre este tipo de coisa," Foi como se at6 mesmo o incons-

ciente coletivo na Australia estivesse cooperando! Esta 6 uma experien-

cia de expansao do arqu6tipo do Self, ou talvez nao seja nem mesmo uma
expansao. Trata-se mais do fato de que nos tornamos mais cientes do

quanto somos um dentro do todo da humanidade, e at6 mesmo da

natureza, e comegamos a ler tudo como hier6glifos de uma escrita que

aponta sempre para um mesmo fator linico*

Mas aqui Dora, sendo m6dico, estd evidentemente mais preocu-

pado como um xama o estaria com a cura das pessoas doentes* De mode
bastante estranho, no entanto, a medicina nao cura os doentes logo de

inicio, mas primeiro os mata, para depois curA-los. Isto significa que a

consciencia superior deuma personalidade tern de infcio, sobre as outras

pessoas, um efeito muito perturbador, ou at6 mesmo destruidor, Eis por

que o publico em geral odeia a psicologia^ e tenta evitd-la com chavoes

preconceituosos do tipo "isso 6 bobagem", pois sentem-se ameagados,

O pensamento oculto^ nao reconhecido conscientemente, 6 o de que se

algu6m penetrar muito na psicologia, terd de abandonar todos os sens

atuais Weltanschauung, pensamentos e ocupagoes. Assim, as pessoas

sentem-se ameagadas - o que de fato 6 verdade, pois se entrarem em
contato com a psicologia, toda a estrutura de sua vida pr6via entrard em
colapso. Desse modo, a medicina possui, quando se apresenta sob essa

forma, um efeito prim^rio destrutivo sobre o arcabougo pr6vio da cons-

ciencia relativa da personalidade. Todos sabem que deveraoinicialmente

se afogar e ficar estendidos como cad^veres no fundo daquela ^gua verde

e branca, e s6 entao ressuscitar , mas esse efeito prossegue e entao os cura,

O texto diz: "Ele cria pazentre inimigos mortais e devolve a vida e a saude

ao corpo doente", referindo-se obviamente k uniao dos opostos, que

apazigua os confUtos ihteriores,

61



Chegamos entao ^ not^ve! passagera que citei anteriorraente, na

qual Dorn assinala que nao se deve procurar a partir do exterior aquilo

de que se necessita, pois o trazemos conosco ou dentro de n6s, embora
nao tenha surgido de n6s. Isto significa que se acha em n6s mesmos ou,

como diriamos, em nosso inconscientCj mas sem advir de n6s mesmos;
nao foi o ego que o fez. N6s o encontramos em nosso inconsciente; n6s

encontramos dentro de n6s, mas nao fomos n6s que o fizemos - ^e

pensamos que fomos n6s 6 porque estamos prontos para a Clinica

Burgholzli. A seguir, Dorn continua a falar sobre a simplicidade da

natureza, mas isso voces certamente^ cdmpreenderam sera necessidade

de nenhum coment^rio.

Isto 6 apenas uma recapitula^ao da primeira parte^ que 6 a filosofia

quimica; vem entao a segunda parte, denominada "A Filosofia Es-

peculativa", ou "Os Sete Graus da Obra". Inicialmentej ele faz uma
introdugao, que nao lerei em detalhes, onde assinala que est^ falando de

alguma coisa fisica, e de alguma coisa etica e moral^physica etmoralia.

Para evitar a iddia de que possa tratar-se de pura quimica materialista

ou, por exemplo, de um serraao puramente ^tico, no sentido de deixar

de lado a natureza ou o aspecto fisicOj ele diz:

Eu nSo estou Ihes ensinando como fazer ouro para obter dinheiro,

mas sim como encontrar a mais simples das medicinas, um rem^dio com
qual poderSo curar os metals doentes do corpo com metais me-

taflsicos, e como encontrar uma pedra filosofal ffsica por cujo inter-

m6dio OS metais metaffsicos transformam os metais doentes do corpo

em perfeitos elemeria metalla, em perfeitos metais eleuserianos,

Esta 6 uma expressao de Paracelso, uma palavra composta, na qual

ele combina Eleusis (os misterios de ElSusis) e a ideia de elysiuntj outra

palavra que significa paraiso. Com isso, para ele, metais eleuserianos

quer dizer metais elfsios ou paradisiacos. Se voces pvocMx^T^mEleuseria

metalla em Paracelso descobrirao que ele se refcrc ^ id6ia do retorno das

substancias do corpo ao seu estado original, as formas que tinham na

criagao. Vejam bem, Deus primeiro criou o cosmos numa forma com-
pleta e perfeita, e apenas por uma falha e pecado de Adao^ e pela

interferencia do diabo puderam a doenga e a morte entrar no mundo.

Desse modo, voces estao na verdade redimindo o aspecto fisico do
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homem ao faze-lo retornar ao seu estado original, ao estado fisico

concreto que ele possufa antes da queda. Esta 6 a id6ia, Entao, ele

prossegue;

A filosofia especulativa [o tftulo desta parte] 6 uma distractio

volunt^ria. [Isto nSo significa disiragSo no nosso sentido da palavra,

embora este esteja subentendido; significa na verdade que uma mente
bem-formada afasta-se voluntariamente do corpo, de modo a permitir

que este aitimo, e nSo a mente, possa melhor procurar a verdade. A
mente jd tern a verdade, mas o corpo tem o problema,] O corpo deve,

iniciatmente, ser bem-constitufdo, o que se obt6m por uma vida de
moderate; nSo comer em demasia, dormir bem, caminhar e assim por
diante, e comer bons atimentos; seguindo-se a isso, 6 precise, artificial e

voluntariamente, separar-se da mente, a mem. [Traduzo mens por
mente, mas ainda n5o associem nada a esse termo; nSo se trata daquilo

que vocas pensariam que a mente 6.] Ap6s a separa^So voluntdria desses

dois, pode-se prosseguir. O corpo deseja aquilo que 6 corrompido mas
nao poderia desejar algo sem a ajuda da alma, pois 6 a alma que move
o corpo.

"Alma" 6 uma palavra dlficil, e nao sei como traduzi-la; talvez eu
devesse dizer anima, mas entao voces poderiam confundi-la com a idcia

junguiana de anima. Em latim, Dorn utiliza a palavra animay e a trata

como femea, e para o corpo ele usa corpus. Hi tambem uma terceira

parte no homem, que ele chama de animus ouspiritus, e esta & a for^a de
vontade para se fazer a coisa certa.

Antes de prosseguir com o texto, eu deveria tentar explicar o que
ele quer dizer. Deve-se inicialmente ler o texto inteiro para ver como ele

usa essas palavras. Por corpo ele cntende ingenuamcnte o que nos

(tambem ingenuamente) chamariamos primariamente de corpo, mas
voces verao depois que ele esta se referindo a experiencia endossomStica
do corpo. Por exemplo, mais tarde ele apresenta um di^logo, uma
discussao entre o animus e o corpo, no qual este ultimo da sua opiniao

sobre a vida. Voces devem ter em mente que o corpo que Dorn descreve

6 o seu pr6prio corpo; em outra pessoa, ele poderia ser completamente
diferente. O "corpo-pessoa" de Dorn e um racionalista puro, que gosta

de comer e de beber ~ um realista completamente sobrio que diz: "Eu
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acredito apenas no que posso ver diante dos meus olhos e todo o resto

nao passa de inutil fantasia idealista." Al6ra disso, ele 6 um extrovertido

entusiasta, que s6 acredita no que se poderia chamar de fatos externos.

Quanto ao pr6prio Dorn, ele 6 uma personalidade introvertida pen-

sadora-intuitiva, uma pessoa muito idealista. O que ele chama de corpo,

n6s chamariamos hoje de sombra, mas ele projeta a sombra sobre o

corpo. Para ele, a sombra mora no corpo &6o corpo. Mas ele pensa nela,

naturalmente de maneira ingenua, como sendo realmente seu pr6prio

corpo, e diz que o corpo gostaria, talvez de fazer coisas mis, pordm nao
as poderia fazer se nao fosse movido - um cadaver nao comete pecados.

Desse modo, o corpo nao pode fazer nada mau ou errado, a nao ser

animado ou apoiado pela anima, e por anima ele entende um principio

de vida que anima o corpo.

A anima, diz ele, nao 6 boa nem mi. 6 uma coisa neutra, a forga ou

o impulso da vida. Posteriormente, ele chega mesmo a assinalar que
todos OS animais tern uma anima^ de modo que hd at6 mesmo a id6ia de

que € ela que move a pessoa, em padroes de comportamento, desejos e

vontades. O que ele entende por anima t passivo e feminino; abrange,

por exemplo, as percep^oes dos sentidos de uma pessoa e as reagoes da,

pessoa ^s percepQoes dos sentidos. Essa amma, uma coisa moralmente

neutra, nem boa nem m^ est^ entre o corpo e o animus.

O animus, para ele, 6 algo muito pr6ximo do que agora cha-

marfamos de complex© do ego mas, tal como ele o descreve, trata-se

daqujlo que produz um impeto; 6 o centre da for5a de vontade naquilo

que consideramos como o ego, e ele presume que o animus t sempre

bem-intencionado na vida e em todos os lugares.

Desse modo, agora voces tem estas tres coisas: 1) animus, a in-

ten^ao do ego de uma personalidade, c a vontade; 2) anima, que 6 passiva

(ele naturalmente fala apenas de psicologia masculina pois obteve todas

essas id6ias observando a si mesmo; assim, anima e o que movimenta o

corpo, 6 o que tem e o que recebe sensagoes). Finalmente, 3) corpo, que

jS descrevi. Agora, sua id6ia inicial era a de que os tres se achavam numa
esp^cie de mistura ca6tica. Todos eles simplesmente vao pela vida afora

e algumas vezes 6 ele (animus) que assume o comando, outras vezes 6

ela (anima) que o faz; algumas vezes o animus assume o comando e
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oxdena ao homem para fazer alguma coisa, mas o corpo simplesmente

nao obedece.

Agora voces tern de apanhar a espada e corta-los definitivamente

em dois- Voces tern de divorciar esse casal e forgar a anima a se tornar

uma coisa so com o animus, e quando eles tiverem se transformado numa
coisa linica, tem-se o que Dorn chama d^mens^ mente.6 isto o distraction

separar \agorosamente. Voce isola o corpo, per assim dizer, que deixa

de scr vagamente uma parte dos outros dois fenomenos, e voce diz a sua

anima que ela tern de fazer uma escolhaj que nao pode ficar se prostituin-

do com esses dois mas que tern de escolher e ficar completamente aum
dos dois lados. Voce a obriga a fazer isso lan^ando mao de um ato brutal,

e isto 6 distractio. Dorn^ as vezes, o chama pelo termo mais usual na

alquimia, a^ separation separagao, o corte, O corpo tern uma tendencia na-

turalpara se corromper, e para fazer coisas mSs, e 6 por isso que o animus

tem uma tendencia natural para a boa-vontade, no sentido 6tico da pa-

lavra, e quer seguir aquilo que nesse ambiente cultural seriam os pre-

ceitos religiosos do cristianismo, da maneira como Dorn acreditava neles.

A anima fica entre o bem e o mal, ela 6 exatamente o sopro de vi-

da, e 6 um veiculo, ou 6rgao, do animus ou do espirito, assim como o

corpo e o orgao da alma, Ora, se a anima come^a a se prender mais ao

animus do que ao corpo, os dois unidos produzem a mens ou, como eu

a chamei, a mente; e esta 6 entao, literalmente, a palavra utilizada para

designar^ homem interior. Voces veem entao que nao se trata daquilo

que chamariamos de mente. Ele tamb6m a chama de homo interior^ o

homem interior. Se voce unificar esses dois, surge amenSy um novo centre

da personalidade, que ele chama de intemus homo, ou o homem que se

volta inteiramente para dentro, ou que est^ concentrado no seu interior,

Se algu6m nao e bem-sucedido em construir o homem interior, ele

permanece um ser humano exteriorizado e um abisrao de escuridao.

Poderiamos dizer que aquele que nao consegue realizar essa distractio

permanece na inconsciencia.

O animus se compraz com tr6s coisas [continua o texto]: ratio,

intellectus e memoria, [NSo fa§am aqui suas pr6prias associagOes, pois

estamos no s6culo XVIL] Aratio oferece ao intelecto a imagem de uma
especula^So que ele entrega d mem6ria, a qual a conserva em seu

tesouro secreto. A raiio original 6 o conhecimento da ordem eterna e
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incorruptivel da mem, que Deus recebeu cx)mo um presente Del&
mesmo. O intelecto 6 o drgSo por meio do qual assimilamos a ratio que
transportamos entSo para a mem6ria. HS uma esp6cie de ordem ultima
do cosmos que tamb6m est^ dentro de n6s como a ordem filtima que
chamarfamos de si mesmo.* A ordem do cosmos e a ordem do Si

Mesmo* sSo a mesma coisa. Por interm^dio da ratio obtemos uma
^ imagem especulativa dele.

Traduzido em linguagem psicologica moderna, isto significaria a
possibilidade de se atingir uma hip6tese criativa examinando a ordem na
natureza, seja ela a interna ou a externa. Observamos o estado de ordem
que impera na natureza e isto nos fornece de im'cio uma ideia criativa e
especulativa a respeito. Entao, tambem se torna claro o que ele chama
de intellectus, que representa a compreensao e a interpretagao dessa
hupotese criativa. Pensem, por exemplo, na maneira pela qual um cien-
tista moderno observa a ordem da natureza ou algum fato natural: por
meio de sua fantasia criativa, de sua ratio, ele obtem uma imagem de
como isso poderia ser explicado, ap6s o que seu inteHectus, seu pen-
samento, sua capacidade de digerir ou de integrar a hipotese especulativa
a armazenaria na memoria e a assimilaria a outros fates. Esta 6 a
defini^ao de Dorn. E com isso que o animus, o ego consciente, preocu-
pa-se apabconadamente.

Mais uma vez observa-se que Dorn, ingenuamente, projeta seu
proprio tipo pensador-intuitivo. Assim, ele acredita que a consciencia,
natural e apaixonadamente, e movida apenas por boas intengoes, explora
a ordem interna e externa das coisas e tenta compreende-las. Isto 6 ver-

dade para ele e, com intengao positiva, esta 6 a sua forma de consciencia.

Aanima [ele pro&segue] consiste nos movimentos do corpo e nas
percepgOes dos sentidos; isto nds temos em comum com os animals...

Apenas pouqufssimas pessoas [eu estou pulando um pouco porque ele

- aqui se torna um tanto prolixo] itm sido capazes de fazer essa uniao
iniciat entre animus e anima e um numero ainda menor teve fixito na
uniao seguinte, a saber, com esse [par] animus-anima,]^ unido, ou com
essa mens, para atender k saude do corpo. Tais pessoas nSo reconhe-

* Self, no original. (N.T.)
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cem a boa-vontade do animus e n9o encontrana a mem, a unidade da

personalidade consciente, e acabam por enlouquecer. Portanto, pri-

meiro 6 precise unir cmimiis e anima\ quando isto for aceito pelo corpo,

entao de trSs voce poderS fazer uma unidade harmoniosa, mas $6 se

poderd conseguir isso se inicialmente voc6 realizar essa distractio ou

separatio. O um estS inicialmente sozinho e se permanecer sozinho nSo

poderd nunca se unir a nada. Mas se estiver unido a alguma coisa, tem-se

inicialmente de separ5-lo desta coisa, pois de outra forma ele nSo seria

um; mas quando as partes da unidade original symbolizant (aqui ele usa

um verbo latino raro e estranho) a partir do um, entSo elas podem

novamente se unir.

^

A ideia 6 que, na verdade, todas essas tres coisas encontram-se

originariamente numa espdcie de unidade inconsciente que precisa ser,

de inicio, cortada em dois, a saber, por interm6dio dessaiepawf/o- Mas
entao ^XdLSsymhoUzant essas partes - elas tem uma conexao simb61ica mas

nao podem falar diretamente uma 5 outra. Voces verao mais tarde o que

ele quer dizer com isso. Agora, lerei para voces uma maravilhosa dis-

cussao cntre a mens e o corpo, onde este faz um esforgo terrivelmente

honesto para compreender a mens mas nao conseguej e a mens diz que

ele i um tolo, o que nao 6 uma forma de tratamento psicologicamente

muito decente para com o corpo, E assim, eles simplesmente se ignoram,

Mesmo no final ambos dizem que parecem falar linguas completamente

diferentes; eles simplesmente nao se entendem. Surge entao o sym-

bolizare: quando se fala linguas tao diferentes, a comunicagao s6 6

possivel se forem utilizados simbolos. De inicio, o corpo nao consegue

compreender os simbolos e pede sempre para parar^ para deixar de usar

essa forma simb61ica de se expressar, e faze-lo de maneira concrete, pois

ele nao consegue compreender, Mas depois de certo tempo ele come^a

a compreender o symboUzare, e entao eles podem ser reunidos numa

nova unidade.

fi por isso que inicialmente <5 necess^ria a separa^ao ou distragSo,

distractio^ da mens em relaijSo ao corpo, para que a pr6xima uniSo possa

ser obtida. Essa distractio i chamada por muitos de uma morte volun-

tSria, que 6 alingida fazendo-se com que animus e anima sejam um s6,

fazendo-os dominar o corpo, que precisa ser for^ado a abandonar sua/

petul^ncia, sua agita^So e sua preocupagao constante com as coisas
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mundanas e tambdm sua falta de modera^So em seus desejos. Mais
tarde, o semelhante se aproximard do semelhante, e ser^ curado pela

medicina, e entSo o corpo concordar^ em unir-se a festa. [fi interessante

que o corpo venha entSo a concordar voluntariamente; resmungando
um pouco, como vocSs verao, mas acabando per concordar em par-

ticipar da festa.] Assim como os animais selvagens se enfurecem se

comeram demais, e desenvolvem um tumor canceroso se nSo purificam

seus corpos de todos os humores sup6rfluos atrav6s dos excrementos,
pela defecagSo, da mesma forma a medicina filos6fica precisa limpar
nossos corpos de tudo o que 6 supferfluo e corrompido, e entSo ela

poderd curar o corpo.

Agora voces comeram a compreender, e mais tarde tudo ficara

muito mais claro. De imcio, a coisa toda nao parece muito diferente de
qualquer programa 6tico cristao. Se lerem certos textos medievais sobre
a educagao espiritual de um mouge, os Exercitia Spintualia^ verao que
certas ordens tambdm possuem regras tais como as que se destinam a
superar os desejos do corpo. Dorn realmente refere-se a um exercicio

ascetico, e voce sente que se trata da mesma velha hist6ria. Mas ha uma
difereufa bastante significativa: nos exercicios de introversao e de me-
dita^ao dos monges, exercicios esses voltados para a espiritualizagao

crista, o corpo € defmitivamente descartado como algo de mau, e nao
concorda mais tarde em participar da festa. O monge nao tern inten^ao
de deixar que ele o faga; quanto mais cede ele morrer, melhor, e se

morrer de tuberculose num mosteiro aos trinta anos de idade, a pos-
sibilidade de ele ser santificado e maior do que se ficar velho e infeliz.

Sao Joao da Cruz chegou a dizer que quern quer que levasse a imitagao
de Cristo a s6rio nao deveria viver apos os quarenta anos, uma vez que o
pr6prio Cristo morreu aos trinta e tres. Assim, voces percebem que a
id6ia dadistractio, ou da separatio, no programa cristao e completamente
valida e definitiva. O corpo 6 mau e pertence ao diabo, o principe deste
mundo, e tudo o que voce pode fazer e domina-lo, massacra-lo, mata-lo
de fome e atira-lo aos caes - o que tamb6m significa, 6 claro, cortar fora
a sombra; como viram, o corpo realmente carrega o que atualmente
chamariamos de projegao da sombra.

Nisto, voces percebem, Dorn e muito diferente, pois embora tenha
um pouco de preconceito e de hostilidade em relagao a sombra e ao que
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ele chama de corpo do homera terrestre, ele acredita que esse truque

educacional de subjug^-lo pelo ascetismo seja apenas uma coisa tern-

por^ria - para te-lo nas raaos, por assim dizer - e entao ele quer

estabelecer uma diferenga e trata-se de uma tremenda diferenga se voces

compreenderem o que ela significa. Portanlo, embora ele atribua uma
enfase um pouco excessiva ao espirito e embora haja uma tendencia um
pouco moralista em sua consciencia, ele e um verdadeiro alquimista. Ele

pensa que a redengao da personalidadej como 6 ainda concebida em
termos cristaos, nao abrange a pessoa inteira, e que at6 mesmo o homem
terrestre e o homera fisico podem tomar parte nessa redengao, e que a

totalidade da natureza tambem pode juntar-se a ela. Nao e necessario

cortar fora a parte mais baixa da personalidade de uma pessoa, e depois

fazer algo maravilhoso com a parte superior rcmanescente. Ele pros-

segue:

Assim^ quando o corpo concorda em participar, tudo se agrupa

em harmonia e modera^ao, e hA entao uma subst^ncia ctfirca, uma
substSncia bals^mica em nosso corpo que tambdm o preserva cm forma

saud^veL

Nao hS aqui apenas uma questao de espiritualizagao, e de se jogar

fora o homem terrestre, Ele pensa ate mesmo que ha um efeito curativo

somStico, e que a transformagao interior tambem se destina a dar k

personalidade fisica uma vida longa e saudavcL Aqui ele antecipa o que

a nossa medicina psicossom^tica defende atualmente: a ideia de que a

maioria das doengas tern um aspecto somatico e um aspecto psfquico e

que ao se curar o distfirbio psiquico o aspecto somatico da doentja pode

tambem melhorar, ou entao que se tern de tentar a cura nos dois sentidos.

Dorn tem esse mesmo objetivOj e diz que uma vcz que teve lugar aquilo

a que poderiamos chamar de realizagao doSelf, ha um efeito preservador

da vida e da saude em nossa efetiva existencia fisica concreta.

Entao, ele faz uma ligeira divaga^ao. Diz que certas pessoas afir-

mam que essa nossa medicina (que chamariamos de experiencia do Self)

possui um corpo melafisico; mas ele nao aceitaria essa hipotcse pois

acredita que o nosso corpo real, quando Lratado adequadamente pela

mens, formard a base para a medicina. Aqui ele dcscarta o que ainda
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persiste em nossos dias, em certas tradigoes na Europa, sobre um corpo
astral ou sutil, ou alguma coisa parecida. De fato, ele diz; "Nao, nao, eu
nao acredito nura corpo interior astral ou num corpo sutil. Refiro-me ao
corpo real, o que foi purificado ou submeteu-se a tratamento."

Voces podem perceber aqui, mais uma vez, o quanto ele e um
verdadeiro alquimista, pois jamais se permitc, langando mao de algum
artificio, afastar-se do fato do corpo real e concreto - do fato de que o
objeto do tratamento 6 o homem real e concreto, tal como ele mesmo o
6, com sua sombra, e nao que se deve primeiro extirpar o que esta

perturbando, dizendo: "Oh, tais coisas nao deveriam estar aqui", para
entao tentar alcan^ar um resultado maravilhoso com o restante.

Isto e algo unico na alquimia; difcrc, por excmplo, de todo o
treinamento da meditagao budista, pois no Oricntc nao ha tal retorno ao
corpo (exceto em certas tradi^des 7xn-budistas). Ha sempre a ideia de
que certas coisas, tais como superficialidade, mundanidade, e assim por
diante, tern de ser definitivamente eliminadas, de modo que ha sempre
uma especie de programa educacional. Dorn tern um pouco disso, voces
tambem devem ter um tanto disso, mas ele sempre volta a ideia de que o
homem real, tal como ele mesmo o 6, 6 o objeto e ate mesmo o vefculo

da transforma^ao interna. E nisto que Jung e eu concordamos com a
alquimia mais do que com qualquer outra tradigao: Nao comece se

entregando a esse pcqueno truque de descartar o que voce nao pode
mudar ou transformar para assim obter um maravilhoso resultado idea-

lista que nao resiste ao ser submetido ao teste.

Na passagem seguinte, Dorn explica que aquilo a que chama de
separa^ao ou distra9ao, distractio, 6 simplesmente uma antecipa^ao arti-

ficial daquilo que normalmente acontece na morte, e e por isso que ele

tambem a chama de antecipagao voluntaria da experiencia da morte.
Entao ele prossegue, dizendo:

No corpo humano oculta-sc uma certa substSncia metaffsica, que
6 conhecida de pouqufcsimas pessoas e que nao precisa de nenhuma
medicine pois ela mesma 6 a medicina incorruptfvel. Os fildsofos, por
meio de aiguma inspira^ao divina, rcconheccram a forga e a celeste

virtude dessa subst^nda, c aprenderam a libcrt^-la de seus grilhOcs, nSo
por interm^dio de algum princfpio contr^rio, como o faz a ffsica, mas
Sim por meio de uma medicina semelhante que hd neic mesmo.
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Penso que este trecho esta claro, Ele reconhece que a experiencia

da cura, embora venha de Deus, nao est^ em alguma experiencia religiosa

exterior ou era algum ensinamento exterior, mas sim numa gcnuina

experiencia interior pessoaL Qualquer um pode extrair de si mesmo a

experiencia da cura. EIedizat6 mesmo (e e interessanteque o diga depots

de ter repetido as afirma^oes de desprezo pelo corpo que se encontra

em qualquer texto da dpoca sobre meditagao) que a medicina que cura

esti no corpo, e nao na anima nem no animus, E justamente naquela

parte da personalidade que resiste mais intensamente^ e que chamaria-

mos de sombra, que se encontra a medicina que cura, Ela e incorruptivel,

e tern de ser reconhecida e extraida aii.

Num introvertidOj a extroversao ocorre por meio de uma especie

deproje^ao ingSnua. Ninguem mais do que um introvertido acredita na

completa solidez e na realidade linica do mundo exterior, pois ele possui

uma forte e ingenua extroversao indtferenciadaj que € inconsciente e,

portanto, primitiva. Ninguem 6 tao ligado as coisas mundanas quanto

ele - muito mais do que p extrovertido - devido h sua extroversao

primitiva e inconsciente. Atraves disso ele se divide. Todo introvertido

que voce encontrar, e que nao tenha passado por um longo periodo de

analise, € uma personalidade dividida. (Um extrovertido tamb6m o 6,

mas de outra maneira; estou falando do introvertido pois nosso autor 6

um deles.)

O introvertido deseja muito ver o lado subjetivo dentro dele^ en-

quanto se tratar de sua introversaOj mas quando voce se aproxima do seu

lado sombra extrovertido, voce encontra um homem ingenuo e primitivo,

que sempre acredita que a dificuldade esta na coisa externa, e em suas

proprias projegoes,

A id6ia agora 6 que se voce pudesse encontrar o fator de projcgao

que emana do interior dessa personalidade, entao haveria a possibilidade

de unificagao, Eu Ihes dei o exemplo de minha propria ingenuidade em
pensar durante anos que os problemas de dinheiro nada tinham a ver

com psicologia, mas stm, que precisavam ser resolvidos por puro senso

comum, por meio da realidade externa, uma vez que dinheiro era um
problema externo (eu pensava). Entretanto, mesmo tal parte extrover-

tida primitiva e inferior de uma personalidade introvertida pode ser

olhada de forma simb61ica, tomando-se o que acontece em tal irea da
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vida como um acontecimento simbolico; dessa maneira, ela pode ser

trazida para dentro. Assim, para o introvertido € num certo sentido

especialmente dificil enxergar atraves de certas projegoes que ele faz

sobre o mundo exterior. Somente se ele puder traze-las para dentro, ele

podera efetivamente atingir o "um" do Self, pois seu ego e essa parte de
sua personalidade nao poderao nunca se unir a nao ser pela ativagao do
Self.

Dorn encerra entao com uma curta passagem intltulada "Do Es-
tudo Filosofico", em que ele desenvolve um politico e exuberante louvor

do objetivo, Diz ele ai que a verdade 6 a mais alta virtude e uma fortaleza

que ninguem consegue derrotar. Tern apenas poucos amigos e e atacada
por muitos inimigos, atualmente ate mesmo por todo o mundo. Mas e
dotada de um grande valor interior. Sua carcaga € a pedra fitosofal dos
verdadeiros filosofos, o tesouro que nao pode ser devorado pela tra^a

nem pela ferrugem, e que existira na eternidade quando tudo o mais
estiver dissolvido. Esse castelo da verdade tem sido erigido para a
destrui^ao de muitos e para a salvagao de muitos.

