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Editorial

D

iálogos Junguianos inicia seu terceiro ano de vida agradecendo o interesse e as diversas manifestações de apoio daqueles que têm acompanhado nossa jornada. Os esforços empreendidos têm sido amplamente
recompensados. O envio de artigos tem aumentado sensivelmente e, pela primeira vez, já temos antecipadamente todos os artigos para o próximo número.
Este número, intitulado Visões, começa com Punita Miranda, pesquisadora brasileira radicada na Holanda, que nos oferece um interessante e profundo trabalho
sobre as raízes do numinoso na obra de Jung. A seguir, Mario Catelli nos faz uma
primorosa introdução à mitologia, num artigo que se mostra fundamental para
quem quer iniciar estudos dessa disciplina com uma visão analítica. Paula Esteves
nos brinda com um artigo biográfico sobre Erich Neumann, resgatando preciosas informações sobre a vida e obra desse importantíssimo autor. Gabriel Gheller
dos Anjos nos apresenta um ensaio sobre Saturno e a Astrologia, que nos permite revisar importantes aspectos desse arquétipo. Trazemos o último artigo dessa edição, sobre a obra de Jung Símbolos da Transformação. Esperamos que o leitor aprecie esses trabalhos, que interagem com outras áreas do conhecimento, na
proposta de integração com o pensamento junguiano.

Emmanoel Fenelon S. Câmara

Visões
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Editorial

J

ungian Dialogues begins its third year with immense gratitude for the interest and support of those who have accompanied our journey. The efforts
undertaken have been largely rewarded. Article submissions have increased significantly and we already have, for the first time, all the articles for the
next issue. This issue, Visions, begins with Punita Miranda, a Brazilian researcher based in the Netherlands, who offers an interesting and in-depth analysis
on the roots of the numinous in Jung's work. Next, Mario Catelli gives an exquisite introduction to mythology, in an indispensable article for those who wish to
begin their studies in this discipline under an analytical perspective. Paula Esteves contributes with a biographical article about Erich Neumann, retrieving precious information on the life and work of this very important author. Gabriel
Gheller dos Anjos presents an essay on Saturn and Astrology, allowing readers to
review important aspects of this archetype. We bring the last article of this issue,
about Jung´s work Symbols of Transformation. We hope our readers appreciate
these works, which communicate with other areas of knowledge, in a proposal
of integration with Jungian thinking.

Emmanoel Fenelon S. Câmara
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9

10

Diálogos Junguianos - vol. 3, nº 1 / 2018

Sumário/ Contents

Artigos originais
Original articles

12

O numinoso e a experiência religiosa na psicologia de Carl Jung

110 Numinous and religious experience in the psychology of Carl Jung
Punita Miranda

36

Mitologia e análise
134 Mythology and analysis
Mario Catelli

Biografia
Biography

56

Neumann e Jung – o princípio criativo
153 Neumann and Jung – the creative principle

Ensaio
Essay

72

Paula Esteves

O Saturno astrológico
168 The astrological Saturn

Artigos originais - História
Original articles - History

84

Gabriel Gheller Souza dos Anjos

Símbolos da transformação – história de uma obra
179 Symbols of transformation – history of a work

95

Emmanoel Câmara

Glossário essencial
191 Essential glossary

102

Dialogando
198 In dialogue

104

Eventos
200 Events

106

Instruções aos autores
202 Instructions to authors

Visões

11

Artigo original Original article

Diálogos Junguianos. 2018; 3(1): 12-35
English version on page 110

O numinoso e a experiência religiosa
na psicologia de Carl Jung
Numinous and religious experience in the
psychology of Carl Jung
Punita Miranda

Resumo

Palavras-chave

Este trabalho começa com a noção de “experiência religiosa”
inaugurada pelo teólogo protestante Friedrich Schleiermacher (1768-1834), cuja ênfase na importância de descrevê-la a
partir da perspectiva do sujeito teve papel decisivo na configuração de estudos subsequentes dos fenômenos religiosos.
Em seguida, são examinadas as ideias de dois representantes
bem conhecidos desta tradição: o filósofo e psicólogo americano William James (1842-1910) e o teólogo luterano alemão
Rudolf Otto (1869-1937), que vieram a ter forte influência no
pensamento do psiquiatra suíço Carl Jung (1875-1961). Por fim,
explora-se a ideia do sagrado em Otto e demonstra-se como
seu conceito de “estado de espírito numinoso” introduziu forte
componente psicológico e emocional no estudo das religiões.
Jung usou o conceito de numinoso para se referir a uma variedade de fenômenos psicológicos que tinham principalmente
relação com manifestações arquetípicas. Desde então, o termo
foi apropriado, tornando-se uma pedra angular na psicologia
analítica e parte importante do léxico junguiano.

experiência religiosa, Rudolf
Otto, numinoso, Carl Jung,
psicologia analítica.

O desafio de definir a experiência religiosa
A essência das experiências religiosas, o fator pelo qual finalmente as devemos julgar, deve ser aquele elemento ou qualidade que não podemos encontrar em nenhum outro lugar. E tal qualidade será naturalmente mais proeminente e fácil de observar naquelas experiências religiosas que são mais
unilaterais, exageradas e intensas (James, 2004, p. 50).
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Somente a partir do final do século XVIII, o estudo da experiência religiosa ganhou status de disciplina acadêmica, embora os seres humanos tenham tido experiências religiosas desde
a pré-história conhecida. Ambos os termos “religioso” e “experiência” são extremamente amplos e contêm ambiguidades,
pois abrangem descrições subjetivas e evocativas de estados
de consciência transformadores resultantes de algum tipo de
evento interno pessoal, profundo e inspirador1.
Fortemente influenciado pelo tema da intimidade entre Deus
e a criação, um legado do idealismo romântico alemão, e pela
linha de crítica estabelecida por Immanuel Kant (1724-1804), o
teólogo protestante Friedrich Schleiermacher (1768-1834) inaugurou, em seu livro Sobre a religião (Reden über die Religion,
1799), uma maneira radicalmente nova de abordar a teologia
do ponto de vista tradicional cristão, ancorando a religião em
um momento intrinsecamente “religioso” construído a partir
da perspectiva do sujeito2.
Schleiermacher considerou que a fonte da religião é um sentimento ou consciência imediata, precursora da consciência
racional. Ao abordar a teologia do ponto de vista da experiência, procurou libertar as crenças e práticas religiosas do argumento metafísico e fundamentá-las na experiência humana, afirmando que “a religião não deve ser reduzida a ciência,
metafísica ou moralidade” (Proudfoot, 1985, p. xiii). Essa insistência na importância de descrever a experiência religiosa a
partir da perspectiva do sujeito teve papel crucial na configuração de estudos subsequentes de fenômenos religiosos. Dois
representantes bem conhecidos desta tradição incluem o filósofo e psicólogo americano William James (1842-1910) e o teólogo luterano alemão Rudolf Otto (1869-1937) (Peacore, 2008,
pp. 305-307), que vieram a ter forte influência sobre o pensamento do psiquiatra suíço Carl Jung (1875-1961), um dos criadores da Psicologia Profunda. Estou bem ciente do dilema
metodológico que há muito domina a arena acadêmica desde
a publicação, em 1978, da coleção Mystical Experience and Phi-
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losophical Analysis editada pelo estudioso judeu Steven Katz (n.1944) (Proudfoot,
1985, p. xii; Sharf, 1998, pp. 94-95), para quem era necessária uma compreensão
mais sofisticada da experiência religiosa, que avançasse a discussão para além de
James e Otto3. Eruditos modernos ainda estão tentando fornecer distinções adicionais, por exemplo, entre experiências numinosas e místicas, como o professor
de Estudos Religiosos Ninian Smart (1927-2001), apontando que “ainda estamos
nos estágios iniciais de qualquer tipo de classificação refinada das variedades de
experiências religiosas” (Smart, 1978, p.13). O estudioso da religião Wayne Proudfoot (n. 1939) contribuiu para essa discussão ao afirmar que “qualquer tentativa de
diferenciar entre uma experiência nuclear e sua interpretação resulta na perda da
própria experiência que se está tentando analisar. As interpretações são, elas próprias, constitutivas das experiências” (Proudfoot, 1985, p. 123).
O propósito deste ensaio não é ampliar essa discussão, mas explorar o fenômeno
da experiência religiosa e numinosa à luz da psicologia de Jung e mostrar como
suas contribuições originais, apesar da controvérsia que provocaram nos círculos
teológicos, levantaram questões fundamentais relevantes tanto para a psicologia
quanto para a religião. Primeiramente, no entanto, algumas observações sobre
William James serão úteis para fornecer contexto, já que suas ideias exerceram
influência não apenas sobre Jung, mas também sobre Otto.

As variedades da experiência religiosa segundo
William James
Na citação inicial deste ensaio, podemos ver que James descreveu a experiência
religiosa como tendo uma qualidade particular, única e intensa. Ele dava suprema importância ao sentimento de experiência direta e, acima de tudo, ao indivíduo como principal locus da religião (Smith, 1993, p. 247-279).
John E. Smith, um estudioso especializado nas obras de James, assinalou que o
uso da expressão “experiência religiosa”, em James, era muito amplo. Em sua
obra, aparece como um nome coletivo para denotar todo um espectro de conceitos - Deus, conversão, graça, pecado, fé - correntes em muitas tradições religiosas diferentes, o que indica que ele não fazia distinção entre experiência religiosa
e misticismo (Ibid, p. 248; James, 2004, p. 328). Segundo James, a dimensão especificamente religiosa do misticismo surgia quando o indivíduo estava na presença da “Ordem Invisível” ou na presença imediata de Deus. O sentimento dessa

14

Diálogos Junguianos - vol. 3, nº 1 / 2018

Punita Miranda

presença pode ser evocado de várias maneiras: a partir das maravilhas da natureza, pela apreciação da harmonia do cosmos ou pela meditação sobre si mesmo e o
sentimento de sua unicidade com uma consciência cósmica que, ao mesmo tempo, exalta e engole a “mesquinhez de todos os egos finitos” (Smith, 1983, p. 255).
James foi extremamente influente não apenas na área dos estudos religiosos, mas
também na dos estudos psicológicos. Seu domínio de diversas áreas de conhecimento e sua formação como psicólogo forneceram-lhe insights sobre religião que
não se atinham aos cânones de nenhuma comunidade religiosa em particular. A
seu ver, um estudo adequado da religião deveria incluir a vida religiosa, em vez de
apenas as concepções abstratas dos teólogos, e sugeriu que “a filosofia da religião
deveria ser substituída por uma ciência das religiões”. Seus livros As Variedades da
Experiência Religiosa (1902) e Os Princípios da Psicologia (1918) foram uma importante contribuição para o campo dos estudos religiosos e da psicologia, respectivamente, e seu conceito de misticismo dominou investigações subsequentes neste campo (James, 2004, p. xv; Shamdasani, 2003, pp. 58-59).
É importante destacar que, pelo final do século XIX, havia na Europa uma ampla
variedade de crenças e práticas religiosas não cristãs. Embora a ênfase na experiência fosse relativamente nova no Ocidente, a experiência mística desempenhava um papel central no Oriente como, por exemplo, as noções hindus de absorção
em Brahma e a extinção budista do eu4. É também relevante salientar que, entre
as décadas de 1870 e 1930, foram estabelecidas as principais formas disciplinares e
teóricas da psicologia e psicoterapia modernas, e o estudo e o interesse pela experiência religiosa não se limitavam, de modo algum, à teologia5. Como qualquer
leitor de Otto e Jung saberá, os escritos de ambos são permeados pelo influxo de
crenças e experiências religiosas vindas do Oriente durante esse período.
Vários psicólogos, incluindo James6, Frederic Myers (1843-1901) e Théodore Flournoy (1854-1920), exploraram o espiritismo e o fenômeno da dissociação psíquica experimentada pelos médiuns. Suas pesquisas psíquicas pioneiras tiveram um
significado de longo alcance na psicologia do inconsciente, uma vez que marcaram a introdução de uma fonte intrapsíquica dos fenômenos da mediunidade, em
oposição à existência extrapsíquica de entidades espirituais7. Esta transição do
espiritualismo para o enfoque de múltiplas personalidades abriu o caminho para
a psicologização de “Deus dentro da psique”, ou seja, o entendimento da realidade de Deus e de espíritos como fenômenos subjetivos dentro do homem. Com
o advento da psicologia, os cientistas adquiriram uma ferramenta, uma lingua-

Visões

15

O numinoso e a experiência religiosa na psicologia de Carl Jung

gem e a distância necessária para explorar o que antes era apenas o domínio da
religião. O trabalho de James sobre a psicologia da religião e a filosofia pragmática tornou-se um modelo para Jung, que encontrou James duas vezes e valorizou
muito sua abertura e visão8. Explorarei mais adiante, neste ensaio, como a interface entre psicologia e religião veio a ter grande influência sobre Jung; por ora,
apresentarei a ideia do sagrado de Rudolf Otto e seu conceito de numinoso, que
se tornaria uma pedra angular na psicologia de Jung.

A ideia do Sagrado de Rudolf Otto
Rudolf Otto foi influenciado pelas ideias inovadoras de Schleiermacher e James,
mas sentiu necessidade de ir além deles. Ele considerou inadequado o método
empírico usado por James em As Variedades da Experiência Religiosa para interpretar tais fenômenos (Streeman, 1980, pp. 373-374.). Otto traduziu várias obras
importantes do hinduísmo clássico e do caminho de Bhakti para o alemão e publicou vários e significativos estudos comparativos9 das religiões orientais e ocidentais (Ibid, p. 365). Robert Streeman sugere que o interesse de Otto pelo tema pode
ter surgido em 1911, durante uma viagem à Índia, onde encontrou novos modos
da expressão simbólica do numinoso na vida religiosa e teve acesso a traduções
de textos clássicos, o que lhe permitiu estabelecer um terreno firme para as obras
que produziu no campo dos estudos comparativos. Seu trabalho mais famoso,
Das Heilige (O Sagrado), foi publicado em 1917 e se tornou um dos mais bem-sucedidos livros alemães sobre teologia escritos no século XX. Otto explicou que o
conceito do sagrado tinha um elemento racional ou moral e também um elemento não racional. Designou este último aspecto com a palavra latina numen, que
designa “divindade”, e cunhou o adjetivo numinoso para se referir à experiência
ou sentimento não racional, não sensorial, cujo objeto primário e imediato está
fora do eu (Otto, 1959, pp. 21-25). “O estado de espírito numinoso” é sui generis,
um estado que não pode ser descrito diretamente, mas apenas por analogias (Bastow, 1976 p.167). Com essa ideia em mente, Otto começou a abordar a experiência
humana de “o Sagrado” (the Holy), em vez de o conceito teológico de sacralidade
(holiness). Assim, seu termo numinoso é usado para indicar um “extra” peculiarmente religioso contido no conceito de sagrado, algo além de seus aspectos moral
e racional (Streeman, 1980, p. 369).
Para Otto, qualquer encontro com o sagrado era uma revelação da “consciên-
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cia numinosa”, querendo dizer com isso que se tratava de uma experiência direta do numinosum, uma experiência do sagrado, a participação em uma dimensão
sagrada da vida. Em outras passagens, chama isso de mysterium tremendum et fascinans. Ele explica:
Estamos lidando com algo para o qual existe apenas uma expressão apropriada, “mysterium tremendum”. A sensação disso às vezes pode se espalhar como uma maré suave, permeando a mente com um clima tranquilo de adoração mais profunda. Pode passar para uma atitude mais definida
e duradoura da alma, continuando, por assim dizer, vibrante e ressonante,
até que afinal morre e a alma retoma seu estado de espírito “profano” e não
religioso da experiência cotidiana. Pode irromper em súbita erupção das
profundezas da alma, com espasmos e convulsões, ou levar às mais estranhas excitações, ao frenesi intoxicado, ao arrebatamento e ao êxtase. Tem
suas formas selvagens e demoníacas e pode afundar em pavoroso horror e
estremecimento. Tem seus antecedentes em manifestações iniciais brutas
e bárbaras e, novamente, pode se desenvolver em algo belo, puro e glorioso. Pode tornar-se a humildade silenciosa, trêmula e sem palavras da criatura na presença de - quem ou o quê? Na presença daquilo que é um mistério inexprimível e acima de todas as criaturas (Otto, 1959, pp. 26-27).

A partir disso, Otto naturalmene assume que a experiência religiosa é, primariamente, um sentimento, e descreve dois tipos principais de encontros com uma
divindade: aqueles percebidos como tremendum e aqueles percebidos como fascinans (ou ambos ao mesmo tempo). É uma experiência dinâmica e uma “estranha
harmonia de contrastes”. O componente tremendum do numinoso compreendia
três elementos principais: horror (admiração inspiradora), arrebatamento (que
também inspirava um sentimento de humildade e respeito) e um extra de energia. E o componente fascinans continha elementos de beleza sublime e felicidade
religiosa, quando se pode “ouvir o silêncio em si” (Ibid, p. 85).
Estudiosos contemporâneos têm dado respostas variadas às ideias de Otto. Wayne Proudfoot, por exemplo, faz a distinção entre interpretações “místicas” e
“numinosas” da experiência, em vez de fazer entre diferentes tipos de experiência religiosa, porque isso permite uma ênfase no processo de interpretação. Ele
destaca que a vertente mística da experiência religiosa é frequentemente asso-
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ciada ao Oriente, enquanto o numinoso poderia ser visto como “em oposição” à
experiência mística da unicidade com o todo e tem sido muitas vezes identificado com o aspecto moral das tradições religiosas do Ocidente. Ele chega a considerar o numinoso como um tipo diferente de misticismo. No entanto, enfatiza que
o numinoso e o moral devem ser distinguidos um do outro, apontando que Otto
“deixa claro que o numinoso pode ser esquematizado com elementos morais e
cognitivos, mas seu propósito é isolar algo que não deveria ser identificado com
qualquer um deles” (Proudfoot, 1985, pp. 6, 8, 12-13). Proudfoot então introduz
a noção de receptáculo (placeholder), explicando que, porque o termo “placeholder” não é descritivo, mas prescritivo, desempenha um papel ativo em direcionar
a atenção para um ponto que é sistematicamente esvaziado de todo conteúdo.
Por exemplo, na sentença inicial do Tao Te Ching está dito que o tao que pode ser
colocado em palavras não é o Tao:
Muitos dos termos empregados na literatura da história das religiões para
capturar uma característica universal da experiência ou da prática religiosa também parecem funcionar como receptáculo. Embora supostamente descritivos, eles são retirados de seus contextos originais e empregados
de maneiras que os esvaziam de seus significados originais e sugerem que
são indefiníveis. O numinoso de Otto é o exemplo mais óbvio [...]. O termo
numinoso não é descritivo, mas um espaço reservado para transmitir um
sentido do mistério que caracteriza a experiência religiosa (Proudfoot, Religious Experience, pp. 131-132).

Smart também prefere distinguir entre experiências numinosas e místicas. Por
exemplo, ele colocaria as experiências de uma harmonia misteriosa com a natureza descritas pelo poeta inglês William Wordsworth (1770-1850) não como algo
místico, mas perto do numinoso, e incluiria também experiências como aquelas que levantam questões sobre o sentido da vida, sobre o enfrentar a morte, que
podem ter um significado religioso, mas não são necessariamente de caráter religioso (Smart, 1978, pp. 10-21). Estudioso de Otto e Jung, Leon Schlamm (19482015) também concorda que experiências numinosas nem sempre precisam ser
interpretadas religiosamente (Schlamm, 1992, p. 551).
Voltando a Otto, enfatizo algo que viria a ser de grande importância para Jung:
o teólogo alemão acreditava que essas reações expressas na linguagem dos sen-
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timentos eram comuns a todos que experimentavam o numinoso, independentemente da cultura a que pertenciam. Todos os países, todas as religiões, têm aspectos da divindade que produzem ou evocam tais reações de espanto e medo em
seus devotos. A universalidade implícita da experiência numinosa é aparente na
multiplicidade dos termos que ele usa para o “outro” encontrado. O numinoso
"em vez disso, está em um ‘momento’ peculiar da consciência, a saber: o estupor
diante de algo “totalmente outro”, seja esse outro chamado ‘espírito’, daemon ou
deva, ou deixado sem qualquer nome [...]” (Otto, 1959, p.41)
Dito isso, deve-se observar que apenas até aí foi o universalismo de Otto: para ele,
todas as religiões têm experiências semelhantes, mas o cristianismo é a que oferece
a mais alta forma espiritual dessas experiências (Dubey, 1969). No entanto, prestando atenção ao lado humano da experiência do “sagrado”, e não ao conceito teológico de santidade, Otto introduziu um forte componente psicológico e emocional
no estudo das religiões, algo que Jung expandiu posteriormente. Explicitado este
pano de fundo, passo a apresentar alguns dos antecedentes religiosos de Jung e a
demonstrar como ele incorporou o conceito de numinoso de Otto à sua psicologia
ao descrever a qualidade de um encontro pessoal com uma força arquetípica.

Os antecedentes religiosos de Jung
O contexto familiar de Jung era predominantemente acadêmico e religioso. Seu pai
era ministro da Igreja Reformada da Suíça, dois tios do lado paterno eram clérigos
e, do lado de sua mãe, seis de seus tios tornaram-se teólogos. O professor de Filosofia da Religião Michael Palmer (n.1945) ressalta que o histórico manifestamente
religioso da família e suas primeiras experiências na infância, quando ele afirmava ter tido uma experiência direta de Deus, foram centrais para o trabalho de toda
a vida de Jung10. Não há dúvidas quanto à importância da contribuição psicológica
de Jung para a vida intelectual e cultural do século XX; sua constante e duradoura
preocupação com a dimensão religiosa e com o sofrimento mental da humanidade levou-o a tentar compreender os efeitos psicológicos e históricos do cristianismo e o problema do mal. Nos últimos 20 anos de sua vida, ele escreveu extensivamente sobre a dinâmica religioso-psicológica da vida humana11 e empenhou-se em
vívido debate sobre a relação entre psicologia profunda e misticismo religioso com
o sacerdote dominicano padre Victor White (1902-1960), com o filósofo judeu Martin Buber (1878-1965) e com o teólogo protestante Paul Tillich (1886-1965) (Jung,
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2007; Dourley, 1981). A amplitude e o alcance dos escritos de Jung são vastos, e o
desenvolvimento de suas teorias está profundamente entrelaçado com suas próprias experiências pessoais. Os conceitos que elaborou e que constituem sua “assinatura” “delimitam sua psicologia como quase um dialeto distinto” (Shamdasani,
2003, p.80); no entanto, suas noções de inconsciente coletivo e arquétipos tornaram-se, nas últimas décadas, parte da linguagem comum, a ponto de alguns autores aparentemente nem perceberem que estão citando Jung12. A recente publicação
de O Livro Vermelho (2009)13, o diário privado de Jung, retrata, em forma simbólico-profética, sua luta para superar sua alienação espiritual. Esta superação foi propiciada pelo nascimento de uma nova imagem de Deus em sua alma (Jung, 2009,
p.207), e o relato detalhado de toda essa luta está lançando uma nova luz sobre Jung
e sua relação com a experiência numinosa e religiosa.

O selo do Divino, o arquétipo do Self
A extraordinária dificuldade na experiência do Self é que apenas conceitualmente, mas não na prática, o Self pode ser distinguido do que sempre foi chamado de “Deus”. Ambos os conceitos aparentemente repousam sobre um
fator numinoso idêntico, que é uma condição de realidade (Jung, 1989, p.546).

Grande parte das dificuldades que cercam o conceito psicológico junguiano de
Self deriva da confusão entre o arquétipo de Deus (que permanece incognoscível) e a imagem arquetípica de Deus (que gera representações simbólicas e religiosas); o arquétipo e a imagem se sobrepõem porque alguns símbolos do Self
coincidem com a imagem de Deus, mas não são idênticos a ela (Jung, Aion, pp.
182-183). Assim como para Otto, para Jung toda a humanidade compartilha uma
força psíquica que traz em si o poder do sagrado, dada uma predisposição para a
experiência religiosa (homo religiosus); não é algo inventado, mas uma experiência espontânea que deixa uma marca cultural em nossa imaginação. A ideia de
Jung do arquétipo é a de um leito de rio, um molde ou mesmo a estrutura como a
do esqueleto que faz parte da constituição humana, sendo as feições individuais
a única variante (Jung, Alchemical Studies, p. 347). O potencial para desenvolver
uma imagem de Deus é anterior à educação religiosa formal, e essa imagem “privada, subjetiva” será superposta às práticas e doutrinas religiosas da cultura em
que nascemos e desenvolvida por elas (Corbett, 1996, p. 81-82).
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Jung está em dívida com o incognoscível conceito noumenon de Kant, “coisa
em si” (Ding an sich), e com as formas ideais platônicas, pois fez uso de ambas
as ideias em grande parte do desenvolvimento de sua própria teoria arquetípica (Douglas, 2008, pp. 24-25). Entretanto, Jung diferencia a imagem arquetípica
do próprio arquétipo, sugerindo que o arquétipo nunca é passível de representação e não pode alcançar a consciência do ego (Jung, The Structure and Dynamics
of the Psyche, p. 214). O arquétipo é uma disposição psíquica coletiva, mais como
uma dimensão ativa dentro da psique à espera de ser ativada, preenchida ou vestida por imagens pessoais. Ele definiu “situações arquetípicas” como eventos que
são experiências de vida comuns a toda a humanidade, como nascimento, morte, casamento; e “arquétipos” como conteúdos do inconsciente coletivo presentes na psique de cada indivíduo, como sombra, persona, animus e anima e o Self.
Na terminologia de Jung, o Self é o arquétipo central a partir do qual todos os
outros arquétipos se desenvolvem; significativamente, ele encontrou isso pela
primeira vez como uma ideia espiritual no Oriente. O desenvolvimento de seu
conceito psicológico de Self teve início em 1921 (Jung, Psychological Types, pp. 189220). Assim como ocorreu com Otto, Jung ficou profundamente impressionado
com os sistemas teológicos e filosóficos orientais14 e tomou emprestado dos Upanishads hindus o termo Ātman, que em sânscrito significa Self. Jung preferia os
conceitos orientais do Self à linguagem ocidental de “imagem imanente de Deus”
devido ao caráter experiencial da noção oriental de totalidade, que é ontologicamente indescritível. Ele foi, no entanto, cuidadoso ao acrescentar que “este ‘Self’
nunca, em nenhum momento, toma o lugar de Deus, embora talvez possa ser um
vaso da graça divina” (Jung, Civilization in Transition, p. 463). Jung argumentou
que nenhuma manifestação histórica particular, por exemplo, Cristo ou Buda,
esgota a possibilidade de expressão que está por trás da manifestação. Para ele,
existe um potencial arquetípico para a experiência de uma imagem de Deus, e
esse potencial tem sido preenchido por todos os símbolos religiosos da humanidade (Dourley, 1981, p. 28; Corbett, 1996, p. 118).