Voces verao mais tarde que, sob o ponto de vista junguiano, a 6nica
critica que se pode fazer a Dorn e que ele nao ve o lado escuro do Self,

Ele ve o ego e a sombra, mas tambem o Self tem um lado escuro. Em
outras palavras, a imagem de Deus tem um lado escuro - isto ele nao
aceitaria, e nisto ele est5 totalmente de acordo com o ponto de vista

cristao: Deus e apenas luz e apenas bondade. Mas se ficarem atentos

notarao que, de tempos em tempos, ele deixa escapar coisas como estas:

Esse castelo da verdade interior destruir^ muitas pessoas; 6 uma
coisa barata, muito desprezada e aliS mesmo odiada. Mas nSo se deveria

odid-la, e sim amd-la; 6 o maior tesouro que existe, d amorosa para com
todos e hostil para com lodos. Vocfi pode encontr^-la em todos os
lugares, c praticamente ningudm nunca a encontrou. Transforme-se, diz

a sabedoria celeste, de pedras fiiosdficas mortas em pedras filosdficas

vivas, pois sou eu a verdadeira medicina e transformo tudo o que nSo
pode existir em aigo eterno. Por que estd voc6 possufdo peta loucura?
Atravds de voca mas nSo a partir de voce [ou seja, dentro da per-

sonalidade mas nSo a partir do ego] estd tudo aquilo de que vocS
necessita e que, erradamente, voce procura do lado de fora. Brilha
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dentro de n6s, ainda que tenuemente na escuridao^ a vida e a luz do

homem, uma luz que nSo emana de n6s [isto 6, nSo do ego] mas que^

no entanto, est^ em n6s, e devemos portantOj encontr^-la dentro de n6s.

Ela pertence a Ele, que a co!ocou dentro de n6s; podemos encontrd-la

Nele, em Sua luz, PortantOj a verdade nSo deve ser procurada em nos

[ele quer dizer, no ego] mas na imagem de Deus que habita dentro de

n6s^ esta 6 a linica coisa que nSo tem uma segunda outra coisa. fi o Ser

e 6 em si mesmo a totalidade da existSncia.

Nesse trecho, ele retorna aquilo que Jung critica como tendo sido

tao tremendamente rejeitado no ensinamento cristao oficial, a saber, que

todo ser humano abriga no mais fundo de sua psiqueuma centelha divina,

uma parte da Divindade, que Jung chama de Self. Mas entao todos os

teologos pularam para agarrar seu pescogo. Criticos pelo lado teologico,

sejam eles rabinos, ministros ou padres, sempre diziam: "Voce transfor-

ma a religiao cm algo que 6 apenas psicol6g!co." Mas se temos em nossa

psique a imagem de Deus como urn centro ativo, entao deveriamos

glorificar nossa psique como a coisa mais elevada da Terra - nao se

poderia entao dizer ''apenas psicologicamente"* Se o te61ogo (Xyzapenas

psicol6gico, ele pressupoe que a psique 6 nada-mais-que,

Dorn, sendo autentico, volta ciqucla imagem interior de Deus dizen-

do que ela se encontra ali, no cristianismo, mas nao i nunca reconhecida,

Diz ele: *'Admitamos ter a imagem de Deus como uma entidade ativa,

como uma essencia, em nossa pr6pria psique, entao nao precisamos ficar

correndo a esmo para procur^-la; n6s a temos all mesmo," Ele toma a

s^rio essa imagem. Em grande medida, isso tamb6m i verdadeiro para o

todo da alquimia, pois o alquimista nao segue por outra dire^ao nem se

afasta para al6m do cristianismo, mas, pela primeira vez, realmente toma

o cristianismo num sentido pratico. Pela primeira vez, os alquimistas

tentam realmente acreditar no que tem sido pregado as outras pessoas

durante s6culos mas nunca foi acreditado. Dorn leva tais coisas a s6rio

e, a partir dai, chega As suas surpreendenies experiencias interiores. Ele

prossegue:

A verdade € uma estrada eterna que AdSo perdeu na Queda, e 6

por isso que ele saiu do Parafso; t o traje de casamento que Deus

devolverfi a AdSo atrav^s de seu filho^ Jesus Cristo. A verdade est^
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indissoluvelmente combinada com a piedade e com a justi^a, o que
ensina a todos como reconhecer ou tornar-se consciente de si m'esmo -
pois a mens speculativa, a mcnte visiondria, d mais elevada que o
trabalho cientffico.

Penso que isto seja compreensfvel por si mesmo; mas deixcm-me
penetrar Icntamcnte em sua maneira de pensar. Ele csta desi'echando urn
violento ataque a ciencia aristotelica - voces percebem, e a proje^ao
extrovertida sobre o inimigo.

Chegamos agora ao segundo grau de "O Conhecimento Filosofico".
Tornar-se consciente, ou adquirir discernimenlo, e a maneira de resolver
opinioes conflitantes por intermedio da verdade. Mais tarde, Dorn tam--
bem dira que se trata da resolu^ao da diivida. Normalmente, todos nos
sofrcmos com isso, e ele, evidcntcmente, tambem sofria. Nunca acredi-
tamos na mesma coisa durante todo o dia. Usualmenie, as pessoas se
dekam levar por estados de espirito. Ao ouvir alguem dizer que e tudo
bobagem, elas ficam novamente convencidas. Inlluencias externas as
fazem^ mudar repentinamente de opiniao; num dcterminado minuto,
acredita-se numa coisa, e j5 no minuto seguinte duvida-se dela, e assim'
nunca se possui realmente uma Weltanschauung. Como disse urn filo-

sofo: "Pela manha sou sempre urn kantiano c ao anoitecer acredito em
Nietzsche!"

Para Dorn, a verdade, e tambem o efeito unificador, e a unidade
(nos din'amos que 6 o Self). A idcia e a seguinte: ao se encontrar a verdade
interior, essas duvidas, ou ate mesmo outras opinioes, Icntamcnte se
dissolvem. t por isso que ele chega a dizer que resolugao e a eliminagao
da diivida. Ele parece brincar com palavras, mas nao e este urn jogo de
palavras: ele esta se referindo ksoliitio no sentido alquimico de dissolver
o corpo - a fusao dos metais e o eoincidente estado psicologico no qual
se apanha todas essas opiniSes conflitantes, colocando-as dentro de um
cadinho interior, do qual emana a verdade interior individual. Natural-
mente, para chegar a isso temos de comegar por nos mesmos, "mas
ninguem consegue tomar consdencia de si mesmo se nao sabe o que ele
e, e nao quern ele e". Este e um ensinamento de Dorn que Jung citava
com frequencia, pois e muito interessante.

74



Encontramos pessoaSj por exemplo introvertidos, que nao sabem

nada a respeito da realidade do inconsciente, mas que sao capazes de

passar horas e horas com seu ego, pensando sobre seu ego. As vezes,

essas pessoas recorrem a andlise com uma tremenda consciencia de seu

carrier eg6ico, Elas possuem realmente um conhecimento surpreen-

dente de seu pr6prio ego, E claro que ningudm o conhece completa-

mente, mas tais pessoas realmente tentaram pensar com honestidade

sobre si raesmas. Inclusive nos dias de hoje a maioria das pessoas ainda

acredita que se tornar conscias de si mesmas significa refletir sobre a

pr6pria personalidade^ simplesmente pensando e se prcocupando com

a pergunta: ''Como e que eu sou?" Eis por que muitas pessoas presumem

que a psicologia e a an^lise sao egocentricas e que nao se deveria ficar

ruminando sobre tais coisas; dever-sc-ia, isto sim^ ajudar a humanidade

faminta* Mas nao 6 isto o que fazemos! Isto seria completamente esteril;

para mim^ isto e como o cachorro que tenta agarrar o pr6prio rabo.

O verdadciro conhecimento de si mesmo 6 o conhecimento da

psique objetiva, tal como ela se manifesta nos sonhos e nas manifesta^oes

do inconsciente, Por exemplo, apenas examinando seus sonhos pode-se

saber quern uma pessoa realmente e; eles nos dizem quern somos real-

mente, isto 6 algo que esta objetivamente presente la, Mcditar sobre isso

6 um esforgo em busca do autoconhecimento, pois trata-se de algo

cientifico e objetivo, que nao estd voltado para o interesse do ego, mas

sim para o interesse do "o que 6 que eu sou" objetivamente falando. 6 o

conhecimento do Self, da personalidade objetiva e mais ampla.

Dorn percebeu a mesma coisa, isto 6^ que conhecer a si mesmo nao

6 saber quern a pessoa e - "Ouem sou eu? Sou o Dr. Fulano-dc-Tal.

Qualquer um pode ver isso" - mas sim^ saber o que ela 6 {quid significa

**o que")^ e, por interm^dio disso, perceber algo objetivo, algo que nao 6

identico ao ego subjetivo.

Dorn prossegue, amplificando mais claramente essa ideia ao dizcr

"do que uma pessoa depende e a quem ela pertence e para que fim ela

foi criada". Dessa meneira, o verdadeiro autoconhecimento esta em

saber do que se depende - o ego depende constantemente do incons-

ciente. Dependemos do inconsciente a cada segundo em que estamos

funcionando. A quem se pertence significa saber ondc est^ a obrigagao

da personalidade do ego* Para que finalidadc se foi crlado: trata-se de
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tentar encontrar o significado da propria vida de segundo a segundo. O
significado, diz ele, a finalidade ou o significado de nossa vida e a
imortahdade - o estado mental em que constantemente usufruimos a
presen^a de Deus. Ele continua:

Todos deveriam considerar com cuidado, dcntro de si mesmos, o
que eu disse anteriormente, e deveriam provd-Io repetidas vezes, assim
como bebe-lo repetidas vezes, e deveriam prosseguir nesse ciclo com
uma mente honesta. Entflo, Icntamente, surgirSo algumas cenlelhas.
Dia apds dia, eias surgirSo vivas e ardentes na frente dos seus olhos
mentals interiores, e Icntamenle essas cenlelhas se aglutinarao irradian-
do uma luminosidadc tal que, com o tempo, sempre se conscguird saber
do que se prccisa e, dcssa forma, se permanccerd ligado apcnas Squela
verdade interior por cujo intermddio se adquire grandc tranquilidade e
grande quietude mental.

Nao podemos abordar essa experiencia interior diretamente, em
Imha reta. Mas, se meditarmos sobre os fatos aqui apresentados'por
Dorn, entao teremos sempre uma centeiha -- pode-se chama-la de rea^ao
"Aha" - e essas muitissimas centelhas de luz, de reagoes "Aha'^ trans-
formar-se-ao lentamente em algo mais continuo e se consolidarao naqui-
lo que se poderia chamar, em linguagem moderna, de conscicncia cons-
tante do Self. Isso descreve exatamente o que estamos tentando fazer.
Todo sonho, se ele 6 realmente compreendido, nao apenas com o intelec-
to mas tambem emocionalmente, provoca na pessoa urn "estalo" do tipo
efeito "Aha". Se voce nao experimentou esse efeito, voce ainda nao com-
preendeu o sonho; ou, entao, ele nao foi ainda formulado de uma maneira
que voce possa apreender. Todo sonho compreendido e como urn peque-
no choque eletrico na consciencia superior; normalmente, tem-se este
sentimento: "Oh, agora eu compreendo", e isso tem urn efeito vivificante.

Um sonho que se tem a noite 6 sempre uma carta expedida pelo
mesmo centro interior, o Self. Todo sonho e isso, e o redator da carta e
sempre o mesmo, o Self, ou a coisa unica, o quid. Portanto, se voce
prosseguir por longo tempo tendo essas rea^ocs "Aha", voce lentamente,
ira ficando cicnte da natureza desse escritor de cartas noturnas, oii
constantemente conscio da presenga e da realidade do Self. Isso d^ ao
ego uma certa paz de espfrito. Por exemplo, se voce se envolver era
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alguma confusao exterior, pode se preocupar at6 certo ponto, mas entao

voce reconhece que deve esperar para ver o que o inconsciente, ou oSelf^

iri dizer. Assim voce ter^ uma segunda fonte de informa^oes. Nao ser^

mais necessario seguir sempre a sua pr6pria voz, e isso da ao ego uma
atitude paciente e uma certa continuidade, pois ele espera para ouvir a
fonte interior de informagoes atrav6s da qual ele lidarA com a situagao

impossivel, em vez de sair por af roendo tudo como urn rato assustado e

pensando - como disse Jung certa vez - "que ele tern de colocar a carro<^a

diante dos bois". Desse modo, a conexao com o Self produz uma certa

quietude e constancia na personalidade,

"Aprende, portanto, fora de ti mesmo", prossegue ele, "o que quer
que esteja entre o ceu e a terra, de maneira que possas entao entender
tudo." Isto e o que chaman'amos de arquetipo do Self, e o que ele

chamaria de imagem divina dentro do inconsciente, que se aloja na
psique ou no corpo, e que e tambdm um microcosmo. Voce tambem pode
aprender sobre todas as coisas externas simplesmente considerando o
microcosmo que h^ dentro de voce.

Perceba, portanto, que voce adquirejustamcnte aquela qualidade

que deseja para o seu trabalho. [Ele se rcferc ao trabalho alqufmico.] Se
vocd estiver dvido por dinheiro, desejarS que seu trabalho alqufmico

produza ouro para enriquecfi-lo, e seu trabalho proceder^ de acordo
com esse desejo. Portanto, antes de comegar a trabalhar com substSn-

cias qufmicas voce deve primciro obter a adequada qualidade interior,

pois entao trabalhar^ com ela e o resuUado estar^ de acordo com o que
voc^ 6. Cada parte do trabalho que voc6 realizar corresponderd ^s suas

prCprias qualidades. Voce est^ em todas as coisas que faz, e essas coisas

nSo dependem do que voc6 faz concretamente. VocS est^ nessas coisas.

Isto se assemeiha muito a sabedoria oriental, quando esta afirma
que o remedio certo nas maos do homem errado produz um efeito

errado, enquanto que o remedio errado nas maos do homera certo

produz o efeito certo. Nao se trata do que voce faz, 6 quern faz o trabalho

que determina o que sucedera.

Dom desenvolve entao uma lenta e conven clonal digressao sobre

como Deus criou o mundo e como criou Adao no Parai'so e Eva de sua

costela. Ele percebe que da caotica unidade da personalidade surgem dois,
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e que mais tarde esses dois tern de ser reunificados. Adao era umsimassa
confusa androgina mas a costela foi tirada de seu corpo para fazer Eva, e

entao eles se reimiram e formaram um par e criaram a humanidade. Para
Dom, a historia da criagao de Adao e Eva 6 uma comparafao com o que
tenta explicar aqui, pois o trabalho alquimico 6 uma imita^o da criagao do
homem, que tambem come^ou com a separagao do macho e da femea.

O capitulo seguintc intitula-se "Conversa^ao por cujo interm^dio
oAnimus tenta atrair para si o Corpo e a Alma". Eu Ihes disse no im'cio

que Dorn tinha escrito certos dialogos dramaticos que estao muito pr6xi-

mos daquilo a que chamariamos de imaginat;:ao ativa. Nao se trata, no
entanto, exatamcnte da mcsma coisa pois ele o escreveu prmcipalmente
de sua atividade consciente, e, como voces verao, ha neles alguma propa-
ganda de suas teorias. Ele nao as deixou fluir livrcmente, como fazemos
na imaginagao ativa, mas gragas a Deus ha nessa conversa uma pessoa, a

saber, o Corpo, que obviamente da respostas absoUitamente genuinas.

Embora Dorn pretenda apcnas criar um dialogo de "propaganda"
filosofica, o inconsciente atua nele, de tempos em tempos, de forma ge-

nuina, e da raaneira mais divertida, a ponto dc, algumas vezes, a mens,
que se supoc conhecer tudo, ficar complctamente descontrolada e nao sa-

ber mais o que esta errado. Desse modo, a conversa transforma-sc ocasio-

nalmente no que chamariajiios de verdadcira imaginaQao ativa, embora
voces devam perdoa-lo, as vezes, por fazcr apenas propaganda de suas teo-

rias e pelas ocasioes cm que sua consciencia sc torna exageradamente ativa.

Os protagonistas dessa conversa sao S, o Spiritits; A, aAnima; C, o
Corpo; e F, Amor Filosofico. O Amor Filosofico aparece apenas no
final; no inicio, ha apenas aquelas tres pessoas. (A proposito, Spiritus 6

o mesmo qucAnimus. Dorn nao e muito sistematico pois, de repente, ele

diz S - Spiritus, em vez de A -Animus. Faz isso porque, de outra forma,

teria duas vezes A - paraAnimus e paraAnima.)

Spintiis: "Pois bcm, minha Alma e meu Corpo, levantem-se c va-

mos seguir o seuAnimus. Ele agora descja ir a cste lugar elevado, oposto

a n6s, nesta montanha. De seu cume Ihes moslrarei um duple caminho,
uma bifurca^ao de um caminho sobre o qual Pit^goras jd tivera uma
pdlida iddia; nds, por(^m, cujos olhos foram abertos [por "nds" ele

entende a tradigSo crista] e para quem o so! da piedade e da justiga
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mostra a via, nSo erraremos ao procurar o caminho da verdade. Agora,

voltem OS seus olhos para o lado direito, de modo que nSo possam ver

as futilidades e as superficialidadcs na estrada da esquerda, mas olhem,

isto sim, para a sabedoria. EstSo vendo aquele belo castclo Id em cima?''

Anhna e Corpo: **Sim.
5?

Spiritiis: *'Nele mora o Amor Filos6fico, de quern jorra a fonte de

^gua viva. Aquele que tiver tornado urn golinho dessa dgua nunca mais

terd sede neste mundo estupido* Parlindo desse lugar agraddvel, deve-

mosentao seguir diretamente para um outro lugar, ainda mais belo^ que

6 a morada da Sabedoria; e tambdm all encontrarSo uma fonte de ^guas

que Ihes dar^ bSn^os aitida maiores, pois al6 mesmo inimigos, ao beber

dela, serSo for^ados a fazer a paz. Existem ali pessoas que tentam at6

mesmo subir ainda mais alto, mas nem sempre sao bem-succdidas, Mais

ao norte, hd um lugar em que as pessoas mortais n§o podem entrar a

nSo ser que tenham previamente atingido um estado divino imortal, mas
antes que possam realmente \& reentrar, terSo de morrer e jogar fora

suas vidas terrenas. Quern quer que tenha alcanqado esse castelo n3o
tern mais razSo para temer a morte, A!6m desses ir^s lugares, existe

ainda um quarto lugar^ que est^ al6m de qualquer coisa que as pessoas

possam imaginar* O primeiro lugar podcria ser chamado de castelo de
cristal, mas o quarto 6 invisfvel e voce nSo serd nem mesmo capaz de
vfi-Io antes de ter alcan^ado o terceiro. 6 o lugar dourado da bem-
aventuranga eterna* Olliem agora para o lado esquerdo, l& vocfis vfiem

o mundo cheio de seus desejos e riquezas, e de tudo o que agrada aos

olhos mortais. Mas olhem para o fim desse caminho, hd um vale escuro

cheio de n^voa que se estende atd o fim do horizonte -do Inferno

[naturalmente do ponto de vista crist3o]/'

Anima e Corpo: "Sim, n6s o vcmos."

Spirinis: ^'Seguiremos agora por esse caminho largo [ele refcrc-se

ao caminho da esquerda^ o caminho do Inferno] e nele qualquer con-

forto transforma-se em tortura sem fim. Ouvem como as pessoas ge-

mem e estSo desesperadas?"

Anima e Corpo: ''Sim, ouvimoSj mas por que as pessoas nSo
retornam daqui?

"
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Spiritusi "Elas nSo podem ver o fim disso, e 6 justamente por essa

razSo que prosseguem, e geralmente j^ deixaram para tr^s o lugar do

arrependimento; portanto, nSo h^ mais como retornar/*

Anima e Corpo: "H^ tambdm outros caminhos onde se pode estar

em perigo,"

Spiritus: '^Sirrij h& dois caminhos laterals que tambdm se bifurcam

adiante de n6s e sobre os quais Ihes falarei mais tarde. Agora, estamos

seguindo para aquele lugar t frente, a saber, para aquelas duas estradas,

OS caminhos do C6u e do Inferno, ap<5s os quais h^ mais dois caminhos,

que sSo os caminhos da pobreza e da doenga, e estSo entre o C6u e o

Inferno. Eles nSo conduzem ao C6u ncni ao Inferno e muitas pessoas

seguem por eles, e entSo, depois de algum tempo, a doen^a e a pobreza

OS ensinam a retomar o caminho certo, ou entSo podem for0-los a

seguir o caminho para o Inferno; desse modo, eles ficam num estado

intermediSrio entre o tentar sempre e o ser infeliz^ no qual nunca se sabe

onde se vai terminan A estrada larga para a esqiierda 6 o caminho do
erro e os outros dois caminhos sSo o da doen^a e o da pobreza, e o

caminho em que estamos agora, se nos dirigirmos para o outro lado, 6

o caminho da verdade, e nas entradas para esse caminho encontra-se o

anjo do Senhor, que 6 tamb^m chamado de o Tractus do Dlvino,

{Tractus significa para ele uma esp6cie de atra^So amorosa; dirfamos

uma fascina^ao inconsciente.] Nesse lugar^ e at6 mesmo no primeiro

caminho, esse tractus atrai a todos, mas h^ aqueles que resistem a ele e

nao seguem por esse caminho, pois desejam ceder aos sens desejos e

impulses momentSneos, Estcs sucumbem a doengas ffsicas, mas ainda

assim hS uns poucos que, atrav^s de uma doenga ffsica, percebem seu

erro e entSo retornam ao caminho da verdade/*

Como podem ver, a maneira como ele compreende 6 muito pare-

cida com a nossa propria maneira de compreender: isto 6, que tambem
psicologicamente alguma coisa andou mal Portanto, ele faz a mesma
pergunta: se h^ uma doen^a fisicaj entao alguma coisa no cquilibrio

psiquico nao est^ bem, e se a pessoa enxergar isso, 6 possfvel retornar.

Mas hipessoas, diz ele, que nao fazem esta pergunta, e tambem ha outras

que simple&mente seguem em frente na trilha da doen^a ate finalmente

catrem no Inferno,
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Anima e Corpo: *'Vemos que alguns seguem o caminho de volta,

mas apenas muito poucos."

Spiritus: "Isto e culpa do Corpo; 6 o Corpo que os impede."

Corpo: '*Oh nSo! Eu preferiria morrer cem vezes do que ir at6 o

final da estrada da esquerda, que vai para o Inferno."

Spiritus: "Voce fata asstm porque eu a mostrei a voc6, mas vamos

esperar e ver se voc€ ainda se lembrar^ disso mais tardc-'*

Corpo (muito s6rio): "Para onde quer que voce \i, eu sempre o

seguirei imediatamente, mas antes de prosseguir, por favor me diga: For

que nao escolhemos aquele outro caminho?"

Spiritus: "Existem pessoas para as quais esLe tractiis - essa atra^ao

- da imagem de Deus foi dado previamente, de mode que elas podem

sentir sua presenga com tanta ostensividade que nSo se extraviam."

[Esta 6 uma resposta bastante vaga J

Corpo: '*Nao sSo todos atrafdos?"

Spiritus: "Oh, sim, todos sSo alrafdos!"

Corpo: "Mas entao por que e!es seguem o caminho errado?"

Spiritus: "Quando chegam aqui, na bifurcaQSo, eles olham para a

esquerda, para todos aqueles prazeres do mundo, muito mais do que

para a dgua da vida, no lado direito, e do que para esla linda montanha,"

Corpo: "Quat 6 o nome da montanha e do rio?"

Spiritus: *'Ambos sao chamados de a prinieira atraQflo do Senhor"

Corpo: "E h^ outras atra^jScs aldm das que mencionou?" [Ele est^

bastante interessado.]

Spiritus: "HS muitas outras cntre ambos, que as pessoas podem

sentir em sua conscifinciaj se nSo as ignorarem/*
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Corpo: "For que voc6 se demora aqui?'*

Spiritiis: "Para olhar este rio divino! Vocfi j^ viu alguma vez uma
tSo maravilhosa profusSo de ^gua?"
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4^ Palestra

AMENSEOCORPO
NO CASTELO DO AMOR F1L0S6FIC0

Na palestra anterior, iniciei a leitura da discussao, em "imaginaeao

ativa", Gutrc spiritus e anima, que mais tarde deverao tornar-se uma coisa

s6, e o corpo. Gostaria apenas de recapitular o que significam os tresi

spiritusfanimus (que nao 6 o animus junguiano), anima (aqui com o

sentido daquilo que revivifica o corpo), e o corpofcorpus Eles ainda sao

tres, e quando anima e animus se unirem, tornar-se-ao aquilo que Dorn

chama de mens. Mas por enquanto, namma ainda estd um pouco dividida

e nao sabe exatamente para que lado seguir, se o do animus ou o do

corpus. A verdadeira tensao se dk entre animus e corpo, h^ entre eles um
problema real. N6& interrompemos a leitura mais ou menos no meio da

conversa, quando o spiritusfanimus falava:

Spiritus: "Vocfi viu oomo bebemos da fonte do amor, da nascente

do amor que fica no fundo da montanba da atra^So do Senhor?"

Corpo: "Voce bebeu?"

Spiritus: "Bern, af voce demonstra o quanto 6 cego!"

Corpo: "Bern, por que nSo me disse para beberum pouco tambfim?"

Spiritus: "Porque voce nSo pode fazer isso antes de estar unido a

n6s."
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Corpo: "E quando isso acontecerd?n

Spiritus: "Quando voca e n6s nos tornarmos um. Mas primeiro
n6s temos que nos tornar um, e entSo vocfi tamb^m poder^ se tornar
um conosco."

Corpo: "E quando isso acontecer^?"

Spiritus: "Quando tivermos chegado ao castclo de diamante."

Corpo: "Entao vamos nos apressar, pois tambdm quero ver aquilo
que vocd ve. Agora chegamos ao primeiro castelo, Vou bater a porta.
Mas, per que nSoM portas?" [Ele nSo vS a porta.]

Spiritus (dirigindo-se ao castelo): "Bern, n6s, uns poucos estran-
geiros, chegamos e queremos pedir sua permissSo para entrar: por
favor, abra."

Amor Filosdfxco [o que esta palavra realmente significa € o amor
pela verdadeira filosofia, que^ a alqujmia] (responds de dentro): "E tSo
raro algu6m vir at€ aqui. Quern sSo voc^s?"

Spiritus: "TrSs discfpulos da filosofia." [Filosofia, 6 simplesmente
a alquimia nesta linha de pensamento.]

Amor Filosdfico: "O que voc^s estflo procurando?"

Spiritus: "Queremos aprender a filosofia."

Amor Filosdfico: "Por que voces querem aprender mais uma vez
aquilo que j^ aprenderara?"

Spiritus: "Oh, tivemos apenas alimentos de md qualidade e agora
queremos melhor alimento. Queremos..." [Isto prossegue por um certo
tempo, e eles falam sobre o alimento espiritual que desejam.]

Amor Filosdfico: "Bern, vejo que voces foram treinados atd certo
ponto, e de qualquer forma nunca mandamos embora quern nos pro-
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cura^ c assim, entrem por favor, mas antes de passarem pela porta tirem

seus chifres,"

Spiritm: "Estd bem, assim faremos.
)»

Amor Filosdfico: "Al^nn disso, sempre examinamos nossos novos

discfpulos."

Spiritiis: Estd bem, eu concordo.
n

Amor Filosdfico: "O que 6 filosofia?"

Spiritus: ''O amor da sabedoria."

Amor Filosdfico: "O que ^ sabedoria?"

Spiritiis: "A maior entre todas as sabedorias, a verdade/'

Amor Filosdfico: "O que 6 o amor?"

Spiritus: "fi o desejo constante de apreender a verdade que certa

vez se teve CQtre as mSos.'*

Amor Filosdfico: "Onde voce aprendeu isso?"

Spiritus: "Pela atra^So do Senhor,"

Amor Filosdfico: "Quern a transmitiu a vocfi?
tt

Spiritus: "Aqueles a quern ele primeiro ensinou, e que depois

ensinaram aos outros/'

Amor Filosdfico: *'Mas por que voc6 nSo ouviu sobre isso nas

universidades?"

Spiritiis: "Oh, ali escutamos apenas sobre a filosofia de Arist<5teles

e outras bobagens similares/' [Vem a seguir uma longa poISmica contra

a filosofia escol^stica aristotdlica,]
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Amor Filosofico: "Bcm^ antes de cntrar vocCs devem assinar o

livro de h6spedes: Qual 6 o scu nome?"?

Spiritus: "Chamo-me Spitinis, ou Animus, esta iAnima, e este

aqui 6 Corpus''

Amor Filosofico: "Oh, vocfis s5o muitos prdximos*"

Spiritiis: "Oh, sim. Somos trfis irmSos."

Amor Filosdfico: "Bern, precisamos agora inicialmente invocar a

Luz, e VOC& tambdm devem falar/'

[EntSo o Amor Filos6fico dirige uma prece ao Senhor, longa e um
tanto ret6ricaj pcdindo para que os tressejam iiuminados e recebam a

luz da Sua graga, que Ihes pcrmitir^ ver a verdade,]

Amor Filosdfico: "Entrem. VocSs estSo agora passando pela por-

ta do Amor Filosdfico e aprendcrao na escola do amor eterno. Vamos
primeiroa uma refei^ao, mas antes de inicid-la fagamos novamente uma
ora^So. [E!a faz entSo uma nova prece ao Senhor, pcdindo-lhe que

aben^oe a refeigSo que irSo comer juntos.]

Amor Filosdfico: ^'Bem, Corpo, vocfi agora pode ter uma refcigSo

para si mesmo, e comer e beber de tudo o que esta aqui, os outros eu

levarei comigo e Ihcs darci outro tipo de alimento. [E entSo, dirigindo-se

a Spiritus cAnima, ela diz]: O Senhor os introduzir^ agora no estudo

filos6ficOj masvoces nao ser5o capazcs de entendcr tudoo que Ihcs direij

poisainda eslSo preocupados com o fardo do corpo. Assim, no momen-

to, antes de voc^s se dirigircm ao po^o original, ou fonte do amor, d

melhor que eu Ihes repita tudo o que 6 importante." [Ela entflo Ihesdd

uma orienta^So longa e geral sobre todo o problema e, como se trata de

uma parte que o Dr- Jung citava com niuita frequSncia, acredito que ela

Ihesseja familiar]

Amor Filosofico: "Antes da qucda de Adflo, havia apenas esse

caminho da esqucrda, e ovale dc mis^rias que vocCs viram do outro lado

nSo exislia. Por todos os lugares cspalhava-sc a terra abcrnjoada, mas

ap<5s a desobediSncia do primeiro homem, Dcus rcduziu esse largo

caminho abcn^oadoa um outro, muito cstreito, em cuja entrada fica o
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querubim com uma espada na mao, para impedir que algu6m retorne

k sua casa. [Esta 6 famosa hist6ria da expulsSo do Parafso.] Assim, o

filho de Adao dirigiu-se para a e&trada da esquerda e deixou aquela que

o Pai havia construfdo, e construiu outra targa estrada que, coma voc&s

sabem, termina no Inferno, Mas, no fim desse outro caminho, tocado

por amor e piedade, e tamb^m defrontando a acusa^ao de justiga, Ele

decidiu tirar do anjo a espada de sua ira e substituf-la por um anzol de

pesca de trfis pontas, e a espada Ele a pendurou na Srvore, Desse mode,

a ira de Deus transformou-se em amor sem realmente ferir a justiga,

Mas antes que isso acontecesse, esse vasto rio nSo era um rio

(como sabem, o amor pela filosofia nSo existia), nem mesmo uma

cachoeira, tal como € agora^ mas cobria toda a terra como orvalho

, espalhado por toda a parte. Mas, depois da queda, ele retornou para o

local de onde veto e se transformou neste pequeno rio. Agora, entretan-

to, a paz e a justii^a abragaram-se finalmente no alto desta montanha, e

a 5gua da graija voltou a cair e novamente tocou o mundo. Mas aqueles

que seguem pela esquerda enxergam apenas a espada que estS suspensa

, na Srvore, Mas elcs conhecem a sua hisicSria, e por estarem arraigados

ao mundo simplesmente passam por ela. Outros nSoquerem v6-la, pois

nada sabem sobre o seu efeito, enquanto alguns nem mesmo a v6em,

ou fingem que nSo a vfiem , e todos esses descem para o vale e se perdera,

a menos que o anzol de pesca os agarre por tr£is e e!es se tornem

novamente razoiiveis e arrependidos, e sejam parcialmente puxados

para trds. Mas em nossa era, que 6 a idade da gra^, a espada transfor-

mou-se em Cristo, que por nossos pecados subiu na drvore da cruz, Esta

e a lei natural e a graga divina, mas estudcmos agora a natureza do

caminhoerrado/'

De acordo com Jung, tal como ele escreve em Resposta a 16, o

grande problema 6 que no ensinamento cristao tudo o que € errado vem

do homem e tudo o que 6 positivo vem de Deus, e o fato de que o pr6prio

Deus criou, no Paraiso, a serpente que seduziu o homem 6 varrido para

debaixo do tapete. Que Deus deveria olhar para Sua pr6pria sombra e

assumir Ele mesmo a culpa, em vez de acusar o homem, nunca ocorreu

aos professores da religiao crista. Jung compara esse fato a um quimico,

por exemplo, que cultiva uma cultura debacterias, mas que se estas nao

se comportarem como ele espera^ fica zangado com elas. O homem, no

final das contas, 6 apenas uma pobre e inconsciente criatura da natureza
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e como pode algu6m faze-lo carregar o fardo de todo o mal que hi no

mundo? Naturalmente, tambem recebcmos esse ensinamento, com ex-

cegao de uma pequena mudanga de diregao, no final do Velho Testa-

metito, quando Deus se volta para dentro. Per uma vez Ele teve um
momento de auto-reflexao e tomou-se de piedade pelo homem. Ate

entao, Eie tinha apenas afogado as pessoas em Sua ira, quando estas nao

faziam o que Ele queria^ mas agora Ele tambem encarava a reprovagao

da Justiga,

Trata-se de uma sentenga bastante not^vel^ pois poderia significar

que, de repente, a justiga divina acusa o pr6prio Deus. Deus aceita isso,

e por interm6dio ou devido ao efeito dessa introvisao, Ele transforma o

anjo da ira num anjo do Amor, e substitui a espada pelo anzol de tres

pontas- O restante voces talvez compreendam S luz do ensinamento

cristao: o estado paradisiaco do mundo come^a a desvanecer e aparecem

todas as mis^rias; mas entao, quando surge Cristo, ele nao e o anzol de

pesca mas a espada. Naturalmente, Dorn tern em mente dizeres de Cristo

tais como: "Eu nao cheguei para trazer a paz^ mas sim a espada**, de mo-

do que, como podem ver, hS novamente af um problema nao-resolvido,

O anzol de tres pontas, que Dorn provavelmente associaria ao en-

sinamento ou ao conceito da Trindade, est^ num dos lados, mas nao 6 ai

que se acha Cristo, pois Ele trouxe a espada- Portanto, apesar de ser o

Deus do amor e da redengao, num outro sentido Ele esta cortando fora

uma parte da humanidade, que segue entao o camlnho errado que leva

para o Inferno,

Todo este ensinamento, se voce o examina com mais cuidado, 6

multo inconsistente. Se Dorn fosse honesto consigo mcsmo, precisaria

dizer que Cristo deveria realmente ler redimido a todos, e restituido a

coisa toda ao seu estado original, mas Dorn conhece o bastante a respei-

to do mundo para saber que isso nao aconteceu, e assira Cristo €

subitamente transformado naquele que traz a espada^ e que separa

novamente os opostos em vcz de uni-los, e sua relagao com o anzol de

tres pontas permanece completamente pbscura, Isto poderia aborrecer

se encarado sob a optica psicologica que temos hojc, Naquilo que Dorn

diz aqui, h^ uma especie de filosofia cm processo de mudan^a, com uma
ligeira desonestidade inconsciente, Mas se voces se lembrarem de que

ele viveu na segunda metade do s6culo XVI, e que apenas posteriormen-

88



te surgiu a Contra-Reforma e a idade da ciencia, e a separa^ao entre

religiao e ciencia, entao, ao contrario^ deve-se admilir que na sua intuigao

ele chegou surpreendentemente perto da ideia da uniao dos opostos. E
se ele dava, naturalmente, maior enfasc ao ensinamento oficial cristao^ e

se ficava embaragado na divisao e no dualismo dessa religiao, nao

podemos censur^-IOj mas slm, observar o quanto ele avangou do outro

lado.

Chegamos, entao, a uma passagem muito interessante na qual o

Amor Filos6fico da uma instru9ao, que 6 na verdade uma primeira

tentativa de teoria sociologica.

AmorFilosdfico: "O homem entao deixou o caminho da verdade^

e desnudou-se e afligiu-se com suas preocupa^5es didrias. Inicialmente,

tornou-se um camponfis e assim providenciava sou alimento e vivia de

seu prdprio trabalho, A seguir^ surgiram os offcios mas com eles veio

tamb6m a desigualdade entre os artesSos c os camponeses, com os

primeiros se tornando mais ricos e mais favorecidos que os ^iltimos, em
alguns pafees. Em viriude dcssa desigualdade sociol6gica, surgiram

desconfianqas e disputas. As pessoas comeqaram a construir paltoos e

a fazer guerras. Tudo ficou instdvel e desordenado,"

Podemos reconhecer aqui os germes da teoria sociologica que

acabou evoluindo ate o marxismo: a ideia de que o capitalisrao e a raiz

de todos OS males do mundo. Podemos entao perceber aqui ate mesmo
algo que j^ foi reconhecido ha muito tempo: que as teorias de Marx e

Engels sao uma continuagao de certas leorias sociologicas que ja existiam

no cristianismo, O Amor Filos6rico entao prossegue em seus comen-

tirios sobre o caminho do erro:

Amor Filosofico: "Ao atingir 21 anos de idade, a maioria das

pessoas chega ^ encruzilhada dos caminhos, e tern de optar entre o anzol

pelo qual sSo atrafdos ao Scnhor e o seguir seu pr6prio caminho* Muitos,

por6m, rastejam sob o anzol ou nem mesmo o perccbem, Os outros

abrem passagem para diante e seguem pelo caminho do erro e simples-

mente se langam numa vida mundana. EntaOj alguns fracassam, caem

na pobreza e, por este motivOj Ss vezes retornam a razSo. A maior parte,

entretanto, constrdi uma grande Kbrica no caminho da esquerda, um
grande ediffcio sob uma diregSo unica, ordcnado c comandado pelo
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trabalho. H3 at6 mesmo uma Hvraria e uma oficina de artesSos. [Foi

nessa 6poca que comeijaram a surgir os jornais, e com eles uma procura

incans^vel por novidades e por nolfcias sensacionais.] Depois disso, as

pessoas chegam mesmo a perder sua disposigao de trabalho, at6 que,

sobre a ponte da doenqa, elas entram num novo est^gio. [Se o seu

objetivo na vida € apenas trabalhar e ganhar dinheiro, voo6 acabard

adoecendo; sofrer^ urn infarto do cora^So por exemplo, e entao, ao

atravessar a ponte da doen^a, vocd entra num novo domfnio real e numa

segunda atraqSo do Senhor.] Pois este Deus permite que tais pe&soas

adoe^m mas, como antes, elas tentam novamente curar a sipr6prias

com o que sabem, c correm a um hotel S esquerda, e que 6 a sede da

medlcina, com farrnaceuticos, cirurgiOes e mSdicos, e toda a profissSo

m6dica [tal como num sanat6rio ou numa clfnica moderna], e quando

de novo recuperam a saude. tornam-se muito pobres [porque os me-

dicos j^ eram ladrOes naquela epoca, e nSo somente hoje] e atingem

assim a pr6xima ponte, que 6 a da velhice, ainda ignorando a atragSo do

Senhor, e apenas uns poucos que se acham nessa estrada conseguem

retornar para o caminho certo. E cntSo chegam as miserias da velhice,

2X6 que eles atingem o ultimo hotel, o hotel da morte, e U sSo recebidos

por um anfitriSo muito mais severo, que os mata com a seta da morte,

que separa o corpo da alma."

Penso que esse lexto necessita de comentirios. 6 compreensivel

por si s6, mas 6 interessante notar que ja naquela epoca (e aqui Dorn tem

a mesma atitude que Paracelso) havia uma estrita rejei^ao da medicina

puramente fisica e materialista e uma consciencia de que pelo menos

parte dos problemas da doen^a e da velhice sao psicoiogicos.

A seguir, o Amor Filosbfico segue instruindov4n//nfl e Sp'mius. O
Corpo, enquanto isso, esta saboreando uma deliciosa refeiqao em outra

sala. Novamente voces tern aqui uma coisa decenle, pois nos textos me-

dievais de medita^ao o corpo e sempre torturado, mortincado, e tao mal-

tratado quanto possivel e, alem disso, completamente tratado como

inimigo. Aqui ele 6 tratado nao propriamente como um inimigo, mas sim

como um pobre camarada que nao compreende, e recebe uma boa

refeigao em outra sala. Ele nao e simplesmente mortificado ou rejeita-

do, ao passo que era tratados medievais como Dillgendo Deo, ou nos

escritos de Sao Joao da Cruz, etc., ha uma tremenda diferen^a no

tratamento do corpo,
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AmorFilosofico: "Vocas ouviram anteriormente que a espada do

anjo e da primeira atragSo foi suspensa numa ^rvore na margem do rio,

e que essa espada nada mais 6 que o Filho de Deus, o Salvador da

Humanidade, Cristo. Ele atrai com amor manifesto, nSo repreendcndo

com alegorias aqueles que passam por Ele, mas as atraindo como um

fma atrai o ferro, bastando para isso que as impurezas e as ervas

daninhas do mundo nSo interfiram. Aqueles que admiram este rio, o rio

do amor divino, e oamor que h^ nele, e que se deixam atrair, sSo trazidos

para cd, como vocSs por exemplo, e os servos da verdade os aceitam,

como ouvirSo.

"Mas antes que isso agonie§a, vamos comer aiguma coisa e entSo

vamos agradecer a Deus por vocfe terem vitido para c5. [Segue-se,

entSo, uma outra prece.] Vamos beber deste pogo, e depois que tiverem

bebido do pogo do amor, vocfis nSo mais deverSo ser chamados de

Animus (ou Spiritus) QAnima; e voces nao mais deverSo ser dois seres,

mas uma linica mens. [Este € pois o memento em que tern lugar a

unificagao.] EntSo, fortificado dessa maneira, vocd poderi resistir ao

corpo hostil [de repente, o corpo surge de novo como aparentemcnte

hostil] e entSo voce deve lutar contra ele at6 que ele tenha completado

efetivamente seu curso natural e que a mens scja separada dele. Mais

tarde, por6m, acontecer^ que ele, o corpo, tambfim scrS purificado e

novamente reunido com voc^, num mist^rio divino. Mas a maneira

como voc6 lutard contra o corpo, ou o que deve ser essa lijta,vocfi saberd

apenas mais tarde, quando tiver alingido o quarto grau do caminho

filos6fico, que 6 a frequdncia ou a repetiqflo-

"Eu acompanharei agora um pouco mais, e tamb6m descreverei

o caminho seguinte. Com a ajuda da freqU^ncia ou repetigao, voc6

chegarS ao castelo da sabedoria, onde lerii alimento ainda melhor do

que o que teve aqui. Pois aqui eu Ihe dei apenas leite, uma vez que voce

ainda € uma crianga. [Esta 6, como sabem, uma alusSo a SSo Paulo: 'at^

mesmo para os rec6m-na3cidos... eu os alimentei com leite.'] O vinho da

instrugSo espiritual mais elevada chegard mais tarde. All, a virtude Ihe

ensinard os frutos do amor. Posteriormente chegarS o sexto grau da

eficiancia ou efetividade, que s6 pode ser alcangado por meio da virtude,

e a seguir vem o s6timo grau, os assim chamados milagres, em que at6

mesmo os martfrios do mundo tornar-se-So um prazer para vocl;. Daf

em diante, serd o pr6prio Deus que o guiarS, e todas as suas outras

companhias o deixarSo."
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Aparentementej depois disso, o Amor Filosofico volta para o cor-

pOj que tinha terminado sua refeigao.

Corpo: *'Hi! [E, literalmente,/fi em latim; ele nSo 6 americano de

qualquer maneira, mas, 6 isto o que ele diz.] Que companheira en-

gragada voc6 tern [ele wB o Amor Filosofico], e onde estS minba animaV

Mens: ''Estou aqui, o que deseja?''

Corpo: '^N§o consigo v6-lo,"

Mens: "Ah, finalmente voc6 admite que est^ cego!''

Corpo: **Mas onde est^ o espirito?'*

Spiritus: ''NSo me vd? Estou bem na sua frente."

Corpo: "Oh, bom Deus, duas pessoas falando pela mesma boca,"

Mens: "E por que nSo? NSo se recorda do que eu Ihe disse antes?

Disse-lhe que com o tempo voc6 teria de lutar apenas contra uma

pessoa, em vez de ser urn contra dois."

Corpo: "O que ougo- voc6usou magia sobre mim e sobre os meus

olhos?^'

Mens: "Oh, eu nunca uso nenhuma magia, longe de mim recor-

rer a isso, mas n6s bebemos juntos do pogo do amor e assim fomos

reduzidos a um s6. Agora, voc6 realmente nSo dcveria se queixar de ter

de lutar contra dois, pois nos tornamos completamente uma unica

mens"

Corpo: "Bern, a palavra mens tern uma associa9ao com muitas

outras coisas, pois € o comedo de muitas palavras, mensa, a mesa,

mensurUy a medida, mensibusque [menses = meses]."

Mens: "Oh, se voc6 tivesse pelo menos aprendido a ter medida em
sua mesa, e se pelo menos voc^ estivesse sempre consciente do pequeno

ntjmero de meses que tern para viver,"
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Corpo: "Vocfi diz coisas engragadas, voc^sabe muito bem que nSo
posso viver sem comida/*

Mens: "Sei disso tSo bem quantovocd, mas vqc6 deveria saber que
nem s6 de pao vive o homem/'

Corpo: "Dc que vocC sc alimenta eiitSo? Ainda nSo o vi faz6-lo."

Mens: "Novamentc vocfi demonstra sua cegueira,"

Corpo: "De que maneira?''

Mens: "Vivo de cada palavra que sai da boca do Senhor."

Corpo: *'Ohj tambdm quero viver dessa maneira!'*

Mens: '*Voc6 tcrd permissao para faz^-lo mais tarde, mas s6

depoisdemorto."

Corpo: "Voce d rcalmenle cruel"

Mens: "NSo, eu cstou promctendo algo muilo agraddveL"

Corpo: "Voce quer dizer que a morte 6 agradiSvel?*'

Mens: "Sim, para aquelcs que compreendem o que ela significa."

Corpo: "EntSOj por favor, descreva a morte para mim^ pois todos

a temem bastante."

Mens: "Muito bem, mas s6 vocS teme a morle."

Corpo: "Evoc6, nao a temc?"

Mens: "Ncm um pouquinho/'

Corpo: "Com loda a sua sabcdoria^ vocS nada mais 6 que terrivel-

mente louco/'
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Mens: ''Nao, voce 6 que 6 louco/'

Corpo: '^Benij eu sci que todos odeiam a morte,"

Mens: ^^De fato."

Corpo: "Bern, entao falc para que eu possa compreend6-lo.
5?

Mens: "BeiUj vou cxplicar a coisa com realismo, para que vocfe

possa entende-la: A mens do homem 6 imortal c, portanto, nSo teme a

morte, e com coragcm podc supcr^-la; o corpo, entretanto, eslS sujeito

S morte, e 6 por isso que e!e a tcnie,"

Corpo: "Bern, mas como vocC sabe que a mens nSo morre com o

corpo?"

Mens: "Eu sei que tudo o que nasccu da morte 6 mortal, mas o

que nasceu da vida nao pode morrer, e tambdm aquilo que est^ entre a

vida e a morte, ou seja, a anima, serd salva para a vida:"

Corpo: "Voc6 fala de mode totalmente obscuro/'

Mens: ''NSo, dc modo tolalmenie claro/'

Corpo: "Bern, cnlao o que t a vida?"

Mens: "fi a anima do corpo. VocC se recorda dc que a anima t o

princfpio da vida do corpo?"

*-!**

Corpo: "O que 6 enlao a morle?

Mens: '*0 final da vida."

Corpo: ''Bem, eu nSo fiquei mais s^bio do que j5 era." [Eu

tamb6m nflo fiquei!]

Agora, a partir do nosso ponto de vista, se encararmos isso critica-

mente, como imaginagao ativa, Dorn (ou sua personagem) nao conseguiu
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atingir uma possibilidade de unificaQao, VejaiHj o corpo esta, na verdade,

muito desejoso de colaborar, e em determinado momento, quando os

dois que se tornaram um dizem que agora (eles se chamam mens), em
vez de lutar ou de admitir opinioes tolas contra 3.mens, ele come^a a fazer

associagoes e diz; ''Mens, isto me Icmbra diversas palavraSj por exemplo

mensa, a m^sdi.mensura, a medida cmensibusque, meses," -

Ora^ se tomassemos isso corao imaginagao ativa, essa associagao

muito inteligente deveria ser aceita, A proposito, trata-se de uma asso-

ciagao etimologicamente correta, pois todas essas palavras realmente

tern origem na mesma raiz, e nisso o corpo demonstra uma notavel

sabedoria. Em primeiro lugar, ele demonstra conhecer bastante a respei-

to da ettmologia das palavras, e tambem toca num problema essencial.

Mas, era vez de prosseguir na mesma linha, e dizer para o corpo: ''Sim^

esta ccrio, mensa^ menses, mensura, quais sao suas associagoes seguin-

tes?", a mente fica de mau humor e diz: "Oh, se pelo menos voce tivesse

posto alguma medida em sua mesa, isto 6, na sua atividade de comer; e

se pclo menos voce se Icmbrasse de que tem apenas alguns meses para

viver/' E a seguir vem a discussao sobre a morte^ etc. Notcra que aqui a

mens ainda 6 uma espccie de propagandista emocional, e eu diria que

tem inicio ate mesmo uma certa hostilidade. O corpo nao 6 hostil Ele

esta comegando a tentar entender as coisas, e se tentarmos traduzir esse

ponto crucial da discussao para a nossa linguagem psicologica, veremos

que importanle oportunidade a mens deixou de aproveitar,

Se examinarmos o que se escreveu sobre a vida religiosa das socie-

dade primativas, parece muito provivel ™ ou, pelo menos, esta era a

opiniao de Jung, da qua! compartilho e a qual, penso eu^ com o tempo

podera vir a ser facilmente comprovada -- que nas popula96es mais

primitivas que ainda existenij a religiao consiste principalmente em
certos rituais que tem, em grandc medida, estatuLo fisico: totens^ re-

feigoes, dangas e outras atividades, gestos de oragao, e assim por diante,

Disto, o homem provavelmente iiunca se deu conta, pois os rituais sao

executados exataraente da mesma forma como os dos animals. Estudan-

do o comportamento dos animals, saberaos agora que muitos de seus

padroes de comportamento nao servem (ou nao se pode provar que

sirvam) a nenhum objetivo utilitario imediatOj tal como o da propaga^ao

da especie, o da alimentagao, o da sobrevivencia^ etc,
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Adolf Portmann explica esses "rituais^^ como os chamam atual-

mente os zoologos, dlzendo que sao rituals que expressam o significado

da existencia do animal Executando-os, o animal manifesta seu proprio

ser, ou, poder-se-ia dizer^ expressa o significado de sua existencia sobre

a terra, e ate mesmo o mais c6tico dos zoologos nao consegue descobrir

neles qualquer outro proposito pratico. Se impedimos os animais de

executar esses rituaiSj eles adoecem e sua vitalidade diminui, dc modo
que temos de presumir que ate mesmo nesse nivel ha a necessidade de

expressar - usemos a expressao de Portmann - o significado da propria

existencia - sem qualquer outra fxnalidade pratica - e 6 mais do que

provavel que os rituals mais arcaicos e mais originais do homem fossem

de natureza semelhante.

Essa 6 tambem a razao pela qual (e esse 6 um grande quebra-

cabega para os modernos etnologos, muito embora, para mim, parega

bastante obvio e, na verdade, nada intrigante) quanto mais retrocedemos

na historia da religiao, menos conseguimos fazer dlstin^ao entre jogos,

brincadeiras e rituals, Se examinarem a historia de jogos e brincadeiras

como OS que existem ainda hoje em sociedades primitivas, por exemplo

jogo de dados ou o jogo de argolas (espeta-se uma vareta no chao e

atiram-se argolas sobre ela) e todos os outros jogos de grupo e jogos de

bola, constatarao que eles sao executados como um ritual e, ao mesmo
tempo, como um jogo. Em certa literatura atual, trava-se uma grande

discussao para so saber como isso 6 possivel, Os investigadores mais

razoaveis dizem que nao se pode fazer uma dlstingao entre as duas cols as.

Em outras palavras, quando o homem nao esta ocupado em fazer amor,

cagar, comer ou dormir, e se ainda Ihe restou alguraa energia, entao -

usemos a expressao zoologica - ele se dispoe a fazer coisas que para ele

expressam o significado de sua existencia, e tals coisas sao, em geral, jogos

rituals ou rituals ludicos. E, de acordo com o material que tenho exa-

mlnado, 90% deles - ou talvez ate mesmo todos - agrupara-se em torno

do que chamariamos hoje de simbolismo do Self.

H^, em geral, uma estrutura de mandala envolvida em algum

aspecto do jogo: aneis tem de acertar um centre, ou voce tern uma

cavidade em forma de bacia dentro da qual tenta atirar pedrinhas, e voce

acerta ou erra o alvo, Os padroes de todos esses jogos ritualistlcos sao,

em grau maior ou menor
^
padroes de mandala, e ate mesmo os implemen-
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tos usados, como por exemplo os dados, tem geralmente uma estrutura

mand^ca, e o mesmo acontece em todo o mundo, nos jogos primitivos

da America do Norte e da India, nos velhos jogos chineses, nos jogos dos

aborigines australianos, etc. Esses jogos ou performances rituais sao,

portanto, os aspectos mais antigos da vida religiosa do homera que

podemos rastrear historicamente, e se encaixam rauito bem com as

informagoes que a zoologia est^ nos fornecendo, pois as duas coisas

confluem. Os animais, at6 certo ponto, tamb^m possuem jogos rituais,

mas no homem eles sao muito mais desenvolvidos.

Portanto, pode-se dizer que no estado de coisas original que pode

ser comprovado historicamente, nao ha diferen^a entre impulse instin-

tivo e religiao. A religiao e a vida fi'sica instintiva do homem sao indivisas

e, se aplicarmos isso ao nosso texto, teremos fato de que a luta entre a

mens e o corpo existia na forma original, pois eles formavam uma unidade

completa. Como diz Jung, a vida instintiva num nivel primitive nao 6 nada

simples. Nao se deve pensar, quando se usa a palavra "instinto", que se

trata de uma espdcie de impulse fisico simples. Pelo contrario, ele se

revela um complicado sistema de organizagao de casamentoSj de jogos

organizados, e assim por diante. Ha sempre, nas mais primitivas ativi-

dades religiosas instintivas do homem, uma organiza^ao muito estrita

envolvida, muito mais estrita que a dos modernos sistemas de leis. A
quebra de um tabu numa sociedade primitiva acarreta uma punigao

muito mais dr^stica do que qualquer das punigoes que temos em nossa

sociedade moderna, e muitas pessoas, se nao forem punidas pela tribo

por violar um tabu, adoecem ou morrem porque dentro de si mesmas

elas sentem que falharam no significado global de sua vida ao ignorar um

tabu tribal.

Dessa maneira, pode-se perceber que a ordem espiritual que as-

sociamos ao ensinamento religioso e k atividade instintiva estao em

completa harmonia, mas repetidas vezes na hist6na da humanidade e nas

hist6rias das religioes, essa unidade original, ou esse funcionamento

harmonioso do significado e do padrao de ordem com o impulse fisico

mstintivo, 6 rompido, e 6 apenas entao que, como assinala Jung, ocorre

uma diNisao e o ensinamento religioso passa a se tornar hostil e venenoso

a impulsividade fisica instintiva. Tais dlvisoes, como a que encontramos

no texto de Dorn, e que se repetem com uma freqiiencia impressionante
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ao longo de toda a hist6ria da religiao crista, jS ocorreram antes, em
muitas outras religioes, e foram provavelmente ocasionadas pelo proprio

insconsciente, com o proposito de aumentar a consciencia.

Sabemos que, em ultima analise, todos os conflitos do homem nao
sao criados apenas pela sua, digaraos, atitude cqnsclente erronea, mas
sim pelo pr6prio inconsciente, que almeja, com isso, reunir os opostos
num nivel mais elevado. Portanto, uma tal situa^ao, em que alguma
doutrina, ou ensinamento, ou tradi^ao religiosos 6 venenosa e destrutiva

relativamente a instintividade fistca do homem, nao deve ser vista apenas
como uma cat^strofe ou como um desvio do padrao original, mas tam-
b6m, em igual medida, como um dispositivo de que lan^a mao a psique

inconsciente para gerar um maior grau de consciencia. Entretanto, se isto

for longe deraais, a pessoa acaba numa situagao de divisao e numa tal

tensao entre opostos que perde completamente seu equilibrio interno, e

at€ mesmo sua capacidade de sobrevivencia. Em tais casos, quando o
inconsciente, por assim dizer, criou a divisao, ele posteriormente tambdra
produz simbolos que se destinara a estabelecer a reconciliagao. O si'm-

bolo que mais frequentemente aparece nessas ocasioes 6 o de umgrande
ser que cura, uma figura de homem-deus ou uma figura de Salvador, que,

mais uma vez, une os opostos, supera a divisao, e instaura uma nova
ordem das coisas na qual a instintividade fisica do homem, suas raizes

originais, por assim dizer, e seu inconsciente reunem-senovamente numa
vivida cooperagao, passando a conviver com uma nova visao ou com uma
nova ordem das coisas.