A experiência pessoal de Jung do numinoso:
uma narrativa espiritual
Nesta seção, forneço um relato editado de uma das experiências de Jung registradas no capítulo XI da segunda parte de seu Liber Novus, ou Livro Vermelho. Esta
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narrativa acompanha a imagem abaixo. É relevante dizer que foram as visões proféticas de Jung antes da Primeira Guerra Mundial que o levaram à composição de
seu Livro Vermelho. O livro foi escrito num período de 16 anos, durante os quais
ele articulou sua compreensão da transformação histórica do cristianismo e da
historicidade da formação de símbolos (Jung, The Red Book, p. 220).

A abertura do Ovo (Jung, The Red Book, pp. 286-287)
A imagem mostra Jung ajoelhado diante de um ovo do qual disparam línguas
de fogo:

Reprodução

Data: 10/01/1914

Fig. I, Jung, The Red Book, p. 64

Na noite do terceiro dia, ajoelho-me no tapete e cuidadosamente abro o
ovo. Algo parecido com fumaça sobe e, de repente, Izdubar está diante de
mim, enorme, transformado e completo. Seus membros estão inteiros, e
não encontro nenhum traço de dano neles. É como se ele tivesse acordado
de um sono profundo.
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Uma luz inexprimível irrompe de seu corpo, uma luz que meus olhos não
conseguem captar. Eu preciso cobrir meu rosto e lançar meu olhar para
o chão.

Aconteceu que eu abri o ovo e que o Deus deixou o ovo. Ele estava curado,
e sua figura brilhava transformada, e eu me ajoelhei como uma criança e
não podia compreender o milagre. Aquele que foi pressionado ao centro do
começo levantou-se, e nenhum traço de doença pôde ser encontrado nele.
E quando pensei que havia apanhado o poderoso e o segurava em minhas
mãos em concha, ele era o próprio sol.

Mas quando o Deus descansou no ovo e esperou seu começo, minha força
entrou nele. E quando ele se levantou radiante, eu me deitei sobre minha
face. Ele levou minha vida com ele. Toda a minha força estava agora nele.
Minha alma nadou como um peixe em seu mar de fogo. Mas eu me deitei
no frio assustador das sombras da terra e afundei cada vez mais profundamente na mais baixa das escuridões.

Toda a luz me havia abandonado. O Deus levantou-se nas terras orientais
e eu caí no horror do submundo. Eu me deitei lá como uma mulher parida cruelmente machucada e sangrando sua vida na criança, unindo vida e
morte em um olhar agonizante, a mãe do dia, a presa da noite. Meu Deus
me havia dilacerado terrivelmente, ele havia bebido o suco da minha vida,
ele havia bebido para si meu mais alto poder e se tornado maravilhoso e forte como o sol, um Deus imaculado sem nenhum estigma, nenhuma falha.
Ele tomou minhas asas de mim, ele havia me roubado a força pulsante dos
meus músculos, e o poder da minha vontade desapareceu com ele. Ele me
deixou impotente e gemendo.

Jung, religião e a ideia de Deus
À luz deste exemplo tão poderoso registrado em 1914, não é de surpreender que
Jung tenha reconhecido no livro de Otto uma descrição adequada de suas reações
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físicas e emocionais diante do mysterium tremendum e fascinans, que incluíam
“cobrir o rosto, lançar o olhar ao chão” e também a qualidade de encontrar algo
“imensurável, avassalador, subjugado pela luz e mergulhando na escuridão.” Jung
entendeu psicologicamente o significado do que Otto estava descrevendo e o
expandiu para incluir “transformações cruciais que poderiam tomar a forma de
conversões, iluminações, choques emocionais, golpes do destino, experiências
religiosas ou místicas ou seus equivalentes” (Jung, Psychology and Religion: West
and East, pp. 183-184).
Jung empregou pela primeira vez o termo numinosum em uma palestra de 1934
(Jung, The Structures and Dynamics of the Psyche, p. 104), no período em que estava desenvolvendo suas ideias e sua teoria dos arquétipos e do inconsciente coletivo. Engajou-se formalmente com a questão do numinoso nas conferências Terry
sobre Religião à Luz da Ciência e Filosofia que proferiu na Universidade de Yale
em 1938 - que agora formam o volume Psicologia e Religião Ocidental e Oriental em
suas Obras Completas (Jung Psychology and Religion: West and East, pp. 5-105). A
partir dali, Jung fez uso de numinoso para se referir a uma variedade de fenômenos psicológicos que tinham a ver principalmente com manifestações arquetípicas. Desde então, o conceito passou a integrar o léxico junguiano (Stein, 2018).
Em sua palestra, ele reconhece abertamente sua dívida com Otto, ao escrever:
Ao falar de religião, devo deixar claro, desde o começo, o que quero dizer com
o termo. Religião, como a palavra latina denota, é uma observação cuidadosa e escrupulosa do que Rudolf Otto apropriadamente denominou de numinosum, que é uma força dinâmica ou um efeito não causado por um ato arbitrário da vontade. Pelo contrário, o numinosum arrebata e controla o sujeito
humano, que é sempre sua vítima, mais do que seu criador. O numinosum qualquer que seja sua causa - é uma experiência do sujeito independente de
sua vontade [...], o numinoso é uma qualidade pertencente a um objeto visível
ou à influência de uma presença invisível que causa uma alteração peculiar da
consciência (Jung, Psychology and Religion: West and East, p. 7).

Para Jung, o termo “religião” designa a atitude peculiar a uma consciência que
foi alterada pela experiência do numinosum (Jung, Psychology and Religion: West
and East, p. 8). Ele esclarece que, quando emprega o termo “religião”, não está
se referindo a um credo, pois credos são formas codificadas e dogmatizadas de
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uma experiência religiosa original em que tal experiência tornou-se sistematizada como uma verdade coletiva dentro de certa tradição. Religião, para ele, é uma
função profundamente gravada em nossa psique, e os seres humanos possuem a
propriedade de formular imagens de Deus.
O deus de Jung, além disso, é uma divindade misteriosamente dependente da
consciência humana (Lancaster, 2008, pp. 173-196; Jung: Psychology and Religion,
‘Answer to Job’, p. 355-470). Ele toma o cuidado, porém, de não diminuir o significado do divino:
A ideia de Deus é uma função psicológica, absolutamente necessária, de
uma natureza irracional, e nada tem a ver com a questão da existência de
Deus. O intelecto humano nunca pode responder a essa pergunta, e menos
ainda dar prova de deus. Além disso, tal prova é supérflua, pois a ideia de um
Ser todo-poderoso está presente em todos os lugares, inconscientemente,
se não conscientemente, porque é um arquétipo (Jung, Two Essays in Analytical Psychology, p. 71).

O professor de religião, padre católico e analista junguiano John Dourley explica,
em seu estudo comparativo de Jung e Tillich, que, quando ativados, os arquétipos
“investem o homem com o sentido do divino e do numinoso”, e essa experiência
do numinoso é a gênese de toda experiência religiosa, fundamentada no impacto
do inconsciente coletivo sobre o ego individual (Dourley, 1981, p. 18). Um tácito
reconhecimento do impacto de Otto está presente, implicitamente, em sua descrição do conceito de arquétipos de Jung:
Profundamente ciente da inevitabilidade e do poder tanto criativo quanto destrutivo do instinto religioso, Jung finalmente acreditou que esse instinto, compreendido em seu sentido mais amplo, oferecia à vida sua grande
realização [...]. Esse desenvolvimento no pensamento de Jung sobre religião
deveu-se à sua percepção de que a possibilidade da experiência do numinoso e, portanto, a possibilidade da experiência religiosa baseava-se na ativação de forças arquetípicas na própria psique (Dourley, 1981, p. 13).

Lembrando-se do mysterium tremendum e fascinans de Otto, Jung descreve a religião como “uma relação com o valor mais alto ou mais poderoso, seja positivo
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ou negativo”. Ecoando, em certa medida, a ideia dual de Otto de “o Sagrado”, ele
prossegue dizendo que o relacionamento é “voluntário e involuntário, isto é, você
pode aceitar conscientemente o valor pelo qual está inconscientemente possuído”. No entanto, ele diverge bastante da mensagem contida no trabalho de Otto
ao declarar que “o fato psicológico que exerce o poder maior em seu sistema funciona como deus, já que é sempre o fator psíquico esmagador o que é chamado de
‘Deus’” (Jung, Psychology and Religion: West and East, p. 81). Com isso, o teólogo e
o psicólogo tomam caminhos distintos.

Diferenças entre Jung & Otto
Quando nos voltamos para as obras de Jung e para o que ele diz sobre o numinoso, rapidamente descobrimos uma ênfase muito diferente daquela de Otto.
Enquanto Otto tende a enfatizar a qualidade transcendente do numinosum, Jung
enfatiza sua imanência. Para ele, a própria natureza da patologia assume uma
qualidade numinosa, como fica claro em sua declaração de que “os deuses se tornaram doenças”15. Se os deuses se tornaram de fato nossas doenças, o terapeuta da psicologia profunda enfrenta questões que antes eram exclusivamente do
domínio religioso. Ele nos lembra que os primeiros inícios do tratamento analítico da alma encontram-se, afinal, em seu protótipo, o confessionário16. Jung se
apresenta, no entanto, como investigador de processos inconscientes e como psiquiatra, sem interesse na dimensão metafísica da existência de Deus. Em vez disso, volta-se para o poder de cura dos arquétipos, fontes internas de cura na psique, que para ele constituem, ao mesmo tempo, a base da experiência religiosa:
O psicólogo, se adotar uma atitude científica, deve desconsiderar a afirmação de todo credo de que é a verdade única e eterna. Ele deve manter seus
olhos no lado humano do problema religioso, uma vez que está preocupado
com a experiência religiosa, independentemente do que os credos fizeram
dela (Jung, Psychology and Religion: West and East, p. 9).

Otto usou seus sentimentos para ilustrar a profundidade de sua devoção ao cristianismo. Seu interesse primário como teólogo era descrever e analisar o encontro com o numinoso centrado nos aspectos religiosos da vida e na adoração do
Sagrado, como podemos ver nesta passagem (Stein, 2018):
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Quem quer que submerja na contemplação daquele grande desenvolvimento conectado da religião judaica, ao qual nos referimos como a “Antiga Aliança até Cristo”, deve sentir o despertar de uma impressão de que
algo Eterno está ali, dirigindo-o e sustentando-o e exortando-o à sua consumação. A impressão é simplesmente irresistível. E quem quer que seja,
então, considera quão grandiosamente preparada é a cena para a conclusão de toda a história e a poderosa estatura da personalidade que é a sua
culminação. Seu firme e inflexível apego a Deus, Sua constante e inabalável justiça, Sua certeza de convicção e segurança em ação tão misteriosa e
profunda, Seu fervor e beatitude espiritual, as lutas e confiança, autoentrega e sofrimento, e finalmente a morte do conquistador que foi a Sua - quem
quer que continue a considerar tudo isso deve inevitavelmente concluir:
“Isso é próprio de Deus e divino; isso é verdadeiramente o Sagrado. Se existe
um Deus e se Ele escolheu revelar-se, Ele não poderia fazê-lo senão assim”
(Otto, 1959, pp. 186-187).

O analista junguiano Murray Stein (n.1943) expressa muito claramente que Jung
relacionou-se com a experiência com uma paixão semelhante, mas se envolveu
pessoalmente com o “Deus interior” de uma maneira psicológica, fora de um quadro religioso de referência, e não na maneira de adoração de Otto vista na citação acima. Para Jung, como psicólogo profundo, o numinosum está mais de acordo com a descrição de James da experiência religiosa e pode aparecer em várias
formas: num sonho, numa visão desperta, como uma experiência no corpo, num
relacionamento, no deserto, em termos estéticos ou por meios criativos, ou como
um evento sincronístico (Corbett, 1996, p. 15). Stein prossegue dizendo que, com
essa abordagem, o psicológico abraça o religioso de tal maneira que seu valor
espiritual não seja nem danificado nem reduzido. A experiência é sentida como
um encontro direto, um envolvimento imediato com o deus interior, e o espiritual é confirmado e amplificado através do psicológico.
Dito tudo isso, uma crítica importante entre alguns teólogos, que causou grande
controvérsia em torno das reflexões de Jung sobre a religião, foi ao que eles perceberam como reducionismo ou psicologismo, isto é, sua redução da religião a não
mais que um fenômeno subjetivo. Eles atacaram Jung por sua relutância em fazer
declarações metafísicas e, particularmente, por afirmar que não se poderia distinguir empiricamente se tais experiências eram uma experiência de Deus ou do Self17.
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Conclusão
Não importa o que pense o mundo sobre a experiência religiosa, aquele que
a conhece possui um grande tesouro, algo que se tornou para ele uma fonte de vida, significado e beleza e que deu um novo esplendor ao mundo e à
humanidade (Jung, Psychology and Religion: West, p. 105).

Embora todo sistema religioso tenha uma visão diferente da divindade, a consciência do “absolutamente outro” é uma experiência comum na história espiritual. Na essência de nossas mentes há, aparentemente, algo que pode ser experienciado como transcendente. Uma experiência numinosa, portanto, pode ser
muito semelhante ou quase idêntica a uma experiência religiosa, sendo ambas
indistinguíveis. É verdade que existem diferenças significativas entre Otto e Jung;
de fato, eles estavam indubitavelmente em campos opostos quando se tratava do
problema de Deus, mas o impacto de O Sagrado de Otto teve uma influência duradoura sobre as ideias de Jung a respeito do tratamento da alma. Jung reconheceu
a importância da qualidade de cura do numinoso e acreditou que sua psicologia
oferecia um bom terreno para experimentar o numinoso em um indivíduo, em
vez de em um recipiente coletivo. Para Otto, a experiência numinosa confirmava
a religião coletiva, particularmene sua forma luterana de cristianismo. Para Jung,
seus encontros pessoais com o numinoso (tanto transpessoais quanto traumáticos) e os de seus analisandos foram o começo da cura pessoal e sinais do processo
de individuação, para além das restrições do coletivo.

Notas
1. Para exemplos de manifestações religiosas primevas, veja: Eikemeier, ‘Shamanism’, pp. 1717-1725.
2. Proudfoot, ‘Religious Experience’, pp. xii-xvi; Schleiermacher, On Religion:
Speeches to Its Cultured Despisers (1799, ed. Göttingen, 1906; Eng. trans., 1893).
Para mais sobre a experiência da teologia cristã como um sentimento de “dependência absoluta”, veja Schleiermacher, The Christian Faith (1830).
3. Para mais sobre a nova direção na investigação da natureza da experiência mística, veja: Katz, ‘Language, Epistemology, and Mysticism’, pp. 22-74.
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4. Para mais sobre o misticismo oriental, veja: Sharf, ‘Experience’ p. 98. Com o
advento do Orientalismo, houve um novo influxo de inspiração do Oriente, e
o século XIX serve para testemunhar sua popularidade no esforço monumental de tradução, por exemplo, dos cinquenta volumes de Sacred Books of the East
(1875) editados pelo estudioso alemão Max Müller (1823–1900). Começando com
a tradução de Müller dos Upanishads, esta série apresenta importantes textos religiosos do hinduísmo, budismo, taoismo, confucionismo, zoroastrismo, jainismo
e islamismo, trabalhos que fascinaram gerações de pensadores ocidentais. Para
mais sobre Orientalismo, veja: Schwab, The Oriental Renaissance; Godwin, The
Theosophical Enlightenment, especialmente o capítulo 15, Wisdom from the East,
pp. 307-331; Van den Bosch, Friedrich Max Müller.
5. Sobre a concepção da psicologia como uma disciplina, veja Shamdasani, Jung
and the Making of Modern Psychotherapy, pp. 4-10.
6. O pai de James era um teólogo que foi influenciado por Swedenborg e estava
intimamente ligado ao espiritualismo e ao estudo dos fenômenos mediúnicos.
James foi um dos fundadores e o primeiro presidente americano da Sociedade de
Pesquisa Clínica. Para mais detalhes sobre a psicologia de James, veja Shamdasani, Jung and the Making of Modern Psychotherapy, pp. 31-37, 57-58, 127.
7. Veja a introdução de Shamdasani a Flournoy, From India to the Planet Mars, pp.
xv, xxxi. Sobre Flournoy, veja também Rieber, The Bifurcation of the Self, pp. 150-151.
8. Jung, em uma carta a Kurt Wolff de 17 de setembro de 1958 (Letters 2, 452), escreveu: “Além de Théodore Flournoy, James era a única mente notável com quem eu
poderia conduzir uma conversa descomplicada. Por isso, honro a memória dele e
sempre me lembrarei do exemplo que ele me deu.” Citado em Shamdasani, Jung
and the Making of Modern Psychotherapy, p. 58. Em uma carta a Henri Corbin de 4
de maio de 1953, Jung escreveu: “Schleiermacher é realmente um dos meus ancestrais espirituais. Ele até batizou meu avô - nascido católico; [...] o espírito vasto,
esotérico e individual de Schleiermacher era parte da atmosfera intelectual da
família de meu pai. Eu nunca o estudei, mas inconscientemente ele era para mim
um spiritus rector” Jung, Letters 2, p.115.
9. Veja Rollmann, ‘Rudolf Otto and India’. Veja também Oldmeadow, Journeys
East: 20th-Century Western Encounters with Eastern Religious Traditions, pp. 46-49.
10. Jung recordou seu primeiro sonho entre as idades de três e quatro anos, quan-
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do conheceu um “Deus subterrâneo inominável, fascinante e terrível”, e sua primeira visão aos doze anos, uma revelação pela qual ele entendia que a iluminação
se seguiria pela obediência à vontade de Deus, por mais terrível ou incompreensível que fosse o comando sobre ele... “Naquela época, percebi que Deus - pelo
menos para mim - era uma das experiências mais imediatas.” Para o relato pessoal de Jung, veja: Jung, Memories, Dreams, Reflections, 1995, pp. 13, 26-27, 46. Cito
Memories, Dreams, Reflections de Jung (daqui em diante MDR) ciente do artigo de
Sonu Shamadasani ‘Memories, Dreams, Omissions’, Spring: A Journal of Archetype
and Culture 57;(1995), 111-132 em que ele esclarece que o MDR de Jung deveria ser
lido como uma biografia, ao invés de uma autobiografia; Palmer, Freud and Jung
on Religion, pp. 86-88.
11. Veja especialmente: ‘The Terry Lectures’ (1938), ‘A Psychological Approach to
the Dogma of the Trinity’ (1948), ‘Transformation Symbolism in the Mass (1954),
‘Foreword to White’ God and the Unconscious’ (1953), ‘Foreword to Werblowsky’s
Lucifer and Prometheus’ (1952), ‘Brother Klaus’ (1933), ‘Psychotherapist or the Clergy’ (1932), ‘Psychoanalysis and the Cure of Souls’ (1928), e seu livro mais controverso, Answer to Job (1952), em que ele explora extensamente o problema do mal;
em Jung, Psychology and Religion: West; Idem, Aion: Researches of the Phenomenology of the Self (1951).
12. Um exemplo disso é Forman em seu artigo ‘The Innate Capacity’, p. 28. Ao
argumentar que o que ele chama de “Psicologia Perene” difere da filosofia perene
de Huxley e Otto, afirma que “na psique humana existem certas estruturas psicológicas profundas e consistentes”, aparentemente desconhecendo por completo a psicologia de Jung.
13. Por quase oitenta anos, o Livro Vermelho, a matriz criativa da teoria psicológica de Jung, permaneceu oculto em um cofre de banco na Suíça e indisponível
para estudo. A narrativa simbólico-profética dos diálogos contidos neste trabalho, combinada com as primorosas imagens e a caligrafia, nos oferece uma janela
pessoal para a psique íntima de Jung. Jung, MDR, pp. 213-225.
14. Streetman discute que os estudos comparativos de Otto e suas traduções do
sânscrito, incluindo os Upanishads, o expuseram ao impacto do numinoso em
outras culturas. ‘Some Later Thoughts of Otto on the Holy’, p. 374.
15. Jung apontou em seu comentário psicológico sobre ‘O segredo da flor de ouro’,
de 1929, que devemos estar cientes de que não somos o único mestre em nossa
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casa, e as doenças provam isso de maneira muito dolorosa: “Os deuses se tornaram doenças; Zeus não mais governa o Olimpo, mas sim o plexo solar, e produz
espécimes curiosos para o consultório médico, ou perturba os cérebros de políticos e jornalistas que, inadvertidamente, soltam epidemias psíquicas no mundo.” Jung, Alchemical Studies, p. 37; Petteri Pietikäinen, C. G. Jung and the Psychology of Symbolic Forms, pp. 240, 339. Veja também David J. Tacey, Jung and the New
Age, p. 60.
16. Jung considerava quatro etapas do processo analítico: confissão, elucidação,
educação e transformação. Jung, The Practice of Psychotherapy, p. 55
17. Veja, por exemplo, ‘Chapter 10: A Critical Appraisal’, in: Michael Palmer, Freud
and Jung on Religion (1997), pp. 166-196; ‘Buber and Jung’, in: Judith Buber Agassi (org.), Martin Buber on Psychology and Psychotherapy: Essays, Letters, and Dialogue (1999), pp. 34-71. Veja, por exemplo, a condenação de Jung in Vitz, Psychology
as Religion: The Cult of Self-Worship (1977). Veja também Friedman, A Heart of Wisdom: Religion and Human Wholeness (1992), p. 151.
Recebido em 17 de março de 2018. Aprovado em 03 de abril de 2018.
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Mitologia e análise
Mythology and analysis
Mário Batista Catelli

Resumo

Palavras-chave

O mito – fenômeno tão antigo quanto a humanidade – tem
sido, ao longo da história, ao mesmo tempo fonte e objeto do
conhecimento humano. A partir do trabalho de Jung, a mitologia passou a ser vista como expressão de dinâmicas psíquicas inconscientes, que serve a um movimento primordial de
criação e de evolução da consciência, ao propor grandes temas
que mobilizam a humanidade em todos os tempos: as origens
e o término; o jogo dos opostos; o tempo profano e o tempo
sagrado; o herói e a descida ao mundo inferior; morte e renascimento; e outros. Assim, na análise, que cuida da expansão e
da relativização da consciência, mediante o seu enraizamento na totalidade psíquica, o trabalho com mitos adquire especial relevância.

mito, consciência, inconsciente
coletivo, arquétipo, símbolo,
análise

Introdução
A análise tem como alvo essencial a evolução do paciente rumo à plena expressão
de suas potencialidades mais saudáveis. Ao falarmos em potencialidade e saúde,
caracterizamos a análise como uma jornada. Não é uma caminhada a esmo, uma
vez que possui um alvo. Não se confunde com encontrar um endereço, porque é
somente no final que ele poderá aparecer com clareza.
Um curto recorte temporal em qualquer etapa da análise pode mostrar paradas
ou até mesmo retrocessos. Mas no seu todo, a análise é evolução – um percurso no qual a consciência é confrontada com suas imprecisões, desafiada por suas
contradições e contida em seus limites, ao se deparar com o que lhe é estranho,
portanto inconsciente.
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Quando falamos de consciência, fazemos uma abstração. Ela
aparece somente manifestada sob a forma de consciência de
algo. Não temos dela uma experiência que possa entrar na
categoria de pura consciência sem objeto. E, se tivermos alguma coisa parecida com isto, precisamos chamá-la por outro
nome, pois o que conhecemos como consciência sempre
envolve uma relação entre o “eu-aqui-e-agora” e uma representação, dentro dele, de algum aspecto do mundo externo ou interno. A natureza mesma da consciência é para nós
inconsciente, do contrário precisaríamos observá-la conscientemente do lado de fora, o que implicaria uma contradição em termos: como poderíamos fazê-lo conscientemente, estando do lado de fora da consciência para observá-la?
Como a natureza da consciência se encontra além dos limites
conscientes, tudo o que dela pudermos dizer refere-se a seus
modos de funcionamento.