Origtnalmente, portanto (e Dorn chega a reconhecer isso mais
tarde), pode-se dizer que ningu^m 6 menos voraz, menos ganancioso,

menos desequilibrado, etc., do que os animais e os homens primitivos. O
instinto, em sua forma original, transporta em si mesmo a sua pr6pria

medida. Os animais muito raramente comem em excesso - talvez caes o
fa^am, e depois vomitam, mas isto geralmente ocorre porque eles ji

ingressaram nas ^reas perturbadas do homem. O homem interferiu em
seus hSbitos alimentares, em seus ritmos e em sens hor^rios de ali-

mentagao; portanto, nao tomem os animais dom<Ssticos como exemplo:
eles foram todos arruinados pela nossa influencia. Mas os animais que
vivem em plena natureza nunca cometem excessos, nem com sexo, nem
com comida, nem com coisa alguma, pois seus padroes de comportamen-
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to sempre impoem a medida adequada e o momento exato de parar. O
momento de comegar e o momento de parar estao, ambos, incorporados

em seu sistema comportamental, e 6 per i&so que Jung sempre dizia que

OS animais sac rauito mais piedosos e religiosos do que o homem, pois

eles realmente obedecem a sua ordem interior e seguem k risca o

significado daqmlo que Ihes 6 destinado ser, nunca indo al6m disso.

Apenas o homem 6 capaz de ultrapassar esse limite em tao grande

medida.

Agora, vejam, o corpo diz algo muito interessante no texto de Dorn:

mens, mente, as&ocmdo a. mensa, m&sa; mensural medida; e me/uw, mes,

menses y meses, em latim. Desse modo ele tern de repenteuma verdadeira

intui9ao, e diz: "Oh, somos parentes. Voce 6 a mens ~ significa aquele

que quer se concentrar na ordem espiritual, mas eu estou interessado €

na vida terrena, aqui nesta terra, comendo, e coisas desse tipo; exlste

mens nisto tambfim." Se ao corpus tivesse sido permitido falar mais um
pouco, eles poderiam ter se dado as maos e concordado em que, basica-

mente, estavam seguindo a mesma Hnha. O corpo deveria escutar sua

pr6pria mensura da mensOy e isto 6 exatamente o que a mens deseja, e

nao haveria necessldade de conflito. Mas a mens^ tendo seus precon-

ceitos emocionais, diz simplesmente: "Oh, voce nao deveria ter comido

daquele jeito, voce deveria se lembrar de que logo ir^ morrer", e dispara

um sermao emocional sobre o pobre corpo.

Portanto, deve-se ler o texto com muito cuidado. Se voce fizer isto

e se lembrar sempre de ouvir o que diz o corpo, compreenderd que teria

havido uma possibilidade de uniao. Mas a mens, apenas para intimidar

o corpo, recorre <i amea^a da morte e, naturalmente, ele nao gosta disso.

Mesmo assim, entretanto, o corpo se mostra, de certa forma, bastante

compreensivo, ou realmente desejoso de compreender, pois faz a per-

gunta: "Bern, diga-me, o que e a morte?" E vac surgindo, entao, frases

convencionais do tipo: "Voce vem da morte e, portanto, retornarS a

morte", ou "a anima esta nessa posigao intermedidria, mas ser^ salva na

eternidade", e "voce, o corpo, realmente teme a morte." Entao o pobre

corpo diz: *'Bem, eu nao fiquei mais sSbio do que j4 era."

Assim, a despeito de sua tentativa de compreender, ele nao con-

segue lidar com o que a mens tem em mente. Como voces verao mais

tarde, a coisa nao 6 assim tao ma quanto parece a esta altura da conversa,
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pois aqui tem-se a impressao de que eles se acusam mutuamente de
seremloucos, e nao podem se umr.Mens contlnua entao a tentar explicar

um pouco sobre a morte.

Mens: "Ouga, aquilo que vocfi chama de morte 6, para mim, o
infcio da vida eterna, e nSo consigo imaginar nada mais agrad^vel, mas
voce odeia a morte pois ela o afastard dos prazeres mundanos. Voc£
deveria saber que entre os prazercs mundanos e o prazer eterno a

rela9ao 6 a mesma que existe entre o fcl e o mel, mas voc6 mesmo sabe

que todo prazer [a mem, com isso, estd querendo dizer prazer sem
medida, prazer desmesurado-^imWfl 6 uma palavra negativa; em latim

seria voluptas, que significa, como sabem, comer demais ou fazer as

coisas com exagero] acaba em ndusea, e ap6s a nausea acontecem coisas

ainda piores: a doenga e, finaJmente, a morte. Quando vocd come,
sempre quer mais e mais, e nunca p£ira de querer mais, e com a bebida

€ a mesma coisa, e, a despeito disso, vocfi teme a morte. No entanto, 6

voce que prepara a sua morte, corpo insaciiivel Aquele que nSo con-

segue se proteger do que 6 ruim para ele, e que teme aquilo que ele

mesmo 6,6 o corpo humano que nflo vive em harmonia da mens [vejam,

a mens, alega ter a medida certa], e ele 6 mais infeliz do que qualquer

animal [chegamos agora ao ponto a que me referi anteriormcnte] pois

OS animals desejam apenas o que 6 absolutamente necessSrio para eles."

De uma raaneira secreta, ame/i^ retorna ao que o corpo quis dizer.

Ela agora aceitou realmente essa sabedoria, e esta ciente de que para os

animais nao ha tal problema, e que se o corpo humano, uma vez que 6

um animal, desse ouvidos a nausea interior e a outras reagoes, que sao

as reagoes que nos dao uma indicagao da medida interior, entao nao
haveria problemas. Assim, com um desvio, e apesar de fingir nao concor-

dar, a mens agora dcfende aquilo que o corpo antes visava, de raodo que
eles nao estao na verdade tao afastados quanto parece. fi somente o
homem com sua razao que pode exagerar, e at6 mesmo comer aquilo que
o mata.

Mas a seguir vem um longo sermao moralista contra a super-

valorizagao dos prazeres do corpo: "Oh, pobre corpo, voce na verdade

s6 teme a si mesmo, pois e de voce que vem a morte atrav6s da cuptdez."

O que realmente acontece 6 que a mens acusa o corpo de estar errado
nao em si mesmo - ela admite que o corpo esta realmente ok em si mesmo
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- mas devido ao fato dc cle tcr essa cupidez desmesurada, De um ponto

de vista moderno, diriamos que a cupidez exagcrada e um problema

psicologicOj e nao tem aada a vcr com o corpo mas sim com a sombra.

Dessemodo a mensprojetou a sombra sobre o corpo^ e Ihe transmitiu

todos aqueles sermoeSj mas se deixarmos isso de lado^ e tomarmos o

corpo exatamente como ele 6 - a saber, um animal bastante razoavel, que

tem suas proprias leis espiriluais inleriores para seguir - scm acusa-lo e

sem dizer que essa insaciabilidadc vem dele mesmo, entao a discussao

poderia ter ocorrido em outre nivel, e a questao agora consistiria, isto

sim, em indagar sobrc a origem de uma tal cobi^a desmcsurada. De onde

teria surgido essa tendencia neurotica para exagcrar na comida, na

bebida^ etc.? Hoje rcconheceriamos isso, claramente, como um proble-

ma psicologico, e nao culpariamos o corpo, mas naqucla 6poca, como
ainda nao se dispunha do conceilo dc inconscienle, eles nao poderiam

compreende-lo dessa maneira^ e por isso projctavam-no sobre o corpo.

Entao, a mens continua a projetar, di/cndo: '*Veja agora quao

inconsistente voce e/* (Eu diria para a mens: "Voce tamb6m e.") Eles

tem um problcma de sombra, um problcma nao esclarecidOj que simples-

mente atiram um para o outro, cada um acusaiido o outro dc incon-

sistencia. A mens, no entanto, nao e 16gica, em absolute, e escorrega em
seu raciocinio, dizcndo:

"Veja agora quSo inconsistente voce 6; vocC nflo consegue resistir

a outras pessoas e ncm a vocfi mesmo. For favofj scja agora tflo razodvel

quanto possfvcl, e nSo hcsitc tanto, pois temos de corrcr para os jardins

de frequentia (ou scja, da repcli^ao)^ c 1^1 vocfi ouvir^ mals sobre isso!"

ChegamoSj entao^ a uma curta passagem, que 6 chamada dc rccapi-

tulaQao do quarto capitulo do terceiro grau do descnvolvimento interior,

Vocds dcvcm saber, irmaos [diz agora o aulor], que se pode

considerar tudo o que eu mencionci antes e tudo o que irei mencionar

depois como dizendo respcito h prcpara^fio alqufmica, [Ele pr6prio de

repente se assusta com a possibilidade dc que alguiSm possa vir a

interpretar erroneamente tudo isso, apenas como uma discusSo interior

de natureza morale como uma csp<5cie de problcma moral, como algu6m

discutindo consigo mesmo sobre seus prdprios impulsos, deixando de
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entender que o que diz 6 uma expIanagSo sobre a verdadeim alquimia,

a verdadeira qufmica,] O que eu disse sobre as partes do homem, se-

parando-as por meio da filosofia especulaijva, pode, com igual pertinfin-

cia, ser aplicado k separa^So de um elemento de todos os outros corpos-

Vejam que nesse estagio inicial da quimica, a maneira mais simples

de separar as diferentes substancias consistia em aquece-las. Como sa-

bem, cada diferente elemento comeQa a evaporar numa diferente tempe»

ratura, e assim, se voces tern uma mistura de substancias quimicas e se

comeQa o aquecimentOj primeiro uma das substancias se desprendej e vo-

ce pode precipit^-la; a seguir, 6 um outro que abandona a mistura, e voce

pode precipit^-lo igualmente, e assim por diante, Naquela 6poca, era as-

sim que eles frequentemente separavam os diferentes elementos qui^

micos e as ligas. A mens diz aqui que com o calor pode-se separar

diferentes substanciasj

e t isso o que estou fazendo neste diSlogo. Estou rcalmente usando um
fogo para separar todos os diferentes elementos. Portanto, nSo deve ser

entendido como um sermSo religioso moralista, semelhante a um texto

deumsanto medieval: Deve-se, istosim, entende-loquimicamente,ese

uma tal separa^ao n5o for feita, entSo os alquimistas nunca encontrarSo

a medicina universal para a cura de todas as doengas, NSo h^ uma s6

palavra em todo este livro que nSo se refira £i arte da alquimia e S sua

explicai^So-

Assim Dorn evita o preconceito, no qual o leitor poderia facUmente,

vir a ser apanhado, de que ele esLa se referindo apenas a um conflito

mental interior do homem e nao a um evento da natureza. Vejam como
aquij mais uma vez^ o conceito de inconscicntc colelivo^ tal como Jung o

concebeu^ surge como um fator de salvaQao. Apenas gragas a esse

conceito podemos reconhecer objetivamente um conflito interior, sem
projeta-lo nem no corpo nera no assunto,

A mens^ e, mais ou menoSj uma consciencia egoica desenvolvida e

bem-intcncionada, com convicgao religiosa e autocontrole, tendo a sua

disposi^ao toda a sabedoria da tradigao crista, ao passo que o corpo

carrega a proje^ao de toda uma serie de coisas que chamariamos hoje de

inconsciente.
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Mas a ausencia do conceito de inconsciente sempre acarreta um
problema, pois o conflito ou esta namenSy e entao ha aquele tipo de ego

que luta com algu6m que quer fumar um outro cigarro^ ou entao se trata

de uma perturba^ao puramente qufmica na natureza, Entre as pessoas

no mundo moderno, oitenta por cento ainda pensa dessa maneira, pois

ainda nera mesmo chegaram a perceber a importancia do conceito de

inconsciente. Elas ainda veem apenas um sujeito com conflitos pessoais^

e a mens^ naturalmente, acha-se na mesma posigao. Sempre tern havido

uma tendencia para interpretar erroneamente os conflitos^ seja num
sentido materialista - a saber, que o problema todo estS no corpo (mate-

rialismo) e hd uni rera6dio fisico para cura-lo - seja num sentido psicol6-

gico, com a implica9ao de que o problema reside simplesmente naquilo

que o sujeito pensa de si mesmo e nas complica^oes que o ego mant^m
consigo mesmo e que cria para si mesmo* A id6ia de que o conflito po-

deria estar num outro piano, isto e, na psique inconsciente, onde tamb^m
est^ a cura^ naturatmente nao existe para essas pessoas. (Voces agora

entenderao mellior por que Jung teve de retroceder para o s6culo XVII,

ficar aprisionado la, e a partir de la captar e apreender o processo.

Mas aqui Dorn afirma clararaente (pois ele, pouco a pouco, o

compreendeu) que nao esta falando apenas sobre o conflito consciente,

mas sobre algo mais: um fator de cura, ou, como e!e diria, um divino fator

espiritual de cura na materia ou na naturcza, E 6 por isso que ele termina

esse capitulo com esse pequeno epflogo, e diz: ''Nao o entenda como um
conflito moral; entenda-o como um procedimento atqufmlco."

Dorn prossegue, e d^ uma explicagao ainda melhor:

O amor filosfifico e a inimizade ocorrem no ambito da parte

material exatamente como ocorrem nas partes do homem, A uniSo dos

dois s6 pode ser conseguida se, em primciro lugar, a corrup^So for

removida antes da coniunciio, que 6 o molivo pelo qua! se deve fazer a

paz entre os inimigos de modo que cles possam tornar-se amigos. Em
todos oscorpos imperfeitos [c!e estS se rcferindo aos mctais como sSo

encontrados na natureza] que ainda nfio alcangaram sua completa

perfeigSo hd, simuUaneamenlej um estado de amizade e de inimizade,

Mas se o homem, com grande esfor^o c compreensSo, remove a inimi-

zade, entSOj como explicamos, eles atingcm a perfei^So ao se tornarem

uma coisa s6 no homem. Portanto, separem pelo fogo as partes impuras
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de cada corpo e as purifiquem (as partes puras nSo precisam disso). A
seguir, misturem novamente o que foi purificado com o que 6 puro, e o
que 6 pesado com o que 6 leve, e, depois de terem sublimado tudo,

poderSo tomar vol^til o que 6 fixo, e espiritual o que 6 flsico.

At6 agora, apenas mencionei as comparaQoes com a alquimia fisica,

mas agora temos de parar em pouco at6 que tenhamos novamente
explicado o restante sob o ponto de vista da alquimia metaffsica, como
]i ouviram antes.

Como veem, ele assim procede: comega com o ensinamento reli-

giosOj entao desce at6 o problema tal como se apresenta no homem com
seus conflitos^ e a seguir aplica isto ao corpo, e depois, ao elemento geral

na natureza> e af ele diz que na natureza exterior - digamos, num
pedacinho de min6rio ou de madeira ou de pedra - h4 exatamente a

mesma situagao que no homem, isto 6, um estado de tensao hostile de
inimizade por um lado e de uma certa dose de amor por outro. Ele se

refere ^ repulsao e k afinidade num sentido fisicOj e tamb^m ai voce tern

de proceder removendo a repulsao ou a inimizade entre todas as diferen-

tes partes, de maneira tal que todas elas possam se unir.

Sua associagao com a hisl6ria da alquimia seria a de que o ouro,

agora efetivamente entendido como metal, 6 o estado perfeito de todo

metal; se voce tem ferro, ou uma liga ou cobre, isto nada mais 6 do que

um metal ainda-nao-completado, que se acha obstruido por substancias

que hS nele e que Ihe sao inimigas. Portanto, se voce realizar essa

separatio superior e se remover o que obstrui o desenvolvimento interior

desse metal, ele se transformara naturalmente em ouro,

Esta era a teoria dos alquimistas, e ainda nao estamos tao conven-

cidos de que ela possa realmente ser aplicada nessa forma bruta, pelo

menos nao a materia, embora se pudesse ser capaz de aplic^-la num nivel

diferente. Para n6s> no entanto, 6 uma clara representagao do que se

descobre no inconsciente, que cont6m, ao mesmo tempo, tendencias

conflitantes e desintegradoras, Estas iiltimas frequentemente resultam,

em psicose se o consciente e o inconsciente se chocam, pois isto significa

que elas prevaleceram, e a pessoa entao cai em todas aquelas partes que

sao hostis umas &s outras, como ocorre, por exemplo^ quando o psic6tico

ouve diferentes vozes que brigam umas com as outras. Por outro lado,
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tambem sabemos que o inconsciente contem tendencias sintetizadoras

ou integradoras, que emanam daquele centro regulador que Jung chama

de Self.

O Self 6 o centro de tendencias integradoras dentro do incons-

ciente, e assim podemos dizer que, neste sentido, ainda procedemos

exatamente como os alquimistas. Tentamos remover a inimizade, nao

expulsando-a, mas for^ando as pessoas a se entenderem com seus pr6-

prios conflitos, fazendo-as confrontarem-se com eles em vez de simples-

mente deixar a coisa acontecer no inconsciente, e dando apoio k ten-

dencia integradora do inconsciente - por exemplo: se voce tern sonhos

que propoem uma solugao, fazemos com que esses sonhos e suas ten-

dencias venham k consciencia, c encorajamos e favorecemoSj por assim

dizer, as tendencias integradoras. Com muita freqiiencia, nesse tipo de

sonho ve-se a inimizade dos elementos como animals lutando: um p^s-

saro e uma cobra lutam, como em muitos contos de fadas e mitos, ou dois

pdssaros lutam, ou dois caes se atracam numa luta- A imagem de animais

em luta refere-se sempre a um conflito dentro do pr6prio inconsciente,

quando duas tendencias instintivas dentro do inconsciente travam seus

chifres, Se a consciencia entra em agao, entao o conllito se altera,

A mesma coisa acontece nos contos de fadas em que o her6i

encontra animais em luta, e os pacifica, e entao eles Ihe oferecem

presentes* Um deles Ihe da uma pena de figuia, e diz: "Sempre que me
chamar eu o ajudarei", e um outre Ihe da um pelo de sua cauda, e diz:

"Sempre que precisar, basta pegar este pelo e queim^-lo, e eu virei em
sua ajuda/* Este 6 um tema que aparece em inumeros mitos e contos de

fadas, Neles tamb6m aparece a inimizade de diversos elementos dentro

do inconsciente, a qual, gramas a interferencia da consciencia, pode ser

resolvida por meio de um compromisso ou por tornar consciente o

conflito, Isto limpa o caminho, de maneira que as tendencias mais

integradoras do Self possam surgir e trabalhar pela integragao e pela

unificagao da personalidade. Esses conflitos emanam parcialmente das

influencias ambientais, e provavelmente tambem do fato de que, em
nossa psique, herdamos tendencias conflitantes de nossas antepassados,

Em geral, nascemos com um certo numero delas, e se descuidarmos elas

promovem sua guerra dentro de nos, lutam entre si nas nossas costas e,
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assim, distraem e enfraquecem a personalidade consciente. Ha, portan-

tOj uma completa analogia com o que Dorn tenta descrever.

Devo agora advertir o leitor de que ele deve fazer certas distin-

56es, de mode a nSo ficar confuso e de modo a nSo comegar, por causa

disso, a duvidar da coisa toda. Se menciono coisas sem alma, estou me
referindo aos reinos mineral e vegetal, ou seja, aos reinos das plantas,

das pedras e dos metais que h^ na terra. Estas coisas^ no entanto,

tambdm possuem sua alma mineral e vegetativa [assim, ele estS conven-

cido de que at6 mesmo o que n6s, grosseiramente, chamamos de
materia inanimada possui uma csp6do de psique propria, embora de
qualidade diferente da psique do homem], e se falo portanto de corpos

inanimados, ningudm deve pensar que quero ir contra os alquimistas

que acreditam que tudo na natureza tern um espfrito, uma alma e um
corpo. Penso que isso estd evidente, Ele rejeita a idiSia de corpos

inanimados, e mesmo que se refira a cles dcsta maneira, o faz de forma

coloquial; ele estd convencido de que nflo existe matdria morta ou
^ inanimada, pois atd mesmo essa possui uma espdcie de alma.] At6

mesmo o menos razo^vel dos animais tern uma alma, mas com isso nSo

estou me referindo a uma parte racional [dirfamos, uma consci6ncia

eg6ica mais condensada], mas sim, que ele possui uma alma sensitiva.

^^SensUiva" significa, nesse contexlo, ser capaz de sentir, de ter

afeigoes e sentimentos, Alguns behavioristas ainda pensam, de forma
cartesiana, que os animais sao puros automatos fislcos, Porem, mais e

mais, certas escolas estao chegando a conclusao de que os animais pos-

suem na verdade, os primordios rudimenlares de lodas aquelas qualida-

des psiquicas que nos mesmos possuimos, embora talvcz nao tao desen-

volvidas, e que os mamiferos mais evoluidos tern rea^oes e sentimcntos

muito semelhantes aos nossos, Eis por que Konrad Lorenz disse, em torn

de brincadeira, que os animais sao pessoas sensiveis. Quern quer que os

conhega concordaria com isso, e Dorn parece ter uma ideia semelhante.

fi necessSrio comprcender o que expliquci anteriormente, que hS
uma dupla separa^So raciona! [racional - rauo - ter a visflo correta das

coisas]: uma 6 a separaijao volunt^ria que discuti antes, e a outra 6 a

separagSo natural, que nao pertence a alquimia, [Ele se refere a morte

natural] Na morte^ a mcsma coisa acontcce, mas isto nSo pertence S
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alquimia; isto 6 apenas um acontecimento, Mas a separagSo da alma

perceptiva e do assim chamado corpo inanimado 6 tambdm dupla^ pois,

mats uma vez, uma 6 natural e a outra 6 artificial, e novamente apenas

a ultima pertence h alquimia. A scparagSo voluntdria acontece num
estado no qual todas as partes sSo prescrvadas, o que nSo ocorre na

separaQao natural Na morte, o corpo 6 destrufdo, mas se eu antecipar

a experidocia da morte, como fago aqui, nesse procedimento alqufmico,

entSo o corpo 6 preservado e separadOj deixado de lado e preservado, e

eu posso utiliz^4o novamente mais tarde, Mas se essa mesma separagSo

acontece atrav^s do corpo, nQo se pode utiliz^-lo novamente: est^

destrufdo_ [6 isto o que ele quer dizcr quando afirma que a separagao

volunt^ria tem a vanlagem, pois por interm^Sdio dela todas as partes sSo

preservadas*] O instrumento da separagao volunt^ria 6 o e&pfrito e o

sopro da vida, e o instrumento da separaqSo natural 6 a morte, e o

instrumento da separa^ao artificial [isto 6, na retorta] 6 o fogo, Mas eu

nSo objetaria se algu6m aplicasse a ambas a alquimia dasraiionalia [por

esse termo, ele se refere ao que descreveu anteriormente no di^Iogo]

com a sensagSo efetiva e o assim chamado corpo inanimado.

Isto soa muito estranho, pois ele sempre se refere a elas como duas,

mas diz que nao objetaria se alguem as entendcsse como uma unica, Em
outras palavraSj ele simplesmente nao 6 capaz de lan^ar mao do que se

poderia chamar de linguagcm unitaria, e portanto e sempre for^ado a

falar sobre as assim chamadas coisas externas na retorta ou no metalj e

sobre os assim chamados fatos psiquicos inconscientes ou interiores^ que

ele chama d^rationalia, Mas ele afirma nao objetar se voce realmente as

compreender como uma coisa unica.

Dorn se defronta com uma dificuldade que ainda temos na psico-

logiamoderna. O fisico Professor Pauli sempre dizia: "Dcveriamos agora

procurar encontrar uma linguagem neutra, ou unitaria^ na qual todos os

conceitos que usamos sejam aplicavcis tanto a materia como ao Incons-

cientCj de maneira a superar essa visao crronea de que a psique in-

consciente e a materia sao duas coisas." Ainda nao possuimos essa

linguagem unitarian nem mesmo em pequcna medida, e Dorn a possuia

menos ainda. Por isso^ ele era for^ado a falar de maneira dupla, enquanto

que ao raesmo tempo nos afirma continuamente que, de alguma forma^

ela deve ser entendida como uma so, Ele nao consegue superar isso, pois

6 obstruido pela linguagem de seu tempo, mas aqui ele diz: *'Nao quero
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dar a impressao de ter deixado de lado a alquimia natural" Quem quer

que leia essa discussao extremamente moral e 6tica poderia dizer: '"Bern,

este 6umproblema moral e teol6gico.O que tem isto a ver com a alquimia

natural?*' - referindo-se ao que acontece na retorta - mas Dorn afiima:

"Nao quero dar essa impressao."

Dorn prossegue:

Deve-se entender a coisa da maneira correta, e portanto come-

9arei agora pela separaiio. Voc6s sabem que o homem vive apenas

durante um certo tempo, ap6s o qual, de acordo com a natureza, ete se

dissolve em espfrito, alma e corpo, e o corpo se dissolve em putrefagao

na morte, EntSo o fogo natural do corpo, o calor do corpo, cessa, e o

humor radicalis, a unidade radical bSsica do corpo, pdra de fluir, EntSo,

espfrito e a alma deixam o corpo, o corpo 6 colocado na terra e, por

interm^dio do processo de putrefa^So, desintegra-se em suas partes

eiementares, cada uma detas retornando ao seu elemento - a terra

devora as partes terrenas do corpo, a cigua o Ifquido, e assim por diante.

Espfrito e alrna^ cntretanto, voltam ^s suas origens, mas n3o deveriam

permanecer separadas de seu corpo para sempre, e sSo portanto reuni-

dos a ele mais tarde numa melhor composigao, graqas a um artiffcio

divine, de tal modo que, mais tarde, nSo poderSo ser separados. E o

valor mais alto da uniSo reside no fato de que eles se tornam uma
insepardvel fusSo conjunta de todas as partes numa unica.

Dorn descreve aqui a id6ia do corpo de gl6ria, ou da ressurreigao

fisica ap6s a morte, tal como € ensinada no cristianisrao. Para ele, amorte

natural 6 interpretada como uma separa^ao temporciria durante a qual

o corpo se desintegra e as outras duas partes se separam. Entao, Deus 6

o grande alquimista que, mais tarde, por meio de um artiffcio divino, os

reune, Ele, de alguma forma, faz o corpo ressuscitar, e entao, nessa

segunda uniao de corpo, mente e alma, eles realmente se tornam uma
coisa completamente una.

Se voces se lembram do que eu Ihes disse na primeira palestra, ou

seja, que uma das raizes da preocupagao alquimica advinha do empenho
dos egipidos em criar um corpo eterno, e que uma enorme quantidade de

procedimentos quimicos e alquimicos sao verdadeiras continuagoes das

tentativas quiinicas dos egipcios para mumificar o corpo e, assim, criar imi
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corpo eterno como uma meta para a contlnuagao pos-morte do espirito

e da alma, perceberao o quanto este arquetipo vai direto ao ponto.

Agora, Dorn toma o ensinamento cristao do corpo de gloria cxata-

mente da mesraa forma que o fizeram os egfpcios, para quem o que hoje

chamariamos de corpo de gloria era a mtimia verdadeira, que consistia

num corpo quimicamente modificado, ao passo que para os cristaos e a

de que e Deus que produz esse milagre. Voces provavelmente ja devem
ter visto essas gravuras medievais em que todos aqueles esqueletos ja

meio desintegrados saem de seus tumulos quando o anjo faz soar a ultima

trombeta, e entao surgem todas aquelas terriveis duvidas, como, por

exemplo, a de saber se voce sera tao feio quanto era na terra, ou entao,

se voce tendo uma pcrna de pau, tera novamente uma perna de pau.

Portanto, esse problema do corpo de gloria tern sido sempre um
grande obstaculo para os crentes, e ainda hoje, se perguntarmos a um
paroco como isto acontecera, ele provavelmente ira dizer que ninguem
pode ter muitas fantasias a respeito. Mas Dorn, naturalmente, sendo um
cristao absolutamente crente, estii convencido disso. E agora estamos no
caminho certo, pois se Deus pode fazer isso, entao o alquimista, se puder
entrar em contato com o espirito criativo de Deus, tambem podcra
faze-lo e poderia faze-lo ate mesmo durante a vida! Naturalmente, ele

nao pode faze-lo apenas com a sua propria estupidez; porera, se atraves

da meditagao ele puder entrar era contato com Deus, e Deus traz no bolso
o segredo de como criar um corpo eterno, entaoDeus pode Ihe transmitir

o seu segredo alquimico, e assim e possivel, ainda durante a vida, gramas

a esforgos psicologicos, criar dentro de si mesmo um corpo imortal ou
glorificado, antes da morte natural. Este e todo o opus, e aqui Dorn,

juntamente como muitos outros alquimistas, chega a um ponto de vista

que e completamente familiar ao Oriente.

Se voces pensarem na ideia de criar o corpo de diamante gramas a

certos exercicios de ioga, sobre a qualja estao cientes se leram O Segredo

da Flor de Ouro,* que 6 uma especie de texto de mcditaQao da ioga

chinesa, verificarao que o objetivo e o de criar, dentro do corpo mortal,

• UAtTHdnqd&s^mpOTt\i^uts:0 Segredo da Flor de Ouro -vcrsao de C.G.Jung e

R. Wilhelm, Edttora Vozes, Petropolis, RJ, 1983; tADouirina da Flor de Ouro -ver&ao
de Mokusen Miyuki, Editora Pensamento, Sao Pauio, SP, 1990,
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uma esp^cie de corpo sutil, a morada da alma e do espirito apos a morte.

Entao, quando a desintegra^ao tiver lugar, o corpo efetivamente mo-

ribundo desprende-se como uma casca, e dele sai o corpo imortal

glorificado que ja fora interiormente criado por meio da meditagao e do

esfor^o psicologico. Desse modo, uma ideia que 6 completamente fa-

miliar ao Oriente ocorre no Ocidente praticamente apenas na alquimia,

pois OS alquimistas estavam suficientemente preocupados com o corpo

e com o problema do corpo de gl6ria.
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5- Palestra

MAGIA MEDIEVAL, SINCRONICIDADE MODERNA

Terminamos nossa ultima palestra quando nossas personagens se

achavam a meio caminho do grau de Fotentia^ potencia, por vezes tam-
b6m chamada d&Frequeniia, persistencia ou pcrscveran^a. Eles haviam
chegado ao castelo de Freqtientia, que fizera kmens e ao corpo um longo
sermao a respeito de como o trabalho no jardim do opus deveria ser

iniciado, a saber, por uma esp6cie de longo, persistence, paciente e

regular exercicio de realizagao daquilo em que foram instruidos anterior-

mente.

A imagem do jardineiro aparece com muitafreqiiencia na alquimia
e jardineiro mestre nos textos antigos 6, em geral, o deus Saturno que,
como sempre ocorria na Idade Media, aparece identificado com a iddia

do planeta Saturno. H^, nos textos alquimicos, muitas gravuras antigas

em madeira onde Saturno, sob o aspecto de um jardineiro anciao com
uma perna de pau, cuida do jardim das assim chamadas planta do sol e

planta da lua, ou onde as plantas, ou irvores, do sol e da lua crescem.
Assim, nas associa^oes de ideias dos medievais, Saturno significava uma
especie de atitude de resignagao, de melancolia, de excessiva introversao,

de se fechar em si mesmo, de estar excluido de todas as atividades

externas, ate mesmo dos sentimentos, e exprimindo ainda um estado de
proxiraidade da frieza da morte e da depressao.

No texto de Dorn, nao 6 Saturno mas sim Frequenda - persistencia

ou perseveranga - quern representa esse papel, o que da a coisa toda um
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matizlevemente mais otimista, embora ainda muito associada ^s atitudes

mencionadas acima. Tambem chegaremos prontamente a ideia de uma

morte interior na parte seguinte do texto de Dorn, que Ihes vou ler em

seguida.

Irriguem agora seu corpo com a Sgua da vida, isto 6, com o verbo

de Deus. Fa^am-no dia e noite, c meditem sobre isso, de modo que o

corpo n5o tenha tempo para falar ou pcnsar em mais nada, [Cristo

tambdm comparou o corpo com um jardim, na pardbola do grSo que,

se cair sobre o so3o e morrcr, produzir^ muitos frutos.] A terra boa € um
cora^So suave, que t humilde e cheio de vcrgonha. Dcsde a qucda de

Adao, OS cora^Ses dos homens tornaram-se duros como pedras, e se eles

nSo se abrandarem novamcnte pela palavra de Deus, permanecerao

como pedras para sempre, e nos tornaremos lodos inimigos de Deus,

at6 que essa inimizade seja novamente superada por intermddio do

jardineiro maior e de seu servo, a mens. Agradcqamos, portanto, a Deus

que nos julgou dignos de tcr nossos corag5es iiuminados pela Sua iuz e

suavizados por Sua palavra. Vao agora, e tentcm encontrar a virtude.

Esta e uma etapa da alquimia que se refere a assim chamada

segunda morte, e e tambem um estagio que na alquimia oficial gcral-

mente e chamado de multipUcaiio, e tambem dc proiectio. Chamo a

atengao novamente para quenao associem isso a tcrminologia junguiana.

Geralmente 6 nessa fase que a pedra filosofal, dcpois de tcr sido feita na

retorta, precisa ser destruida repetidas vezcs, apos cada uma das quais

cla e refeita; e uma espccie de completa repctiQao do verbo, e que

geralmente 6 efetuada quatro vezes. A essa destruicjao repetida da pedra

filosofal e sua rcconstituigao clcs davam o nome dcrotatio, uma rota^ao

atraves dos quatro elementos. Terminado o processo, a retorta era

geralmente quebrada ou aberta, e entao iniciava-se o estagio da mulli-

plicatio atraves da projegao.

A ideia 6 a de que a pedra filosofal, que e tamb6m uma forma do

ouro mistico que os alquimistas estavam tentando produzir, seja feita e

em seguida atirada sobre outra mat6ria impura - isto e, outra materia

que nao tenha sido incluida no processo, como o ferro comum, ou o

chumbo comum, ou qualquer outro material Ela exibe, entao, uma

qualidade transformativa, pois transforma esses outros materials por
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meio daproiectio^ projegao. Ela os transforma em ouro, e possui o que

se poderia chamar de um efeito positivo e contagioso sobre os outros

materials. Se, como alquimista, voce produziu um pedacinho desse ouro

jmstico na retorta, entao, ao abri-la, ele emana sobre outros materials.

As vezes, ocorrem varlantes, como na ideia de que voce nao produziu

ouro solldo, mas sim Hquido, ou ouro potavel ou uma esp6cie de eliKir, e

ne&te case o efeito da multipUcagao esta em curar outras pessoas e outras

coisas. Essas variantes possuem, igualmente, essa especie de efeito de

emanagao positivo e contagioso.

Esse estagio 6 tambem encontrado em certos exercicios de medita-

^ao oriental, particularmente no zen-budismo. Depois de se ter atingido

o samadhi, a ilumina^ao interior ou, diriamos, o contato com o Self ou a

experiencia do Self, surge entao o problema de como seguir avante na vi-

da. Portanto, na famosa seqiiencia de gravuras zen-budistas do pastoreio

do boi, depois de o discipulo ter tido a grande experiencia de transcen-

dencia e ter alcangado o samadhi, h^ uma liltima gravura na qual um
velho sabio com uma especie de insipido sorriso amistoso na face caml-

nha com uma tigela de mendigar, acompanhado de seu chela, e o poema

prossegue: "Ele se esqueceu dos deuses, ele se esqueceu at6 mesmo da

sua iluminagao. Com muita humildade, ele se dirige k praga do mercado

para mendigar, mas, para onde quer que ele vS, as cerejeiras florescem."

Vejam ai o efeito de cura sobre as coisas externas, at6 mesmo sobre

a natureza. E o retorno a um modo de vida ingenuo e inconsciente, pelo

qual tambem se vive de novo de modo inocente dentro da realidade, sem

nenhura esforgo artificial para center a emogao, a fantasia ou o pen-

samento, mas sim, mantendo-os na retorta e, dessa foi ma, retornando

aparentemente ao est;Sgio inicial de inconsciencia. E claro que nao se

trata realmente disso, mas sim, de um nivel mais elevado, que se manifes-

ta indiretamente no fato de que o mestre zen nesse estagio atingiu a

suavidade do coragao e a capacidade para viver da maneira cuja melhor

descrigao talvez tenha sido a de Lao-Ts6: o estado de serenidade e a

tristeza no qual ele sente que 6 sollt^rio enquanto que todos os outros

acreditam que sabe.m tudo, sabem o que querem e sabem o que pensam.

Aqui, na multipUcatio alquimica, embora projetada na mat6ria, trata-se

da mesma id^ia, a saber, 2>. multipUcatio 6 um retorno ao estagio inicial,

uma ruptura da retorta, o que significaria interromper o exercicio artifi-
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cial de introversao e de introjcgao das pr6prias proje^oes, permitindo

assim que o inconsciente flua atraves da pcssoa sem que se esteja

autoconsciente permanentemente - uma inversao absoluta do estagio

inicial daquilo que fazemos.

Por exemplo^ na analisCj quando as pessoas fazem projegoes sobre

o mundo exterior, ou se submetem ingenuamente aos seus sentimentos e

afeigoes, tentamos faze-Ias pcrceber que estao projetando: tentamos

faze-las retirar as projegoes, e ver a coisa objetivamente como um fator

interior. Exatamente este exercfcio 6 agora invertido, e se permite ao

inconsciente fluir atraves da pessoa^ e produzir assim esse efeito positivo

sobre as vizinhan^as- Dorn que, como sabem^ era basicamente cristao,

compara isso a uma suavizagao do cora^ao e a uma prepara^ao para

receber o verbo dc Deus^ o que significaria uma realiza<jao sentimental

da verdade crista,

Dorn amplia esse problema do coragao em seu famoso coment^rio

sobre um texto de Paracelso intitulado De vita longa, sobre o qual Jung,

por sua vez, comentou longamente no mais exteuso de seus escritos sobre

Paracelso. A essencia do ensinamento ali representado vem de Paracel-

so, mas Dorn acrescentou um material muito esclarecedor. As asso-

cia^oes que, provavelmente, Dorn estava cogitando cram as seguintes:

tanto ele como Paracelso supunham que o coragao era a sede do estimulo

da emogao, dos sentimentos e da vida sentimental; 6, portanto, como diz

Paracelso, uma coisa muito inquieta. O coragao 6 facilmente afetado, e

constantemente influenciado, posUiva ou ncgativamente, por experien-

cias exteriores ou interiores. Com isso, ele sc dcsgasta, o que leva, com

muita freqiiencia, a uma morte prematura devido a alguma doenga

circulatoria ou cardiaca. Portanto, pode-se dizer que se as pessoas se

desgastam prematuramente, isto, com muita freqiiencia, tern a ver com

o excesso de sensagoes e emogoes fora de controle, e tais pessoas sofrem

de "doenga do executivo", ou um infarto do coragao,
* O coragao possui, falando de maneira simples, uma estrutura qua-

ternaria, ou ao menos eles o viam sob essa forma, Portanto, para os

filosofos medicos daquela 6poca, ele era um sfmbolo do Self, mas en-

quanto realizagao sentimental, Eles supunham que havia no coragao uma

certa quantidade de ar que tendia a escapar com violencia causando

assim morte subita ou infarto do coragao. Por isso, o exercicio de
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meditagao que propunham destinava-se a permitir que esse ar saisse do

coragao e a diminuir as reagoes sentimentais ou emocionais em relagao

a eventos externos, de modo que ele passe a reagir de maneira plena,

apenas, aos ritmos do Self. Numa linguagem alquimica muito com-

pHcadaj ha nesse texto um esforgo para explicar unia tecnica de recon-

dicionamento do coragao por meio da qual ele possa se acalmar e

adquirir um ritmo tranqiiilo e regular; ele ainda teria reagoes sentimen-

tais, mas apenas aquelas que se dirigiriam aquilo que chamariamos de

Self^ e que eles, Paracelso e Dorn, descrevem como oAdech ou oAnidus^

ou com outros nomes igualmente complicados,

Jung desenredou essa linguagem secreta para niostrar que eles

efetivamente estavam falando do que agora chamariamos de Self- Adech,

por exemplo, e o homem eterno e tern tais associagoes- Esse recon-

dicionamento do coragao prolonga a vida das pessoas. Assim, se a certa

altura da vida se puder fazer isso, a vida sera prolongada. Tal era a teoria

m6dica de Paracelso e de Dorn, e so posso dizer que pcnso que se a

encararmos de um ponto de vista moderno, veremos que ela tern muito

para nos dizer. Em nosso contexto, suavizar o coragao e torna~lo menos

rebelde implica em associagoes semelhanles, ou seja, que o coragao nao

tern essa espdcie de dependcncia autonoma com rclagao ao ego e aos de-

sejos e impulses deste, mas que se torna dcsprendido e pacinco, com a

fungao de sentimentos destacando-sc das coisas externas e sc abrindo ao

verbo de Deus e a uma especie de realizagao sentimental da doutrina

crista. Tal 6 a essencia desse proccsso de jardinagtJm, e 6 tambem a

resposta a ultima sentenga do texto que li anteriormente^ na qual tivemos

um sublto e estranho salto de raciocinio, no qu^lsi mens dizia que se deve

eliminar todos os maus pensamentos^ todas as inimizades e todas as m^s

obras que nao foram concebidos pelo corpo, mas sim pclo animuSy por

meio do exercicio secreto de sua imaginagao, mas que o corpo acaba

executando,

Como se Icmbram, na ultima palestra eu Ihes mostrei que tinha

havido uma tremenda reviravolta, pois a idcia que prevalecia anterior-

mente era a de que o corpo era a scdc do mal e de todos aqueles apetttes

incoraensuraveis: o desejo de comer demais^ etc., e que amens era a parte

mais elevada e razoavel da pcrsonalidade, que precisa submeter ou

educar esse corpo rebelde* Em outras palavras, como eu disse, o que
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cfaamariamos atualraente de sombra era projetado no homem fisico, e

entaOj de repente, eis que ouvimos que o corpo nao concebe nenhum
malj que ele est^ perfeitamente em ordem e que e completamente

inocente, e que h^ exercicios secretos de imaginagao maligna, obvia-

mente advindos do animus, que representaria a parte masculina da mens;

e ele o outro parceiro que concebe o mal^ e que faz com que o corpo o

execute. Poder-se-ia dizer que agora foi retirada a projegao da sombra

sobre o corpo, e que este retornou a sua inocencia original; o problema

do mal estd agora dentro d^mens, dentro daquela parte da personalidade

que antes era descrita como sendo pura e como estando de acordo com
a doutrina crista. Eis por que agora^ de repente, ele salta para a ideia de

que a sede do mal e o cora^ao,

Se acompanharem este raciocinio: animus e anima \untos fizerara

a mens^ e entao havia o corpo^ corpus^ e a parte principal da imagina^ao

ativa que li para voces era a grandc batalha travada entre mens e corpus;

este lultimo, que perdera a anima, a qual estava agora unida a mens, nao

quer juntar-se a esta; a mens implora ao corpus e cles fazem projegoes

um sobre o outro, e chamam-se mutuamente de loucos.

Nesta subita mudangaj o mal 6 deslocado para os exercicios do
animuSy 6 trazido de volta para a parte iluminada do parceiro, mas entao

6 novamente projetado, e nao permanece ali, Na verdade, a pr6xima

pergunta a fazer seria; De onde vem este mal que o animus possui em
seus secretos exercicios de imaginagao? Esta agora novamente projetado

sobre o coragao. Mas entende-se o coragao no sentido de orgao fisico ou

de 6rgao psicologico? Dorn fala dele de uma maneira ambigua, Portanto,

o coragao e aqui concebido como um novo objeto sobre o qual projeta-se

abatalhaj e que fica numa posigao intermediaria entre materia eespirito^

entre uma entidade espiritual e outra material; 6 ele a coisa intermediaria

onde agora tem lugar o conOito psicologico. Subsiste ainda, entretanto^

esta ideia crista de que o mal deve ser absolutamente banido e nao

integrado, de maneira que agora 6 do cora^ao que ele deve ser descar-

tado, o que significa que o endurecimento do coragao, sua emotividade

e suas reagoes de rebeldia precisam ser, de alguma forma, recducados.

Ocorre aqui o mesmo que vem acontecendo repetidas vezcs na evolugao

da ciencia em tempos recentes, ou seja, a psique inconscientc tem sido

sempre projetada sobre alguma outra parte do corpo. Para Descartes,
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por exemplo, essa parte do corpo era a glandula pineal, e durante muito

tempo houve o mito do cerebro, o qual, alias, ainda vigora para um certo

numero de neurologistas, psiquiatras e psicologos modernos, que proje-

tam inconsciente no cerebro; e assim, Icntamente, a projegao vai se

deslocando. As tribes mais primitivas geralmente projctam a psique na
gordura dos rins - as tribos de aborigines da Australia, por exemplo - ao

passo que ccrtas tribos africanas a projetam na barriga^ e para os indios

norte-americanos a sede da psique e o cora^ao, correspondendo assim

ao mesmo est^gio que estamos analisando, e entao ela vai para a glandula

pineal^ e dai para o c6rebro.

Dessa maneira, a projegao sempre cai em outra parte do corpo, e

eis que estamos de volta ao estagio do coragao, em que a projegao

recome^a e tudo torna-se vago novamente. O corpo logo compreeendera

isto, mas ele 6 um pouco lento e nao chcga imcdiatamente no ponto, De
modo que a mens prosscgue com a sua pregagao, dizendo que em todo

tipo de arte, o que tambem inclui, naturalmente, a arte da alquimia,

necessita-se daquilo que se pode chamar de cxcrcicio regular de auto-

educa^ao; isto explica por que somente muito poucas pessoas tenham

alcangado a medicina geral, as quais, pela gra^a de Deus, transforma-

ram-se inicialmente naquilo que estavam procurando. Isto significa que

antes que possa encontrar a medicina universal que se esta buscando

nesse opus^ 6 preciso que a propria pcssoa se transforme nele.

O texto prossegue;

Eles limparam scus corpos dc todas as impurezas e removcram a

nuvem do corpo natural. Porianto cu os advirto, estudantes desta

grande arte, primeiro orem a Deus e em seguida estudem e trabalhem,

e entSo talvez Ihcs aconleqa que aiinjam o que o doador da luz pode

oferecer a vocfis em nome de CristOj mas antes retlitam bcm sobre o

que significa pedir ao Pai no FElho.

Ha neste trecho um conceito que se refcre lambcm a um longo pas-

sado historico da simbologia, e que 6 o conceito de nuvem. Na alquimia,

simbolo da nuvem desempenha um enorme papel pois a palavra "nu-

vem" era usada para designar qualquer tipo de substancia sublimada ou

evaporada. Quando se evapora um material numa retorta, a parte supe-

rior desta fica nublada e percebem-se vaporcs, e eram estes que eles
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muito provavelmente comparavam com as nuvens no ceu, de modo que

qualquer tipo de material sublimado no estagio da evapora^ao era cha-

mado de nuvem, mas a isto eles tambem associavam a nuvem no sentido

mistico. Voces provavelmente conhecem o texto mistico medieval A
Nuvem do Desconhecimento, escrito em ci'rculos monasticos por urn

autor desconhecido que experimentou todo tipo de exerci'cios espirituais.

No mundo do misticismo cristao, a nuvem implicava que, a mcdida

que mistico se aproximava cada vez mais da luz divina por meio de exer-

cicios espirituais ou de medita^ao, a luz de Deus fmalraente acabava apa-

recendoj nao como uma grande iluminagao mas sim como um obscureci-

mento da luz humana e uma cxperiencia de confusao e escuridao. Por

outro lado, anuvem tambem se acliava sempre associada, na linguagemme-

dieval, a confusao mental causada pelo diabo. Muitos desses textos sao ci-

tados noAion (procurem no indice), onde Jung apresenta toda uma co-

le^ao que descreve o Polo Norte como um local de constantes nuvens sem

sol; e nesse lugar nebuloso, no nevoeiro e nas nuvens do Polo Norte, mora

dlabo, que dali sopra sua inconsciencia perturbadora sobre o mundo to-

do. Como podcm perceber, a nuvem e o que envolve Deus e o diabo ~ e,

em outras palavras, o que envolve o srmbolo do Self em seu aspecto de luz

e de trevas - c isso corresponde a uma experiencia que as pessoas nao gos-

tam de aceitar, mas a qual Jung repetidamente se referiu, a saber, que com

crescenteprogresso no processo de individuagao, quanto mais prolun-

damente dentro de si mesmas as pessoas se aproximarem do Self, mais

confusa e mais complicada a situagao se tornara. Ela nao Fica mais facil,

Muitas vezes perguntamos a Jung se o processo de individuagao era

mais dificil no comego ou no fim, e ele respondia que era dificil em ambas

as fases. No inicio, a dificuldade reside na inconsciencia que se tern sobre

a propria sombra, e sobre o proprio animus ou anima, e a maioria das

pessoas sabe como se podc ficar torturado e confuso devido a esses

problemas; mas essa forma de confusao lentamente se abranda. As

tolices infantis com as quais a maioria dos seres humanos se tortura no

inicio do processo gradualmente se desvanecem e, dessa mancira, o

comego 6 o mais dificil, e a scguir as coisas se tornam mais faceis, pois

uma vez que se tenha realmente descoberto que nao ha progresso e nao

ha solugao sem esse procedimento muito simples dc se encarar repetida-

mente fator subjetivo de todos os disturbios, e de tcntar integrd-los nes-
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se mvel - uma vez que se tenha compreendido o cerne da coisa - grandc

parte das dificuldades externas e das toiices com as quais a pessoa viiiha se

torturando simplesmente desaparecem. Assim, poder-ae-ia esperar que o

processo de individua^aOj embora terrivel no comcgo^ fosse aos poucos se

tornando mais leve e satisfatorio, em comparagao com o que ocorre com.

OS exercicios espirituais, que prometem parcialmente a mesma coisa, e

tambem no sirabolismo da alquimia (nigredo, albedo^ nibedo e citrinatis),

na busca de melhores e mais elevados estagios da situa^ao interior.

No entanto, esta nao c toda a verdade, embora eu nao possa explicar

por que c assim^ mas na pratica constata-se que quanto mais as pessoas

trabalham neste caminho^ mais sutis vao se tornando as indica^oes do

inconsciente, e mais rigorosamente a pessoa e punida ou desviada do seu

curso se cometer o mais leve engano. Nos estagios iniciais, a pessoa podc
cometer os mais horriveis pecados de inconsciencia e de estupidez sem
ter de pagar muito por isso, A natureza nao se vinga. Mas a medida que

trabalho progride ao longo dos anos, ate mesrao um pequeno desvio,

uraa sugestao induzida por uma palavra inadequada, ou um fugaz pen-

samento errado podem ter as piores consequencias psicossomaticas. IE

como se a pessoa se tornasse cada vez mais sutil, andando no fio da

navalha, Qualqu^rfaia-pas 6 uma caiastrofe abissal, enquanto que ante-

riormente podia-se afastar quilometros do caminho certo sem que o

inconsciente desfechasse uma bofetada ou se vingasse de alguma forma.

Naturalmente, trata-se de uma dificuldade crescente e com ela

segue o fate de que as pessoas em estagio mais avangado no processo

analitico tern sonhos que sao mais dificeis de interpretar. No estagio

inicial, o que os sonhos dizem as pessoas e obvio. As proprias pessoas

talvez nao possam enxerga-lo, mas para o analista isto nao representa

nenhura esforgo^ esta bem ali, bem visivel, Mas a medida que o processo

continua, mais os sonhos tornam-se aparentemente confusos ou para-

doxais, ou sutis e muito complicados, Tambem os problemas, se se tenta

interpreta-Ios no nivel subjetivo ou no nivel objetivo, tornam-se muito

mais sutis, Por exemplo^ as pessoas que ja avangaram bastante por esse

caminho sonham mais freqiicntemente sobre situagoes objetivas exter-

nas. E como se elas tivcssem limpado suas proprias psiques; isto nao as

incomoda mais, sens proprios problemas de sombra estao, por assini

dizer^ igualmente limpos, Entao certos problemas do mundo^ ou da
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situagao do mundo, ou entao problemas das vizinhangas objetivas tor-

nam-se mais iminentes ou urgentes, de tal forma que, embora no inicio

geralmente seja aconselh^vel considerar os sonhos no nivel objetivo (isto

6 feito normalmente apenas como excegao), quanto mais o processo

avanga, mais outros problemas come^am a importar. Isto torna muito

dificil a situagao pois decidir se a interpreta?ao de urn sonho deve ser

feita em nivel subjetivo ou objetivo 6 uma questao de tato.

Ainda nao descobrimos nenhum crit6rio cientiTico valido que nos

autorize a dizer se urn sonho aponta para alguma situagao exterior que

ainda nao conhecemos, ou se ele e, por excmplo, uma previsao de

acontecimentos futuros, com os quais a pessoa nao devcria se preocupar

uma vez que nao dizem respeito a sua situa^ao pessoal interior, ou se

representa uma armadilha, devendo portanto ser cncarado como um

drama intimo, como fazemos normal e habitualmente. Isso tambem se

torna mais dificil. Sob este aspccto, c realmente verdade que quanto mais

perto se chega do 5e//mais perigosa se torna a situa^ao, e mais a pessoa

se envolve numa nuvem de confusao. Desse modo, a nuvem, ou a remogao

da nuvem, tem a ver com o esfor^o para penetrar nessa situa^ao confusa.

Em nosso texto, a nuvem precisa, obviamente, ser de inicio removi-

da do corpo natural, e isto se referiria ao estado de inconsciencia no esta-

gio inicial. Agora, em linguagem moderna, interpretan'amos isso como a

retirada de proje^oes. Mas, como tenho dito, csta nuvem nao desaparecc

simplesmente, ela apenas se desloca para um outro dominio, e voces

perceberao que aLtiiens logo Tica completamente perdida nessa nuvem.

Chegamos a um pouquinho de imagina^ao ativa na forma de um

novo dialogo. 6 chamado de dialogo no qua! a mens e o corpo discursam

um com o outro.

Mens: "VocS ouviu o quQ Frequentia disse?"

Corpo: "Sim."

Mens: "Voce gosia?^

Corpo: "Nao especialmente."

Mens: "Por qufi?"
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Corpo: "Bern, tudo isto 6 &6 um circo, mas eu nSo sei onde se quer

chegar."

Mens: "Bern, o objetivo 6 sua pr6pria felicidade."

Corpo: "Bern, espero que sim."

Mens: "Diga-me, sabe que hd uma segunda vida depois desta?"

Corpo: "Sim, eu sei."

Mens: "E que h^ tambim uma morte eterna?"

Corpo: "Sei disso tamb^m."

Mens: "Portanto, voc6 deveria viver neste mundo como se fosse

viver para sempre."

Corpo: "Bern, eu tcnlo, como vocfi bem pode vcr."

Mens: "NSo, ao conir^irio, dia ap6s dia vocS morre mais c mais."

Corpo: "Vocd est^ louco."

Mens: "Ouqa bem: qucm vive neste mundo, morre com o mundo,

e apenas aqueles que vivem em Cristo morrem para o mundo."

Corpo: "Quern pode compreender isso?"

Mens: "Por acaso vocS nSo leu nas escrituras que se o grSo nSo

catr na terra e morrer ele permanecer^ s6?"

Corpo: "O que tem isso a ver com a coisa toda?"

Mens: "Voc6 6 o grSo que caiu na terra pois voc6 consiste em terra."

Corpo: "Oh, mas acabei de ouvir a Frequentia dizer que o grSo era

a paiavra de Deus."
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[Vejam, a mens diz: 'voca 6 o grSo^ e o corpo diz que a Frequentia

romparou a palavra de Deus com o grao!

Mem\ "Bern, constato que voc6 ouviu."

Corpo: "Naturalmcnte."

Mens: '*Voc6 nSo 6 um bom te61ogo,"

Corpo: 'Tor favar, explique-se."

Mens: ''Se a palavra, que se compara ao grSo, referc-se ^ palavra

de Deus, entSo cla tem um significado ativo, ou scja, a palavra de Deus

atinge o cora^So do homem e ali morrc, mas isso lamb^m pode ser

entendido no sentido passivo, tslo 6, a mcnos que o corpo e o cora^o

humaQos que foram semeados no solo (isto 6^ que se tornaram terrenes)

sejam mortos e a seguir recebam o grSo da palavra de Deus, elcs nSo

poderSo ser transformados e produzir frutos. Ou, num sentido mais

cristSo, se o grSo da palavra de Deus nao for unido com o corpo morto,

entSo ambos permanecerSo separados e nSo darSo frutos,"

Corpo: **Agora voc6 comega a discutir al6 gram^lica," [Ativo e

Passivo.]