Mário Batista Catelli
(Brasil) psicólogo clínico,
analista, membro da Sociedade
Brasileira de Psicologia Analítica
– SBPA e da International
Association for Analytical
Psychology - IAAP.
Email: mario_catelli@hotmail.com

A consciência constata, diferencia, categoriza, organiza e evoca as infindavelmente ricas experiências com as quais nos
defrontamos. É um trabalho de extrema complexidade, que
parte de uma vivência anterior a qualquer categorização deliberada, passa por uma elaboração mítica, ainda inconsciente,
mas que serve de base para o posterior trabalho da consciência. Podemos dizer que a consciência brota de um material
mítico, inconsciente, e se constrói ao longo de um trabalho de
diferenciação progressiva.
A mitologia grega e, posteriormente, a latina foram objeto de
uma discussão filosófica ao longo de muitos séculos, com vistas a determinar seu grau de veracidade, coerência e consistência na trama do conhecimento. Junito Brandão (2004) destaca algumas das posições mais importantes nessa trajetória. O
filósofo Xenófanes (576-480 a.C.) identifica uma visão antropomórfica na descrição do comportamento dos deuses nas
narrativas de Homero e Hesíodo. Os deuses têm motivações
e atitudes semelhantes às dos homens. Embora continuasse a
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acreditar na existência de Deus, achava que sua forma e seu pensamento diferem daqueles dos mortais. Já Demócrito (520-440 a.C.) negava a possibilidade de
um deus imortal, porquanto todas as coisas existentes seriam feitas de matéria,
formas que se agregam e desagregam ao longo do tempo, transitórias portanto.
Para o poeta Píndaro (521-441 a.C.), era inconcebível a atribuição de ações más aos
deuses. Os mitologemas que contêm relatos de atitudes condenáveis praticadas
pelos deuses não mereceriam credibilidade e deveriam ser considerados meros
produtos da fantasia. Ésquilo (525-456 a.C.) e Eurípides (480-406 a.C) – poetas,
autores de tragédias – também adotam posicionamento semelhante ao de Píndaro e advogam que se deva mostrar apenas as versões mais edificantes do mito. O
historiador Tucídides (460-395 a.C.) preferiu não incluir em seus relatos históricos nenhuma referência a deuses ou a qualquer dimensão fabulosa. Os filósofos
sofistas e céticos também entenderam que seus raciocínios precisavam estar isentos de qualquer componente mitológico. O autor de comédias Aristófanes (445388 a.C.) ridicularizou as tendências racionalistas e, com isto, tentou preservar o
espaço da crença que ultrapassa a razão. Epicuro (341-270 a.C.) argumentou que é
inútil contar com os deuses, considerando que, se existem, são mortais, além de
se revelarem impotentes ou indiferentes diante do sofrimento humano.
Prossegue Junito Brandão destacando outras vicissitudes pelas quais passou a
mitologia grega. Certas variantes foram deliberadamente criadas, segundo as
quais os heróis mais admirados passaram por Atenas e pelas cidades vizinhas,
enquanto que heróis de cidades inimigas eram denegridos. Com isto, pretendia-se fortalecer a hegemonia ateniense. Essa politização do mito contribuiu para
diminuir-lhe a credibilidade literal.
Pelo menos diante das pessoas mais cultas, já não era possível aceitar que os mitos
fossem expressões literais da verdade. Que valor restaria então às narrações míticas? Diversas respostas foram oferecidas para esta pergunta: os mitos trazem
suposições, subentendidos; são tentativas provisórias de discutir a física ou a ética (Crisipo); dizem uma coisa para significar outra – são alegorias – conforme um
conceito surgido no século I d.C; ou, conforme sustenta Evêmero, são histórias
de deuses, que não passam de antigos reis e heróis a quem foram sendo atribuídos feitos sobre-humanos.
Apesar de todas as ressalvas intelectuais, o povo grego manteve suas tradições
religiosas. Com certeza elas tinham função importante na vida pessoal, grupal,
social e política. As religiões de Mistérios, os diversos cultos e até mesmo as con-
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frarias filosóficas e matemáticas, todos esses grupos preservaram a mitologia
como um valioso patrimônio. Além de tudo, suas histórias ofereciam a mais rica
matéria prima para a literatura e as artes plásticas. Até nossos dias, a mitologia
greco-romana conserva seu status de tesouro cultural.

A Mitologia na Psicologia Analítica
A psicologia analítica desenvolvida por Carl Gustav Jung vê a mitologia como um
fenômeno inerente à psique humana. O conceito que a define não é colocado
aqui como sinônimo de crença errônea característica de uma época histórica de
atraso já superada pela evolução intelectual da humanidade.
A mitologia grega, tal como a conhecemos, com seus mitologemas já estruturados e que atravessaram os séculos, faz parte da história humana, tendo-se transformado em rico material de estudo. O trabalho de análise mitológica – empreendido por Jung, Mircea Eliade, Joseph Campbell, Junito Brandão e outros – pode
ser considerado uma continuação histórica da obra empreendida pelos filósofos
anteriormente mencionados e pelos artistas de todas as épocas.
A psicologia analítica não invalida as reflexões anteriormente feitas; insere-as
numa visão mais profunda e abrangente. Ela reconhece a importância da mitologia para a psique, e seu papel na construção da consciência individual.

Evolução do mito, evolução da consciência
Uma experiência é antes de tudo vivida; depois é classificada em alguma categoria
pré-existente, dentro da qual se ajustará com precisão ou demandará contínuas
correções do enquadramento anteriormente realizado. Caso não encontrasse
categoria pré-existente, a experiência não conseguiria diferenciar-se. Assim sendo, podemos postular a existência de categorias a priori, arquetípicas, primordiais, responsáveis pela origem e desenvolvimento da consciência que temos de
nossas experiências. As primeiras produções arquetípicas nos chegam na condição de mitos, que não são produções da consciência mas que a produzem. Se quisermos entender a evolução da consciência, precisaremos dar atenção aos mitos.
As imagens míticas, sentidas como relevantes, extrapolam as percepções diretas,
representam o mundo e seus desafios. O trovão se torna a experiência sensível da
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ira de um deus invisível. É preciso descobrir por que os deuses estão irados. Será
por alguma ação que me deixou insatisfeito comigo mesmo?
O que é uma impressão global adquire contornos em seus detalhes, juntamente
com a construção da linguagem realizada por uma coletividade. A mesma linguagem que permite o compartilhamento de experiências dá forma aos mitos. Faz sentido supor que todo indivíduo, numa sociedade primitiva, atribuía significado ao
mundo percebido, através do olhar mítico espontaneamente construído dentro do
grupo. Os relatos eram reproduzidos e recriados mediante transmissão oral, rituais
religiosos, registros escritos e expressões artísticas – poesia, música, pintura, teatro.
Despojado de sua suposta verdade literal pela reflexão filosófica, o mito passa a
ser estudado enquanto símbolo – produto de forças inconscientes, que mobiliza a atenção e se apresenta à consciência como algo dotado de grande relevância. O significado simbólico do mito nunca é esgotado por completo. A energia
que acompanha o mito nos obriga, por assim dizer, a olhar para ele e tentar compreender por que nos mobiliza com tanta intensidade.
A psicologia analítica entende a origem e evolução da consciência a partir do
inconsciente, distinguindo o inconsciente pessoal, ligado à história pessoal, e o
inconsciente coletivo, próprio da condição humana, em qualquer tempo e lugar.
Jung conceitua o inconsciente pessoal
[...] como a soma de todos aqueles processos e conteúdos psíquicos capazes de
se tornar conscientes – e que frequentemente o fazem – mas são então suprimidos por sua incompatibilidade e mantidos subliminares (Jung, 1966, §125).

É difícil traçar limites rígidos entre os elementos que surgem da história pessoal e
aqueles próprios da condição humana, porque todo conteúdo pessoal se estrutura sobre bases coletivas. No entanto, há um ponto de transição, no qual o coletivo
se expressa de maneira pessoal. Tomemos como exemplo, a antiga prática ritual
de sacrifícios animais.
A coisa essencial no drama mítico não é a concretude das figuras, nem é
importante o tipo de animal que é sacrificado ou que tipo de deus ele representa. O que importa é que um ato de sacrifício tem lugar, que um processo de transformação está em andamento no inconsciente, do qual o dina-
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mismo, os conteúdos e o assunto são em si mesmos desconhecidos, mas se
tornam visíveis indiretamente à mente consciente ao estimular o material
imaginativo à sua disposição, revestindo-se dele como os dançarinos que se
vestem com as peles de animais, ou os sacerdotes, com as peles de suas vítimas humanas (Jung 1967, §669).

As peles de animais e das vítimas humanas, das quais se revestem os dançarinos e os sacerdotes, neles evocam imagens impactantes, investidas de forte carga emocional, de cuja função e significado eles têm, no máximo, um vago vislumbre. A evocação dessas imagens, durante ou após a prática ritual, cria os tijolos
– por assim dizer – que contribuirão para o edifício da consciência. Lembremos
que, para a psicologia analítica, as imagens são símbolos porque fazem a conexão entre as dinâmicas inconscientes e a consciência. Na base mais profunda de
qualquer representação, em última análise, sempre se encontra um arquétipo,
uma tendência primordial inconsciente, comum à espécie humana. O arquétipo
somente se mostra à consciência por meio do símbolo, que faz o vínculo entre o
inconsciente coletivo e as imagens que o expressam.
A dimensão simbólica é uma importante característica da grande arte. Como já
foi dito, quando a arte dá vazão a uma energia que procede do inconsciente coletivo, atinge o status de símbolo e conquista um reconhecimento universal. A arte
pode também receber contribuições do inconsciente pessoal, porém neste caso
elas são “turvas”, segundo Jung,
[...] e sua predominância, longe de fazer com que uma obra de arte se torne
símbolo, meramente a transforma num sintoma. Podemos deixar esse tipo
de arte, sem dano ou pesar, aos métodos purgativos empregados por Freud
(Jung, 1966, §125).

Algo similar ao que acontece com a espécie desde tempos imemoriais ocorre com
a criança, pois ela constrói sua consciência reeditando – em forma compactada e
individualizada – os trajetos da humanidade.
A predominância acentuada de elementos mitológicos na psique da criança
nos dá uma clara indicação do modo pelo qual a mente individual se desenvolve a partir da “mente coletiva” da primeira infância [...] (Jung, 1961, §520).
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As referências mitológicas que encontramos nas crianças são também encontradas na demência precoce e nos sonhos (Jung, 1961, §521). A energia dos mitos e dos
sonhos permanece guardada dentro das imagens ali expressas, até que seu simbolismo seja suficientemente reconhecido. A consciência não cria mitos, mas é
criada no processo de vivência, evocação e organização dos conteúdos simbólicos
projetados pelo inconsciente.
Nada poderia ser mais equivocado do que assumir que um mito é algo “deliberado”. Ele vem à existência por vontade própria, como se pode observar
em todos os produtos autênticos da fantasia, particularmente nos sonhos. É
a hybris da consciência que supõe tudo derivar de sua primazia, apesar de a
consciência mesma demonstravelmente provir de uma psique inconsciente
mais antiga (Jung, 1970, §836).

Os mitos multiplicam-se na mesma proporção em que novas questões são formuladas pelas culturas onde nascem. A riqueza dos mitos revela a complexidade da
psique. Assim, os mitos são fonte de conhecimento sobre a psique, a sociedade e o
mundo (Alvarenga, p. 35). Em seus estudos sobre mitologia, a autora citada enuncia
alguns pressupostos, a dois dos quais damos aqui especial destaque: as histórias de
vida das personagens míticas são expressões arquetípicas de estruturas primordiais
presentes nas personalidades de todos os seres humanos; essas histórias servem
à compreensão da psique e são recurso de amplificação para o entendimento de
expressões psíquicas como sonhos, fantasias, visões, comportamentos e atitudes.
Ao nos aproximarem de nossas raízes, os mitos destacam nossa condição coletiva de pertencimento à humanidade, pela semelhança entre as expressões míticas
de diferentes povos. A história cultural pode ser rastreada mediante as balizas da
mitologia de cada cultura.
[...] os mitos e os símbolos [...] podem surgir por si próprios em cada canto
da terra e ainda assim são idênticos, porque moldados a partir do mesmo
inconsciente humano universal, cujos conteúdos são infinitamente menos
variáveis que as raças e os indivíduos (Jung, 1971, §193).

A expressão mítica – enquanto produção que varia de acordo com a cultura, o grupo ou o indivíduo – desempenha outro papel diferenciador importante: a constru-
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ção de uma identidade. Os mitos nos aproximam de nossas raízes e nos diferenciam; agrupam-nos e nos distinguem; ajudam-nos a reconhecer nossa dimensão
coletiva e nossa expressão individual.
As imagens arquetípicas nos mitos, nos sonhos e na arte são produtos naturais, pois
a alma é tão natural quanto o corpo. Sem a participação do corpo, a emoção decorrente da forte carga energética do mito não seria a mesma. Reduzido o relato a um
enredo básico, como ocorre em grande parte dos resumos disponíveis no mercado,
o mito perderia grande parte de seu poder de impacto sobre a consciência.
Todas as construções mentais que fazemos ou adotamos para representar o mundo, na medida que nos mobilizam, são da natureza do mito, independentemente de corresponderem ou não a dados objetivos. Se a imagem do big-bang me
empolga, se ela me causa a impressão de estar em contato com a força de uma
realidade primordial, então ela age em mim como um mito, tenha ou não ocorrido essa grande explosão. A consciência é mobilizada em resposta às imagens
energizadas e nela projetadas pelo inconsciente.
O estudo da mitologia nos ajuda a identificar os grandes temas e subtemas que
nos atingem e que se nos apresentam como relevantes.

Grandes temas da mitologia e algumas implicações
analíticas
As histórias contadas na mitologia, no folclore, nas lendas, nos contos de fadas,
nos sonhos dos pacientes em análise, em todas as produções espontâneas do
inconsciente apresentam uma infinita variedade de enredos. Mas estes podem
ser agrupados em categorias mais amplas, as quais, por sua vez, desembocam em
grandes temas abrangentes, como os pequenos cursos d’água que vão alimentar
os riachos, passam a fazer parte de rios maiores e, no final, são contidos no grande oceano. Usando outra metáfora, podemos imaginar as folhas de uma grande
árvore, ligadas a pequenos ramos agrupados em torno de ramos maiores até chegarmos ao tronco firmemente instalado no solo.
Apresentaremos sucintamente algumas das grandes categorias em que pode se
agrupar a multiplicidade dos conteúdos míticos e faremos algumas correlações
com a análise.
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Origem e término
Provavelmente todos os povos primitivos tinham suas explicações acerca dos
começos. Como surgiram o tempo e o espaço, o céu e a terra, o dia e a noite, as
estrelas, as árvores, os animais, os homens, as plantações, as estações, os sentimentos, as guerras, os usos e costumes, e como essas coisas irão terminar – são
questões abordadas em milhares de histórias ao redor do mundo.
“Donde vem isto? Aonde isto vai dar? Como eu me tornei quem sou hoje? Por
que precisamos perder pessoas que amamos e, ao final, abrir mão de nossa própria vida?” Muitos pacientes se fazem essas perguntas e outras semelhantes, em
busca de sentido e orientação, em situações especiais da vida. Os sonhos, as fantasias, a imaginação ativa, os mitos, a espiritualidade podem auxiliar o paciente
a não fugir de tais questões, a não dissociá-las, mas a transformá-las em fonte de
significado e sabor.

Jogo de opostos
Um caos inicialmente indiferenciado vai se organizando em pares de opostos:
multiplicidade e unidade; confusão e ordem; luz e escuridão; acima e abaixo;
direita e esquerda; dentro e fora; antes e o depois – unidos e separados pelo agora. Forças opostas em luta põem em movimento todas as coisas.
O cavalo negro Apaosha também tem este sentido na antiga canção persa Tishtriya, onde ele bloqueia o lago de chuva. O cavalo branco, Tishtriya, faz duas tentativas fúteis de vencer Apaosha. Na terceira tentativa, ele consegue, com a ajuda de Ahura-Mazda. Logo depois, abrem-se as
comportas do céu e a chuva fertilizadora derrama-se sobre a terra. Neste simbolismo podemos ver muito claramente como a libido luta contra a
libido, o instinto contra o instinto, como o inconsciente está em conflito
consigo mesmo, e como o homem mitológico percebia o inconsciente em
todas as adversidades e contrariedades da natureza exterior, sem jamais
suspeitar que estava olhando para o pano de fundo paradoxal de sua própria consciência (Jung, 1967, §395).

De início conseguimos extrair algum sentido das contradições do quotidiano, interpretando-as com auxílio de figuras polarizadas, que surgem do inconsciente coleti-
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vo: deuses e demônios, salvadores e criminosos, magos, bruxas, fadas e lobisomens.
Diante de nossas polarizações psíquicas, é comum valorizarmos um lado e nos
tornarmos praticamente cegos a respeito do outro. Quando as duas polaridades
aparecem nos sonhos e o paciente se confronta com expressões da própria sombra, pode ter dificuldade em aceitar a conclusão óbvia de existir nele algo que julgava inadmissível. A idealização assumida pelo ego pode gerar angústia em face
das evidências sombrias que se lhe apresentam como fazendo parte de sua realidade. A mitologia, nesses casos, pode auxiliar o paciente a compreender que
algumas de suas inclinações aparentemente anômalas fazem parte da condição
humana, que não faz sentido ele se sentir inferior por reconhecê-las em si próprio
e que o exercício de sua liberdade é enriquecido por uma consciência mais ampla
de suas tendências opostas.

Tempo profano e tempo sagrado
Em nosso viver quotidiano, há por assim dizer duas espécies de tempo: o tempo profano, mensurável, marcado pelos dias e noites, pela sequência das estações, subdividido em horas, minutos e segundos, agrupado em meses, anos, séculos e milênios, organizado pela consciência, ditado pelo fluxo que vai das causas
aos efeitos; e o tempo sagrado, feito de um eterno presente, no qual se encontram simultaneamente as origens e os fins, os grandes acontecimentos revisitados, revividos e transformados por meio dos rituais e das celebrações.
É o tempo profano que permite compreender logicamente a relação entre os
acontecimentos em função de sua sequência ou simultaneidade. A partir de antecedentes inalteráveis, vão sendo feitas escolhas presentes em função de forças
atuantes no agora, entre as quais se inclui a intencionalidade ligada às imagens
que desenham o futuro.
O tempo sagrado, conforme bem salienta Alvarenga (2010, p.38) faz o vínculo
entre a intemporalidade do inconsciente e a consciência. Ao criar um vínculo
entre o inconsciente e a consciência, o tempo sagrado situa-se no campo simbólico. Nele, o passado e o futuro constituem uma realidade maleável, acessível
a transformações que transcendem o tempo profano. A visão de futuro, no tempo sagrado, produz consequências presentes, invertendo a sequência do assim
chamado tempo objetivo. O tempo sagrado transforma o transitório em eterno a
cada vez que um acontecimento marcante é revivido, mas essa “eternidade” não
se confunde com fixidez, pois permite a mudança no seio do eterno presente.
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As hierofanias vegetais deram-nos ocasião para sublinhar quanto o lugar da
festa da primavera no calendário é variável. Também mostramos que o que
caracteriza esta festa da primavera é a significação metafísico-religiosa do
renascimento da natureza e da renovação da vida, e não o fenômeno “natural” da primavera como tal (Eliade, 2006, p.315).

O que é uma contradição para a consciência objetiva pode se tornar paradoxo
criativo no mundo simbólico. Esse fato possui profundas implicações no processo de análise vivido pelos pacientes. Sob a repetição de um ritual ou na revivência
de um relato significativo, ocorre, a cada vez, dentro do tempo sagrado, uma nova
expressão dos arquétipos subjacentes. “As crenças num tempo cíclico [...] atestam
sobretudo o desejo e a esperança de uma regeneração periódica do tempo passado da história” (Eliade, 2006, p.330).

O herói e a descida ao mundo inferior
O homem ou a mulher que se situa no centro da ação de um mito com frequência enfrenta situações de impasse às quais sucumbiria a maior parte dos mortais,
e desafios que requerem uma ou mais qualidades extraordinárias, como força,
coragem, inteligência, astúcia, engenhosidade, beleza, bondade, malícia, trapaça,
criatividade. O herói civilizador dá origem a reinos, impérios, traz algum conhecimento especial, luta contra poderosas forças do mal e chega a pagar sua audácia com a própria vida.
Alguns dos motivos bem conhecidos são: as figuras do Herói, do Redentor,
do Dragão (sempre ligado ao Herói, que precisa superá-lo), da Baleia ou do
Monstro que engole o Herói. Outra variação do motivo do Herói e do Dragão é a Katabasis, a Descida para dentro da Caverna, a Nekyia [consulta aos
mortos]. Vocês se lembram da Odisseia, onde Ulisses desce ad ínferos [ao
mundo inferior] para consultar Tirésias, o vidente. Esse motivo da Nekyia se
encontra em todo lugar na antiguidade, e praticamente ao redor do mundo.
Ele expressa o mecanismo psicológico da introversão da mente consciente
nas camadas mais profundas da psique inconsciente (Jung, 1980, §80).

Assim como a entrada na caverna e a consulta aos mortos aludem psiquicamente ao mergulho no inconsciente, o mesmo arquétipo também pode se revestir de
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outras imagens como: a descida ao mundo inferior, a passagem pelo labirinto e a
volta ao útero.

Morte e renascimento
O pôr do sol ao término do dia e o novo alvorecer do dia seguinte; o inverno
que desfolha as árvores, desnuda os seus galhos e cobre a relva com uma espessa
camada de neve, seguido pela primavera, em que a vida ressurge com toda a sua
exuberância; a sucessão dos ciclos em que a morte precede e segue a manifestação da vida inspiram mitos de destruição e reconstrução, morte e renascimento,
em todas as sociedades humanas. Tais imagens, na vida psíquica individual, costumam simbolizar importantes momentos de transformação, quer pelo abandono de antigos padrões, quer pelo anúncio de novas possibilidades.
O apego a uma realidade pela segurança que oferece, ou até mesmo por força do
hábito, costuma traduzir-se em medo da mudança, em sentimento de perda diante da passagem do tempo, com todas as ameaças associadas ao arquétipo da morte. As imagens do renascimento, em grande parte das situações, tem o potencial
de substituir uma visão estreita e angustiante ligada à imagem da morte por uma
compreensão ampliada em que o processo de transformação anuncia um novo
vir a ser.

Fecundação da terra pelo céu.
A renovação da vida se mostra na planta nova que vem substituir a que secou, nas
planícies que novamente se revestem de cores exuberantes depois da cinzenta
monotonia da seca, nos rios que de tempos em tempos pululam de peixes e oferecem um verdadeiro banquete às aves. As menores formas de vida revelam-se
dependentes das grandes mudanças meteorológicas que marcam o ciclo das estações. O sol escaldante da estação seca é substituído por nuvens, ventos, relâmpagos, chuvas, torrentes e um novo festival de vida. Por séculos e séculos, as populações assistiram a esse casamento do céu com a terra e o associaram com os ciclos
da fertilidade em todos os níveis.
Este é, sem dúvida, um tema arquetípico de amplas ressonâncias em todas as culturas de todos os tempos. As imagens alusivas à sexualidade mostram-se apropriadas para a expressão das forças primordiais que fazem a vida ressurgir periodicamente. Não cabe aqui generalizar se essas imagens devem ter um sentido literal
imediato, se traduzem a manifestação de um impulso sexual ou se possuem um
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significado mais amplo, até mesmo coletivo. É a consideração, em cada caso, das
circunstâncias particulares juntamente com os fenômenos grupais e coletivos,
que vai apontar para os possíveis significados de uma tão rica simbologia.
Desde tempos antigos, a tempestade de raios e trovões teve o significado de
um ato de fecundação da terra, é a coabitação do Pai Céu com a Mãe Terra,
em que o relâmpago assume o papel do falo alado (Jung, 1961, §507).

A associação entre a presença do sol e o despertar da natureza, entre a sensação do
vento e o movimento das árvores sugere à mente primitiva a existência de ação à
distância, uma influência mágica entre as coisas da natureza, pela ação de alguma
divindade, mediante forças invisíveis. Surge uma visão de mundo mais integrada,
que evita o sem-sentido das impressões dissociadas, não de um modo intencional, porém sob a imposição de uma necessidade psíquica inata e sob a orientação
de imagens primordiais dotadas de universalidade, capazes portanto de integrar
uma realidade plural numa visão unificada. Assim, o simbolismo sexual se estende a um grande número de fenômenos relacionados à renovação da vida.
Mas o povo primitivo, que, à semelhança dos antigos, faz o mais livre uso
de símbolos fálicos, nunca sonharia em confundir o falo, como um símbolo
ritualístico, com o pênis. O falo sempre significa o mana criativo, o poder de
cura e de fertilidade, o “extraordinariamente potente”, para usar a expressão de Lehmann, cujos equivalentes na mitologia e nos sonhos são o touro, o burro, o romã, a yoni, o bode, o relâmpago, o casco do cavalo, a dança,
a coabitação mágica no sulco, e o fluído menstrual, para mencionar apenas
umas poucas das milhares de analogias. O que subjaz a todas as analogias
e à própria sexualidade, é uma imagem arquetípica, cujo caráter é difícil de
definir, mas cujo equivalente psicológico mais próximo é, talvez, o símbolo-mana primitivo (Jung, 1966b, §340).

As imagens sexuais nos sonhos trabalhados pela terapia precisam ser olhadas
dentro do amplo espectro de possibilidades dado pelos dinamismos da vida na
situação particular da pessoa em análise. Se a vida pessoal é o lugar de manifestação dos conflitos, se a vida sexual do indivíduo apresenta sinais de disfunção,
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é nesse âmbito que a interpretação do material precisa se situar. Imagens semelhantes poderiam comparecer nos sonhos de pacientes cuja vida afetivo-sexual
é bastante bem resolvida e requerer associação em nível mais amplo, a fim de se
identificar a natureza da temática envolvida. Um funcionário bem situado economicamente, com uma vida familiar estável, pode estar atravessando um período
de aridez existencial, revelada em sonhos compensatórios carregados de simbologia sexual, que não se referem estritamente a sexo mas traduzem a necessidade
de um modo de vida mais apaixonante e prazeroso.

Quaternidade (quadrado, cruz), rotação (círculo, esfera)
“O processo de centramento é, em minha experiência, o clímax nunca ultrapassável do desenvolvimento integral, e se caracteriza como tal pelo fato de trazer consigo o maior efeito terapêutico possível” (Jung, 1969, §401). Opõe-se à dispersão,
á cisão, à perda do sentido. Uma realidade sem interações equivaleria ao nada,
seria simplesmente inconcebível. O centro é o aqui-e-agora que liga o antes com
o depois, o que está acima com o que está abaixo, o que está adiante com o que
está atrás, o que se acha em qualquer lado com o que se encontra no lado oposto, este lugar com todos os outros lugares. O centro é a imagem daquilo que une
todas as coisas. A capacidade de dar sentido ao presente mediante a conexão do
que é atual e simultâneo com o que é registro de memória e com as possibilidades do que está por vir transforma cada um de nós num microcosmos, eterno a
cada momento. Ao mesmo tempo, vemo-nos como partes de unidades maiores e
nos reconhecemos integrantes da humanidade, do mundo e do universo. O mal,
a doença e o crime são rupturas, quebras dos elos, inchaço de uma parte às custas
do emurchecimento de outra, desproporções, compensações, exageros que ocupam o lugar do que é negado. Entre diferentes aspectos de nossa realidade, fazemos algumas associações que se mostram válidas à luz das evidências disponíveis, e outras inadequadas, potencialmente disfuncionais, cujo efeito tende a ser
a desorientação.
Ninguém pode arrogar-se o mérito de ter conquistado a completude. Cada um de
nós se encontra, a cada momento, num ponto entre os extremos da parcialidade
e da completude, da desordem e da organização. O processo evolutivo se dá no
caminho em direção à totalidade integrada, percurso que abrange todos os avanços e retrocessos parciais. O desafio é não perder sinais importantes que servem
de orientação durante esse trajeto.
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O mito na análise e a análise do mito
Se houve algum conhecimento consciente de motivos mitológicos dignos
de nota em meus pacientes, isto é de longe ultrapassado pelas engenhosidades da fantasia criadora. Em geral, meus pacientes tinham somente um
conhecimento mínimo de mitologia (Jung, 1969, §401).

O processo analítico nasce nos domínios da consciência, pois é a partir dela que a
necessidade é reconhecida, muito antes ainda de ser plenamente decifrada. Mesmo que a sequência do trabalho se vá definindo de maneira espontânea, os assuntos tratados têm – como é óbvio – um lado consciente, a partir do qual o terreno
desconhecido é explorado.
As nossas ações diuturnas são conduzidas a partir de uma leitura e interpretação
da realidade realizada por um sofisticado sistema sensorial e conceitual. O tempo é lido com auxílio dos ciclos de luz e sombra e é medido por meio do relógio e
do calendário. As atividades se distribuem no tempo e no espaço, na vida social e
privada, dentro de um programa organizado até certo ponto, com uma boa dose
de previsibilidade, visando à satisfação de nossas necessidades, com uso da energia de forma racional e com o mínimo de desperdício.
Viver num mundo sensorial, pensado, organizado, consciente, é trabalhoso e
demorado. Com certeza a lógica seria bastante ineficiente se fosse o nosso único
recurso e tivesse que ser aplicada a todas as situações antes da prática de qualquer
ação. A mais simples das atitudes acabaria perdendo o seu momento propício
diante da exigência de um exame tão longo e complexo. Juízos de valor, apoiados nos sentimentos, bem como uma visão de totalidade, necessariamente fazem
parte de nossos “instrumentos de navegação”.
Uma verdade que apela para o testemunho dos sentidos pode satisfazer a
razão, mas nada oferece que mova nossos sentimentos e os expresse, dando
sentido à vida humana. Contudo, é o sentimento que, no mais das vezes, é
decisivo em matéria de bem e mal, e se o sentimento não vem em auxílio da
razão, esta costuma ser inefetiva. Acaso a razão e as boas intenções nos salvaram da Guerra Mundial, ou alguma vez nos salvaram de qualquer outra
estupidez catastrófica? (Jung, 1969, §683)
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Embora os sentimentos possam ser reconhecidos e identificados pela consciência,
as suas raízes penetram fundo na história pessoal e a ultrapassam, fazendo parte da
condição humana e se estendendo para aquém e para além dela. Uma revisão, mesmo superficial, dos aspectos conscientes, racionais do quotidiano de uma pessoa é
com certeza de grande importância para um estilo de vida ao mesmo tempo adaptável e criativo, mas não é suficiente para satisfazer nosso anseio por significado.
O mundo racional, com sua impressionante amplitude, continua sendo uma faixa
muito estreita entre o que precede a razão e o que a ultrapassa. Chamamos de irracional ao que não se encontra nos domínios da razão, e não apenas ao que a ela se
opõe. O que não tem sentido faz parte do irracional, mas a parte irracional do universo é infinitamente mais vasta que o estreito domínio do sem-sentido.
Para o leigo que fez o seu máximo na esfera pessoal e racional da vida e ainda não encontrou significado e satisfação aí, é imensamente importante ser
capaz de entrar numa esfera de experiência irracional. [...] A menor das coisas com um sentido é sempre mais valiosa na vida que a maior das coisas
sem ele (Jung, 1966b, §96).

Quando os recursos da racionalidade e do bom senso falham em oferecer a perspectiva de um viver cheio de significado, e tudo parece ressecar-se, a mesma vida
que produziu a razão oferece toda a sua apaixonante riqueza, desde que a vontade não a bloqueie com sua pretensão à onipotência. O mundo mítico faz a ponte
entre a “consciência desamparada e as ideias-força do inconsciente”. A “verdade
mitológica só pode ser captada pelas intuições da fé ou pela psicologia, e nesse caso, embora possa haver insight, ele permanece inefetivo, a menos que seja
apoiado pela experiência” (Jung, 1970b, §751).
O trabalho demandado pelo inconsciente pode parecer aleatório e desorganizado. Entretanto, como em toda “escavação” ou “alpinismo”, é possível percebermos
o nível de profundidade ou de altura em que nos encontramos a cada momento
de nossa aventura. Jung propõe o trabalho com a sombra como o início natural do
confronto com o inconsciente.
Como afirmei, o confronto com o inconsciente costuma começar no reino do inconsciente pessoal, isto é, dos conteúdos adquiridos pessoalmente,
que constituem a sombra, e dali conduz a símbolos arquetípicos que repre-
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sentam o inconsciente coletivo. O objetivo da confrontação é abolir a dissociação. A fim de alcançar essa meta, ou a própria natureza ou a intervenção
médica precipita o conflito de opostos, sem o qual nenhuma união é possível. Isto significa não só trazer o conflito para a consciência; também envolve uma experiência de um tipo especial, qual seja, o reconhecimento de um
outro estranho em nós mesmos, ou a presença objetiva de outra vontade
(Jung, 1967b, §481).

O convívio social não pode esperar pelo tempo necessário ao desenvolvimento
natural da consciência ética, mas depende da imposição de padrões de conduta,
ainda antes que suas implicações sejam mais amplamente conhecidas e fundamentadas pelo indivíduo. A adoção de comportamentos prescritos, a desconsideração de certos impulsos, impõem-se como condição sine qua non da convivência. Com isto, muito material valioso é jogado na sombra e precisa ser, mais tarde,
identificado, compreendido, resgatado, lapidado e integrado ao potencial total
do indivíduo. O alvo é sempre o mesmo: resgatar a inteireza perdida. A sombra
surge do inconsciente sob aspectos que nos deixariam envergonhados, culpados,
constrangidos. As imagens oníricas acompanhadas de sentimentos semelhantes
a esses indicam prováveis dinâmicas sombrias dentro de nós, a demandarem integração, a pedirem que nos fortaleçamos por meio do banho no sangue do dragão,
ou da amizade com nossa fera, ou pela descoberta da temível caverna que abriga um tesouro.
Em maior profundidade que a sombra, encontra-se o arquétipo da anima, imagem feminina, que é a morada das forças da natureza, dos divinos poderes de criação, do mistério promissor, do encantamento e ameaça que cercam o desconhecido. Diante dela, que habita em níveis altos e profundos, o herói se sente fascinado
e assombrado, audaz e inseguro. Esses estados despertam sua atenção, deixam-no
intensamente alerta, expõem-no a importantes descobertas e também ao risco de
sentir-se capturado e devorado.
... a anima é bipolar e pode, portanto, aparecer como positiva num momento e negativa no momento seguinte; ora jovem, ora velha; ora mãe, ora donzela; ora uma boa fada, ora uma bruxa; ora uma santa, ora uma prostituta. Além dessa ambivalência, a anima tem também conexões ocultas com
os “mistérios”, com o mundo das trevas em geral e, por essa razão, com fre-
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quência tem um matiz religioso. Sempre que emerge com algum grau de
clareza, ela tem uma relação peculiar com o tempo: como regra, é mais ou
menos imortal, por ser intemporal (Jung, 1968, §356).

O homem completamente identificado com a psique coletiva seria um mero
espécime equivalente a todos os outros, sempre substituível ao longo das gerações. Mas sobre as bases coletivas, existe a oportunidade da diferenciação, da unicidade, da individuação. Sem negar o que há de coletivo em nós, damo-nos conta
de uma realidade singular, de nossa irrepetível identidade. Em termos da mitologia, a identificação com a psique coletiva equivale a se deixar devorar pelo monstro, enquanto que a vitória sobre o dragão dá acesso a uma vida significativa, ao
tesouro, à joia de inestimável valor.
O encontro com o mago, com a deusa, com o velho sábio; o achado da pedra preciosa, do talismã encantado, da planta que traz a imortalidade, do cálice sagrado
que recolheu o sangue de Cristo; o casamento do rei e da rainha, – todas essas são
imagens de plenitude, do alvo para o qual caminhamos e do qual podemos nos
aproximar, sem nunca alcançá-lo em definitivo.
[...] seria um malentendido supor que as imagens de fantasia do inconsciente possam ser usadas diretamente como uma revelação. Elas são apenas
material bruto, que, a fim de adquirir sentido, precisa primeiro ser traduzido na linguagem do presente. [...] ... o homem histórico, universal em nós
dá as mãos ao homem recém-nascido, individual. É uma experiência que se
aproxima muito daquela do primitivo, que simbolicamente se une com o
ancestral-totem partilhando do festim ritual (Jung, 1969-§738).

O mito não é literal nem merece ser descartado. Os acontecimentos de nossa
vida, situados no tempo e no espaço, adquirem nova vitalidade quando são descobertas analogias com enredos e personagens míticos, mas não perdem por isso
a clareza com que a consciência os ilumina.
Cada conteúdo da análise parte do indiferenciado, ou volta ao indiferenciado por
meio da dissolução temporária das formas antigas. José sente-se frustrado por
não ser amado por Joana, a quem ele ama intensamente. Quando olha para a
própria dor, descobre que vive um desejo não atendido, supõe que talvez ele não
esteja sendo compreendido, ou que pode não ter, diante de Joana, o valor que ela
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tem diante dele. Ela sequer parece vê-lo. Ele passa a sentir-se uma coisa, a petrificar-se, a não existir – como aconteceu a Eco ao encontrar somente o silêncio de
Narciso. Tudo parece perder sua importância, sumir e deixar um doloroso nada.
O mito – principalmente quando se manifesta espontaneamente, em sonho, na
imaginação ativa, na expressão plástica, na associação de imagens e de palavras,
– pode favorecer uma descoberta nova e decisiva. Neste caso, José percebe, com
auxílio do mito de Eco e Narciso, que está se alienando de si mesmo ao depositar
em Joana o poder de dizer quem ele é – ou melhor – o poder de dizer se ele é. O
foco, antes voltado somente para a mulher amada e para cada um de seus gestos,
é enfim aberto para incluir o que até então estava sendo relegado ao esquecimento – a própria individualidade.
Cada experiência vivida pode ser considerada, na análise, como um mito contendo um ou mais símbolos. A análise faz um contraponto às unilateralidades da
consciência, convidando-a a se expandir, revelando-lhe algo. O reconhecimento
do mito nos acontecimentos do quotidiano oferece ao indivíduo a oportunidade
de reconhecer opiniões cristalizadas e de transformá-las numa visão fluente sintonizada com a realidade; de identificar padrões emocionais e de comportamento; e de integrar a consciência em algo maior que ela.
A análise, valendo-se do mito, abre a expressão de um indivíduo para novas possibilidades contidas implicitamente em seu potencial até então inexplorado. Não
cabe confundir mito com fato, nem tentar desmenti-lo, mas ver nele a possibilidade de realizar um trabalho de elaboração, com o fim de expandir a consciência
e integrá-la à totalidade do ser.
Recebido em 27 de fevereiro de 2018. Aprovado em 19 de março de 2018.
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Resumo

Palavras-chave

Biografia de Erich Neumann (1905/1960), um expoente teórico
da psicologia analítica. Seu frutífero relacionamento com Jung
resultou em grande quantidade de obras criativas e importantes para a psicologia profunda. Neumann era um sionista
atuante e abraçou suas raízes judaicas, estudando as tradições
de seu povo. Viveu tempos turbulentos pela perseguição nazista e participou da criação do estado de Israel.

Tzadik, hassidismo, Shekinah,
o mal, nova ética, Eranos,
criatividade.

E

rich Neumann (1905-1960), psicólogo e escritor alemão, foi um dos mais
atuantes seguidores e teóricos da psicologia analítica. Jung e Neumann
mantiveram uma relação de amizade que perdurou até a morte precoce
deste último. Para ele, Jung era a grande inspiração no campo da Psicologia profunda. Neumann produziu muitas contribuições originais e expressivas tais como
A Grande Mãe (1955), História da origem da consciência (1954) e Psicologia profunda
e nova ética (1949), dentre outras.
Muito do que se sabe sobre a relação entre Jung e Neumann veio a público por
ocasião da publicação das cartas entre os dois analistas, em 2015. Cartas essas, que
foram compiladas e editadas por Martin Liebscher sob o título Analytical psychology in exile – the correspondence of C. G. Jung and Erich Neumann. Essa correspondência, que aconteceu entre os anos de 1933 e 1960, revelou o tremendo respeito que Jung teve por seu amigo e a capacidade de Neumann em compreender em
profundidade os conceitos fundamentais da psicologia analítica. A maior parte
dos anos em que aconteceu essa profícua relação foram imensamente turbulentos, principalmente para os judeus europeus como Neumann, devido à política
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de perseguição que vigorava na época. Apesar dos problemas
sociais e políticos por que a Europa atravessava, Jung e Neumann mantiveram contato, por meio de cartas, ao longo dos
anos de caos (com exceção daqueles em que aconteceu efetivamente a Segunda Guerra Mundial). De fato, aprofundaram
e ampliaram significativamente o diálogo, apesar dos tempos
difíceis após o Holocausto, a fundação do estado de Israel e o
início da guerra fria (Shalit; Stein, 2016b).
Terceiro filho de Eduard e Zelma, comerciantes judeus, Erich Neumann nasceu em Berlim, no ano de 1905. O jovem Erich
levou uma vida estudantil ativa e produtiva. Seu grande amigo
Gerhard Adler (1904-1988), um atuante analista junguiano, o descreve como apaixonado pela filosofia, pela arte e poesia (Liebscher, 2015). Nessa época, o jovem Neumann já se preocupava com
os graves problemas do pós-primeira guerra mundial, principalmente com as questões que afligiam o povo judeu, como a perseguição política e a necessidade da criação de um estado judeu.
A criatividade de Neumann encontrou sua expressão inicial
na literatura. Escreveu poesias desde 1921 até 1929. Estudou na
Universidade de Berlim, onde cursou psicologia, filosofia, pedagogia, história das artes, literatura e estudos semíticos (19231926). Em 1926, foi a Nuremberg para concluir seus estudos de
filosofia e psicologia na Universidade de Erlangen, com dissertação sobre a filosofia linguística mística de Johann Arnold Kanne
(1773-1824), mitologista e professor de línguas orientais.

Paula Costa Franco
Esteves
(Brasil), psicóloga, é membro
da Sociedade Brasileira de
Psicologia Analítica (SBPA) e
da International Association
for Analytical Psychology
(IAAP), especialista em terapia
de casal e família. Atende em
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de Araraquara-SP e promove
cursos relacionados à psicologia
Junguiana. Também coordena
grupos de estudos e supervisão.
E-mail:
paulafesteves@yahoo.com.br

Seu crescente interesse pela psicanálise e psicoterapia levou-o a embarcar no estudo da medicina na Friedrich-Wilhelms-University em Berlim. Apesar de completar seus estudos, não
conseguiu realizar sua pós-graduação. As leis de raça que os
nazistas implementaram na época impediram-no.

O encontro com Jung
O ano de 1933 foi de transformação em sua vida de muitas
maneiras. Ao contrário de seu pai, Erich era um sionista dedi-
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cado e já estava preparado para deixar a Alemanha com sua esposa Julie, quando
Hitler assumiu o poder em janeiro de 1933. No final desse mesmo ano, juntamente com o filho de um ano, Micha, a família abandonou a Alemanha, por questões
de segurança, com destino à Palestina.
Sua primeira parada foi em Zurique, para se encontrar com C. G. Jung. Quando
Neumann conheceu Jung, no outono de 1933, o suíço tinha cinquenta e oito anos,
trinta anos a mais do que ele. Conhecedor das obras de Jung e Freud, descobertos durante os anos estudantis, Neumann ficou impressionado com o trabalho de
Jung. Em seus últimos anos de vida, ressaltou como a experiência com Jung, nos
sete meses em Zurique transformou profundamente sua vida. Ele manteve sessões de análise com Jung até a primavera de 1934. Na avaliação de Jung, Neumann,
apesar do breve período de análise, estava apto a assumir seu primeiro paciente.
A brevidade de treinamento era uma prática comum no início do movimento psicanalítico (Liebscher, 2015).
Em uma entrevista feita para a revista acadêmica Depth Insight, Lance Owens, um
dedicado professor e estudioso da psicologia junguiana, fala sobre o relacionamento entre Neumann e Jung. Ele afirma que, quando Neumann chegou a Zurique, ele
não estava apenas buscando análise, ou treinamento analítico. Ele confessaria mais
tarde a Jung que estava procurando um tzadik. (Owens, 2016a). Tzadik é o título
conferido a uma pessoa considerada mestre ou guia espiritual. Durante a busca por
suas raízes judaicas, Neumann também pesquisava o Hassidismo, um movimento
surgido no século XVIII, baseado na renovação e na energia espiritual.
Em Jung ele, aparentemente, encontrou um tzadik, um líder com capacidade de
enxergar o mundo de forma profunda, tal qual ele via. Neumann percebeu que a
psicologia analítica de Jung, sua descoberta sobre a psique objetiva, poderia oferecer um caminho para que pudesse aprofundar os valores e os significados de sua
herança judaica. É lógico que o relacionamento com um tzadik não é fácil. Inevitavelmente, às vezes era muito decepcionante, principalmente no que dizia respeito
às questões judaicas as quais Neumann percebia não serem tão “claras” para Jung. É
importante considerar, porém, que, de certa forma, ele influenciou Jung no conhecimento e compreensão da profundidade mística da tradição judaica, particularmente no que diz respeito à Cabala e ao Hassidismo primitivo (Owens, 2016).
Por ocasião de seu octogésimo aniversário em 1955, Jung deu uma entrevista reconhecendo a importância do estudo da tradição judaica para ele. Declarou que “o
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rabino hassídico Baer de Meseritz, a quem chamaram Maggid, o Grande” foi a
pessoa que “antecipou toda a minha psicologia no século XVIII” (Owens, 2016,
p.1). Maggid foi um mestre à frente do movimento hassídico em 1760.
Jung e Neumann possuíam algumas raízes culturais comuns. Compartilhavam
admiração pelos poetas Goethe, Schiller e Hölderlin, além de terem sido influenciados pelos grandes filósofos alemães, como Kant e Schelling. Tinham, no
entanto, heranças familiares muito distintas. Jung era cristão, protestante suíço,
bastante secularizado como indivíduo, mas com as influências religiosas de sua
cultura e de numerosos pastores e teólogos em sua família. Já o judeu Neumann
cresceu em Berlim, em uma família não muito religiosa, mas, desde jovem, teve
interesse pelos elementos da cultura judaica. Além disso, tinha também simpatia
pelas ideias sionistas sobre uma pátria para os hebreus na Palestina. Apesar das
diferenças de origem, ambos desenvolveram diálogos frutíferos, compartilharam
considerações sobre as profundezas arquetípicas da psique, numa constante e
complexa interlocução entre suas culturas (Shalit; Stein, 2016b).
Stein (2016a) compara o relacionamento entre Jung e Neumann com aquele
vivenciado pelo próprio Jung com Freud. Cada um, Neumann e Jung, se inspirou
em um mestre que o influenciou em sua trajetória profissional e pessoal. Considera que a principal semelhança reside no fato de que ambos mantiveram sua
independência intelectual, apesar das diferenças de opinião com seus mentores.
Porém Jung, na função de tzadik, diferentemente de Freud, era consideravelmente mais encorajador do processo de individuação de Neumann, mesmo com as
inevitáveis diferenças de opinião.
Embora as tensões fossem definitivamente parte da história entre Jung e Neumann, certamente a necessidade de manter contato próximo, e promover colaboração mútua, prevaleceu.
O que desagradava Neumann era a postura de Jung diante do antissemitismo alemão. Segundo entrevista com o filho de Neumann, Micha, para o jornal israelense Haaretz Daily Newspaper (2005), seu pai ficou chocado quando Jung aceitou
presidir a Sociedade Médica Geral de Psicoterapia (sucedendo Kretschmer) em
1933, em plena ascensão do nazismo. Neumann também acreditava que Jung não
compreendia a cultura e a história judaica. Em carta para Jung, ele afirma que
Jung sabia mais sobre a Índia de dois mil anos atrás do que sobre o desenvolvimento do Hassidismo há 150 anos (Liebscher, 2015 - carta 4 N, março-maio de
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1934). Porém, o interesse de Jung era a manutenção da clareza científica independentemente das disputas entre a psicologia judaica e a alemã.
Liebscher (2015) sugere que a relação de Neumann com Jung poderia ser associada a uma imensa “projeção” ou “transferência”. Isto porque Neumann se refere ao
encontro com Jung como um divisor de águas em seu próprio processo de crescimento pessoal.

Na Palestina
A mulher, Julie, e seu filho Micha partiram para a Palestina em fevereiro de 1934.
Erich permaneceu em Zurique, até maio, quando se reuniu com sua família em
Tel Aviv. Sua residência era modesta e pequena e consta que ela, no início de sua
vida profissional, era utilizada como consultório e espaço para palestras e reuniões com intelectuais.

As primeiras impressões de Neumann sobre os habitantes da Palestina
foram decepcionantes. Suas altas expectativas a respeito do povo judeu e
seus sonhos sobre a criação de um estado judaico ideal foram quebrados
durante essas primeiras semanas em Tel Aviv. Como seu filho, Micha Neumann, disse:
O papai pensou que viria aqui e acharia todos os seus bons amigos de Berlim, mas, em vez disso, ele encontrou muita diversidade, pessoas simples,
artesãos, construtores, comerciantes, especuladores, pessoas da Quarta
Aliyah (1924-1931) - não idealistas como os da Segunda Aliyah (1904-1914)
(Liebscher, 2015 p. xviii – tradução livre).

As primeiras levas de imigrantes judeus que chegaram à Palestina (1ª. e
2ª. Aliyah), diferentemente das posteriores, eram de intelectuais de ideias
socialistas que foram os precursores dos kibutzim. Neumann, de turmas
posteriores, sentia-se deslocado neste ambiente de pessoas mais superficiais e menos idealistas, como relata em carta para Jung
Eu considero a situação aqui (na Palestina) como extremamente séria. O
vigor espiritual e idealista originais que construíram o país, o núcleo do
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movimento trabalhista e os assentamentos agrícolas, estão sendo empurrados para trás por uma onda invasiva de judeus de negócios sem discernimento, egoístas míopes que vieram para cá simplesmente por causa de uma
oportunidade econômica (Liebscher, 2015 – carta 5 N, junho-julho de 1934
p.16,17 - tradução livre).