Mens: "Vocfi ainda 6 rebclde, Corpo, e eu devo mantfi-lo no

caminho da virtude, mas agora chcgamos a um ouiro lugar"

Aqui a discussao se dissocia complctamcnte. Elcs passam a falar

de forma completamente ilogica. A mens se enche de sofistica^oes

teologicas, o corpo, muito oportunamente, aponta-lhe isso e dimens nao

Ihe responde a nao ser com repreensoes, Eles estao animados per

objetivos opostos, ambos completamente nas nuvens, ou confuses. Desse

modo, vacilam sem chegar a nenhuma solugao imediata, e batem as

portas do castelo de Vlnus, que e o quinto grau filosofico.

Virtus e a mesma palavra que em portugues significa ''virtude", mas

no seculo XVI ainda nao tinha completamente este sentido; alem dele,

OS latini&tas tambem rcconhecem o radical vir, que significa *'homem".

Virtus^ portanto, na linguagem do seculo XVI, tambcm tem a ver com ati-
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vidade masculina, eficiencia, efetividade, por assim dizer, Nessa lingua-

gem, pode-se ainda faiar sobre a virtus de uma substancia quimica, quan-

do entao ela significa apenas seus efeitos ativos, Ela possui a virtus de

fazer isto ou aquilo, e isso significajustamente que ela tern um efeito ativo

sobre outras coisas qufmicas. Devemos entender virtus nesta conotagao,

Apresentarei a discussao sucintamente.

Mens: "Por favor, abra suas portas sagradas,"

Virttis: "Quern 6 voce? Quern 6 ele?"

Mens: *'Doisdiscfpulos da filosofia/'

Virtiis: ''O que desejam?''

Mens: "Aprender a viriude."

Virtus: "Esta 6 uma coisa boa e que nSo pode scr rccusada; mas

quern foi seu professor anterior?"

Mens: "O Amor da Filosofia e Frequeniia,
ij

Virtus: ^Tico contcnle por tcrem comegado com eles, Por que

est3o ingressando nesses esludos?"

Mens: "Para encontrar a verdade."

Virtus: ^^Esta 6 a raiz e a mSe de tudo o que Dens criou, a

descoberta da verdade, Mas o que querem agora?"

Mens: "Queremos praticd-la."

Virtus: "Em direi^So a quern?"

Mens: *'Em direqflo a Deus e ao pr6ximo,"

Virtus: "Esta 6 uma boa inlenq^lo e cspcro que Dcus pcrmita que

tenham fexito. Como se chamam?''
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Mens: "Eu me chamo Mens e este camarada aqui 6 o Corpo/'

in
Virtus: "Como conseguiram esses nomes?'

Mens: *'Obtive o mcu nome do Amor Filos6fico, mas o Corpo

comumente 6 chamado dessa maneira
"

Corpo: "O que tern que ver a Mens com o Corpo?"

Mens: "Nada, Discordamos em todos os pontos."

Corpo: ''O que ougo?"

Virtus: **0 corpo nSo quer deixar o mundo, Tudo aquilo que uma
vez caiu no mundo afasta-se da salvatjaOj e s6 pode ser Irazido de volta

com maior esfor^o, Mas, por favor, entrem irmSos e verei o que posso

fazer por vocfis. Seate-se Corpo, coma e beba enquanto vou alimentar

aMens em separado/'

Segue-se entao outra prece, feita por Virtits, para que Deus possa

auxiliar no trabalho^ ap6s a qual llrtits acrescenta uma Polemica contra

a separa^ao que existe entre teologia e virtus\ em outras palavras, con-

tra a teorizagao intelectual que iria separar a imagem de Deus da virtus^

constituindo-se esta ultima nas obriga^es e no comportamento ^ticos.

Ele insiste em que a verdade do que a pessoa pensa e a verdade de corao

apessoa age devem permanecer uma coisa s6, argumentando contra esta

bem conhecida divisao em que o intelecto pensa uma coisa enquanto que

as obrigagoes 6ticas e morais sao escritas e colocadas era outra gaveta.

Para n6s, esse 6 um problcma mais ou menos evidcnte por si mesmo,

que portanto nao se diferencia do que qualquer escritor moderno po-

deria dizer, Todos n6s sabemos que a maioria das pessoas, ou pelo menos

muitas de!as, possuem o que se chama de psicologia compartimen-

talizada: quando escrevem ou leem livros, ou quando escrevem um
trabalho ou, por exempio, se forem pastores, quando estao orando, todas

essas pessoas "ligam" uma certa parte de sua personalidade, e quando

se trata do seu comportamento em casa ou em sua vida pratica, "ligam"

outra parte, A maioria das pessoas possui esses compartimentos de

maneira inconsciente. Se algu6m tenta cutuca-los citando o que disseram
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cinco minutos antes, elas comegam a trapacear, ou a mudar de assunto,

ou a demonstrarum afeto, o que demonstra que - por exemplo, na analise

- confrontar as pessoas com sua psicologia compartimentali2;ada geral-

mente acaba numa enorme explosao emocional. Esses compartimentos

sao impcrmeaveis e isolados, e se voce tentar abrir uma porta que os

comunica ocorre, em geral, uma confusao terrivel e uma luta desespera-

da para nao encarat o problema. Dorrij que naturalmente tinha o mes-

mo problema que nos, discute o assunto, Mas, como nao se trata de um
problema alquimico, vou salta-lo e continuar.

Dorn entao prossegue:

Em todas as coisas naturals [para ele, coisas naturals signlficam

materials qufmicos] hd uma certa verdade que nSo se pode ver com os

olhos fislcos mas apenas com a mem. Esta 6 uma experiSncia dos

fildsofoSj e eles, ao mesmo tempo, verlficaram experimentalmente que

existe uma virtiis que pode produzir milagres, Portanto, nSo se deverla

ficar espantado ao ver pessoas que itm grandc K realizar milagres, e at6

mesmo submcter a materia inorgSnica ^ sua virtus,

Tambem esta id6Ia tern uma longa, longa historia* Ela penetrou no

mundo ocidental atraves da assim chamada filosofia de Avicena, o

grande teologo islamico ^rabe ibn Sina, que era tambem um tanto mfs-

tico, Ele, assim como a maioria dos sabios islamicos, acreditava na pos-

sibilidade de realizar milagres por meio da magia, Ele acreditava em
coisas tais como geomancia, astrologia, piromancia e assim por diante.

Sabemos que Dorn tamb6m acreditava em todos os tipos de procedimen-

tos magicos, os quais, sendo originarios da mais longinqua antigiiidade,

continuavam vivos no mundo arabe, e retornaram ao mundo cientifico

ocidental nos seculos X, XI e XII.

Avicena^ em seu livro sobre a alma (que foi parcialmente traduzido

para o latim no sdculo XI), deu a seguinte explicagao sobre a magia; Deus,

e isso 6 evidente por si mesmo, e capaz de realizar milagres contra

naturam. Ele pode iniciar ou interromper um incendio, ou curar uma

doenga incuravel, ou fazer qualquer outra coisa. Para o povo islamico,

isto 6 obvio. Ala pode fazer qualquer coisa. Mas, de acordo com a teoria

de Avicena, se num estado de meditagao ou de exaltagao interior uma

personalidade com dotes de magia cons^gue aproximar-se, em extase,
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dessa capacidade mSgica criativa do Ente Supremo^ entao ela, por assim

dizer, a compartilha com Dens; e se, entao, neste est^gio^ ela deseja uma
coisa ardentemente, essa coisa irrompe na natureza exterior como um
milagre- Este ensinamento foi assimilado por Santo Alberto Magno e a

seguir difundido, por toda a filosofia natural do Ocidente,

fe obvio que isto se refere aquilo que chamariamos de eventos

sincronisticos, N6s tamb6m temos vivenciado este fato; sempre que um
arqu6tipo e intensamente constelado no inconsciente de algu^m, podem
ocorrer eventos sincronfsticos exteriores que se ajustam k situa^ao inte-

rior. Mas n6s nao chamariamos isso, como faz Avicena* de contato

extatico com o poder criativo da Divindade, pois os eventos sincronisticos

ocorrem, como mostrou Jung em seu trabalho sobre a sincronictdade,

nao apenas com pessoas que se acham nesse estSgio mistico, mas eles

tamb6m ocorrem geralmente quando h^ uma grande tensao emocional,

produzida pela constela^ao de um arquetipo.

Sempre que um arquStipo 6 constelado no material psfquico de

algu6m, ocorre uma grande emogao consciente, e por vezes inconsciente,

que 6 observ^vel por quern a presencia, Em tais situagoes, acontecem os

mais freqiientes agrupamentos de eventos sincronisticos, Eis por que at6

mesmo psiquiatras que nao estao muito interessados na concepgab de

Jung sobre a sincronicidade tern observado que os eventos sincronisticos

ocorrem com muita freqiiencia nas vizinhangas e no momento da irrup-

9ao de um epis6dio psic6tico5 o que significa que algum contato arque-

tipico inconsciente estd constelado at6 o ponto de ruptura, de tal maneira

que o complexo do ego explode,

Fiquei profundamente impressionada com a primeira experiencia

que live com isso hd cerca de trinta anos, Eu estava dando uma palestra

numa pequena cidade de um pais estrangeiro, e ap6s termin^-la fiquei

absolutamente obsorvida e penalizada por um homem que, obviamente,

era um esquizofrenico, embora fosse tamb6m um artista inteligente e

muito bem-dotado, Discuti com ele os mais diversos assuntos, Depois

disso, nunca mais ouvi falar dele exceto, creio eu, por algumas cartas

malucas que nunca respondi, ate que, cerca de meio ano depois, recebi

um telegrama: "Por favor, por favor ajude-me, eu sou dup!o", e seu nome.

Como isto ocorreu durante meus anos de estudante, eu dispunha de

tempo, e como havia um torn de siiplica tao desesperado em seu tele-
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grama e a cidade em que morava nao era muito distante, tomci urn trcm

para la. Quando cheguei ao apartamento, descobri que ele estava no asilo

local, e entao fui para la.

Ele ficou muito contente em me ver, ja estava se recuperando e

tivemos uraa conversa muito boa. Contou-me algo tao surpreendentc

que, incredula, indaguei de sua esposa, que o confirmou. Ele tivera uma
megalomania religiosa messianica, e estava convencido de que iria salvar

o mundo, e isso crescia gradualmente. Este era o arquetipo constelado,

e ele se tornou cada vez mais identificado com o novo Cristo de sua era,

ate que fmalmente ele se aborreceu tarito com o animus de sua esposa -

que se recusava a acreditar que ele fosse Cristo - que tomou de um
machado e disse a ela que havia um demonio sentado em seu cerebro^ e

que ele so poderia exorciza-lo se a golpeasse c abrisse sua cabega,

Imediatamentej ela chamou um medico^ que por sua vez chamou a

policia. Assim, um medico e dois policiais foram ao apartamento para

inipedi-lo de abrir a cabega da mulher. Havia um corredor atraves do

qual se chegava ao apartamento e no momento em que os policiais e o

medico entraram o liomem estava delirando no corredorj e dizia: "Sou

agora o Cristo crucificado", e - Bum! - uma enorme lampada, um
candelabro de vidro que eles traziam e que praticamente iluminava todo

o apartamento, arrcbentou-se e todos ficarara no escuro, entre milhares

de estilhagos: andaram as apalpadelas ate que conseguiram prosseguir

seu trabalho e levar o homem para o asilo.

Este 6 um evento sincronistico, Este homem sentia, at6 mesmo no

asilo onde me contou a historia, que aquilo era uma prova de que ele era

realmente Cristo, pois quando Cristo foi crucificado as luzes do Sol e da

Lua se apagaram! A luz apagou-se quando Cristo foi agarrado pelas forgas

do mal! Por outre lado, voce poderia entende-lo nao como a luz do Sol mas

como uma lampada, e a lampada significaria a luz do ego: o apagar da luz

foi um acompanhamento sincronistico e simbolico da explosao de seu ego,

com a lampada representando sua consciencia do ego. Mas ele o inter-

pretava - o que 6 tipico na loucura - no contexto de sua propria loucura,

E uma coisa tragica que se observa com mutta freqliencia nesse

estagio, e que mais tarde eu mesma vi na explosao de epitiodios psicoticos,

a saber, que esses eventos sincromsticos confirmam o louco em sua

loucura, pois ele Ihes soam ingenuaraente como uma prova de que estao
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certos. Ate mesmo o mundo exterior comega a se comportar de acordo

com o mito arquetipico no qual eles sao engolidos. Assim, ao interpretai

esses eventos no contexto arquetipico com o qualestao identificados, eles

OS sentem como uma confirraagao que atua come um reforgo tragico na

destruigao da consciencia do ego,

Este 6 apenas um exemplo a nos mostrar que, efetivamente, uma
especie de extase emocional, ou melhor, uma possessao emocional por um
arquetipo, e acompanhadaporumamaior freqiiencia de eventos denatu-

reza sincronistica, Isso tambem acontece com freqiiencia quando a pessoa

est^ emocionalmcntc tomada por algum proccsso criativo, que e sempre

proximo do estado de loucura; trata-se, justamentej da versao "positiva" da

loucura, e tambem ai eventos sincronisticos muitas vezes se aglomeram.

Ha outras situagoes, mas a relativa freqiiencia com que ocorrem

eventos sincronisticos em tais cases naturalmente j^ tinha sido obser-

vada no passado, pois as pessoas tinham as mesmas experiencias. Mas
elas as interpretavam nao como o fazemos liojCj como sincronicidade,

mas sim como magia. Desse modo, na Idade Media o exemplo que Ihes

apresentei teria sido interpretado no sentido de que esse homem teria se

aproximado da criatividade de Deus e, portanto, estaria agora parti-

Ihando da capacidade de Deus para conseguir explodir. Devido a divisao

da imagem divina no cristianisrao, a outra ala na Idade Media teria dito

que isso aconteceu porque ele se aproximou do diabo. Em outras pala-

vraSj onde tcriamos de decidir se devemos chama-la de ocorrencia pato-

logica ou de evento sincronistico em torno de um processo criativo, na-

quela cpoca ter-se-ia dito que se tratava de Deus em ambos os casos, seja

o Deus de baixo, seja o Deus de cima^ o Deus cristao ou o Diabo; se as

sincronicidades nao se ajustavam a Weltanschauung geral, entao trata-

va-se de obra do diabo, e se elas se ajustavam tratava-se de obra de Deus,

Muitas teorias medievais sobre as atividades dos santos e dos

curadores cristaos e sobre sua capacidade de realizar milagres eram

explicadas teologicamente pela teoria de Avicena. Dorn ainda tinha a

mesma ideia, mas no sentido dos santos cristaos; ele nunca se preocupou

muito com o problema do diabo; praticamente, ele o ignorou* De modo
que aqui, em sua visao crista otimista, ele pensa que tambem o alquimista,

por intermedio da virtiiSy pode se colocar em contato com o potencial

criativo da Divindade e realizar milagres, algo em que muitos alquimistas
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acreditavam. Eles iam, cada vez mais, descobrmdo que scu.s csf(>r(jo,';

cientfficos naturals puramente quimicos nao os ajudavam a procki/ir

ouro, e entao recorreram h id6ia de que isso poderia ser conseguidt* por

meio de um milagre.

A observa9ao de Sao Tomas de Aquino ao afirmar que a alquimia

nao pertence &s ciencias naturals, mas slm, que 6 uma obra sobrenatural

semelhante a realiza^ao de milagres poderia ser identicamenlc for-

mulada com relagao a muitas outras tradigoes medievals. No entanto, 6

interessante que Dorn acredite que o milagre nao depende apenas de

contactar a crlativldade da Divindade mas tamb6m do fato de que a mes-

ma verdade que exlste em Deus existe tambem nas coisas. O vidro deste

cope, por exemplo, a despeito de ser um material exteriormente fragil e

de suas outras qualidades, teria, em sua essencia, algo do potencial

criativo da Divindade e partilharia de um misterio divlno que nao se pode

ver. Exteriormente, trata-se apenas de um copo de vidro comum, mas

voce pode ve-lo com seus olhos mentals, e atrav6s disso estabelecer o

contato magico que poderia faze-lo voar ate o teto ou realizar algum

outre ato miraculoso. Voce o faz ao olhar mentalmente para dentro

daquilo que est^ al6m da matdrJa.

Dorn, entao, continua:

O corpo 6 uma pris3o atrav(Ss da qual a [atividade da] virtus [no

sentido de eficiencia mSgica da alma] e obstrufda e atravds da qua! o

espfrito das coisas naturals [isto 6, o espfrito que estaria neste vidro] nflo

consegue se manifestar. [Assim, minha alma 6 embaragada pelo meu

corpo, e a aima deste vidro, por assim dizer, 6 embaragada pelo seu cor-

po. Se libertarmos a ambasao mesmo tempo, entSo elas se encontrarao

e poderemos realizar milagres.] O espfrito nas coisas 6 algo paralelo ^ f6

religiosa de um ser humano. As pessoasacreditam que se secarem uma

cobra venenosa morta e a colocarem sobre uma ferida, ela atrairS

magneticamente o veneno. [Ele quer dizer que ele, Dorn, acredita nisso,

mas o que ele afirma 6 que isso comprova que se pode sempre curar por

similaridade, pois uma cobra venenosa pulverizada pode ser usada para

extrair veneno - isto fazia parte da medicina do seu tempo.] Muilas

pessoas usam cobras venenosas para extrair o veneno do corpo, mas nSo

se perguntam oporqiii disso; elas n5o t6m nenhuma teoria para o caso;

apenas sabem que isto ajuda, e portanto o fazem, mas o alquimista quer

saber por que isso aconlece.
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Percebam o raciocinio um tanto confuso que h^ por tr^s disso, Dorn
pensa que, por exempio, se eu tiver uma cobra venenosa pulverizada por

meio da qual eu possa extrair o venenOj entao o espirito-do-veneno que
hi no corpo da cobra atua no espirito-do-veneno que hi no raeu corpo;

e como o semelhante sempre atrai o semelhante^ esse veneno pode ser

utilizado dessa maneira. Esta era a id6ia que dominava a profissao

m6dica no s6culo XVI e que, como podem naturalmente perceber, tem
uma boa dose de verdade. A partir disso eles deduziram a id6ia de que
aquilo que no mais intimo da personalidade do homem 6 sua f6 ou seu

relacionamento com Deus, existe tambdm como um misterio espiritual

nas coisas, Se ambos puderem se tocar e se libertar, entao ambos entrarao

em sincronia*

O alquimista sempre investiga atmejando descobhr de que parte

do C6u vem alguma coisa, e entao investiga a anatomia da grande

criatura [isto 6, o universo] de maneira a compard4a com a pequena, o
microcosmo. Isto pode ser feito com quatro instrumentos: geomancia,

para problemas terresires, hidromancia para probtemas que tenham a

ver com a 5gua^ piromancia para problemas que tenham a vcr com o

fogo, e astronomia para o que tem a ver com as virtudes celestes, no
duplo sentido da palavra.

Eis que temos agora esta estranha e interessante id6ia de que a fd

religiosa que ha dentro da parte desconhecida da personalidade coincide

com um espirito que h^ nas coisas materiais, e que, se ambos forem

libertos, podem ser realizados milagres. Para investigar isso mais a fundo

deve-se utilizar quatro tecnicas divinat6rias, pois sempre se investiga a

anatomia do macrocosmo em compara^ao com o microcosmo.

Esta 6, num esbogo muito sumSrio, toda a filosofia da Idade Media,

sobre a qual voces podem descobrir muito se relerem o trabalho de Jung

sobre a sincronicidade. Ele dedica varios capftulos ao estudo das formas

atraves das quais o conceito arquetipico de sincronicidade foi previa-

mente percebido. O que Jung decidiu chamar de sincronicidade (e assira

a libertando dessa ideia obscura de uma causalidade magica) foi con-

cebido no passado, antes de ser completamente descartado no final do
s6culo XVII, como sendo uma correspondencia: a doutrina da correspon-

dentia entre o microcosmo e o macrocosmo, Esta 6, de certa forma, a
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base arcaica de todas as realizagoes m^gicas da humanidade. For exem-

plo, tudo tem sua analogia, e uma analogia nao consiste apenas no que

chamariamos agora de paralelismo de forma, mas possui tambem um elo

secrete de efic^cia. For exemplo, na magi a africana para atrair chuva, a

maneira mais freqiJente de fazer chuva consiste em derramar dgua de

uma cabaga enquanto sao efetuados certos encantamentos e ora^oes,

acompanhados por certas dan^as, Entao, come^a a chover.

Em outras palavras, 85% de todas as atividades migicas sao repe-

tigoes, em pequena escala, de algo que ocorre simultaneamente na

grande escala c6smica. Se isto 6 realizado com a atitude psicologica

adequada, ha entao um paralelismo entre o que o microcosmo (homem)

faz, e o que acontece no macrocosmo, isto 6, em todo o universo circun-

vizinho. Encantamentos de fertilidade, de chuva, e todas essas coisas,

baseiam-se sempre nesta id6ia. Uma das crengas mais freqiientes entre

as populaQoes primitivas 6 a de que se o homem e sua esposa copularem

no carapo, isso trard fertilidade, pois o que o homem faz 6 imitado pela

natureza e, ao contririo, o homem imita a natureza, e dessa forma a

encoraja a fazer aqutlo que ela, de qualquer maneira, desejava fazer. Na

id6ia mlgica, nesse conceito "primitivo" do mundo, h^ uma tal unida-

de entre o interior e o exterior, e entre o homem e o universo que o cer-

ca, que eles exercem, um sobre o outro, um efeito magico natural, de

modo que € possivel comegar por qualquer um dos lados. Esta era uma

id6ia que ainda existia no s6culo XVI.

Eu Ihes disse anteriormente que quando os astr6logos descobriam

que algu6m tinha um hor6scopo negative, eles faziam uma contramagia

quimica visando abrandar a constela^ao macroc6smica. Giordano Bru-

no, por exemplo, defendia a id6ia de que a astrologia e as constela^oes

astrol6gicas afetam as coisas na terra, e vice-versa. Portanto, se se

preparassem as corretas constelagoes de substancias, ou os desenhos

apropriados das constela^des astrol6gicas num papel, isso tamb6ra afe-

taria as estrelas. Foi essa mesma idSia que fez com que o papa requisi-

tasse uma atividade contra-horosc6pica que agisse contra sua mi confi-

guragao astral: se o efeito funciona neste sent!do tambdm deve funcionar

no sentido oposto; se o macrocosmo nos afeta com sua constelagao, isto

deve funcionar igualmente no sentido inverso.

131



Paracelso, o professor de Dorn, tambem acreditava nisso, mas com
uma ligeira diferenga. Ele nao pensava que as constela^oes astrologicas

afetavam diretamente o corpo, mas acreditava que dentro do homem
havia uma esp^cie de imagem do firmamento com suas estrelas, e que as

constela^oes do firmamento exterior afetavam esse firmamento interior.

For exemplo, a posigao de Venus no ceu afeta a posi^ao do meu planeta

Venus interior, o que por sua vez afeta o meu bem-estar fi'sico, para o
melhor ou para o pior. Entao ele tinha um estigio intermediario, a saber,

a id^ia do cosmos ou firmamento interior e de sua reconstelagao, e
poderiamos dizer que este foi um interessante inicio do processo de
"retirada de projegoes". Din'amos hojc, de um ponto de vista psicologico,

que na astrologia os conteudos do inconsciente coletivo sao projetados

nas constelagSes do c6u, e de la a proje^ao comega a retroceder.

Paracelso acreditava que a eficiencia decisiva provdra das constela-

goes das estrelas, mas que tal coisa tamb6m ocorre dentro do homem. A
projegao j^ se acha, dessa maneira, retirada em diregao ao homem, que
possui uma constelagao astrologica interior. Diriamos que o ser humano
tern dentro de si uma constetagao de arqu6tipos, e 6 atravds dela que ele

6 afetado, de modo que hi aqui uma divisao e um descarte. Em geral,

quando uma projegao retorna, ela de inicio divide-se em duas partes, das

quais uma 6 integrada e a outra descartada, mas nesse sistema incipiente

tem-se apenas esse estigio, onde o inconsciente coletivo nas estrelas

retorna parcialmente como alguma. coisa no homem, e atravds dele

pode-se entrar em contato com diferentes tdcnicas de magia. Paracelso,

por exemplo, praticava efetivamente a geomancia para fazer descobertas

sobre as coisas terrestres.

Voces podem saber algo sobre geomancia, pois Jung esteve bas-

tante interessado nela durante algum tempo. Voce pega um lapis e faz

uma s6rie de pontos ao acaso, sem conta-los. Ou faz como Jung, que
usava um m6todo diferente: ele tirava de dentro de uma sacola um
punhado de pequenos pedregulhos. A ideia 6 obter, totalmente ao acaso,

vdrias unidades que entao se conta aos pares: terminada a contagem,
sempre sobra um ou dois pontos ou pedregulhos. Repete-se essa opera-

gao por dezesseis vezes e, desse modo, constroem-se figuras. Digamos
que na primeira vez sobrou um ponto, na segunda vez e na terceira vez

dois pontos, na quarta apenas um: isto da uma figura chamada career,
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prisao. Ha varias figuras possivcis. Outra figura chama-sepner, rapaz, e

assiin por diante.

Todas essas combiiiagoes tern nomes e, de inicio, constrol-se quatro

delas. A seguir, voce as rcarranja em diferentes permuta^oes matema-

ticas; por exemplo, tomam-se todas as superiores das quatro primeiras,

e essas quatro figuras resultantes sao chamadas de maes, as proximas sao

as filhas, e das fdhas voce obtcm os sobrinhos, e dos sobrinhos voce faz

um juiz, duas testemunhas e um subjuiz, e isto da o resultado final. Essas

figuras tern exata semelhanga com uma constclagao astrologica, e tem

um significado simbolico. A prisao pertence a Saturno, e significa melan-

colia, hospital, doent;a; inclui todas as associagocs astrologicas de Satur-

no. As outras diferentes figuras tern diferentes conola^oes arquetipicas.

Com essas figuras, voce faz um mapa astrologico, e e por isso que

eles tambem chamam a geomancia de aslrologia terrestre, pois em vez

de utilizar as constela^cs superiores, celestes, voce mesmo faz a conste-

lagao com pontos ou pedregulhos, e eiitao a coloca num mapa astro-

16gico, e o le como se de fato ele o fosse, ou como um horoscopo de

passagem. A seguir, tal como na aslrologia, voce procura nos livros o que

significa cancer na primeira ou terceira casa, e assim por diante. Esta e a

tecnica divinatoria da geomancia, muito pralicada naquela cpoca.

Na hidromancia, olha-se para dentro de uma tigcla com agua para

uma adivinhagao direta. Baseia-se numa espccie de inspira^ao, como a

cristalomancia, ou a obscrva^ao de folhas de cha ou da borra de caf6.

Nao sei exatamente como era praticada a piromancia, mas sei que tinha

algo que ver com olhar dentro do fogo, embora nao saiba dizer-lhes

exatamente. Ha diferentes possibilidades. Voce queima alguma coisa e

a seguir olha as rachaduras produzidas (isto seria semelhante ao or^culo

chines do casco da tartaruga), ou entao olha para dentro das chamas.

Ohservaqao de um Ouvinte: "Os esquimos do horte do Canada

olham nas rachaduras produzidas num osso que eles colocam no fogo."

Sim, e o mais antigo oraculo chines, mais antigo que o / Ching^

consistia em esquentar uma casca de tartaruga no fogo e, em scguida, ler

suas rachaduras.

No cantao de Uri, na Suf^a, conhc^o um lugarejo onde a igreja e o

cemiterio ficam nas margens opostas de um pcqueno rio e chega-se ao

cemiterio cruzando um caminho e uma pontc. Todos os funerais tem de
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seguir esse caminho, e as pessoas, ao seguir ao lado ou atrds do caixao,

sempre olham para as rachaduras nele existentes e a partir disso podem
dizer quern sera o proximo.

Padroes irregulares de rachaduras sao frequentemente usados para

trazer a tona o conhecimento do inconsclente. Bleigiessen (chumbo
fundido) tambem 6 a mesma coisa. Para mim, essas colsas tern algo a ver

com urn efeito catalisador. Eu nao acredito que as rachaduras efedva-

mente predigam alguma coisa, mas sim, que o nosso inconsdente sabe.

For exemplo, nesse grupo de pessoas, seus inconscientes sabem^ gragas

ao conhecimento absoluto do inconsciente, quern serd o proximo a

morrer, mas eles nao podem trazer isso a tona diretamente. Eles tern de
olhar para os confusos padroes de rachaduras que catalisam a projegao.

Cheguei a essa conclusao depois de visitar um famoso quiromante

que Ha as hnhas da mao, que c tamb6m um padrao irregular de linhas e

rugas. Este homem teve um grande desempenho, e fez Ludo de forma

muito cientiTica. Voce tinha de colocar as maos numa quantidade de cera,

e pressionar para obter uma impressao. Ele escreveu um Hvro sobre seu

metodo, que parecia ser um procedimento muito cientifico, mas aquilo

nao me "cheirava bem". Assim, quando ele terminou, eu o martelei com
perguntas, querendo saber sc realmente tudo estava escrito nas linhas.