Por outro lado, admirava e enaltecia os que trabalharam nos bastidores para a formação da base da nação judaica:
Nós somos alemães, russos, poloneses, americanos, etc. Que conjuntura
interessante será quando toda a riqueza cultural que trazemos conosco for
realmente assimilada pelo povo judeu (Liebscher, 2015 – carta 5 N, junho-julho de 1934 p.18 - tradução livre).

Preocupava-se, porém, com o futuro de Israel. Acreditava que se, por um lado, a
grande capacidade dos imigrantes em assimilar a diversidade cultural criava fatos
novos e positivos, por outro lado desencadearia a sombra.
Eu realmente temo que todos os nossos instintos reprimidos, todos os nossos desejos de poder e vingança, toda a nossa falta de atenção e brutalidade oculta surjam aqui. De fato, o desenvolvimento contínuo dos judeus fracassou precisamente porque, de um lado, eles estavam unidos em um laço
coletivo-religioso e, de outro, estavam sob a pressão de outras nações como
indivíduos (Liebscher, 2015 – idem – tradução livre).

O arquétipo da Terra
Logo que chegou a Tel Aviv, em 1934, Neumann escreveu para Jung sobre essa sua
decepção com o povo judeu na Palestina. Porém, encontrou um alento: a conexão com a terra, com sua força arquetípica. Nessa carta, ele descreveu um sonho:
A anima apareceu bonita e marrom, surpreendentemente africana, impenetrável, dominadora – relacionando-se fraternalmente com vários animais, uma pantera, um elefante, um cavalo selvagem, um rinoceronte –
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essa era a imagem (Liebscher, 2015, p.18 – carta 5 N, junho-julho de 1934
– tradução livre).

Liebscher (2015), o editor da correspondência entre Jung e Neumann, observa
que as ideias que ocuparam Neumann durante as primeiras semanas na Palestina retornaram quase vinte anos depois em sua conferência de Eranos, de 1953,
quando discorreu sobre O significado do arquétipo da Terra para os tempos modernos (Die Bedeutung des Erdarchetyps für die Neuzeit). Ele associou esse seu encontro pessoal com a anima e sua expressão a uma manifestação do arquétipo da
Terra. Relacionou-os também com suas descobertas psicológicas sobre o desenvolvimento da consciência, com a nova ética da integração da sombra e com sua
pesquisa sobre o arquétipo da Grande Mãe.
Nessa sua palestra em Eranos, ele demonstrou como a visão patriarcal da consciência teve que reprimir o arquétipo da Terra, que ameaçava inundar completamente a consciência. Assim, a consciência teve que rejeitar suas origens
inconscientes e matriarcais, uma rejeição que pode ser vista na hostilidade platônico-cristã em relação ao corpo e à sexualidade. Como o homem moderno foi
desconectado do reino espiritual, ele se torna refém das manifestações cruéis do
arquétipo da Grande Mãe. Somente a aceitação consciente desse arquétipo, do
lado escuro da terra, o que significa a integração das forças inconscientes instintivas (aqui a ética de Neumann entra em jogo), tornará possível que o arquétipo se
expresse de forma criativa e não cruel e destrutiva.
Em maio e junho de 1936, Erich e Julie Neumann visitaram Zurique. Seria a última vez antes da guerra, pois só retornariam à Suíça em 1947.
Em Zurique, Erich submeteu-se à psicoterapia com Jung e Toni Wolff, que também se tornou a terapeuta de Julie. Durante a sua permanência, os Neumann participaram da vida junguiana de Zurique.
De volta à Palestina, Erich Neumann passou a proferir seminários semanais em
sua residência. Os temas eram variados. Falava da teoria e dos ensinamentos de
Jung, do Hassidismo, das características psicológicas, dos problemas do judeu
moderno, do conteúdo arquetípico dos contos de fadas, entre outros.
Em 1936, os pais de Erich vieram de Berlim para uma visita - um breve momento
de calma e alegria naqueles dias difíceis. Mas foi a última vez que Erich Neumann
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veria seu pai. No ano seguinte, Eduard Neumann foi espancado por perseguidores nazistas e morreu em Berlim, em consequência dos ferimentos. Mas essa tragédia pessoal não viria sozinha. Na noite de 9 de novembro de 1938, um pograma
de perseguição sem precedentes contra os judeus ocorreu na Alemanha, a chamada Kristallnacht (Noite dos cristais).

Durante a segunda guerra mundial
A psicologia junguiana ainda era nova para Neumann, mas ele fazia o seu melhor
para estabelecer sua práxis com base no conhecimento adquirido. Embora tenha
retornado mais de uma vez à Europa para visitar Jung, de 1939 a 1945, período da
Segunda Guerra Mundial, a correspondência entre eles foi completamente suspensa. Durante esse tempo em Israel, Neumann atendia pacientes, trabalhando,
muitas vezes, até 50 horas por semana. Muitos destes pacientes eram vítimas da
perseguição nazista, com pouco dinheiro, mas portadores de grandes traumas.
Como já dito, os anos da Segunda Guerra foram intelectualmente muito produtivos para Neumann. Os fundamentos de muitas de suas obras posteriores foram
concebidos nessa época. Ele continuava a assistir seus pacientes, dirigia seus
seminários semanais e cuidava da família, que agora contava com um novo membro, já que nascera, em 1938, sua filha Rali. Também se preocupava com o destino
de seus parentes alemães. A maioria deles conseguiu fugir e emigrar para a Inglaterra. A mãe de Erich, Zelma, que emigraria para Tel Aviv, foi surpreendida no início da guerra enquanto estava em solo inglês e teve que passar os anos de guerra
com outro filho, Franz, e sua família na Inglaterra.
Segundo Owens (2016), Neumann ficou muito isolado em Israel durante o período da Segunda Guerra. Sentia-se no exílio, como ele mesmo informava em suas
cartas: “Psicologia analítica no exílio”. Enquanto a maioria dos seguidores de Jung
teve, para desenvolver os trabalhos, o benefício de permanecer com ele ao longo
dos anos de guerra, Neumann, sem outra escolha, de posse do que aprendeu com
Jung, aplicou, imaginou e expandiu o legado. Quando Neumann finalmente conseguiu retornar a Zurique, em 1946, ele havia escrito muitos artigos, inclusive o
início da sua obra Psicologia Profunda e uma Nova Ética e História da Origem da
Consciência, entre outras.
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Pós-guerra
Neumann e Jung reconectaram-se após a Segunda Guerra Mundial. Owens (2016)
destaca que Jung reconheceu sobremaneira a contribuição de Neumann para a
compreensão e expansão da psicologia profunda. Segundo ele, Jung fez muitos
elogios sobre o livro de Neumann, Psicologia profunda e uma nova ética. Obra que
versa sobre o encontro da sombra em nós mesmos e que é projetada no “outro”.
Nos anos subsequentes este pequeno livro agitaria os fundamentos da teoria junguiana em relação à ética. Como consequência, aconteceram fortes ataques contra Neumann nos círculos junguianos, em Zurique.
Psicologia profunda e uma nova ética incomodou muito porque provocou o sistema ético judaico-cristão europeu. A ética vigente, de acordo com Neumann, se
baseia na oposição entre o bem e o mal e sua exclusão mútua. Este tipo de ética exige a identificação plena com os valores positivos, o que torna impossível o
reconhecimento e a integração do outro lado, a sombra. A consequência de uma
identificação tão exclusiva do bem com o lado consciente e a consequente repressão do mal criou um sentimento inconsciente de culpa, cuja pressão seria aliviada através da projeção da sombra sobre o outro. A raiva contra o estrangeiro ou o
suposto inferior ético, ou mesmo o sacrifício do melhor da sociedade para o bem
maior, é uma expressão dessa psicologia primitiva do bode expiatório. Neumann
exigiu uma nova ética que substituiria a antiga dicotomia do bem contra o mal
com a integração da sombra individual.

Liebscher (2015) destaca que há nesta obra de Neumann um componente
pessoal. Ele não compreendia porque uma nação civilizada e desenvolvida como a Alemanha, em cuja sociedade e cultura ele mesmo estava profundamente enraizado, era capaz de cometer tamanhas atrocidades, como
aconteceu no processo da Segunda Guerra Mundial. Em uma carta datada de 14 de junho de 1957, Neumann revelou a Jung que a inspiração para
a Nova Ética foi uma série de fantasias que ele teve durante o Holocausto,
em um processo de imaginação ativa. Nessas fantasias, conseguiu experimentar a transformação ética descrita em sua obra. É possível que a consciência ética se transforme no espaço da imaginação. Imaginar o bem e o
mal é fundamental para nossas experiências como seres humanos e terapeutas. Como parte da confrontação da sombra, é crucial aceitar que as
pessoas estão vulneráveis às violações éticas (Stein, 2016b).
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Outra criação importante de Neumann foi “História da origem da consciência”. Quando ele enviou uma cópia para Jung, este a considerou “brilhante”
e destacou isso, em 1949, no próprio prefácio da obra.
[Neumann] foi bem sucedido na elaboração de uma história única da consciência e, ao mesmo tempo, na representação do conjunto dos mitos como
a fenomenologia dessa mesma evolução. Desse modo, ele chega a conclusões e a descobertas que estão entre as mais importantes a que se pode chegar nesse campo. [...] O autor assentou os conceitos da psicologia analítica
– que para muitas pessoas são tão desconcertantes – em uma base evolutiva firme, e sobre ela erigiu uma ampla estrutura, na qual as formas empíricas do pensamento encontram seu devido lugar (Neumann, 1995 p.11,12).

Ideias em comum
Na década de 1950, Neumann dedicou seus estudos às questões sobre o feminino reprimido, além da necessidade de resgatar o poder deste feminino diante das
estruturas patriarcais da sociedade moderna. Publicou uma interpretação interessante e pertinente do clássico conto de Apuleio, em Eros e Psique: O desenvolvimento psíquico do feminino (1952). Outra obra-prima, A Grande Mãe (1955), é uma
das mais conhecidas contribuições do autor e versa sobre o feminino arquetípico (Shalit; Stein, 2016a).
Owens (2016a) observa que, naquele momento, Jung e Neumann sentiram que a
humanidade estava à beira de uma grande transformação. Jung sentiu uma conexão profunda com sua tradição, sua história cristã. Ao mesmo tempo, Neumann
se aproximou das questões de sua tradição judaica. Ambos chegaram a algumas
conclusões parecidas e se concentraram em duas questões fundamentais: o problema do mal e o feminino esquecido ou reprimido.
A intensa e profunda experiência que Jung viveu durante a elaboração do Liber
Novus contribuiu para o reconhecimento de que o sujeito do “mal” - o escuro, a
sombra, a figura mercurial, o “outro” – foi tremendamente esquecido na teologia cristã. No judaísmo, isso aparece no conceito de yetzer hara - definido como
“a inclinação para o mal”. O yetzer hara não é uma força demoníaca, mas sim o
mau uso pelo homem das coisas que o corpo físico precisa para sobreviver. Por
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causa do yetzer hara, por exemplo, a necessidade de comida pode tornar-se gula, a
necessidade de procriação pode tornar-se abuso sexual, e assim por diante. Jung
entendeu que a dimensão “mal” deveria ser incorporada em nossa compreensão
consciente do que significa ser humano.
O feminino relegado, banido e esquecido na cultura ocidental também foi ressaltado e revelado por Jung. Da mesma forma, Neumann encontrou o feminino
esquecido ou reprimido no judaísmo diante do patriarcado. Ele pinçou da psicologia judaica a imagem da Shekinah, o elemento divino feminino ou feminino
transcendente que habita no mundo, mas que foi exilado (Owens, 2016). De acordo com a concepção cabalística do judaísmo, a Shekinah é uma energia cósmica
poderosíssima em si mesma, que habita o “interior” do Universo e vivifica-o, sendo a sua “alma” ou “espírito”.
A ideia de Jung sobre a Nova Consciência envolveu não só o reconhecimento
do mal e do feminino. Envolveu também uma coniunctio (conjunção/união dos
opostos) na consciência: a união de interior e exterior, de “sentido e sem sentido”,
de brilhante e escuro, os elementos masculino e feminino. Jung começou a escrever sobre eles após sua doença cardíaca, em 1944, em Aion, Answer to Job e Mysterium Coniunctionis.
Foi durante esse período, em que Jung esteve quase à morte, que realmente vislumbrou a possibilidade de íntimo diálogo com Neumann, principalmente sobre
as questões mais críticas da humanidade.

As conferências de Eranos
A antiga palavra grega Eranos significa “um banquete em que não existe um anfitrião a prover os convidados, mas onde todos contribuem com sua comida”, “celebração compartilhada”. As conferências de Eranos foram um projeto de Olga
Fröbe-Kapteyn (1881–1962) e aconteceram em Ascona-Moscia, Suíça, desde 1933
até 1988, como um “lugar de encontro entre o Oriente e o Ocidente”, um “espaço
livre para o espírito” onde as filosofias orientais e ocidentais poderiam se conhecer (Câmara, 2016). Eranos reuniu alguns dos estudiosos mais influentes do século XX - psicólogos, historiadores de religiões, orientalistas, teólogos, filósofos,
antropólogos, etnólogos, arqueólogos, biólogos, físicos, historiadores da arte, crí-
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Erich Neumann, C. G. Jung e Mircea Eliade em conversa de
Eranos, 1950

ticos literários, musicólogos e historiadores do esoterismo. Uma miríade de escritos impressionantes testemunha a influência das conferências Eranos na cultura
ocidental. Foram produzidos mais de setecentos artigos em mais de setenta anuários (Shalit;Stein, 2016 b).
A natureza exuberante, cenário onde aconteciam os encontros, certamente
desempenhou um papel significativo em Eranos. Como Laurens van der Post
relembrou, Carl Gustav Jung considerava as montanhas suíças como um bastião,
um “círculo mágico” ou mandala, que protegia o trabalho em Eranos nos anos
mais sombrios. De fato, Eranos foi o único centro de convenções internacional
ativo na Europa durante a segunda guerra. Em uma publicação que celebra os primeiros vinte e cinco anos das conferências, Erich Neumann relembrou:
Eranos. Paisagem no lago, jardim e casa. Imperceptível e fora do caminho, e
ainda um umbigo do mundo, um pequeno elo na ‘Aurea Catena’ (Corrente
de Ouro). Como palestrantes e ouvintes, sempre devemos ser gratos (Bernardini, 2016 b).

Aurea Catena é um termo alquímico que significa corrente de grandes sábios, inspirada pela força de Hermes Trimegistus¹, que conecta o céu com a terra. E ao
mesmo tempo é uma corrente de substâncias e diversos estados químicos que
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aparecem ao longo do processo alquímico (Jung, 2007 p.124). Para Neumann, Eranos não era apenas um elo na corrente de ouro, era um elo com o mundo mais
amplo, aliviando-o da solidão de tantos anos afastado do convívio e troca intelectual (Shalit; Stein, 2016b).
Quando retornou à Suíça, no verão de 1947, Neumann conheceu Olga Fröbe-Kapteyn, organizadora da conferência, que ficou particularmente impressionada
com sua personalidade e seu intelecto. Foi nesta conferência que Jung apresentou Neumann aos representantes da Fundação Bollingen (criada em 1942 pelos
estadunidenses Mary e Paul Mellon, tornou-se a base financeira de Eranos até o
ano de 1968).
Neumann proporcionou uma brilhante conferência inaugural no encontro Eranos, em 1948, intitulada O homem místico, sua primeira de treze apresentações
consecutivas anuais até 1960. Jung não participou dessa conferência devido ao
seu problema de saúde, mas recebeu relato muito crítico de uma de suas seguidoras, a Drª. Jolande Jacobi.
Esse foi o primeiro episódio do que se tornariam aguerridas batalhas entre os junguianos de Zurique e Neumann pelo apoio especial de Jung e divergências sobre
questões teóricas (Liebscher, 2015).
Na primavera de 1948, a comunidade junguiana em Zurique celebrou a fundação
do Instituto C. G. Jung para o ensino da psicologia analítica. Jung era o presidente e seu vice era Carl Alfred Meier. Outro membro do conselho do instituto era
Jolande Jacobi. Ambos, críticos ferrenhos de Neumann, dificultaram sobremaneira a publicação de suas obras. Tanto Meier como Jacobi acusavam-no de defender
um “novo dogmatismo”, isto é, criar um novo “sistema” na teoria de Jung (Liebscher, 2015).
Jolande Jacobi (1890-1973) foi colaboradora muito próxima de Jung por vários anos
e era ligada aos círculos católicos da Europa. Em carta datada de 09 de setembro
de 1948, ela escreve a Jung sobre a primeira apresentação de Neumann no Eranos de 1948;
[...] Tudo o que você revelou sobre o simbolismo cristão e a compreensão do
cristianismo ao longo dos anos, é eliminado, se o relato de Neumann for o
autêntico ensino junguiano (Liebscher, 2015- p.xl).
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Jung, em defesa de Neumann, respondeu a Jacobi em carta de 24 de setembro
de 1948:
Acho que o trabalho de Neumann é excelente. Não é um sistema dogmático, mas uma narrativa estruturada, pensada em detalhes minuciosos. [...]
Segundo a minha opinião, Neumann é um estudioso de primeira ordem, e
cabe aos meus alunos provar que ele não ensina um dogma, mas tenta criar
uma estrutura (Liebscher, 2015- p.xl).

O espaço de Neumann nas conferências de Eranos, no entanto, já estava garantido. Ele era admirado, principalmente, pelo brilhantismo e tornou-se figura
central em Ascona. Sua participação em Eranos (em 1947) coincidiu com uma
fase decisiva em sua vida intelectual. Neumann se tornaria um orador muito
procurado na Europa, requisitado para lecionar na Suíça, Holanda, Espanha e,
eventualmente, na Alemanha. Participou como conferencista em Eranos entre
1948 e 1960.
Muitos de seus trabalhos científicos foram desenvolvidos a partir das conferências em Eranos. Suas palestras nas conferências mostraram claramente o desenvolvimento de seus interesses e de seu pensamento. Thomas B. Kirsch (19362017), presidente da IAAP – International Association of Analytical Psychology
– entre 1989-1995, coloca que as ideias de Neumann representariam a primeira
tentativa de desenvolver uma psicologia pós-junguiana.
Em Israel, juntamente com um pequeno grupo de psicólogos analíticos, fundou
a Associação de Psicologia Analítica de Israel (1959). Também foi convidado a se
tornar chefe do Instituto de Psicologia da Universidade de Tel Aviv. Todas essas
demonstrações de reconhecimento internacional e nacional deixavam-no muito
feliz. Um acontecimento inesperado, no entanto, atingiu-o em cheio: o diagnóstico de seu câncer, já em estado avançado.
A última conferência de Eranos, no verão de 1960, The psyche as the place of creation, foi seguida de uma visita a Londres para ver seu irmão e buscar conselhos
médicos especializados. Mas sua saúde deteriorou-se rapidamente e logo após o
retorno a Tel Aviv, Erich Neumann lá morreu, em 5 de novembro de 1960 (Liebscher, 2015).
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O homem criativo
A criatividade foi um tema fundamental na obra de Neumann. Para ele, a criatividade seria, na verdade, a divindade que habita a psique. Ele descreve em seu
ensaio The creative man and transformation (1955):
Nós estamos diante do princípio criativo. Onde quer que encontremos o
princípio criativo [...] nós o veneramos como o tesouro escondido que, de
forma humilde, oculta um fragmento da divindade (Neumann, 1959 p.168).

Em sua maturidade intelectual, Neumann demonstrou seu fascínio pelo “princípio criativo”. Seus últimos trabalhos concentraram-se explicitamente na criatividade e nas suas expressões na arte e literatura. São eles: Art and time (1951); Leonardo da Vinci and the mother archetype (1954); Creative man and transformation
(1955); Creative man and the ‘Great Experience’ (1956); Chagall and the Bible (1958);
A note on Marc Chagall (1954); Georg Trakl: the person and the myth (1959) e Psyche
as the place of creation (1960).
Murray Stein (2016 b) afirma que, além da questão da criatividade, Neumann também se preocupava com o “novo”. E faz uma brincadeira dizendo que o próprio
nome de Neumann, se traduzido para o inglês, se transformaria em New Man,
novo homem. Ele foi profundamente inspirado pelo futuro, o “novo” nas culturas
modernas e arrebatado pela fonte inesgotável da criatividade inconsciente. Stein
(2016b) acrescenta que o grande respeito de Erich por essa fonte criativa tem uma
conotação religiosa. Implicitamente, ele provavelmente se referia ao Ein Sof, o
termo cabalístico para a fonte da criação (afinal, ele era um estudioso da cabala
e do misticismo judaico). A criatividade significou uma questão essencial na vida
de Neumann. Ele a exerceu ativamente tanto na sua vida externa, como um sionista na Palestina que participou do nascimento de uma nova nação, quanto na
sua vida interior, no seu processo de individuação e em sua brilhante contribuição à psicologia analítica.

Nota
1. Hermes Trimegistus foi um grande sábio alquimista da Antiguidade, no Egito e
na Grécia, muitas vezes associado ao deus Thot ou a Hermes. Influenciou muitos
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pensadores das antigas culturas.
Recebido em 05 de março de 2018. Aprovado em 23 de março de 2018.
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O saturno astrológico

Uma reflexão sobre o senex arquetípico
The astrological saturn – A reflection on the
archetypal senex
Gabriel Gheller Souza dos Anjos

O

Velho… este é o personagem arquetípico que talvez melhor defina o
espírito de Saturno na astrologia. Era um dos mais temidos deuses,
pois trazia consigo a consciência do tempo, o envelhecimento, a incapacidade e a dura realidade do fim inevitável nas coisas. Na tradição astrológica antiga, era, por vezes, considerado maléfico. No entanto, como tudo possui (no mínimo) dois lados, Saturno é também recheado de virtudes. Ele traz o
valor da paciência, da sabedoria, do conhecimento pela experiência, o senso de
legado e a tradição da história, ambição e autoridade. É o senhor dos limites. O
senhor dos anéis.
Este ensaio propõe uma reflexão a respeito dessa imagem profunda, Saturno, que
dentro da perspectiva de Jung representa o arquétipo do senex. A sua presença
é notável nas mais diversas mitologias e campos do saber, invariavelmente, nas
mais diversas culturas ao longo da existência humana. Uma imagem universal,
atemporal, sempre presente e impactante, independentemente do contexto histórico em que se vive.
Os gregos o imaginavam como Cronos, deus do tempo, velho Titã que reinou
antes da geração olímpica. Na tradição da alquimia, sua representação é o chumbo, metal denso e pesado, outra marca do senex. Nos contos de fada, sua presença é notável tanto nas figuras do Velho Rei, como muitas vezes também na de um
nobre conselheiro real, nesse caso o Velho Sábio. E na astrologia, sua imagem corresponde ao planeta Saturno… vamos por ora, nos voltar para ele.

Astrologia e Psicologia Profunda
Astrologia é uma ciência antiquíssima, que nos remete a grandes pensadores da
história, como Hipócrates, Platão, Galeno, Newton, Goethe e Jung (Green, 2013).
Este campo do saber, estudado e pesquisado desde a Suméria e a Babilônia até
os dias atuais, concebe o universo como um organismo vivo. Parte de um pres-
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suposto filosófico, também bastante referenciado nos estudos
da alquimia: a ideia do microcosmos/macrocosmos. O funcionamento dos átomos, extremamente semelhante ao dos astros
(prótons e elétrons girando ao redor do núcleo, tais quais os
corpos celestes giram ao redor do Sol), sugere a existência de
um “Sistema Solar” interno e profundo em cada indivíduo
humano, espelhando os movimentos e posições dos planetas
no universo exterior (Arroyo, 1975).
Na astrologia, os planetas e outros corpos celestes representam simbolicamente princípios psicológicos profundos e
atemporais. Podem ser associados à ideia dos arquétipos e do
inconsciente coletivo, o principal alicerce de toda a psicologia
junguiana. O movimento e a posição dos planetas em cada signo do zodíaco possuem a energia de pelo menos um dos quatro elementos da natureza, o que pressupõe a correlação com
uma determinada imagem arquetípica. Em entrevista concedida ao editor de uma revista astrológica francesa, em 1954,
Jung afirmou que:

Gabriel Gheller Souza
dos Anjos
É psicólogo graduado pela
Faculdade Ruy Barbosa,
psicoterapeuta clínico desde
2012, atuando em consultório
particular, na cidade de
Salvador-BA, Brasil. É também
coordenador de um grupo
de estudos em Psicologia
Arquetípica.
E-mail: gabrielanjos@uol.com.br

Podemos esperar, com considerável certeza, que uma
determinada situação psicológica bem definida seja
acompanhada por uma configuração astrológica análoga. A astrologia consiste de configurações simbólicas do
inconsciente coletivo, que é o assunto principal da psicologia: os planetas são os deuses, símbolos dos poderes
do inconsciente (apud Arroyo, 1975, p. 49).

Os planetas na Astrologia representam os fatores de ação e
impacto das experiências psíquicas. Suas posições em um mapa
natal indicam as dimensões específicas de uma experiência psicológica, enquanto os signos do zodíaco indicam qualidades
específicas de uma experiência psíquica, e as casas do zodíaco, os campos específicos (temas), nas quais operam as energias
dos signos e dos planetas (Arroyo, 1975, p.92). A posição de um
ou mais planetas em um signo e/ou casa do zodíaco e a relação
angular geométrica (aspectos) que um planeta estabelece com
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outro(s) em determinado mapa astrológico definem um complexo fator da experiência emocional de um indivíduo.
Imaginemos, por exemplo, uma obra de arte como um quadro: os planetas e seus
aspectos seriam os “personagens” e suas “ações/inclinações”. Os signos seriam as
cores utilizadas pelo pintor, que matizam e conferem determinada intensidade à
obra. As casas seriam os ambientes retratados na obra, como a paisagem de fundo. Ou se imaginarmos um filme: os planetas seriam os atores desempenhando
seus respectivos papéis, em um intercâmbio de relações ao longo da trama. Os
signos poderíamos imaginar como o figurino dos personagens, bem como a própria fotografia do filme em si, como isso se apresenta e a intensidade dessa apresentação. As casas seriam, então, os cenários das filmagens, o ambiente onde se
passa a trama, os “lugares” onde a ação acontece.

Saturno
Concentremo-nos em nossa imagem arquetípica de interesse aqui: Saturno. Tentemos nos distanciar um pouco, como faz Saturno (naturalmente distante), dos
juízos de valores morais, a fim de enxergar mais objetivamente, ou com mais
perspectivas, suas caraterísticas: conservadorismo, retenção, estruturas, estabilidade, economia, tempo (cronológico), seriedade, lentidão, frieza emocional, visão
ampla (a partir de cima)... entre muitas outras. Todas são marcas do arquétipo do
senex. “Saturno (senex) é o Velho Sábio, cuja visão constela vagareza, maturidade,
sabedoria através da experiência e manifestação concreta” (Rossi, 2015, p.1).
Saturno é talvez uma das imagens mais profundas em termos de atributos. Na
tradição astrológica, foi batizado como o Senhor do Karma. Sua posição num
mapa natal, bem como seus ciclos e trânsitos em tempo real, normalmente indicam alguns dos momentos mais decisivos na vida de uma pessoa. Saturno corresponde à nossa velha máxima cultural: “a vida é quem ensina, pois ela é dura”.
Se esse ditado popular é um lema de Saturno, isso provavelmente nos diz que ele
também é sábio, e talvez um velho sábio professor, pois, mesmo que ao seu modo
- duro, implacável, imperdoável - ele ensina. E se ele ensina, é provavelmente por
conta de uma de suas qualidades, a sabedoria. Sabedoria pela experiência, é verdade, mas também pela amplitude de visão, que talvez seja a própria experiência
da vida (através do tempo) que nos traz. A respeito dessa sabedoria e visão ampla
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em Saturno, Hillman nos lembra de que
a consciência senex está longe das coisas, solitária, afastada, errante, uma
consciência apartada […] Como senhor das profundezas, Saturno vê o mundo a partir do exterior, e é a partir das profundezas da distância que ele
enxerga tudo de ‘cabeça para baixo’, e a estrutura das coisas é revelada à sua
visão (Hillman, 2005, p.253).

Tal sabedoria parece estar diretamente ligada à distância. Uma visão próxima
demais aos eventos talvez não permita enxergá-los como um todo, em sua amplitude maior, com um senso de discriminação frio o suficiente para uma análise
mais completa. Esta frieza e distância emocional possuem um caráter melancólico, o humor típico do senex. Estar perto demais de um complexo (ou de um arquétipo) a nível emocional, “no calor da emoção”, é não estar distante o suficiente para
“enxergar de fora” o que está acontecendo consigo mesmo. É ausência de reflexão
e profundidade. Ausência de sabedoria. Será uma carência de senex (Saturno)?
As descrições e reflexões da fenomenologia de Saturno são frequentes dentro
da psicologia junguiana, cuja imagem é diretamente relacionada ao arquétipo
do senex. O próprio Jung discorreu sobre o tema, enxergando sua amplitude. Ele
parecia perceber esta imagem tanto como sendo ao mesmo tempo ambivalente e
profunda, como poderosamente impactante e imponente.
Vamos resgatar algumas palavras do mestre: “Saturno, astrologicamente chamado ‘estrela do Sol’, é considerado preto, em sua significação alquímica, onde é chamado inclusive de sol niger e tem uma dupla natureza […] Cronos (isto é, Saturno)
‘é uma força da cor da água que tudo destrói’” (Jung, 2011, § 215).

Cronos
Imagem presente em quase todas as mitologias, se em Roma seu nome é Saturno,
na Grécia antiga era conhecido como Cronos, Deus-Pai que governou o universo
antes da geração olímpica. O mito grego do início dos tempos (cosmogonia) conta que Cronos, casado com sua irmã Reia, havia sido advertido por sua mãe que
um dos seus filhos o destronaria. Com medo de perder o poder soberano, Cronos
engole cada filho que nasce.
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Reia, inconformada por não poder sequer ver os filhos que gerava, trama um plano com o caçula, Zeus (Júpiter), para subjugar Cronos. Uma pedra é colocada
no lugar do pequeno Zeus, e Cronos, em sua voracidade, nada percebe: engole a
pedra no lugar do pequeno, o que o faz vomitar todos os cinco filhos que antes
havia devorado. Zeus lidera então os irmãos na luta contra o pai e os tios (Titãs) e
consegue assumir o poder, instaurando a geração olímpica (Brandão, 1986).
Esse mito nos diz muitas coisas, e boa parte delas sobre a natureza de Saturno.
Vamos começar com algumas perguntas: por que tanto medo de perder o trono? E
como pode um princípio ligado à paciência e à lucidez devorar voraz e cegamente seus filhos, a ponto de não enxergar a pedra que Reia colocara no lugar de Zeus?
Pedra, aliás, que ironicamente, é outra imagem associada a Saturno… parece que
estamos diante de uma imagem que pulsa em torno do poder, do medo e da dureza.
Um outro dado curioso dessa história nos mostra que Cronos, o velho, é vencido
pelo seu filho caçula (o sexto deles) – Zeus, ou Júpiter, cuja etimologia quer dizer
“Jovial”. Estará o mito nos dizendo que o jovem naturalmente sucede o velho? E
como também se destaca o número 6 na história de Saturno! A prole de Cronos é
de seis filhos, e a posição do planeta no Sistema Solar também é a sexta. A numerologia nos aproxima o número 6 de Vênus, não de Saturno. O 6 (dois triângulos opostos) significa equilíbrio, harmonia, justiça… e como isso lembra o signo
astrológico da Balança, regido oficialmente por Vênus!
Mas... o mito não costuma mentir. Se o faz, é apenas no nível literal, mas nunca no metafórico. Será que existem conexões entre Saturno e Vênus? O carrasco implacável e a Deusa da beleza? A dureza impiedosa da vida e a doce e suave
intimidade dos relacionamentos? Se retrocedermos um pouco na história grega,
veremos que Cronos não foi somente aquele destronado pelo filho, mas que ele
mesmo (veja só) havia destronado seu pai (Urano). Com uma foice, castrou o pai
e o subjugou. Do sêmen desta castração, que caiu no mar, nasceu das espumas a
grande Afrodite, Deusa da beleza e do encanto (Brandão, 1986).

Saturno em domicílio
Voltemos à Astrologia, o foco central de nossa exposição. Importante lembrar que
os planetas regem os signos, de acordo com uma semelhança de princípios psicológicos que compartilham entre si (planetas e signos). Quando um planeta, num
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mapa astral, se encontra em um signo que rege, sua posição é considerada favorável, pois a energia do planeta e do signo fluem juntas em harmonia. Combinam-se e se alimentam, aumentando a intensidade daqueles princípios psíquicos no
indivíduo. Na tradição astrológica, essas posições favoráveis recebem o nome de
“domicílio”. É como se, de fato, o planeta se sentisse completamente “em casa” no
signo que rege.
Saturno é o planeta regente dos signos de Capricórnio e Aquário (deste último,
corregente, junto com Urano). Em Capricórnio – signo de terra – Saturno oferece
precisamente o tom velho à experiência: realismo, o valor do trabalho e do esforço, a cautela, o senso de estruturas e previsibilidade, o valor do conhecimento
adquirido pela vivência, a ambição de poder. A cor do signo é o preto. A imagem
principal que o representa é a cabra montanhesa, que sobe persistente e pacientemente a montanha para chegar ao lugar mais alto, o topo.
A imagem do topo da montanha parece atestar que Saturno é poderoso e ambicioso, mas também ligado às alturas. Ora, mas ele é exatamente o princípio do
medo, da cautela, do não se arriscar, do não dar um passo em falso, pois se o fizermos poderemos cair e, assim nos provocar dor e sofrimento. Além disso, rege
um signo de Terra, “pés no chão”: Capricórnio. Bom, parece que estamos sempre
num terreno ambivalente quando falamos de Saturno.
Vamos ver então como Saturno sintoniza-se com Aquário, pois também é seu
regente oficial… corregente, mas é. Aquário é o terceiro signo de ar na roda zodiacal. É considerado o alto e forte vento dos furacões (Balança é a brisa da primavera, Gêmeos os redemoinhos da terra). Sua cor é o cinza, em alusão à massa cinzenta do cérebro e ao chumbo. Cérebro (e crânio), aliás, como chumbo, palavras
ligadas a Saturno. É provável que os grandes gênios mentais da humanidade, tanto do passado quanto do presente, possuíram e possuem tanto Aquário, como
Saturno ou Urano, em destaque nos seus mapas natais.
Quando citamos a ordem e a organização como marcas do senex (Hillman, 2005),
precisamos lembrar que todo e qualquer sistema organizado requer uma atividade do pensamento como força motriz. Aquário como signo de ar, regido por
Saturno, utiliza a função pensamento de maneira extremamente fluida, articulada e organizada. É provavelmente uma marca de Saturno toda a capacidade mental que os indivíduos fortemente aquarianos apresentam com tanta naturalidade,
algo por vezes sem esforço.
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Saturno em exílio
Bom, se Capricórnio e Aquário (signos sucessórios na roda) são os domicílios de
Saturno, em quais signos ele está exilado (fora de casa)? Certamente nos signos
opostos – Câncer e Leão. Em Câncer, o princípio de Saturno tende a ficar deslocado no sentido da autoridade paterna e sua dureza, a consciência dos limites e
da seriedade da vida. Se Câncer é essencialmente a Grande Mãe protetora e acolhedora, o Saturno pode perder força nesse signo, pois o impulso de abandonar
as coisas (filhos) aos seus destinos, para que a vida ensine o fluxo certo, tende a
viver um conflito com o profundo sentimento de dor materna de sempre acolher
tudo o que pode vir a sofrer, rejeitando a exposição ao risco e consequentemente ao fracasso.
Em Leão, a oposição que desloca Saturno parece estar tanto na palavra-chave do
5o signo zodiacal (Eu Ouso), como no espírito leonino jocoso e brincalhão. Pois
Saturno é sério demais para brincar, e nada que não seja útil e pragmático, no
mundo material, para ele tem muito valor. Além disso, Saturno é frio e calculista, enquanto que não existe nenhum signo tão quente e emocional como o Leão.
Mas lembremo-nos que tudo tem, pelo menos, dois lados, e com as oposições não é diferente, pois elas também são potencialmente complementares.
No fundo, os opostos também são iguais, como diz Jung ao considerar o “casamento alquímico” como a meta da obra psíquica, através da união dos opostos.
Leão e Aquário contrastam-se muito, mas se parecem no poder e na intensidade concentrada de suas energias (ambos signos fixos). Leão e Capricórnio amam
o poder (Leão é o palco, Capricórnio, o status). Câncer e Capricórnio diferem
no coração mole e coração de pedra, mas formam juntos (até por isso) a unidade da família (Mãe/Pai).

Saturno no mapa natal
No momento de nascimento de qualquer pessoa, Saturno, assim como qualquer
outro planeta do Sistema Solar, está ocupando uma das doze faixas do céu que
corresponde a um signo do zodíaco, bem como uma das doze faixas do céu que
corresponde a uma casa do zodíaco. A posição que Saturno ocupa, por signo e
por casa, em um mapa natal, é sempre de grande relevância para o conjunto da
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experiência emocional daquela alma, segundo a tradição astrológica (Arroyo,
2011, p.182).
No nível psicológico individual, Saturno representa nossa necessidade de construir estruturas firmes e duradouras, alicerces emocionais de longo prazo. “A profunda necessidade de ordem e segurança é o que impulsiona nossos esforços para
criar leis sociais que restrinjam os excessos do comportamento humano e preservem os valores testados e comprovados no passado” (Green, 2013, p.46). Ele
(Saturno) representa essencialmente, no mapa natal de uma pessoa, todos os
esforços para se manter o status quo em face ao caos e à desordem. Coagulação é
uma de suas palavras-chave.

O Retorno de Saturno
O tempo é um dos atributos mais importantes da natureza de Saturno. Como
senhor da ordem, é ele quem rege a dimensão cronológica do tempo, dividindo e
organizando o espaço físico em horários, dias, semanas, meses, anos e assim por
diante. Saturno estabelece um cronograma ordenado das dimensões de passado,
presente e futuro. O calendário é certamente um instrumento de Cronos. Uma
dádiva e também uma maldição deste deus para a humanidade.
O ciclo deste planeta ao redor do Sol, no sentido de completar a volta de sua órbita, retornando ao seu ponto de partida original, dura aproximadamente 29 anos.
Na astrologia, este ciclo é conhecido como o Primeiro Retorno de Saturno, um
momento de extrema importância na experiência de qualquer indivíduo. Nesse período, Saturno retorna para o signo e casa de sua posição original no mapa
natal da pessoa. Como diz Stephen Arroyo:
O primeiro ciclo de Saturno através do horóscopo de nascimento durante
aproximadamente os primeiros vinte e nove anos de vida é, antes do mais,
baseado na reação ao condicionalismo do passado, ao karma, às influências dos pais e às pressões sociais […] Nesta altura, pode-se experimentar
um estado de ser profundamente complexo; trata-se na verdade, ao mesmo
tempo, de um sentimento de limitação inalterável da estrutura da vida, e de
um sentimento de liberdade interior que, em muitos casos, é acompanhado de uma alegria inspiradora e grande exuberância (Arroyo, 1978, p.126).
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Complexo e paradoxal parecem ser as possibilidades de se experimentar o
impacto de tal ciclo. É o primeiro retorno do planeta, que é o deus do tempo, à
sua posição de origem em nosso DNA psicológico, o mapa natal. Por um lado,
é possível que haja um grande sentimento de limitação psíquica, provavelmente indicado por uma fé interior de que as estruturas da vida não mudam, ou não
devem mudar.
Por outro lado, uma consciência que enxergue renovação no espírito da vida, que
talvez consiga transcender as velhas estruturas emocionais, liberta-se para novos
ciclos de experiências, acompanhados dessa alegria inspiradora a que Arroyo se
refere. Esse sentimento de libertação provém, parece, de uma consciência que
alcança maior dimensão a respeito da alma original e individual à qual ela está
atrelada, talvez para exercer a função de guia.
Trata-se, portanto, de capturar o rumo e o fluxo de seu destino em maior profundidade do que antes, o que a imaginação (alma) exige da pessoa em termos das
imagens e emoções a serem experimentadas, e que complexos ainda precisam ser
encarados de verdade. Saturno é, no fundo, um grande fiscal que tudo enxerga, e
nada deixa passar.
Arroyo ainda comenta que “se enfrentarmos o primeiro regresso de Saturno com
grande coragem e honestidade, (…) seremos mais conscientes, mais capazes de
iniciar a ação sem nos sentirmos inibidos pelo medo ou pela ansiedade, mais
capazes de assumir responsabilidades pelos nossos atos” (Arroyo, 1978, p.127).

Concluindo…
Do ponto de vista anatômico, a regência de Saturno são os ossos, dentes, joelhos e
articulações… Podemos considerá-los como os “pontos fracos” do velho (senex),
que decaem em vigor nos seres vivos com o avançar da idade. Não é difícil observar
que estamos falando basicamente de estruturas do corpo (esqueleto, dentes), materiais duros, resistentes e que formam os alicerces a partir do qual nosso corpo físico
se apoia no mundo.
Saturno, como mestre psicológico, talvez nos cobre dívidas do ponto de vista emocional: para afirmarmos nossa personalidade e consolidarmos (Saturno)
nossa identidade no mundo, precisamos passar por duras provas ao longo da
vida. Provas como o suportar o impacto de emoções poderosas (dor, sofrimen-
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to, melancolia, luto), que fazem parte da experiência de vida de qualquer pessoa.
Saturno nos impõe tais provas a fim de que possamos nos mover para sairmos de
papéis infantis e amadurecermos. Também para tentarmos conhecer nosso destino mais profundo, o que a nossa alma quer de nós.
O trajeto emocional pode ser difícil e penoso, longo, extenso, muitas vezes distante. Não poderia ser diferente, afinal estamos falando de Saturno. Mas os ensinamentos do Velho Sábio em nós, através de reflexões profundas, podem servir de
guia à nossa alma no sentido da sua realização maior. É o trabalho psíquico mais
difícil e árduo, mas também o mais sofisticado na alquimia: transformar chumbo
em ouro. É também a mesma imagem da cabra montanhesa, que sobe incansavelmente rumo ao seu objetivo, o topo da colina.

Notas
1. Arroyo, Stephen. Astrologia, Psicologia e os Quatro Elementos. Pensamento, 1a
edição. São Paulo, 1975. O autor nos apresenta a premissa astrológica profunda
do microcosmo/macrocosmo como a base filosófica desse campo do saber, que
imagina o homem como espelho do universo. “… aquilo que os astrólogos antigos
chamavam de relacionamento entre o microcosmo e o macrocosmo, isto é, a concepção de que as funções e fatores existentes dentro do indivíduo refletem os princípios e os processos universais – ou pelo menos, correspondem a eles.” (p.47-48).
2. Arroyo, Stephen. Astrologia, Karma e Transformação. Publicações Europa-América, 3a edição, 1978, p. 28. Stephen Arroyo nos apresenta esta visão ao discutir sobre o impacto do planeta Saturno na tradição astrológica, por vezes considerado maléfico ou negativo. O autor se opõe a tal concepção, afirmando que a
influência deste fator astrológico é sim decisiva e de difícil aprendizado, mas que
tratá-la como negativa é um reducionismo. “O planeta Saturno foi denominado
‘Senhor do Karma’ não por ser o único elemento no horóscopo que simboliza um
aspecto do karma pessoal, mas porque a posição e aspectos de Saturno revelam
as áreas onde enfrentamos as nossas provas mais específicas e concentradas, bem
como onde, muitas vezes, experimentamos mais dor e frustração” (p.28).
3. Arroyo, Stephen. Astrologia, Karma e Transformação. Publicações Europa-América, 3a edição, 1978, p. 28. Trânsitos são os movimentos realizados pelos
planetas em tempo real, cujas posições são comparadas com o mapa natal de uma
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pessoa. Se por exemplo, o signo ascendente do meu mapa natal é Sagitário (10o),
quando um determinado planeta se aproximar do 10o de Sagitário no céu do
momento, ele estará fazendo conjunção com o meu ascendente, potencializando ao seu modo a minha experiência Sagitariana. Os trânsitos mais estudados são
os de Saturno e dos três planetas transaturninos (Urano, Netuno e Plutão), pois
se avalia que o impacto da experiência desses princípios representa os momentos mais cruciais na vida dos indivíduos. “Os trânsitos regulam o relógio kármico, cada um deles ativando uma corrente de energia (ou onda de karma) de certa maneira. Variam em velocidade, qualidade, intensidade, profundidade e força
com que trazem as coisas à luz da consciência” (p.264).
4. Hillman, James. Senex and Puer. Springs Publications, 2005. “[...] senex wisdom
may be depressing; senex depressing may be wise” (p.263). (A sabedoria senex
pode ser depressiva; a depressão senex pode ser sábia).
5. Green, Liz. Astrologia Mítica. Pensamento, São Paulo, 2013 (p. 41).
6. Hillman, James. Senex and Puer. Springs Publications, 2005 (p.253-254). Aqui,
Hillman associa a imagem do crânio a Saturno tanto do ponto de vista da sabedoria, como da morte - o núcleo psíquico final.
7. Arroyo, Stephen. Astrologia, Karma e Transformação. Publicações Europa-América, 3a edição, 1978. Segundo Arroyo, Saturno na astrologia está diretamente ligado ao princípio do medo. “Podemos, com toda a verdade, dizer que o princípio de Saturno, quando se manifesta negativamente, não passa de medo.” (p.117).
8. Curioso perceber que o próprio Jung possuía a oposição Aquário-Leão poderosamente no seu mapa natal, com seus regentes Saturno e o Sol, respectivamente,
em domicílio. Saturno no Ascendente (Aquário) e o Sol no Descendente (Leão).
Conferir o ensaio de Safron Rossi (Saturn in C.G. Jung Liber Primus) para maiores informações.
9. Jung, Carl Gustav. Obra Completa, Vol 14/1, Mysterium Coniunctions. Vozes,
8a edição. Petrópolis (RJ), 2011. Diz o mestre: “O esforço dos alquimistas em unir
os opostos alcança o ponto culminante no “casamento alquímico”, que é o ato de
união supremo a coroar a obra”.
Recebido em 25 de setembro de 2017. Aprovado em 10 de novembro de 2017.

82

Diálogos Junguianos - vol. 3, nº 1 / 2018

Gabriel Gheller Souza dos Anjos

Referências
Arroyo, S. Astrologia, Karma e Transformação. 3a Edição. Lisboa: Publicações
Europa-América, 1978.
Arroyo, S. Astrologia, Psicologia e os Quatro Elementos. São Paulo: Pensamento,
1975.
Arroyo, S. Normas Práticas para a Interpretação do Mapa Astral. 2a edição. São Paulo: Pensamento, 2011.
Brandão, J. Mitologia Grega. 2a edição, vol.1. Petrópolis: Vozes, 1986.
Green, L. Astrologia Mítica. São Paulo: Pensamento, 2013.
Hillman, J. Senex and Puer. Spring Publications, 2005.
Jung, C.G. Obra Completa. Vol 9/2 Aion - Estudo sobre o simbolismo do Si-mesmo.
8a edição. Petrópolis: Vozes, 2011.
Jung, C.G. Obra Completa, Vol 14/1, Mysterium Coniunctions. 8a edição. Petrópolis: Vozes, 2011.
Rossi, S. Saturn in C.G. Jung Liber Primus: an Astrological Mediation. Jung Journal: Culture and Psyche. 2015; 9(4): 38-57.

Visões

83

Artigo original - história Original article - history

Diálogos Junguianos. 2018; 3(1): 84-94

English version on page 179

Símbolos da transformação –
história de uma obra

Symbols of transformation - history of a work
Emmanoel Fenelon S. Câmara

Resumo

Palavras-chave

Este artigo apresenta a história de Transformações e símbolos da libido, onde Jung analisa a dinâmica da libido em
uma paciente prestes a manifestar sua esquizofrenia. Ele
propõe, na primeira versão da obra, novos conceitos que
não serão aceitos pelo movimento psicanalítico, o que
representará importante fator em seu processo de ruptura com o movimento e com Freud, seu fundador. Aqui
são examinados os antecedentes da obra e sua importância histórica, teórica e psicológica, bem como apresentados os principais aspectos conceituais e teóricos da obra,
que depois será revisada pelo autor e renomeada Símbolos da transformação.

Jung, Freud, símbolos da
transformação, libido,
incesto, inconsciente coletivo,
esquizofrenia.