Para meu espanto, ele respondcu: '*Nao, de forma alguma!" (Embora ele

tivesse at6 escrito um livro sobrc o assunto!) Ele dlsse: "Quando alguem

me procura, mal entra na sala c ja sei ludo sobre ele. [Ele era uma pessoa

do tipo sensitive, mediiinico, e quase fronteiri^o.] Eu simplesmente sei,

mas nao consigo trazer isso a tona, nao consigo formular, c assim eu uso

as linhas da mao como um catalisador, Eu finjo olhar para essas linhas e

entao aquilo que sei se catalisa ou entao e projetado sobre elas. Eu leio

a partir das linhas, mas na verdade, eu ja sabia tudo desde o momento
em que a pessoa entrou na sala." Penso que c por isso que nas tecnicas

divinat6rias mais primitivas existe a idcia de criar um padrao ca6tico de
onde se possa ler aquilo que ja se sabe.

Na Africa, ha uma pr^tica muito dlfundida: depois de comer uma
galinha, voce pega os ossos e os atira ao acaso, formando um padrao
confuso; de acordo com a maneira como eles cairam, voce le a situa^ao.

Observagdo: "E exatamente a mesma tecnica que se usa quando se

pinta a partir do inconsciente."
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Sim, e 6 tambdm a tecnica do teste de Rorschach. Mostra-se uma

por^ao de pontes de padroes irregulares ks pessoas p elas leem dessa

maneira o que estS no inconsciente. HS muitos desses testes, e o teste de

Rorschach 6 obviamente um deles, fi uma esp^cie de truque catalisador

para trazer a tona aquilo que o inconsciente j^ sabe,

Observagdo: ^*E quanto ao oriculo de veneno dos Azande, utilizan-

do frangos? Eles dao veneno aos frangos e se estes morrerem 6 sinal de

que o homem cometeu o assassinate, caso contrdrio, 6 inocente. Eles

repetera isso diversas vezes para ter certeza de que o or^culo est^

efetivamente falando."

Sim, mas esta 6 uma outra tdcnica. Ela seria uma t6cnica do mesmo

tipo que a de fazer a pessoa andar sobre o fogo: se queimar os p^s a

pessoa 6 culpadaj caso contrario 6 inocente. Lsto nao tern nada a ver com

o tipo de adivinhagao de que estamos falando - tambdm uma questao de

adivinhagao neste sentido> 6 uma questao de ser ou nao culpado, uma

questao do tipo sim ou nao. Portanto^ eu nao a compararia com as

t6cnicas daquele tipo^ pois elas sao ludicas.

Posso explicar minha ideia da seguinte forma, embora isto nao caiba

bem aqui, e eu nao deseje dcLer-me dcmais no assunto pois se trata de

uraa digressao: no apendice do livro de Portmann sobre os animals como

seres sociais, ele discute um fato muito intrigante* Infelizmente eu nao

me lembro com exatidao de qual era o problema - mas um pesquisador

estava tentando descobrir a capacidade de aprendizagem dos ratos. Eles

tinham que arrastar-se ao longo de v^rios tipos de labirintos para achar

sua comida. O experimentador convenceu-se de que os ratos podiam

aprender, e eles executaram a tarefa com 100% de desempenho; assim,

ele publicou os resultados fatuais absolutos de seus expcrimentos. Mas
outre experimentador nao acreditou, e deu o mesmo tipo de labirinto

para os mesmos ratos, e eles nao conseguiram realizar a mesma tarefa;

pelo contrario, tornaram-se completamente estupidos,

Um problema atual e muito discutido nos circulos de zoologia e o

de se saber se, na rela^ao entre o experimentador e seu objeto de estudo,

a sugestao desempenha algum papeL Se for vcrdade que nossas expec-

tativas inconscientes exercem efeito no comportamento dos animals,

como se pode efetuar experimcntos objetivos? Portmann simplesmente

nao adota nenhuma posigao: publica ambos os resultados e encolhe os
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ombros. Se for verdade que os animais podem ser afetados- e eu acredito

que possam - entao imagmem todo um vilarejo em excitagao emocional

arquetipica, agachando-se em volta de uma galinha semi-envenenada

para decidir se Joao ou Jos6 deve ser executado! Isso constelaria uma
tremenda tensao emocional coletiva e poderia afetar o comportamento

do animal, uma vez que at^ mesmo a simples cren^a de um unico

pesquisador pode fazer com que ratos - que nao sao nem mesmo
envenenados - se tornem mais inteligentes ou mais estupidos.

Observagao: "Li recentemente que Los Angeles aboliu a pratica do

check-up nas escolas para criangas mental mente retardadas ou mental-

mente bem-dotadas, uma vez que as pesquisas tern demonstrado que nas

saias de aula os professores identificam-se muito intimamente com as

criangas. For exemplo^ se o professor estS convencido de que as crian9as

tempouca capacidade de aprendizagem, entao elas efetivamente apren-

dem pouco, e assim por diante. A cidade de Los Angeles abandonou a

pratica.'*

Sim^ e acredito que mais uma por9ao de testes e experiencias desse

tipo ter^ de ser abandonada, pois eles nao sao nada objetivos. A cren^a

emocional do experimentador desempenha um enorme papel.

Jung acreditava que as constelagoes astrol6gicas deveriani estar

estatisticamente acima da m6diaj e elas de fato o estavam, numa pro-

porgao absolutamente surpreendente. Mas entao ele se sentiu inquieto

e comegou a se indagar se era realmente objetivor sentado, em Bollingen,

ele olhava para as pedras de sua torre - elas eram polidas irregularmen-

te - e enquanto a luz do sol brilhava atraves das folhas ele viu, de repente,

uma face que ria para ele de uma pedra, (E voces sabem que mais tarde

ele tomou um cinzel e a e&culpiu; voces podem ve-la, d uma face sorri-

dente.) Entao ele sentiu-se ainda mais intranqiiilo e supos que Merciirio,

o deus travesso, Ihe tinha pregado uma pega^ a despeito de sua maravi-

Ihosa prova estatistica! Ele tenlou repetir a experiencia, desta vez sem
nenhuma convic^ao pessoal, e as estatisticas demonstraram exatamente

o contririo! Portanto, atfi mesmo a estatistica pode pregar pegas, Ele

publicou tudo isso em seu trabalho sobre a sincronicidade, Mas embora
as pessoas o leiam, elas nao compreendem o que isto significa.

Certa vez, eu estava fazendo uma palestra no CERN, o centro

nuclear de Genebra, na Sui^a. Quando me referi h sincronicidade houve
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gargalhadas, e aqueles famosos fisicos disseram: ''Oh, conhecemos isso

muito bem: nosso computador responde sempre rigorosamente como

esperamos que ele responda. Se acreditamos numa teoria errada e

estamos envolvidos emocionalmente, o computador faz exatamente co-

mo esperamos que faga; e entao um colega, que nao acredita nessa teoria,

usa o computador por algumas poucas horas e obtem um resultado

completamente diferente." Eles explodiram em gargalhadas. Mas quan-

do tentei aquieta-los, dizendo: "Bem, cavalheiros, por favor, considerem

essa experiencia com seriedade", Weisskopf disse: **Oh, isto 6 tudo

bobagem, sincronicidade, 6 tudo besteira", mas com uma afetagao de

pessoa perturbada.

Eles admitem a experiencia, mas nao a levam cientificamente a

serioj pois isso desmorona toda a sua Weltanschauung.A despeito de suas

experiencias, eles nao admitirao a verdade. Foi grotesco, pois inicial-

mente eles riram e disseram que sabiam que o computador fazia aquilo,

e a seguir disseram que era bobagem.

Isso tambem e psicologia compartimentalizada, mas vejam que

todos esses procedimentos divinatorios se baseiam na ideia de sincro-

nicidade, ou na sua antecessora, a causalidade magica. Dorn acreditava

nisso, e era isso o que, em ultima analise, ele entendia por virtus^ ou

virtude: a possibilidade de que a psique de um ser humano que se tornou

consciente seja capaz de realizar milagres.
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6- Palestra

VIR UNUS/UNUS MUNDUS

Em minha tiltima palestra, citei uma passagem em que Dorn fala

sobre a possibilidade de uma inspe^ao e de uma introspecgao mais

teoricas da situa^ao como um todo. Ele traga uma distin^ao, de um lado,

entre m6dicos e alquimistas que, por exemplo, usam o corpo de cobras

venenosas para extrair o veneno do sangue de uma ferida, mas qiie nao

pensam sobre o assunto e, de outro lado, pessoas que examinam, como
ele diz^ a anatomia do microcosmo^ sendo isso o que ele entende por uma
especie de concep^ao te6rica geral. Para a aquisigao de tais informa^oes,

ele menciona quatro tipos de adivinha^ao* Portanto, para ele, tais artes

fornecera uma possibilidade de compreender as mais amplas conexoes

entre as coisas.

Dorn prossegue:

Fortanto, a pessoa deve semprc comeqar com ela mesma o exer-

cfcio da freqG6ncia* A mens precisaj dcssa maneira, aprender a ser

caridosa para com o pr6prio corpo e a restringir seus impulses errados,

[Percebam agora a regressao: de repente, mais uma vez, 6 o corpo que

tem impulses errados. Antes era a mente, mas quando o problema do

mal 6 abordado, ele comega a "tirar o corpo fora'\] A mens precisa

restringir os desejos errados do corpo de maneira a que ele possa servir

a mens em tudo, e entSo, junto com a menSy ele terS de beber do poqo

da virtude, quando mens e corpo tornar-se-So um s6 e tcrSo paz nessa
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uniSo, Venha^ pois, CorpOj a este po^o, para que possas dele beberjunto

a mens^ e depois, nSo ter mais sede, 6 maravilhoso efeito o deste po^,

que faz de dois urn s6 e traz a paz a inimigos! O po^o do amor, logrou

6xito em criar do spirittis e anima uma mens unica, mas este po^o pode

fazer mais^ e criar, com a mens e o corpo, o homem unico.

Vem a seguir uma oragao de agradecimento pelo fato de agora ter

surgido homem tinico, ou homem interior^ produzido pelo beber jun-

tos do pogo do amor, E deveras surpreendente! Spirittis e anima juntos

fizeram 3.menSy e entao ocorreu a grande divisao e conflito com o corpus

»

Voces se recordam de como foi dificiljuntar esses dois, e durante quanto

tempo eles batalharam, e eis que agora^ em r^pida mudanga^ eles sao

apresentados a beber juntos do pogo do amor e a se tornar um s6,

O resultado global e agora chamado de vir imiis, que em latim

significa **o homem tinico". Isto se refere a tradigao eclesiastica segundo

a qual o homem (como dizia um dos Padres da Igreja, Origenes) consistia

originalmente em muitos difercntes mores - ou poder-se-ia dizer, de

impulses caracteristicos singulares; hoje em dia, diriamos diferentes

tragos hereditSrios - e, como Origenes tambdm dizia, at6 que o pecador

e o homem inconsciente tenham sido submetidos a uma conversao crista

e a um treinamento ^tico em cristianismo, eles consistem em diferentes

mores.

Ele disse que voces tern dentro de si manadas de gado e bandos de

pdssaros e todas as diferentes nagoes, e todos puxando em diferentes

diregoes, e que apenas atrav6s da graga do Espirito Santo» e tornando-se

cristaoSj voces podem se converter num vir wins, o homem iinico. E o que

hoje chamariamos de personalidade unificada.

Vejam voces que aquilo que chamamos hoje de processo de indivi-

duagao, que tern por objetivo a unidade, o tornar-se uma pessoa una, j^

era almejado de forma projetada. Trata-se da mesma coisa para Dorn,

pois embora ele nao veja toda essa multidao interna de gados e nag5es,

tambem percebe que o homem consiste em diferentes impulses e ten-

dencias, que devem, em primeiro lugar ser separados e purificados, e

depois reunidos novamente pelo pogo do amor. Ele entao recapitula o

quinto grau: "Cada objeto tern sua virtude." Voce percebe agora o que

significa virtude. Virtus nao 6 apenas virtude 6tica, mas tamb6m significa

efetividade. Cada objeto tern um certo tipo de efeito,
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Cada objeto tern a sua virtude e a sua influfincia celeste que nSo

se pode ver com os olhos exteriores, mas da qual s6 se pode perceber os

efeitos, como por exemplo a atra^So do ferro porum fmS. Mas a virtude,

a vinos magnStica, permanece oculta e nSo se pode vS-Ia no fmS pois ela

6 um espfrito.

Este e um ponto de vista tipicamente primitivo. E realmente uma
continuagao do que se enconlra na filosofia antiga. Naturalmente, os

povos de outrora - e os povos primitivos ainda hoje em dia - ficavam

tremendamente fascinados pelo efeito do magnetismo. Assim como a

eletricidadCj o magnetismo era um grande mist6rio para eles, Pode-se

entender isso muito bem se se olhar ingenuamente para as coisas como

sendo um efeito espiritual Um ima que atrai um peda90 de ferro tern

sobre ele uma esp6cie de efeito espiritual, o que para uma mente pri-

mitiva 6 uma demonstra^ao de que um espfrito pode influenciar a

materia, e o primitivo pensa que o fato do ima atrair um pedago de ferro

6 apenas um exemplo muito explicito do que acontece o tempo todo por

toda a parte; em outras palavras, que todos os objetos possuem tais

poderes eletromagn6ticos e^ portanto, exercera uma influencia sobre

objetos vizinhos. Era isto o que Dorn chamava de espirito na materia*
«

De maneira semelhante, o vinho tambtSm possui tais forqas invi-

sfveis pois seu espfrito aqucce e seca a pessoa, enquanto que seu corpo

faz com que esta sinta-se fria e umida.

Ha nisso muita verdade, pois ao beber vinho a pessoa sente-se

mental ou psicologicaraente aquecida, espiritual e mentalmente estimu-

lada; atinge uma esp6cie de exaltagao e, se torn a o tipo adequado de

vinho, a pessoa se sente sublimada, Ao mesmo tempo, o corpo fica

pesado e limido (mas essa parcela do efeito 6, em geral, experimentada

apenas no dia seguinte). Para Dorn, o efeito psicol6gico do alcool era

uma outra evidencia de que as coisas materiais possuem o que cha-

marfamos de virtude,

Em outros objetos essas virtudes lambtSm estSo presentes; at6

mesmo opao tern sua pr6pria virtude, eacasonSosabemos que as partes

mais puras do pao e do vinho podem ser transformadas em carne e em
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sangue? [Af ele dd urn tremendo salto para a Transubstanciagao da

Missa!] NSo sabemos que, de uma forma vegetal invisivel pode surgir

uma forma animalvisJvei?- mas nSoe, naturalmente,aesp6cie [ouseja,

OS aspectos cxteriores do pSo e do vinho] que, nesse memento, 6

transformada mas simplesmente a forma, no sentido das doutrinas

cat61ica e aristotfilica. Portanto, nSo h& como duvidar de que a nossa

arte [a alquimia] possa produzir no homem transmutagGes filosdficas

muito melhores do que aquelas que a natureza pode realizar atrav6s do
pSo e do vinho, e de que existem na natureza outras coisasque possucm
uma virtude natural e uma influ6ncia celestial ainda maiores do que
aquelas que voct pode observar no pSo e no vinho.

Aqui, nao muito claramente (mas de maneira obvia, se lermos com
cuidado), ele se refere ao mist6rio da Transubstanciagao na Missa, e

toma isso como uma prova da possibilidade de uma transforma^ao

sobrenatural de objetos materiais brutos. Por intermddio das palavras do
padre, o pao e o vinho transformam-se no corpo e no sangue de Cristo,

e, se isto 6 possivel, por que nao poderiam tais possibilidades existir em
todos OS outros lugares da natureza?

Esta era uma reflexao freqiiente entre os alquimistas medievais.

Eles, muito corretamente, compreenderam que o mist6rio da Tran-

substanciagao da Missa 6 urn pouco de alquimia, pois nela o dogma oficial

reconhece que materia br uta, materia profana, tais como o pao e o vinho,

transforma-se repentinamente na portadora da realidade divina do Filho

de Deus. Depois do mistario da Transubstancia^ao, Ele 6 encarnado no
pao e no vinho. Portanto, era natural que mu!tos alquimistas se agarras-

sem a esse fato, e dissessem: "Bern, se isso 6 possivel, por que deveria

confinar-se apenas aquele pedacinho de hostia e ^quelegolinho de vinho,

em geral nao muito bom, que estava armazenado na Igreja? Por que nao

seria isso algo possivel em toda a parte? Se 6 possivel em princi'pio,

tamb6m deve ser possivel por toda a parte." Essa extensao do pensamen-
to, bastante chocante, foi feita por muitos, e voces provavelmente se

recordam de que Jung, emPsicologia eAlquimia, cita um texto alqui'mico

escrito por um padre hdngaro que, passo a passo, compara a opus

alquimica com o misterio da Transubstanciagao da Missa. Aqui, Dorn
aiude ao mesmo fato.
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Aquele que nSo quer acreditar nisso deve, antes de mais nada,

simplesmente tentar a arte alqufmica; se nSo souber isso, entao nunca

aprenderd nada.

Segue-se o dialogo entre a Potentia e o homem unico. Agora voces

nao devem mais pensar na mens, a mens nao existe mais; a coisa toda

agora 6 chamada de vir imus, o homem Jinico.

O vj> unus diz: "Abra, por favor, Potentia." (Dorn chega agora ao

sexto grau.)

Potentia; "Quem deseja entrar?"

Viruniis: "Fui enviado pela virtudc."

Potentia: "Para qufi?
n

Vir units: "Para rcfor^ar as virtudcs que reccbi do servo da ver-

6adQ,aFreC[tientia."

Potentia: "Como voc6 imagina que isto podcria ocorrer?"

Virimus:*'Aim\6&dQPoieniia."

Potentia: "Quem 6 Potential"

Vir units: ''Apotentia da verdade."

Potentia: "Onde voc6 pensa que mora a verdade?"

Vir umis: "Acredito que a verdade mora na verdade de Deus."

Potentia: "Vocfi 6 digno de minha connrmagao. [Potentia significa

uma esp6cie de solidificaqao e de connrma^ao - n6s a chamarfamos de

um aumento na fortja da personalidade.] Portanto, agora ou^a; Potentia,

ou poder, 6 a constSncia da virtude que se recebeu de Deus. Ningufim

seria capaz de pensar que poderia possuir a mcnor centetha dc virtude

a menos que eta Ihe tivesse sido concedida por Deus. Apenas aqueies

que constroem na rocha da verdade possuem um reino est^vel. Portan-

i
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to, preocupe-se agora com uma delas, a saber, com a virtude, que 6 a

propria verdade, de modo a se fcornar tSo forte na batalha como urn leaOj

e a poder sobrepujar todas as forgas do mundo, e portantOj a nflo temer

nem mesmo a morte ou a tirania diabdlica."

Quero passar diretamente a algumas partes mais importantes, e per

isso saltarei a recapitulagao do sexto grau e irei para o setiraOj o grau da

filosofia, ou grau miraculoso,

O milagre 6 o efeito da constSncia da verdade e para explicar isso

usarei urn exemplo. Certa vez, um fil6sofo foi condenado per um tirano

por falar muito a verdadCj e por isso o tirano o condenou a ser colocado

vivo numa cavidade numa rocha onde seria lentamente esmagado com
instrumentos de ferro. Mas o flI6sofo exclama: "Est5 bem, bata-me, tira-

no, destrua meu corpo mas voc6 nSo pode destruir meu espfrito!" O
tirano ficou tSo furioso que ordenou que a Ifngua do fil6sofo fosse

cortada. Mas o fil6sofo mordeu e cortou a propria lingua, e a atirou no

rosto do tirano. Vejam que maravilhosa firmeza a desse homemj que

mesmo submetido a um tal martfrio aceitou a morte com prazer e

superou a tirania do mundo.

Aqui, no s^timo grau, Dorn, na medida em que se preocupa com
OS problemas do mal no mundo, regride, ou nao tem solugao melhor a

propor do que aquela que o cristianismo tem oferecido durante os

ultimos mil e oitocentos anos, ou seja, o martirio.

O homem, apesar de seus esforgos positives, nSo mudar^ e nSo

pode mudar os problemas do mal no mundo, mas 6 um m6rito sucumbir

a ele na batalha pelo bem, e esta 6 a verdadeira imita§5o de Cristo, pois

Ele Mesmo morreu como um mSrtir do mal

Podemos entao dizer que, apesar de todas as suas tentativas de

conceber uma posiQao mais central entre o bem e o mal, e de integrar

corpo e materia, e com isso desespiritualizar, at6 certo ponto, a atitude

espiritual unilateral do cristianismo, Dorn nao chcga a lugar nenhum no

dommio etico fundamental, mas permanece dentro dos conceitos tradi-

cionais- Em outras palavras^ ele nao tem solu^oes diferentes para lidar
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com o problema do mal. Entao, sem maiores expUcagoes, ele recapitula

o setimo grau e faz uma conclusao a todo o trabalho.

Os sete graus da filosofia sSo tambiSm as sete operagOcs quimicas

por meio das quais o artifex pode chegar ao mist^rio da maravilhosa

medicina. A obra filosofal deve ser comparada hputrefactio qufmica,

pois predispOe o indivfduo a receber a verdade, o que 6 o mesmo que a

preparagSo das coisas naturais para a solu^So.

Ele volta agora aquilo de que ja falamos diversas vezes, a saber,

como inexiste uma linguagem tinica por meio da qual se pudesse unificar

fatos fisicos e quimicos e fatos psicologicos, ele simplesmente comega a

fazer analogias: como isto, como aquilo, como isto, como aquilo - e isto

e o mais perto que ele consegue chegar da uniao.

Portanto, enquanto o alquimista estuda a filosofia [16 livros de

alquimia, por exemplo], sucedem com ele as mesmas coisas que acon-

teccm com os metals na retorta, que sSo primeiro evaporados, dissol-

vidos e preparados para a completa liquefa^ao.

Aqui ele usauma palavra com duplo significado. Solu9ao refere-se

ao liquido, a liquefagao de metais ou de outras substancias na retorta,

mas tambem e a solu^ao de um problema filosofico ou humano. E muito

interessante observar quantos termos, usados ainda hoje na psicologia,

tern origem ncsta antiga linguagem alquimica. Freud falava de subli-

ma?ao; nos falamos da solugao de um problema, e assim por diante - nos

simplesmente nao fazemos ideia do background dessas palavras, que tem

um passado historico e originalmente tinham uma conotaQao em parte

quimica e em parte psicologica.

AsoIuqSo pode ser comparada com uma introspccijSo filostinca:

assim como, por meio da solut^ao, dissolvem-se os corpos [ele qucr dizer:

na retorta], lamb6m as duvidas do fil6sofo sSo dissolvidas por m&io de

sua introspecijSo. Vem a seguir o amor tllos61ico, que cria a freqoencia

de estudo, a qual corresponde a congelaijao dos alquimistas, ou a

primeira uniSo na retorta [isto significa a primeira solidifica^ao das

coisas na retorta]. E assim como, por meio de frequentcs exercicios, a

mente do fildsofo se aguija, da mesma forma por meio de repetidas
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lavagens alqufmicas as diferentes partes do corpo qufmico tornam-se

sutis; assim comOj por meio da virtude, o fil6sofo se torna uma per-

sonalidade una, da mesma forma ao se fazer a composi^ao os diferentes

corpos qufmicos sSo postos em contato em suas menores partes; e

tamb^m, assim como a potentia solidifica a personalidade em suas

virtudes filos6ricas, da mesma forma a fixatio das partes voMteis no

corpo qufmico solidifica a pedra filosofal, de maneira tal que os diferen-

tes vapores nSo mais podem evaporar. Assim como, por meio desses

exercfcios filos6ficoSj se adquire urn poder que pode at6 mesmo efetuar

milagres, da mesma forma as medicinas alqufmicas mostram seu poder

pela projegSo em sua perfei^o*

Como expliquei anteriormente, proje^ao significa que, depois de

fazer o elixir, ou o lapisphilosophomm, este 6 atirado sobre outros obje-

tos que, gragas a isso, tornam-se "perfeitos", ou transformam-se em euro.

Agora, leitor, contci-lhe todo o objetivo de nossa obra, mas vocfi

s6 ter^ algum 6xito se proceder simultaneamente de acordo com a

verdadeira filosofia metaffsica e com a filosofia qufmica natural. E nSo

se queixe de que € diffcil, pois outros autores de obras de alquimia

obscureceram muito esse problema, ao passo que eu o expliquei muito

claramente, Adeus, e qualquer que seja o bom trabalho que faga - por

menor que seja ele - guarda denlro de voce o conselho que eu Ihe dcL

Deveria ser este o final, mas nao 6, Dai em diante, ele fornece uma

sdrie de receitas, que chama de tinturas filos6ricas. Tintura significa um
corante, qualquer substancia que d^ cor a alguma coisa.

Eu poderia agora encerrar o meu trabalho, mas o meu amor

filosbfico me impele a incluir tamb^m as receitas das tinturas do meu

mestre Paracelso. [NSo posso agora ler para vocfis todas as receitas, mas

gostaria de selecionaralgumas; elassao freqOentemcnte repetidas, mas

consistem sempre numa varia^ao diferente da mesma coisa.] Gostaria

de explicar o segredo do que vou dizcr, ou seja, dcssas diferentes

receitas,

O homem foi criado a partir do c6u e da terra, e do c<iu ele obteve

o seu intelecto e da terra o corpo. [IntcUecnis nSo significa intelecto com

a nossa moderna conota^So. Para traduzi-lo adcquadamente, deverfa-

mos dizer conscifincia, e por isso, em vez de engan^-los» eu talvez passe
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a usar essa palavra.] Do c^u o homem obteve a conscidrtcia, e da terra

o corpo.O que ele obteve do c(;u vem do firmamento, havendo nele at6

mesmo algo vindo de Deus, que pode superar as for^as das estrelas, [Isto

quer dizer o horfiscopo,]

Se o homem pode transformar coisas fora dele mesmo, entao 6

capaz de fazer isso de forma aiiida melhor dentro de seu prdprio

mierocosmo, e pode reconhecer ainda melhor as coisas dentro dele

mesmo. Portanto, 6 no prdprio homem que se encontra o maior dos

tesouros, e nada hd fora dele. Dever-se-ia assim come9ar a partir de

dentro ou da regiSo intermediilria {medium) que 6 externa e interna-

mente visfvel, e 6 precise reconhecer quern e o que a pessoa 6 dentro de

si mesma, e entSo, no scio da luz da natureza, reconhecer-se-5 a si

mesmo por intermddio do exterior,

Esta 6 uma das partes mals notavcis e importantes de todo o texto,

pois exprime a ideia de que o homem pode reconhecer diretamente as

coisas externas olhando para as coisas internas, Desde a epoca de Dorn,
a civilizagao ocidental tern procurado reconhecer diretamente apenas os

fatos e?cteriores da natureza^ dedicando s6 um minimo de aten^ao ao fa-

tor subjetivo. Apenas durante os ultimos trinta anos, aproximadamente,

em certos circulos cientfficos tem-se redescoberto que a condigao mental

do observador 6 um elemento decisivo em tudo o que observamos, e,

portanto, que nao podemos fornecer uma descrigao objetiva dos fatos

externos sem que, de maneira artificial e nos iludindo a n6s mesmos,
eliminemos o fator subjetivo. O fisico Eddington, em sua Philosophy of
Physical Science (Filosofia da CiSncia Fisica), afirma que estamos agora,

finalmente, em condigocs de compreender que qualquer teoria cientifica

nada mais 6 que um subjetivisrno scietivo, uma teoria subjetiva do ho-

mem. Por "seletivo" ele quer dizer que se poderia ter certos meios de

distinguir entre uma teoria maluca, especulativa e nao cientifica de uma
outra, oficialmente reconhecida pela comunidadc de ffsicos interna-

cionais,

Vejam, uma vez que se aceite o fate de que qualquer tipo de teoria

cientifica nao passa de uma construgao hipotetica da mente humana, que
se ajustari apenas parcialmente aos fatos externos e que^ portanto, sera

sempre historicamente condicionada, podemos ter quase certeza de que
em cinqiienta ou sessenta anos o ponto de vista da cicncia futura sera
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completamente diferente daquilo que hoje acredttamos ser a verdade

filtima. Se isso fosse rcconhecido, poder-se-ia desistir completamente da

dencia, ou entao dizer que cada urn de n6s estariajustificado em elaborar

sua pr6pria teoria, de acordo com sua Weltanschauung individual,mesmo

que fosse sobre fisica, matematica ou o que quer que se queira. Nesses

campos, bem comoem qualquer outro campo humano, ou em psicologia,

pode-se simplesmente adotar uma teoria que seja adequada k nossa

pr6pria equa^ao psicol6gica.