Antecedentes

D

urante a viagem aos Estados Unidos em 1909, Freud e Jung, que viviam
um período de grande amizade e colaboração, analisavam os sonhos
um do outro enquanto caminhavam pelo convés do navio. Jung relatou a Freud um sonho que ele, Jung, viria a descrever, mais tarde, como de grande
importância em sua vida. No sonho, Jung estava no que seria “sua casa”, embora
não a conhecesse. Ele descia vários pavimentos e, à medida que descia, percebia
que os espaços eram mais antigos do que supunha, cada vez mais antigos, até que
entra em uma caverna baixa cavada na rocha e encontra dois crânios humanos
(Jung, 1989). Freud fez a análise deste sonho, que Jung considerou muito insatisfatória, mas demonstrou concordar: “Não me senti inclinado a discutir com ele,
e também temia perder sua amizade se insistisse em meu próprio ponto de vista” (Jung, 1989 p.160).
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Ao retornar a Zurich, aquele sonho reavivou seu interesse pela
arqueologia (Jung, 1989, p.200). Logo em seguida, ele se deparou
com um trabalho de seu amigo Théodore Flournoy (1854-1920)
sobre uma paciente americana, de pseudônimo Frankie Miller,
que produzira uma série de fantasias, poemas e hinos antes da
eclosão da esquizofrenia. Jung reconheceu, de imediato, o caráter mitológico daqueles conteúdos. Mais tarde, descreveu como
atuaram sobre ele como verdadeiro catalisador, ajudando-o a
organizar as ideias e os conceitos que viriam a se tornar o livro
Transformações e símbolos da libido (Jung, 1989, p.163).
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Em maio de 1910, Jung proferiu para psiquiatras suíços, em
Herisau, uma palestra intitulada Simbolismo, e depois relatou
a Freud o quanto a abordagem mitológica que propusera havia
agradado à audiência (McGuire, 1974, Carta 193J). Freud mostrou grande interesse pelo manuscrito, e comentou: “é inevitável que a impressão causada pelo texto seja bem insatisfatória,
pois dele também não consta a discussão do incesto” (McGuire,
1974, Carta 200F). Durante vários meses, Jung prosseguiu com
o novo trabalho, propondo novos conceitos e pontos de vista e
convivendo com o receio de que Freud não concordasse com
eles, o que poderia custar a amizade entre os dois.
Assim como Freud tratava as neuroses analisando os conteúdos do material levado pelo paciente, Jung acreditava que o
mesmo pudesse ser feito no caso da demência precoce (denominação da esquizofrenia na época), sustentando ser necessário
“colocar a descoberto o mundo interior gerado pela introversão da libido, [mundo que] se manifesta de súbito [...] como um
sistema delirante” (McGuire, 1974, Carta 259J). Se o seu trabalho de fato oferecesse a possibilidade de compreensão dinâmica da esquizofrenia, a obra na qual vinha trabalhando assumiria
a dimensão de um clássico, pois a psicanálise teria encontrado,
finalmente, o acesso ao até então impenetrável campo daquela
forma de adoecimento.
Em seu trabalho, Jung se propunha analisar a dinâmica da libido em um caso específico, mostrando como, ao ser impedida
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de seguir seu fluxo natural rumo a um objeto exterior, a libido introverte (termo
usado na obra) e passa a produzir uma série de criações. Prosseguindo em sua
introversão, ativa conteúdos inconscientes coletivos que levam à destruição do
ego e à instalação da esquizofrenia. Ao utilizar um caso clínico de uma paciente
(Miss Miller) com a qual jamais tivera qualquer contato pessoal, Jung pretendia
demonstrar o mais alto grau de isenção possível, o que, por sua vez, conferiria ao
seu trabalho o mais alto grau de credibilidade.

A primeira parte
Em agosto de 1911, a primeira parte do trabalho foi publicada no Jahrbuch III com
o título Wandlungen und Symbole der Libido. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des
Denkens (Transformações e símbolos da libido. Contribuições para a história do desenvolvimento do pensamento). Continha 108 páginas com os cinco primeiros capítulos:
1.Introdução, 2.Sobre os dois tipos de pensamento, 3.Materiais preparatórios para a análise das fantasias de Miller, 4.O hino da criação e 5.A canção da mariposa. Nesta parte, Jung basicamente analisa as fantasias de Miss Miller e estabelece analogias com
temas mitológicos, mas não aborda a questão fundamental do incesto e da libido.
No primeiro capítulo, Sobre os dois tipos de pensamento, Jung distingue entre o
pensamento direto, que é intensivo e deliberado, utiliza palavras e constitui uma
aquisição moderna, e o pensamento indireto, não dirigido, que se expressa em imagens, como nos sonhos. Ele apresenta a ciência como expressão do pensamento
direto, e a mitologia como expressão do indireto. Compara o mundo das fantasias
com o mundo infantil e vê o mito como um “sonho em massa”, e o sonho como o
mito do indivíduo. Associa o pensamento fantástico ao desejo e ao material mítico, concluindo que o desejo, por sua natureza perturbadora, não se expressa diretamente, mas simbolicamente.
Nos três capítulos seguintes (As fantasias de Miss Miller, O hino da criação e A canção da mariposa), Jung analisa as fantasias de Miss Miller, utilizando-se de paralelos com mitos, poemas de autores conhecidos e tradições de diferentes culturas. Menciona a incomum sugestibilidade de Miss Miller e as fantasias que falam
sobre o seu amor.
A partir de um impulso erótico que Miss Miller sentira por um marinheiro,
Jung analisa a dinâmica da libido através das produções criativas, assinalando
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as tentativas de escape, a repressão e a identificação com forças mais profundas da psique e ilustrando como a “introversão” da libido levava a uma regressão em Miss Miller.
Vemos que em Miss Miller o hino religioso que surge do inconsciente é o
remendo compensatório para o erótico; grande parte de seu material vem
de reminiscências infantis que ela voltou a despertar para a vida a partir da
introversão da libido. Se esta criação religiosa não tivesse acontecido (e também se outra sublimação tivesse sido eliminada), então Miss Miller teria
se rendido à impressão erótica, seja à sua consequência natural ou a uma
questão negativa que teria substituído o perdido sucesso amoroso por uma
intensa tristeza correspondente (Jung, 1916, p.72).

Exibindo grande erudição, Jung faz incontáveis referências à mitologia, literatura,
arte e às expressões culturais de outros povos, inclusive do Oriente. Evoca a enorme
variedade e multiplicidade de imagens da libido relacionadas ao sol, ao fogo e à serpente e as correlaciona com imagens de diversos mitos, inclusive do mito cristão.
Quando Freud leu e releu o trabalho de Jung, manifestou-se em um tom algo distante; elogiou-o, mas fez restrições, concluindo que se sentia ‘’satisfeito com os
muitos pontos que estão de acordo com coisas que eu já disse ou gostaria de dizer”
(McGuire, 1974, Carta 280F). Já Jung se mostrava muito seguro de seu trabalho:
[...] penso que tem de ser desta maneira, porque um desenvolvimento natural
não pode ser detido, nem ninguém deve tentar detê-lo. Nossas diferenças pessoais tornarão diferentes os nossos trabalhos (McGuire, 1974, Carta 282J).

A segunda parte
Após mais uma prolongada temporada, um ano depois, em setembro de 1912, saiu
finalmente no Jahrbuch IV a volumosa segunda parte do trabalho (302 páginas),
com o mesmo título e com oito capítulos: I. Aspectos da libido. II. Conceito e teoria
genética da libido. III. Transformação da libido. IV. A origem inconsciente do herói.
V. Simbolismo da mãe e do renascimento. VI. A batalha pela liberação da mãe. VII. O
papel da mãe dupla e VIII. O sacrifício.
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No mesmo ano, as duas partes deste trabalho de Jung foram reimpressas sob a forma de livro. Nele, Jung discorre sobre o fluxo da libido e sua introversão. Fala do
incesto como o retorno à “mãe da humanidade”, que pode ser positivo dentro de
certos limites; dos heróis que geram a si mesmos por meio de suas mães. Discorre sobre o renascimento através da mãe como um renascimento espiritual, com a
“conquista da mãe” e da alma como derivativo da imago materna. Prosseguindo o
exame do caso clínico, ele demonstra, através de outras criações de Miss Miller, a
luta entre a tendência regressiva do inconsciente e o esforço da consciência para
ir adiante. A paciente não tenta renunciar à mãe, não tenta conquistar uma nova
vida, mas um herói-salvador poderá ajudar. Jung afirma que “a sexualidade do
inconsciente não é o que parece ser, é meramente um símbolo” (Jung, 1916, p.433),
e o homem descobre o mundo quando sacrifica a mãe, sendo a barreira do incesto uma criação do pensamento. Se ele não atua assim, regride para a mãe, o que
resulta em psicose. O problema do incesto, portanto, não seria o incesto concreto, sexual, mas sim o incesto psicológico. Dessa forma, Jung contraria claramente
dois conceitos fundamentais da psicanálise.

Transformação da libido
Esta obra de Jung faz uso da terminologia psicanalítica tradicional, mas, conforme explicitado no subtítulo (contribuições para a história do desenvolvimento do
pensamento), Transformações e símbolos da libido propõe a validação do pensamento simbólico, com suas aparentes irracionalidades e contradições, e a superação de certa literalidade, quase um concretismo, muito frequente na psicanálise.
Para fundamentar suas inovações, Jung analisava as criações da paciente e buscava em obras de literatura, poemas, arte e na mitologia de vários povos passagens
similares que representariam, numa dimensão cultural, o mesmo dinamismo da
libido que ele identificara em Miss Miller. Isso refletiria, então, processos psíquicos inconscientes que seriam comuns a toda a humanidade. Assim, a mitologia e
as ideias místicas, por exemplo, deveriam ser dotadas de grande valor psicológico
e passar a ser objeto sério de estudo. Essa proposição não seria bem aceita entre
os psicanalistas, e o próprio Freud era avesso a tudo aquilo que pudesse ser associado a superstições e misticismos, receoso de um contágio que pudesse ser fatal
à nascente psicanálise.
As divergências começavam aí. O método psicanalítico de Freud operava visan-
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do identificar o sintoma do paciente – habitualmente, o complexo de Édipo –,
e as expressões culturais encontradas eram interpretadas de forma a confirmar
as manifestações psicopatológicas. Jung, por sua vez, sustentava que o estudo
das fantasias da paciente e sua análise comparativa com ocorrências análogas
nas expressões culturais de diversos povos poderiam ajudar na compreensão do
quadro clínico. Tratava-se de uma importante inovação, pois procurava conservar a objetividade do material tanto quanto possível, elaborar uma formulação
mais universal e ampliar o entendimento daquele sintoma. Este é o método da
ampliação na análise dos conteúdos psíquicos, apresentado pela primeira vez
nesta obra de Jung.
Para Freud, a libido tinha uma natureza sexual, necessária e exclusivamente, e as
criações do homem não ligadas diretamente à sexualidade seriam resultados de
sublimação. De fato, o não aceitar essa proposição era interpretado, muitas vezes,
como “resistência”. Já para Jung, a libido era energia psíquica, capaz de se apresentar sob diferentes aparências, conforme cada contexto:
A biologia, como ciência da experiência objetiva, teria que rejeitar incondicionalmente a proposição de Freud [“Originalmente, nós conhecemos apenas objetos sexuais”], pois, como já esclarecemos acima, a função da [adaptação à] realidade só pode ser parcialmente sexual; outra parte igualmente
importante é a autopreservação (Jung, 1916, p.459).

A sexualidade do inconsciente não é o que parece ser; é meramente um símbolo; é um pensamento brilhante como o dia, claro como a luz solar, uma
decisão, um passo à frente em direção a cada objetivo da vida, mas expressada na linguagem sexual irreal do inconsciente e na forma-pensamento de
estágios anteriores; uma ressurreição, por assim dizer, de modos anteriores
de adaptação (Jung, 1916, p. 433).

Freud entendia que o desejo sexual do filho pela mãe era uma realidade vivida
como determinada etapa do desenvolvimento humano (complexo de Édipo), e
sua resolução não deveria ser a concretização, mas a sublimação, permitindo que
a libido fosse redirecionada para a civilização. Jung compreendia o incesto com
a mãe não como uma realidade concreta, mas como um símbolo produzido pelo
inconsciente, que representava a tendência natural da consciência recém-forma-
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da de retornar ao inconsciente de onde procedia. Essa regressão, se ocorresse, significaria perda da identidade e psicose, como teria ocorrido com Miss Miller.
Assim como o sexualismo das neuroses não deve ser tomado literalmente,
e sim como fantasia regressiva e compensação simbólica de uma adaptação
recente não alcançada, assim também o sexualismo da fantasia infantil precoce, especialmente o problema do incesto, é um produto regressivo do ressurgimento de modos arcaicos de funcionamento, e prevalece sobre a realidade (Jung, 1916, p. 463).

Essas concepções levariam Jung a propor, posteriormente, uma base comum da
psique humana – a psique objetiva –, explicando assim as semelhanças entre criações artísticas e mitológicas em distintos povos e em diferentes tempos.
De acordo com meu material disponível, mas ainda não publicado, um caráter extraordinariamente arcaico e, ao mesmo tempo, genericamente aplicável parece ser próprio da fantasia infantil e ser bastante comparável aos produtos da demência precoce (Jung, 1916, p.462).

Transformações e símbolos da libido não encontrou a receptividade que Jung
esperava. Além de ser uma obra extensa e de leitura difícil, dada a grande erudição requerida para acompanhar a fundamentação dos argumentos, incluía ideias
místicas e de mitologia numa época em que muito se valorizava a ciência positivista; tudo isso levou a uma compreensão equivocada de seu conteúdo. Acima de
tudo, as questões conceituais não haviam recebido a aprovação de Freud.
Em suas memórias, Jung anteviu que o capítulo O sacrifício representaria o sacrifício de sua amizade com Freud. Até onde sabemos, Freud e Jung nunca discutiram pessoalmente Transformações e símbolos da libido. De fato, após a publicação
da primeira parte a relação entre ambos sofreu contínua degradação, até a ruptura definitiva em outubro de 1913 (um ano após a publicação da segunda parte).
Há, inegavelmente, outros fatores concorrentes, ainda mais importantes, relacionados à ruptura, mas não serão examinados no presente trabalho.
Com a saída de Jung do movimento psicanalítico, Freud realizou um estudo
visando reunir o que deveria ser considerado psicanálise e o que não deveria,
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intitulado A história do movimento psicanalítico (1914). Citando Jung diversas
vezes, ao mencionar Transformações e símbolos da libido, Freud se exprime em
tom desqualificador, desvalorizando a obra por supostas ambivalências e dificuldades de compreensão:
A modificação de Jung, por outro lado, afrouxa a conexão dos fenômenos com a vida pulsional; e, além disso, conforme ressaltaram seus críticos (p. ex. Abraham, Ferenczi e Jones), é tão obscura, ininteligível e confusa
a ponto de se tornar difícil assumir uma posição em relação a ela. Quando
se pensa que se entendeu alguma coisa, pode-se ficar preparado para ouvir
dizer que não se entendeu, e não há como saber tirar uma conclusão correta. Tudo é formulado de maneira particularmente vacilante, ora como
“uma divergência sutil que não justifica o escarcéu que se fez em torno
dela” (Jung), ora como uma nova mensagem de salvação que irá iniciar uma
nova era para a psicanálise e, mais ainda, uma nova Weltanschauung para
todos (Freud, 1914, p.38 - grifo nosso).

Desse modo, Jung foi formalmente descartado do movimento psicanalítico. Suas
ideias não foram aceitas, passou a ser identificado com o misticismo e deixou de
ser visto por muitos como um estudioso sério.
Embora Transformações e símbolos da libido não tenha se tornado uma obra popular, gerou algum interesse nos Estados Unidos. A analista americana Beatrice
Hinkle providenciou uma tradução para o inglês e, em 1916, o trabalho foi publicado com o título Psychology of the Unconscious: a study of the transformations and
symbolisms of the libido - a contribution to the history of the evolution of thought e
teria uma segunda edição em 1947.
A psicanálise de Freud continuaria a se desenvolver e a prevalecer no Ocidente ao
longo de todo o século XX. A carreira de Jung, que se revelara brilhante na psicanálise, entrara em declínio, e muitos amigos se afastaram dele. Após tanto lidar
com o simbolismo e a mitologia, ele foi em busca de seu próprio mito (Jung, 1989
pp.170ss). Passou a desenvolver intensa preocupação com as imagens de seu próprio inconsciente e entrou em longa fase de isolamento. Naquele período, teve
vivências que dariam forma à psicologia analítica e começou a elaboração de um
novo livro, diferente de todos aqueles que viria a escrever, O Livro Vermelho.
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Símbolos da transformação
Jung declarou que nunca se sentira feliz com o livro Transformações e símbolos da
libido (Jung, 1990, XXIII). Classificou-o como um dos “pecados” de sua juventude
(Ibid), que acabou se tornando “um marco, colocado no ponto onde dois caminhos
se separavam” (Jung, 1990, XXIV). Em 1952, ele fez uma profunda revisão da obra,
publicando uma nova edição com o título Símbolos da transformação – análise dos
prelúdios de uma esquizofrenia (traduzida para o inglês em 1956). No dizer de Stein,
Ele estava tateando no escuro, daí a natureza bastante caótica do texto.
No entanto, quando revisou o livro para publicação, em 1952, e lhe deu um
novo título, Símbolos da transformação, adicionou extensas passagens
que explicaram o trabalho e o ancoraram firmemente na teoria arquetípica (Stein, 2018).

A nova versão foi ampliada, com inserção de novos trechos e supressão de outros.
Praticamente todos os parágrafos foram alterados, e foi acrescentado um Epílogo.
A terminologia psicanalítica foi abandonada, e Jung empregou o léxico já amadurecido da psicologia analítica. O sentido original do livro, no entanto, não se alterou. Nele podemos perceber, agora sob clara linguagem junguiana, a dinâmica da
libido em uma paciente prestes a sucumbir à esquizofrenia.
A título de ilustração, selecionamos algumas passagens de Transformações e símbolos da libido (utilizando a versão em inglês de 1916) e as cotejamos com sua nova
versão em Símbolos da transformação. Algumas vezes, o que parece apenas alteração de termos reflete profundas mudanças conceituais:
Na fantasia de Miss Miller, há uma compulsão

Na fantasia de Miss Miller, há também uma neces-

interna na qual ela passa do sacrifício do cavalo

sidade interna que a compele a ir do sacrifício do

para o autossacrifício do herói. Enquanto o

cavalo ao sacrifício do herói. Enquanto o primeiro

primeiro simboliza a renúncia aos desejos sexuais,

simboliza a renúncia a ímpetos biológicos, o últi-

o segundo tem o significado mais profundo e eti-

mo tem o significado mais profundo e eticamen-

camente mais valioso de sacrifício da personali-

te mais valioso de um autossacrifício humano: a

dade infantil (Jung, 1916, p.479).

renúncia ao egotismo (Jung, 1990, § 675).

A introdução da anima amplifica significativamente a compreensão do que é dito.
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E o herói, antes de todos os outros, encontra na

Pois o herói, mais do que o restante da humani-

mulher a mãe a fim de se tornar criança de novo

dade, encontra sua mãe na mulher que ele ama,

e, finalmente, resolver o enigma na imortalidade

pois, assim, pode se tornar uma criança de novo e

(Jung, 1916, p. 366).

conquistar a imortalidade. O arquétipo do Feminino, a anima, primeiro aparece na mãe e depois
se transfere para a amada (Jung, 1990, § 514).

Nesta passagem, o animus é mencionado como uma parte do psiquismo da
“sonhadora” e tem funcionamento autônomo:
Chiwantopel naturalmente representa a sonha-

Chiwantopel é uma típica figura de animus, ou

dora. Mas nada se alcança, nem nada é compreen-

seja, a personificação do masculino na psique

dido, quando alguém se reduz ao ato sexual, pois

feminina. Ele é uma figura arquetípica particular-

é lugar comum que o inconsciente oculta o desejo

mente ativa quando a mente consciente se recusa

pelo coito, e a descoberta disso, portanto, não sig-

a seguir os sentimentos e instintos desencadeados

nifica nada de mais (Jung, 1916, p.339).

pelo inconsciente (Jung, 1990, § 462).

Nesta passagem, a expressão simbólica se faz de forma bem livre e permite uma
compreensão mais ampla e aberta, se comparada com a versão anterior:
A ideia de que o herói seja seu próprio procriador

O herói simboliza o Self inconsciente do homem

leva ao fato de que ele está investido de atributos

e se manifesta, empiricamente, como a soma

paternos e, reversamente, os atributos heroicos

total de todos os arquétipos, incluindo, portanto,

são atribuídos ao pai (Jung, 1916, p.367).

o arquétipo do pai e do velho sábio. Nesse aspecto, o herói é seu próprio pai e seu próprio criador
(Jung, 1990 § 516).

Transformações e símbolos da libido pode ser lido hoje, retrospectivamente, como
um livro híbrido. Seu interesse pelos temas míticos, a simbolização, a amplificação e a ideia de uma base imaginativa comum revelam um incipiente pensamento
junguiano, ancorado nos conceitos clássicos da psicanálise. Transformações também revelou uma importante dimensão psicológica de muitas das obras literárias
e dos personagens que cita, gerando interesse e discussões entre estudiosos da
literatura e das artes plásticas. Para o analista junguiano em formação, seu estudo é indispensável.
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Conclusão
Símbolos da transformação é uma obra de longa e tortuosa trajetória. Nascida
como Transformações e símbolos da libido, com o propósito de promover a abordagem psicanalítica à questão da esquizofrenia, trouxe inovações conceituais e
metodológicas que, mais tarde, seriam desenvolvidas e incorporadas à psicologia analítica. O livro tornou-se também um marco da separação de Freud e Jung.
Amplamente revisada muito mais tarde, e mais de cem anos depois de sua primeira publicação, continua representando um vigoroso, profundo e detalhado estudo sobre o psiquismo humano, com proposições que permanecem inteiramente
válidas até os dias de hoje.
Recebido em 22 de março de 2018. Aprovado em 13 de abril de 2018.
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Glossário essencial
Essential glossary

Considerando as distintas disciplinas com quem podemos
estar dialogando, oferecemos o glossário abaixo. Ressaltamos
que cada entrada consiste em uma descrição inicial do conceito, para servir de ponto de partida para o leitor que desejar
aprofundar seus conhecimentos.

anima – palavra do latim que significa alma, psique. É o arquétipo da complementaridade feminina com relação à identificação masculina consciente. Dotada
de grande carga de energia, frequentemente é personificada na imagem de uma
mulher. Quando a imagem da anima é projetada sobre uma pessoa, pode atribuir-lhe grande fascínio, tornando-a alvo de intensos sentimentos. Assim como o animus, é o arquétipo por excelência do relacionamento, o guia e mediador na relação
do ego com o inconsciente e com o outro. A riqueza desse importante arquétipo está nas múltiplas e poderosas imagens do feminino em todos os seus aspectos, sendo fortemente ligado à inspiração e à criatividade. O processo de integração da anima consiste em reconhecê-la nas manifestações da imagem feminina
oriundas da própria psique, como as que ocorrem em sonhos e na imaginação
ativa. A anima às vezes é identificada como a alma, ou como a representação do
próprio inconsciente. Sobre sua concepção há importantes variantes teóricas.
Referências
Jung C. G. O eu e o inconsciente (OC vol. VII-2), §§ 296-304.
Jung C. G. Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo (OC vol. IX-1), §§ 111-147.
Jung C. G. Aion (OC vol. IX-2), §§ 20-42.

animus – palavra do latim que significa espírito, ânimo, energia. É o arquétipo da complementaridade masculina com relação à identificação feminina consciente. Dotado de grande carga de energia, frequentemente é personificado em
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imagens de homens. Quando a imagem do animus é projetada, pode causar
grande fascínio e gerar intensos sentimentos. Assim como a anima, é o arquétipo por excelência do relacionamento, o guia e mediador na relação do ego com
o inconsciente e com o outro. A riqueza desse importante arquétipo está nas
múltiplas e poderosas expressões do masculino em todos os seus aspectos, sendo fortemente ligado à inspiração e à criatividade. O processo de integração do
animus consiste em reconhecê-lo nas manifestações da imagem masculina oriunda da própria psique, como as que ocorrem em sonhos e na imaginação ativa.
O animus às vezes é identificado como o espírito, ou como a representação do
próprio inconsciente. Sobre sua concepção há importantes variantes teóricas.
Referências
Jung C.G. O eu e o inconsciente (OC vol. VII-2), §§ 296-304.
Jung C.G. Aion (OC vol. IX-2), §§ 20-42.

arquétipo – do grego ἀρχέτυπον (archetypon), “molde original”, “padrão da
fonte”. Em alemão, der Archetyp. São padrões de elevada carga de energia psíquica, inerentes à psique humana (portanto comuns a todos os indivíduos) e que
ativam e ordenam conteúdos do inconsciente conforme padrões prévios à experiência pessoal. Jung postulou a existência dos arquétipos a partir da observação de pacientes psicóticos de origem muito humilde que expressavam imagens às quais não poderiam ter tido acesso pessoal. Ele depois identificou essas
mesmas imagens em mitos gregos e egípcios antigos e também em outras culturas que não tiveram contato entre si. Concluiu que não se tratava de imagens
transmitidas ou herdadas, mas de material psíquico inerente e comum a toda
a humanidade, de natureza inconsciente. Propôs assim o conceito de arquétipo
como uma tendência inata da psique a representar motivos, com características
variáveis conforme o tempo e o lugar, mas com uma base comum. Os arquétipos são dinâmicos e atuam de forma intensa sobre o psiquismo do indivíduo e
dos povos. Por sua natureza profundamente inconsciente, são irrepresentáveis
para a consciência, onde se expressam por meio de imagens, qualificadas assim de
arquetípicas, que aparecem também em sonhos, mitos, na cultura e no fenômeno da sincronicidade. O conjunto dos arquétipos compõe o inconsciente coletivo.
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Referências
Jung, C. G. A Natureza da Psique (OC vol VIII-2), §§ 397- 420.
Jung, C. G. Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo (OC vol. IX/1), §§. 1-110.
Jung, C. G. A vida simbólica – (OC vol XVIII/1), §§ 75-93.

complexo

– em alemão, der Komplex. Originalmente denominados complexos de tonalidade afetiva. São pólos de concentração de energia psíquica situados
no inconsciente pessoal, correspondendo a conteúdos emocionais correlacionados entre si, ainda não elaborados pela consciência do ego, podendo também
decorrer de experiências traumáticas. Estão presentes em todas as pessoas e possuem base arquetípica, por representarem situações coletivas. Apresentam a tendência de irromper na consciência de forma autônoma, em episódios ou continuadamente, consumindo energia psíquica desta e promovendo sua dissociação
parcial ou completa. O complexo não tem caráter necessariamente patológico, mas pode sê-lo quando comprometer significativamente o funcionamento
da pessoa, o desenvolvimento de sua personalidade ou lhe causar grande sofrimento. A elaboração e integração dos complexos à consciência revela conteúdos
novos, favorece o fluxo de energia, a criatividade e a ampliação da personalidade.