Isto, naturalmente, resultaria num complete caos subjetivista (em

diregao ao qual, de qualquer forma, a ciencia moderna est^ lentamente

se dirigindo). Nessas condi^oes, os cientistas mais respons^veis estao

tentando descobrir qual a diferenga entre ura tipo de teoria subjetiva

fanlMica, que nao passe de processo cerebral, e a teoria subjetiva de um

fisico, que poderia ser util, e que poderia ser aplicada, repetida e en-

sinada por outros cientistas. Niels Bohr, per exemplo, e Wolfgang PauU

formularam essa diferenga ao dizer que uma teoria fisica que pode ser

comunicada e compreendida por outros poderia ser reconhecida como

relativamente objetiva, ao passo que uma teoria que nao pode ser comu-

nicada nem ensinada a outros deveria ser descartada,

Dorn, sendo uma personalidade de forte orientagao introvertlda,

antecipa algo nessa linha, e diz que se uma pessoa nao 6 mentalmente

cega, ela deve, em primeiro lugar, reconhecer dentro de si mesma quern

e o que ela 6, ou seja, deve tornar-se consciente dos fatores subjetivos e

da pr6pria motivagao subjetiva que h^ em sua atividade cientffica; entao,

na luz da natureza, ela reconhecer^ a si mesma pela via do exterior. Isto

significa, se eu o entendo bem, que a pessoa pode reconhecer a si mesma

olhando para dentro, ou pode tamb6m reconhecer a si mesma con-

centrando-se na luz da natureza que h^ dentro de si mesma, e entao

observando o que Ihe acontece exteriormente.

Ora, 6 exatamente isso o que fazemos, A id6ia de Jung sobre o

autoconhecimento, como sabem, nao significa ruminar subjetivamente

acerca de nosso ego: "Eu sou assim e assim," Isto pode at6 ser util, mas

nao 6 o que entendemos por autoconhecimento, que significaria incor-

porar as informagoes que obtemos a partir dos sonhos. Em outras

palavras, se algu6m quer conhecer a si mesmo, no nosso sentido da

palavra, tem de aceitar a imagem que o sonho fornece a respeito dele. Se
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voce sonha que se comporta como um tolo, embora subjetivamente se

sinta muito razoivelj deve tomar isto na mais s6ria considera^ao, pois, de

acordo com o inconsciente, ou de acordo com a luz que o arquetipo do

5e//derrama sobre o seu comportamento consciente, voce esta se cora-

portando como um tolo* Este 6 um elemento de informa^ao objetiva

obtida a partir de um sonho, quer voce goste ou nao, e voces sabcm quao

freqiientemente nao se gosta do que se sonha. Esse 6 o tipo deinforma^ao

que prov6m da psique objetiva dentro de nos, e que pensamos ser titil e

aconselhavel aceitar, ^ isto, obviamente, o que Dorn entende por luz da

natureza,

Nao posso entrar na historia do conceito de lumen naturae^ a luz da

natureza, mas ha todo um capitulo a respeito dela no trabalho de Jung

"Sobre a Estrutura e a Dinamica da Psique'', onde voces poderao ler

sobre o que ela significaj e verificar que, do ponto de vista historico, a luz

da natureza significaria o que atualmente chamariamos de uma especie

de consciencia dentro do inconsciente, ou, para expressa-lo em outras

palavras, a inteligencia de um sonho. Se voces ja analisaram muitos

sonhos, nao poderao fechar os olhos ao fato de que ha neles uma
inteligencia absolutamente brilhante. Estou certa de que voces viven-

ciaram isso muitas vezes ao dizer: **Eu poderia ter pensado sobre essas

coisas durante vinte anos sem te-las comprecndido, e agora, num sonho,

resumidamentCj a coisa toda esti clara/' Quando se compreende um so-

nho, geralmente se tern esse tipo de exuberante rea^ao "aha". Essa e uma
luz que vem da "inteligencia" de um sonho, a qual, naturalmente, tem de

ser inicialmente extraida por intermedio de certos mctodos de inter-

preta^ao. Na luz dos sonhos 6 possivel, portanto, reconhecer a si mesmo
de maneira diferente da opiniuo que o ego tem sobre si mesmo, pois ela

fornece informa^oes adicionais, que nao tem origem no proprio ego.

Um sonho e como um evento psiquico objetivo, pois alguma luz da

natureza combina-se com a consciencia do ego da pessoa e torna-se una

com ela, de maneira que ambas mudam, e se a pessoa esta envolvida nesse

processo, ela pode tambem reconhecer a si mesma atrav6s do que Ihe e

externo. Isto significaria que, se voce olhar para a sua vida de uma
maneira simb61ica e para os eventos sincronisticos que ocorrem exterior-

mente, entao vera - se voce tiver uma espccie de ponto de vista unltario

e for capaz de transpor sua consciencia para a luz da natureza - que pode
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at6 mesmo considerar muitos eventos exteriores como pertencentes a

mesma classe de eventos que as revelagoes dos sonhos. No final de uma
vida, urn serhumano poderia portanto fazer um levantamento completo

de seu proprio autoconhecimento e do que ele e, inclutndo ai visoes e

sonhos e biografia efetiva e coisas que Ihe sucederam, Entao, uma
surpreendente conexao sincronfstica poderS ser observada entre as duas

abordagenSj pois os acontecimentos biogrdficos efetivos de uma vida

possuem uma estranha unidade simb61ica com os acontecimentos inte-

riores. PortantOj se voces escutarem a biografia de, digamos, um analisan-

do mais idoso, cerrarem parcialmente suas palpebras, e escutarem a

narrativa como se se tratasse de um conto simbolico, voces terao a

informagao global da vida interior, Esta 6 uma verdade banal, e explica

por que se escrevcm tantos livros sobre a conexao cntrc caratcr e destino,

pois destlno de um ser humano esta, com muita freqiiencia e de modo
muito estranho, ligado h constituigao psicol6gica, e rcspondc pelo pro-

v6rbio segundo o qual cada homem 6 o seu pr6prio destino, ou carrega

na alma o seu pr6prio dcstino.

Esta 6 uma verdade muito comum, e que sempre foi percebida

intuitivamente. Se uma pessoa olha a partir de dentro para as coisas que

ocorrem de maneira absolutamente acausal a um ser humano, ou se

algu6m olha para essas coisas com a lumen naturae, isto 6, com uma

atitude consciente desejosa de olhar para os padrpes naturals que ocor-

rem no interior e no exterior, entao essa pessoa pode at6 mesmo chegar

a se reconhecer atraves do que acontece fora dela. Pode-se considerar

isso como uma parte da realidade psicologica objetiva de si mesmo.

Era isso o que Dorn estava empenhado em atingir, ks apalpadelas^

e 6 muito significativo o fato de ele ter sido um m6dico e, portanto,

enxergar, naturalmente, de maneira muilo profunda muitos destinos

humanos, mais do que a maioria das pessoas de outras profissoes o fazem,

Quando um m6dico ou clinlco geral recebe o telefonema de um paciente

dizendo que quebrou a perna esquiando - se o m6dico conhece todo o

ambiente dessa famflia- nao pode dcixar de pensar: "Aha, eu sabia que

isso logo acabaria acontecendo!" Essas coisas acontecemj e, natural-

mente, Dorn viu muito disso, e assim teve a sua ideia de que o que

acontece exteriormente para o ser humano esta, de um modo estranho,
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Ugado aos eventos objetivos em seu inconsciente, a respeito dos quais cle

tern conhecimento gragas a luz da natureza.

Dorn prossegue com um pequeno capitulo sobre o sal no sangue

humano e o enxofre na natureza hiimana, examinando como ambos

podem causar tanto a satide como a doen^a. Ele tenta apresentar uma
esp6cie de teoria psicossomatica que, claramente, procura ligar com o

que dissera antes, mostrando que o sal e o eiixofre no sangue humano

sao influenciados pela atitude pslcologica, e sao tamb6m fatores psico-

16gicos das quais depende todo o equilibrio da saiide. Como sabem, o sal

conserva a carne, evitando que ela se deteriore - uma dona de casa que

nao tem geladeira sabe disso! Portanto, projeta-se a ideia de que o sal no

sangue humano 6 o segredo que protege o corpo da corrupgao. Segue-se

uma longa polemica sobre como 6 importante controlar sempre a quan-

tidade de sal que hS no sangue, e assegurar que ele esteja ali presente na

quantidade adequada^ pois possui uma qualidade de preservagao,

A seguir, ele nos oferece outra teoria, dcsta vez sobre o enxofre no

corpo humano, que ele entende a partir dos seus efeitos de combustao -

em outras palavras, o que atualmente chamariamos de oxidagao. Os

processes de oxidagao no corpo humano eram explicados naquela 6poca

como devidos ao fato de que o corpo humano continha um enxofre

combustivelj que cozia o contetido do estomago e dos intestinos, Todos

OS processes de cozimento no corpo humano, vagamente expressos, eram

explicados pelo efeito do enxofre. O enxofre era tamb6m identificado

com o estado de desejo e com a impulsividade da natureza humana no

sentido negativo: se houver enxofre demais no seu corpo, entao os

processos de queima que nele ocorrem tornam-se excessivamente inten-

sos e voce precisa enfraquece-los de modo a faze-los retornar ao equi-

Ll^rio correto.Mas o enxofre s6 6 negativo se o seu consumo for unilateral

e exagerado; caso contrario, e o elemento impetuoso que mantem todo

o processo interior em andamento.

Isso nos d^ um esclarecimento sobre a maneira como ele, naquela

6poca, concebia a uniao dos fatores que chamariamos hoje de fatores

psiquicos e somaticoSj a saber, por intermedio dessas substancias, o sal

e o enxofre, que para ele sempre tinham um aspecto psicol6gico e um
aspecto fisico- Por exemplo, o sal tem o aspecto de Eros, de um senso de

humor, de esperteza, de capacidade de distanciamento espirituoso das
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situagoes e de sabedoria; e o enxofre, por sua vez, di o calor da vida, a

vitalidade, a capacidade de participa^ao na vida, de criagao de fantasias,

de iniciativa e o elan vital; negativamente, responde por sentiraentos

unilaterais, desejos e afligoes, Essas substancias — para e!e psicosso-

maticas - tern de ser administradas corretamente e estar corretamente

balanceadas no corpo, Ele agora estende-se era longas explicagoes sobre

aquilo que poderia se chamar teoria de qufmica psicossomatica, que no

entanto nao abordarei.

Eu gostaria de prosseguir com uma das receitas, uma receita para

produzir a quintessencia, que voces podem encontrar no Mysterium

Coniunctionis * Tamb^m recomendo aleitura do final do Misteryiim Co-

niunctionis^ da pagina 460 em diante, poIs agora^ com mais informa^oes,

voces poderao entender melhor para onde Jung se dirige,

Desse mode, Dorn oferecc, no final, algumas receitas para a obten-

5a da aqua vitae (^gua da vida) ou de Mercurio (cf*, Mysterium Co-

niunctionis, p, 479 e seguintes) e diz: "A mistura do novo c6Uj de mel, de

quelldonia, de flor de alecrim, de mercurial^ de lirio vermelho e de sangue

humano, com o ceu do vinho branco ou linto ou de tartaro, pode ser

empreendida,"

O mel simboliza, como dizParacelso^ **a dogura da terra". Ele esti

relacionado com o prazer dos sentidos (e tamb6m com o mcdo das

complicagoes mundanas). A mercurial e uma planta (urtiga do cao) que

possuij tal como o alho silvestre de Homero, poderes magicos. O lirio

vermelho representa o principio masculino; 6 um simbolo que produz a

Coniunctio, O lirio branco simboliza a inspira^ao do Espirito Santo* A
quelidonia 6 uma planta que cura as doengas dos olhos, espanta a

melancolia espiritual e protege das explosoes dos sentimentos, O vinho

branco e o vinho tinto de tartaro e um residuo, tambem chamado de

"corpo", e deve ser dcstilado antes de ser adicionado a mistura.

O resultado e um "novo c6u**, a verdade secreta, ou a pedra

filosofal 6 identico a imagem de Deus na alma humana. Todo o procedi-

mento assemelha-se a uma imaginagao ativa executada com substancias

simbolicamente significativas, com a adigao do sangue humano repre-

* C.G- Jung, Mysterium Conhmcuotm\ Bollingcn Series XX, 2* ed*, p. 477. H^
traduqdo em portugu6s: Mystmum Conhmaionis, Editora Vozes, Pctrdpolis, RJ, 1985.
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sentando uma completa devogao a obra, O resultado final e tambem

descrko como uma flor amarela de quatro petalas, exatamente como no

texto chines de O Segredo da Flor de Ouro. A receita, na mtegra, e a

seguinte: Tome a verdade interior, acrescente a ela seu elan vital, a

inspiragao do Espirito Santo e a capacidade de unir os opostos, Coloque

dentro dessa mistura o amor (sexo) terreno e celeste, e entao voce tern

uma essencia com a qual pode unir ceu e terra, Todos os iQgredientes

reiinem-se em torno da flor amarela de quatro petalas, isto e, o Self.

Com este rem^dio, Dorn tamb6m procurava curar as pessoas que

sofriam de doenQas fisicas^ ao passo que poderiamos esperar que a cura

viesse, digamos, dos hormonios. Cada epoca acredita em determinadas

substancias quimicas nas quais projeta significado psiquico. O sangue,

por exemplo, significava a participagao da alma; assinar pactos com o

proprio sangue significava colocar toda a sua alma no negocio. A flor

dourada de quatro petalas une em uma totalidade, O placebo e um
exemplo bastante conhecido da eficacia da crenga de que uma substancia

tern propriedades e que ira funcionar.

Dorn flutuava sobre abismos de misterios nos quais Jung penetrou.

Nao obstante^ ele estava empenhado em lidar com os mesmos problemas

com OS quais lidamos, mas nao podia lidar com o problema do mat

Depois de tentar remover a sombra do corpo ele escorrega, e novamente

a projeta sobre o corpo. Ele foi apanhado e ficou aprisionado a crenga

crista de que Deus e apenas bondade e nao pode abranger o problema

do mal. No dominio 6tico, portanto, Dorn fica bloqueado e amarrado,

mas em outro dominio teve exito e efetuou duas unificagoes,

ResumindOj pode-se vcr que Dorn concebe quatro elementos no

trabalho interior de unificagao e tres estagios ou graus, Os quatro ele-

mentos sao spintus, anima^ corpus e cosmos. No inicio, spiritus e anima

se unem, e transformam-se em mens. A seguir, mens e corpus se unem e

se convertem em vlr unus e, fmalmente, na morte, o vir umis une-se ao

UniversOj embora nao em sua forma visivel mas como unus mundus^ seu

background potencial, invisivel Antes de Deus ter criado o muncio, Ele

estava com Sua companheira, Sofia ou Sabedoria (cf. Joao II) ou a

Palavra, Ela 6 tambem a alma de Cristo, ou Cristo em Sua forma divina

preexistente, anterior h encarnagao, Esta Sofia, segundo alguns fil6sofos
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medievais, 6 tamb6m a imagem mental da criagao que preexistia na mente
de Deus antes de Ele ter criado o mundo. Isto esti associado k id6ia

platonica de um reino metafisico das ideias. Nele, Deus concebeu a id6ia

de todas as coisas reais, de tal forma que tudo na terra tern seu modelo
arquetipico no unus mundus. Johannes Scotus Erigena, por exemplo, diz
que todas as coisas reais existiam//i/?o/'e/i//a na sabedoria de Deus, que
e a soma de todos os arquetipos na mente de Deus. A id6ia de um unus
mundus 6 uma variagao do nosso conceito de inconsciente coletivo.

Inicialmente, todos os arquetipos estao contaminados, e assim o unus
mundus 6 uma multiplicidade unificada, uma separatividade das partes
e ao mesmo tempo uma unicidade. Nesse mundo de fantasia, tudo era
concebido como que estando em harmonia. No unus mundus nao havia
desarmonia, as coisas eram separadas e ao mesmo tempo unidas. Dorn
dIz que o estado do unus mundus s6 ocorre depois da morte; em outras

palavras, e um evento psicoI6gico por meio do qual o homem se torna
um com tudo o que existe.

Concretamente, ounus mundus se manifesta, como assinalou Jung,
nos fenomenos sincronisticos. Vivemos normalmente num mundo dualis-

ta de eventos "externos" e "internes", ao passo que num evento sincro-

nistico essa dualidade nao existe; eventos externos comportam-se como
se fossem uma parte de nossa psique, de tal modo que tudo est^ contido
na mesma totalidade.

Se o caso do homem insano que declarava scr Cristo no exato
momento em que a lampada el6trica do teto explodiu e arrcbentou-se no
solo (convencendo-o de que o evento exterior confirmava sua convic^ao

interior) for exarainado superficialmente, entao a lampada se comportou
como se fosse parte do que estava ocorrendo no interior do louco. Mas
esse evento slncronistico surgiu de um ni'vel mais profundo do incons-

ciente coletivo. Psicologicamente, ele caiu no unus mundus.
Essa experiencia e tambcm o derradciro estagio do processo de

indtvidua^ao, o tornar-se uno com o inconsciente coletivo, mas nao de
uma maneira patologica, como em certas psicoscs em que o processo de
individuagao deu errado e tudo tomou um rumo igualmente errado.

Quando isso ocorre positivamente, em vez de uma separagao, produz
uma uniao com o inconsciente coletivo, e significa uma expansao da
consciencia, juntamente com uma diminui^ao da intensidade do com-
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plexo do ego. Quando isso acontece, o ego retira-se em favor do incons-

ciente coletivo. At'mgir esse ponto em que a realidade externa e a

realidade interna (a terra e o c6u) se tornam uma so (S a meta da

individuaeao, Atraves dela, tambem se atinge urn pouco daquilo a que

Jung chama de "conhecimento absoluto" no inconsciente.

Em seus ukiraos anos de vida Jung frequentemente nao deixava que

as pessoas Ihe contassem seus problemas, mas ao permitir que elas Ihe

falassem sobre tudo o que Ihes vinha a mente, ele muilas vezes Ihes dizia,

de maneira nao-intencional, justamente aquilo de que elas precisavam.

Antes que se esteja integrado e individuado, os pr6prios complexos

tendem a se impor. Mas se se trabalhou realmente no sentido de resolver

OS pr6prios problemas e se os complexos sao integrados, entao se pode

estabelecer a ligagao com o inconsciente coletivo e a sabedoria deste

pode fluir atrav6s da pessoa. No ponto final do desenvolvimento (u

estSgio final do processo de individuac^ao), os mestres zcn cslao em tal

estado de harmonia com o inconsciente coletivo que se comunicam entre

si subliminarmente; eles, por assim dizer, estaojuntosno unus'mundus.

De acordo com uma antiga historia chinesa, havia tres velhos sabios

que viviam como eremitas cada qual na sua caverna. Urn dia, decidiram

encontrar-se e dois deles visitaram o terceiro. Andaram por um pequeno

bosque de bambus e gozaram um delicioso periodo de comunicaQao

espiritual e oferendas. No momento em que se cncontravam sobre uraa

pequena ponte, subltamente ouviram um tigre rosnar, e todos os tres

explodiram em gargalhadas! Enlao se scpararam. Eles tinham entcndido

a sincronicidade, pois o tigre, na China, e o princfpio feminino do Yin, o

quarto em sua trindade espiritual masculina, que eles haviam ignorado!

Portanto, eles podiam "ler" evenlos simultaneamente, enquanto eles

estavam ocorrendo, e tirar as conclusoes adequadas. Este 6 um estagio

de desenvolvimento que o homem atinge quando se aproxinia da morte.

Talvez a propria morte nada mais scja que esse terceiro estagio, a uniao

com unus mundus.
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ALQUIMIA

Marie-Louise von Franz

Foi a genialidade de C. G. Jung que descobriu, m "tecnica
sagrada" da alquimia, urn paralelo com o processo de indivi-
duagao psicologica, Este livro, ricamente ilustrado, foi escrito
por uma velha amiga e colaboradora de Jung e funciona, ao
mesmo tempo, como urn guia pratico para o que esta ocorrendo
no laboratorio do inconsciente e como uma introdugao aos
estudos que Jung dedicou ao assunto.

Mais uma vez, a Dra. Marie-Louise confirma o seu dom
excepcional^ para transcrever material esoterico, simbolico, para
a experiencia do cotidiano, mostrando que as imagens e os mo-
twos que.tanto interesse despertavam nos alquimistas cram de
natureza arquetipica e, como tais, aparecem constantemente
em nossos sonhos e nos desenhos modernos.

Este 6 urn livro importante, de valor inestimavel para a
compreensao dos sonhos e para os interessados no bom relacio-
namento e comunicagao entre os sexos,

4t ^ 4s

Na Colegao "Estudos de Psicologia Junguiana por analistas
jungmanos", a Cultrix ja publicou, da mesma autora, Adivinha-
gao e sincronicidade e O significado psicologico dos motivos de
redengao nos contos de jadas.

EDITORA CULTRIX



ADIVINHAgAO E SINCRONICIDADE

Marie-Louise von Franz

Marie-Louise von Franz, durante muitos anos colabora-

dora de C. G. Jung, 6 uma conhecida autoridade na interpre-

tagao psicologica de centos de fada, sonhos, mitos e alquimia.

Neste livro, que teve origem numa serie de palestras feitas no
Instituto Jung de Zurich* ela volta sua aten^ao para o significado

do irracionai.

Com penetrante perspicacia, a autora examinou o fundo

psicologico do tempo, do numero e dos metodos de adivinhagao,

como o / Ching, a astrologia, as cartas do Taro^ a quiromancia,

OS dados e os padroes aleatorios etc, Contrastando as atitudes

cientificas do Ocidente com a dos chineses e a dos chamados
primitivos, ela explica e ilustra as ideias de Jung sobre arque-

tipos, proje^ao, energia psiquica e sincronicidade.

Mais do que qualquer outro autor desta area, Marie-Louise

tem a habiiidade de basear suas teorias psicologicas em exem-

plos praticos da vida diaria, o que torna a sua obra acessivel

tanto ao leigo como ao terapista profissional.

* « *

Este volume 6 o primeiro de uma serie de estudos sobre

Psicologia Junguiana feita por analistas junguianos.
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OS SONHOS E A MORTE
Uma interpretagao junguiana

Marie-Louise von Franz

A morte ocupa o primeiro lugar

entre os grandes enigmas que o homem
tenta decifrar. Quando se depaia com
ela, seu inconsciente logo desenvolve

imagens simbolicas e mfticas que pas.

sam a povoar os seus sonhos. Essas

imagens podem ocorrer nos sonhos de pessoas de meia-idade e, mais
insistentemente

,
nos sonhos de pessoas que estao prestes a morrer, livro

de Marie-Louise von Franz mostra, em primeiro lugar, o que esses sonhos
nos querem transmitir,

A autora aborda esse tema do ponto de vista da psicologia junguiana.
Em primeiro lugar, mostra como nosso inconsciente nos prepara para essa
transi9a[o, valendo-se, para tanto, de urn rico material etnol6gico, hist6rico,
religioso e alqufmico, e, ocasionalmente , de informa^Oes de cunho parapsi'
col6gico. fi desse material que podemos apreender o mtihiplo simbolismo
que esses sonhos contem.

A mensagem animadora deste livro d a de que os sonhos com a mor-
te podem ser interpretados como a voz da natureza que se manifesta em
nos. Atraves del a, nossa alma deseja transmitir-nos a crenfa numa conti-
nua^So da vida ap6s a morte.

*

Diplomada em fdologia classica pela Universidade de Zurique e co-
nhecida intemacionalmente pelos livros que escreveu, a dra. Marie-Louise
von Franz nasceu em Munique mas sempre viveu na Suf^a, pais do qual se
tornou cidadS em 1932. Colaboradora assfdua de Jung durante 28 anos,
trabalha atualmente na area de treinamento de analistas do Institute C.G.'
Jung de Zurique. Dela a Editora Cultrix publicou : ^JiVw/jap^o e Sincroni-
cidade, Alquimia, CG. Jung ~ Seu Mito em Nossa Epoca e O Signifwado
Psicologico dos Motives da Redengao nos Contos de Fadas.
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A
TIPOLOGIA
DE JUNG

Marie-Louise von Franz •James Hillman

Marie-Louise von Franz descreve, na primeira parte deste volume, o

funcionamento interior dos oito tipos psicol6gicos e revela os potenciais

e pontos fracos de cada urn deles. Enriquecidos com as narrativas de ca-

SOS que servem de ilustra?a:o ^s suas afirma9oes, seus capftulos apresen-

tam ainda exemplos cliiiicos, mostrando que a tipoiogia 6 tanto urn ins-

trumento de diagn6stico como urn modo de obter o conhecimento de

si mesmo.

Na segunda parte, James HiUman distingue entre o sentimento e

outros atos psicol6gicos, refutando conceitos errdneos acerca do sen-

timento e esclarecendo confusSes freqiientes entre a anima e o com-

plexo materno. Partindo de uma introdu9ao histbrica ao tenia, passa por

descrigSes e distin9Qes junguianas e termina com urn impoitante capi-

tulo sobre a educa^ao da fun9ao sentimento, no qual analisa, com auto-

ridade, a coragem, o tato, os modes de comportamento e a cria^ao da

atmosfera propfcia k expressSo adequada do sentimento.

EDITORA CULTRIX



O SIGNIFICADO PSICOL6GICO
DOS MOTIVOS DE REDKNgAO
NOS CONTOS DE FADAS

Marie-Louise von Franz

^
Oual a causa de estarmos freqiienteraente descontentes com

nos mesmos? Qual o motivo dos nossos conflitos e problemas
de relacionamento? Tern eles algum significado? Este livro re-
sultado de uma serie de palestras realizadas no Institute C G
Jung, de Zurich, explora esses temas, entre varies outros. Ele
e o unico que demonstra a importancia dos centos de fadas para
a compreensao do processo de amadurecimento psicologico es-
pecialmente no destaque atribuido a integra^ao das naturezas
animal e humana.

Leitores familiarizados com a aprecia^ao ponderada da
Dra. von Franz acerca da realidade psiquica encontrarao aqui
outra loia preciosa. Sua abordagem simbolica e nao-linear do
significado dos temas tipicos dos contos de fadas, e que tambSm
aparecem nos sonhos — banhos, derrotas, mutilagoes, trajes
etc. ~, e sua clara descri?ao da imaginaQao ativa, dos comple-
xos, das projegoes e dos arquetipos, combinam-se para fazer
deste hvro um classico moderno.

A Dra. Marie-Louise von Franz, durante muitos anos
colaboradora no trabalho de C. G. Jung, e uma autoridade
reconhecida na mterpreta?ao psicoiogica de contos de fadas
sonhos, mitos e alquimia.

3|C ^ 3^

_

Este e mais um volume da Colegao '-'Estudos de psicologia
lunguiana par anaUstas junguianos", iniciada com Adivinhagao
e sincromcidade, a psicologia da probabilidade significativa
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A ALQUIMIA E A IMAGINAgAO ATIVA
Marie-Louise von Franz

Este livro origina-se da transcrigao de uma sdrie de palestras

profeiidas pela dra, Marie-Louise von Franz no Instituto C. G. Jung

de Zurique.

Como texto b^ico, a autora escolheu a obra de Gehard Dorn,

um alquimista que deve ter vivido na segunda metade do s6culo XVI.

Sabe-se que ele foi m^ico, clihico geral e que era adepto e fervoroso

discipulo e defensor de seu mestre Paracelso. Dorn contribuiu para

o desenvolvimento da farmacologia e seu trabalho € notdvel tamb6m

por outra razao: ele nao s6 tinha conhecimento dos aspectos psiqui-

cos do trabalho alquimico como tamb^m tentou, de forma absoluta-

mente genuma, exercitar a imaginagao ativa, conversan'do com as

coisas com as quais estava lidando.

Sao OS seguintes os temas desenvolvidos por Marie-Louise von

Franz nos v^os capitulos deste livro:

^- Origens da Alquimia:

Tradigoes Extrovertidas e Introvertidas

— O Poder Divinona Materia
— Corpo como Problema:

Redimindo a Sombra Crista

— A Mens e o Corpo no Castelo do amor filosofico

— Magia Medieval, SincromcidadeModerna •

'

— Vir Unus/Unus Mimdus

F^V ^1^ ^^^

Da mesma autora, a Editora Cultrix }i publicou: Adivinhagao e

Sincronicidade, Alquimia, C. G. Jung—Seu Mito emNossa Epoca,

Signifwado Psicologico dos Modvos de Redengdo nos Contos de

Fadas, Os Sonhos e a Morte e Caminho dos Sonhos^ este em
jcolaboragSo com Fraser Boa,
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