Referências
Jung, C. G. A Natureza da Psique, (OC vol. VIII-2), §§ 194-219.
Jung, C. G. A Vida Simbólica (OC vol. XVIII-1), §§ 148-154.

consciência – em alemão, das Bewusstsein. É um sistema de orientação, tanto para o mundo dos eventos internos quanto externos, que se desenvolveu mais
recentemente no psiquismo humano, a partir do inconsciente, sobre o qual se
assenta dinamicamente. A consciência opera como um foco, de direção variável, sobre os conteúdos, conforme estes possuam maior carga de energia psíquica ou sejam evocados. Sua atitude pode ser extrovertida ou introvertida e possui
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quatro funções (sensação, intuição, pensamento e sentimento), que permitem a
percepção, a conceituação e a atribuição de valor. A consciência é capaz de formar conexões e estruturações entre os elementos dos mundos interno e externo, e é em seu campo que ocorrem as expressões perceptíveis do inconsciente (inclusive as imagens arquetípicas), tornando possível sua própria ampliação.
Referências
Jung, C. G. A Vida Simbólica (OC vol. XVIII-1), §§ 1-73.
Jung, C. G. Tipos Psicológicos (OC vol VI), § 781.

– do grego ἐγώ, “eu”. Em alemão, das Ich. Fator complexo com o qual
todos os conteúdos conscientes se relacionam e que constitui o centro do campo da consciência. Possui elevado grau de continuidade e identidade, estruturando a referência de si. Sinônimo de “eu” e também designado como complexo do ego, por concentrar considerável energia psíquica em uma rede
de conteúdos e dinâmicas correlacionados entre si. É o centro da consciência e não deve ser confundido com o centro ou a totalidade da psique.

ego

Referências
Jung, C. G. Tipos Psicológicos (OC vol VI), § 796.
Jung, C. G. Aion (OC vol. IX-2), §§ 1-12.
Jung, C. G. A Vida Simbólica (OC vol. XVIII-1). - §§ 18-19.

inconsciente – Em alemão, das Unbewusste.

É o campo da psique formado
por todo e qualquer conteúdo psíquico que não se relaciona com o ego através da
consciência. Foi inicialmente aferido a partir da percepção de atos falhos, lapsos de
memórias e dos testes de associação. O inconsciente pessoal (das persönliche Unbewusste) contém memórias, elementos não compatíveis com o ego (os complexos),
percepções subliminares e novos conteúdos em elaboração, ainda sem energia
psíquica suficiente para se tornarem conscientes. O inconsciente coletivo (das kol-
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lektive Unbewusste), comum a todos os indivíduos, é a camada mais profunda da
psique humana, formada pelos arquétipos, cuja quantidade é impossível definir.
Referências
Jung, C. G. Psicologia do inconsciente (OC vol VII-1), §§ 97-120.
Jung, C. G. O eu e o inconsciente (OC vol VII-2), §§ 202-220.

individuação

- em alemão, der Individuationsprozess . É o processo de formar, desenvolver e especializar a natureza do indivíduo psicológico, tornando-o
um ser singular e diferenciado da psicologia geral e coletiva. Isso se dá por meio
do confronto do ego com o inconsciente, com a integração de conteúdos deste
último. Pela adaptação, o sujeito se harmoniza aos valores e práticas sociais; pela
individuação, torna-se único, concretiza o potencial que lhe é próprio e que ninguém mais pode realizar além dele. É um processo contínuo, de natureza individual e única e que, portanto, não chega a um final objetivo e comum a todos. Nos
contos de fadas e nas lendas, é frequentemente representada pela jornada do herói.

Referências
Jung, C.G. Tipos psicológicos (OC vol VI), §§ 853-856.
Jung, C.G. O eu e o inconsciente (OC vol VII-2), §§ 266-270.

persona – (die Persona) do latim persōna (máscara, personagem). É um sistema de relações entre a consciência individual e o meio social que consiste em
personalidades parciais que são expressas conforme cada situação. A persona apresenta uma faceta do sujeito ao mesmo tempo em que mantém velados
outros aspectos de sua natureza. É uma função de adaptação do indivíduo,
que favorece o desempenho dos papeis sociais. Quando o sujeito se identifica com a persona, pode haver supressão de outras características do indivíduo.
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Referências
Jung, C.G O Eu e o inconsciente (OC vol. VII-2), §§ 243-253; 269 e 305-308.
Jung, C.G Os Arquétipos e o inconsciente coletivo (OC vol IX-1), § 221.

Self – na obra de Jung em alemão, das Selbst. É o arquétipo central da psique,
que rege os demais arquétipos e ao mesmo tempo é a totalidade da psique.
As imagens psíquicas por meio das quais se expressa correspondem à divindade, ao sagrado, ao incognoscível, ao ser supremo muito acima do humano, à Pedra Filosofal, entre outras. É também referido como o Si-mesmo. Carlos Byington faz uma distinção entre arquétipo da totalidade e arquétipo central.
Referências
Jung, C.G. Tipos psicológicos (OC vol VI), § 891.
Jung, C.G. Aion (OC vol. IX-2), §§ 43-67.

símbolo - do grego symbolon (σύμβολον) “lançados juntos”. Em alemão, das Symbol. É a melhor expressão possível de uma realidade que não tem como ser apreendida de outra maneira. Está situado no limiar entre a consciência e o inconsciente e
portanto é uma expressão parcialmente inconsciente, que carrega energia psíquica
capaz de impressionar e causar fascínio. Quando seu conteúdo se revela e é tornado
consciente, o símbolo enquanto tal morre e passa a ter valor apenas histórico. O símbolo distingue-se do signo, que possui apenas significado conhecido e delimitado.
Referências
Jung, C.G. Tipos psicológicos (OC vol VI), §§ 903-917.
Jung, C.G. A energia psíquica (OC vol VIII-1), §§ 91-95.
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sombra

– em alemão, der Schatten. É o conjunto de aspectos pessoais que
consideramos desfavoráveis ou inaceitáveis, como tendências, traços de personalidade e caráter que são alijados da consciência e fazem parte do inconsciente pessoal, sendo passíveis de conscientização. A sombra constitui-se de
conteúdos pessoais organizados em torno de um núcleo arquetípico e é inerente ao indivíduo, ao qual confere substância, densidade e profundidade. A integração da sombra é um processo fundamental para o desenvolvimento da personalidade. O indivíduo grandemente dissociado de sua sombra apresentará
características de superficialidade, unilateralidade, pouca naturalidade, com
forte tendência a projetar os conteúdos da sombra maciçamente no outro.
Referências
JUNG, C. G. Aion (OC vol. IX-2), §§ 13-19.
JUNG, C. G. A Vida Simbólica (OC vol. XVIII-1), §§ 38, 40.
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English version on page 198

Diálogos Junguianos na França
Diálogos Junguianos, por ocasião de seu lançamento, foi objeto de uma revisão
publicada no periódico francês Cahiers Jungiens de Psychanalyse, uma das mais
prestigiadas publicações em psicologia analítica da Europa. Assinado pela analista Catherine de Lorgeril, a revisão examina cada artigo publicado naquele número e a autora ao final deseja que nosso projeto tenha prosseguimento. Honrados, e felizes em informar que já estamos no terceiro ano, agradecemos à Dr.ª
Catherine de Lorgeril pela generosa atenção ao nosso trabalho. A revisão pode
ser acessada em https://www.cairn.info/revue-cahiers-jungiens-de-psychanalyse-2017-1-page-209.htm

Mantis
Ficamos muito satisfeitos ao saber que existe um periódico junguiano editado no
continente africano. Trata-se de Mantis, revista semestral que é publicada pela
Associação Sul-africana de analistas junguianos (SAAJA), na cidade do Cabo. Aos
colegas da África do Sul que se empenham na divulgação do pensamento junguiano, nossos cumprimentos!

Formação
Encontram-se abertas as inscrições para o Curso de Formação de Analistas em
Psicologia Junguiana da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica (SBPA). Esta
turma é direcionada para candidatos que não residam na Grande São Paulo. Para
se inscrever, é necessário que o candidato seja médico ou psicólogo regularmente inscrito em seu conselho de classe e que comprove um mínimo de dois anos de
prática clínica em psicoterapia, mínimo de 50 horas de supervisão clínica individual ou em grupo em qualquer linha psicodinâmica e um mínimo de 100 horas
de análise individual, também em qualquer linha psicodinâmica. Serão realizadas prova escrita e entrevistas. Trata-se de primorosa e aprofundada formação
na psicologia junguiana, que tem por pilares a análise, o exercício profissional, a
supervisão e o currículo teórico-prático. Reconhecida pela IAAP, a SBPA este ano
completa 40 anos e conta com profissionais de alto nível. A formação que oferece
é tida por muitos como a melhor disponível no Brasil. As inscrições vão de 1º de
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março a 3 de agosto de 2018 e o curso tem seu início previsto para 2019. Maiores
informações em http://sbpa.org.br/portal/formacao/nova-turma/

Congresso
Os analistas junguianos da América Latina e de outros continentes se reúnem em
julho na cidade de Bogotá, Colômbia, para o 8º Congresso Latinoamericano de
Psicologia Junguiana. O tema central será Identidade latino-americana: sombras e
luzes. Promovido pelo Comitê Latinoamericano de Psicologia Analítica, esse congresso, que ocorre sempre no ano anterior ao Congresso Mundial da IAAP, sendo
já tradicional a alta qualidade dos trabalhos apresentados e pela possibilidade de
congraçamento dos profissionais do continente. Maiores informações em http://
clapjung.com.co/index.html
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Agenda de eventos

English version on page 200

26/05
a 02/06

The 13th Jungian Odyssey
Celebrating 40 Years of the Association of Jungian Analysts
ISAPZURICH
Zurich, Suíça

maio

11 a
14/07

VIII Congreso Latinoamericano de Psicología Junguiana
Identidade latinoamericana: luzes e sombras
CLAPA – Comité Latinoamericano de Psicología Analítica
Bogotá, Colômbia

julho

2018

09 a
13/07

One-Week, Intensive Summer Study Programs 2018
Spirit, Soul and Psyche
The C.G. Jung Foundation of New York
Nova York, EUA

16 a
20/07

One-Week, Intensive Summer Study Programs 2018
Trauma, Healing and Meaning
The C.G. Jung Foundation of New York
Nova York, EUA

26 a
29/07

XXXII Boitatá- Alimentos do Corpo e da Alma
São José dos Campos-SP

30/07
a 01/08
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4th International Conference of the International Society
for Psychology
The Soul Always Thinks
Trinity College
Dublin, Irlanda
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agosto

02 a
05/08

IAAP/IJAS Conference Indeterminate States: trans-cultural;
trans-racial; trans-gender
Universidade Goethe
Frankfurt, Alemanha

24 e
25/08

VII Eranois
Morte: um aspecto da vida
Conexões Junguianas
Araraquara-SP, Brasil

outubro setembro

30/08
a 02/09

Visões

IV European Congress of Analytical Psychology
Bridging the Familiar and the Unfamiliar in the Europe of Today:
Cultural, Clinical, and Theoretical Perspectives
Palais des Papes, Avignon, França

27 a
30/09

The CNASJA Gathering – Fall 2018
Houston, Texas, EUA

18 a
20/10

Joint Conference IAAP/University of Basel
Basileia, Suíça
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Instruções aos autores

English version on page 202

Diálogos Junguianos é um periódico semestral da Conexões Junguianas, que publica trabalhos na área de psicologia analítica, em seus aspectos teórico-filosóficos,
clínicos, aplicados ou em associação com outras áreas do conhecimento. Serão
publicados, após seleção, trabalhos nas modalidades abaixo descritas. Estes
devem ser originais e não devem ter sido apresentados a outra publicação simultaneamente. Podem ser enviados em inglês, espanhol ou português. Autores de
artigos nesses dois últimos idiomas deverão providenciar sua tradução para o
inglês quando os editores assim requererem. Examine um exemplar da edição
atual para maiores detalhes.
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Modalidade

Caracteres (com espaço)

Artigo original – resultados de pesquisa, ampliação simbólica, descrição
ou análises de temas. Deve ser observada a metodologia correspondente
e os resultados, se houver, devem estar fundamentados cientificamente.

15.000 a 35.000

Ensaio – exposição de ideias, reflexões, críticas, ou elaboração de
formulações sobre um tema. Pode se mostrar parcial, incluir a defesa de
pontos de vista próprios, e apresentar proposições. É de natureza mais
crítica, livre e subjetiva, mas deve conter fundamentações.

15.000 a 35.000

Artigos de revisão - revisão crítica e aprofundada de tema de relevo, que
aporte originalidade ou inovação.

15.000 a 35.000

Estudo de caso – apresentação, análise e discussão de caso clínico de
interesse. O paciente não será identificado sob nenhuma circunstância e
o autor deve enviar declaração por escrito de que obteve a autorização
formal deste para a publicação de seu caso.

15.000 a 25.000

Resenha – apreciação, comentários e crítica, sob a perspectiva da
psicologia analítica, de obra literária (poética, ficção, técnica), ou artística
(incluindo filmes, peças teatrais, exposições, obras de arte).

3.000 a 8.000

Comunicação – apresentação de relato breve ou informação relacionada
à atividade clínica, teoria, história ou atividades ou acontecimentos
contemporâneos relevantes.

1.000 a 5.000

Cartas ao editor – comentários, críticas, sugestões, opiniões, demandas
sobre algum conteúdo publicado ou sobre a política editorial.

até 5.000
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Formatação
Texto em Microsoft Word, fonte Times New Roman 12, espaçamento 1,5, margens padrão, parágrafo justificado.
Título: em Times New Roman 14, no máximo 40 caracteres, incluindo os espaços. Subtítulos, se houver, em Times New Roman 12, em negrito, com no máximo 30 caracteres.
Resumo: com até 200 palavras, com 5 a 8 palavras-chave separadas por vírgula.
Informação do autor: nome, profissão, afiliação institucional (se houver), títulos, atividades, cidade e país de origem e endereço eletrônico para contato. Máximo de 90 palavras.
Citações: entre aspas duplas, seguida do nome do autor e ano da publicação entre
parênteses. Não usar itálico: “a sombra pode ser projetada no outro se não estiver
bem integrada” (Silva, 2004, p.32).
Citações de mais de três linhas terão recuo de 4 cm da margem
esquerda, não terão aspas e serão em fonte menor (10 ou 11).
Citações diretas (cópia textual fiel) deverão informar o número da
página (Silva, 2004, p.32). No caso das obras completas de Jung, informar o parágrafo (Jung, 1998, § 456).
Citações indiretas (paráfrase, menção, texto reformado): basta indicar nome e ano. (Silva, 2004).
Destaques de texto, títulos de obras, vocábulos em idioma estrangeiro: em itálico (não utilizar negrito). Em itálico também os termos anima e animus. Self com
maiúscula e sem itálico.
Abreviaturas: por extenso ao serem mencionadas pela primeira vez.
Referências: não incluir notas de rodapé, apenas notas finais, se necessário.
Fotos e ilustrações – se houver, em formato JPG ou TIFF, com resolução mínima
de 300 dpi. Aquelas que possuam direitos autorais vigentes devem vir acompanhadas de permissão de uso por escrito do detentor. Imagens de domínio público devem ter essa informação.
Gráficos – se houver, devem conter legendas descritivas.
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Instruções aos autores

Referências
Incluir apenas as referências feitas no corpo do texto, em ordem alfabética por
autor, conforme exemplos abaixo:
Artigo*

Carvalho, R. Synchronicity, the infinite unrepressed, dissociation
and the interpersonal. Journal of Analytical Psychology. 2014;
59:366-384.

Livro

Jung, C.G. Memórias, Sonhos, Reflexões. 26ª Ed. Rio de Janeiro:
Editora Nova Fronteira, 2000.

Capítulo de livro

Pankseep, J, Trevarthem, P. The Neuroscience of emotion in music.
In: Communicative Musicality: Exploring the basis of human
companionship, Malloch, S. Trevearthen, C. editors. Oxford: Oxford
University Press, 2009.

Teses e dissertações

Araújo Costa P. A homeopatia e a psicologia junguiana na
abordagem de pacientes psiquiátricos em hospital psiquiátrico: um
estudo de coorte. São Paulo: Escola Paulista de Medicina, 2004.

DVD, Blu-ray

Wilhelm, B. Wisdom of changes – Richard Wilhelm and the I
Ching Filmkinotext / Schwarz Weiss Filmverleih / Triluna Film.
Switzerland, 2011. 1 DVD, 87min.
Boorman, J. Excalibur. Warner Bros. England/USA, 1981. 1 DVD,
140min.

Internet

Assis, M. Dom Casmurro. Disponível em http://machado.mec.
gov.br/images/stories/pdf/romance/marm08.pdf Acessado em
10 de abril de 2016.
Center for Diseases Control and Prevention (CDC). Burden of
mental illness. Disponível em http://www.cdc.gov/mentalhealth/
basics/burden.htm Acesso em 04 de outubro de 2013.

Faixa de música - CD

Caymmi, Dorival; Guinle, Carlos. Não tem solução. In: Santiago,
Emilio. Aquarela brasileira 5. Rio de Janeiro: Som Livre, 1992. 1
CD. Faixa 2.

Música na internet

Veloso, Caetano. Sampa. Disponível em: http://letras.terra.com.
br/caetano-veloso/41670/ Acesso em 9 de maio de 2012.

*incluir o nome de todos os autores, até o máximo de seis.
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Atenção às eventuais alterações de referências bibliográficas quando da tradução
do trabalho para o inglês. Quando a obra referida existir na língua inglesa, esta
edição deve ser citada.

Envio
Os trabalhos deverão ser enviados para o endereço eletrônico
dialogosjung@gmail.com. No corpo do texto não deverá constar qualquer sinal
que permita a identificação de sua autoria, além do tópico “informações do
autor”. Imagens e ilustrações, se houver, devem constar no corpo do texto e também devem ser enviadas em arquivos à parte, na resolução mínima exigida, para
a publicação. Em nenhum caso o material será devolvido.

Avaliação e seleção
Os trabalhos apresentados serão avaliados por pares em sistema de duplo cego.
Os critérios são originalidade, criatividade, interesse teórico ou clínico e validade científica, além de relevância e adequação à publicação. Serão observados também aspectos ético-profissionais. Motivos de não-aceitação não serão
informados. A eventual aceitação será comunicada dentro de 40 dias, quando
começará o processo de revisão junto ao autor. Após a conclusão desta, o autor
deverá autorizar formalmente, nos termos da revista e por e-mail, a publicação
de seu trabalho, sem o que ela não ocorrerá.
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Original article

Numinous and religious experience in
the psychology of Carl Jung
Punita Miranda

Abstract

Keywords

This paper begins with the notions of “religious experience”
inaugurated by the Protestant theologian Friedrich Schleiermacher (1768-1834) whose insistence on the importance of
describing it from the subject’s perspective was formative in
shaping subsequent studies of religious phenomena. It then
moves to the two well-known representatives of this tradition:
the American philosopher and psychologist William James
(1842-1910) and the German Lutheran theologian Rudolf Otto
(1869-1937), both of whom were to have a strong influence on
the thinking of the Swiss psychiatrist Carl Jung (1875-1961).
Finally, it explores Otto’s idea of the holy and how his concept
of a “numinous state of mind” introduced a strong psychological and emotional component into the study of religions. Jung
made use of the numinous to refer to a variety of psychological
phenomena that had mostly to do with archetypal manifestations. Since then the term has been appropriated, becoming a
cornerstone in analytical psychology and an important part of
the Jungian lexicon.

Religious experience, Rudolf
Otto, numinous, Carl Jung,
analytical psychology.

The challenge of defining religious experience
The essence of religious experiences, the thing by which we finally must
judge them, must be that element or quality in them which we can meet
nowhere else. And such a quality will be of course most prominent and easy
to notice in those religious experiences which are most one-sided, exaggerated, and intense (James, 2004, p. 50).

Even though human beings have had religious experiences since prehistory, it
was only from the late 18th century onwards that the scholarly study of religious
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experience began as an academic discipline. Both the terms
“religious” and “experience” are extremely broad and contain ambiguities as they encompass subjective and evocative
descriptions of transformative states of consciousness as the
consequence of some kind of personal, profound and awe-inspiring inner event.1
Strongly influenced by the theme of intimacy between God
and creation, a legacy of German Romantic idealism, and by
the line of critique set forth by Immanuel Kant (1724-1804),
the Protestant theologian Friedrich Schleiermacher (17681834) inaugurated in his book Reden über die Religion (On Religion, 1799) a radically new way of approaching theology from
the traditional Christian standpoint, by grounding religion in
an intrinsically “religious” moment, constructed from the perspective of the subject.2
Schleiermacher considered the source of religion to be an
immediate feeling or consciousness, a precursor to rational
awareness. In approaching theology from the viewpoint of
experience, he sought to free religious beliefs and practices
from the metaphysical argument and ground them in human
experience, arguing that “religion ought not to be reduced to
science, metaphysics, or morality” (Proudfoot, 1985, p. xiii).
This insistence on the importance of describing religious experience from the subject’s perspective was formative in shaping
subsequent studies of religious phenomena. Two well-known
representatives of this tradition are the American philosopher
and psychologist William James (1842-1910) and the German
Lutheran theologian Rudolf Otto (1869-1937) (Peacore, 2008,
pp. 305-307), both of whom were to have a strong influence
on the thinking of the Swiss psychiatrist Carl Jung (1875-1961),
one of the originators of Depth Psychology. I am well aware of
the long-standing methodological dilemma that has dominated the academic arena since the publication of the edited collection Mystical Experience and Philosophical Analysis in 1978 by
the Jewish scholar Steven Katz (b.1944) (Proudfoot, 1985, p. xii;

Visions

Punita Miranda
is a practicing psychotherapist
from Brazil, with a fiveyear degree in Clinical
Psychology. She is a diploma
candidate of the Guild of
Analytical Psychologists (G.A.P)
in London and has completed
the Leadership Programme
in ‘BodySoulRhythms’ with
the Jungian analyst Marion
Woodman. She is in the last
year of her Research MA
at the Center for History
of Hermetic Philosophy,
University of Amsterdam,
where she has been taking
courses on subjects such as
History of Alchemy, Religious
Experience, and Altered States
of Consciousness. Her thesis is
on Jung’s Red Book.
Email:
punita.miranda@gmail.com

111

Numinous and religious experience in the psychology of Carl Jung

Sharf, 1998, pp. 94-95), who has called for a more sophisticated understanding of
religious experience that advances the discussion beyond James and Otto.3 Modern scholarship is still attempting to provide further distinctions, for instance,
between numinous and mystical experiences, with the professor of Religious
Studies Ninian Smart (1927-2001) pointing out that “we are still in the early stages of any kind of refined classification of the varieties of religious experiences”
(Smart, 1978, p.13). The scholar of religion Wayne Proudfoot (b.1939) has contributed to this discussion, saying that “any attempt to differentiate a core experience from its interpretation results in the loss of the very experience one is trying
to analyze. The interpretations are themselves constitutive of the experiences”
(Proudfoot, 1985, p. 123).
The purpose of this essay is not to amplify this discussion, but rather to explore
the phenomenon of religious and numinous experience in the light of Jung’s psychology and show how his original contributions, despite the controversy they
provoked in theological circles, have raised fundamental questions that are relevant to both psychology and religion. First, however, a few observations about
William James will be useful to provide context, since his ideas exerted influence
not only on Jung but also on Otto.

William James’s varieties of the religious experience
From the opening quote of this essay one can see that James described religious experience as having a particular, unique and intense quality to it. He gave
supreme importance to the feeling of direct experience, but above all to the individual as the main locus of religion (Smith, 1993, p. 247-279).
John E. Smith, a scholar specializing in the study of James’s works, has pointed out that James’s use of the expression “religious experience” was broad; more
like a collective name to denote a whole spectrum of concepts––God, conversion, grace, sin, faith–– current in many different religious traditions, which
shows that he did not differentiate religious experience and mysticism (Ibid, p.
248; James, 2004, p. 328). According to James, the specifically religious dimension
of mysticism appeared when the individual was in the presence of the “Unseen
Order,” or in the immediate presence of God. The feeling of such presence may
be evoked in various ways: through nature’s wonders, through an appreciation
for the harmony of the cosmos, or through meditation on the self and the feeling

112

Diálogos Junguianos - vol. 3, nº 1 / 2018

Punita Miranda

of unity with a cosmic consciousness, which at once exalts and swallows the “pettiness of all finite egos” (Smith, 1983, p. 255).
James has been extremely influential not only in religious but also in psychological studies. He drew from a range of academic disciplines and his background as a
psychologist provided him with insights into religion that had no affiliation with
any particular religious community. He argued that a proper study of religion
should include religious life rather than just the abstract conceptions of dtheologians and suggested that the “philosophy of religion should be replaced by a science of religions.” His books The Varieties of Religious Experience (1902) and The
Principles of Psychology (1918) were a major contribution to the field of religious
studies and psychology, respectively, and his concept of mysticism has dominated subsequent investigations in this field (James, 2004, p. xv; Shamdasani, 2003,
pp. 58-59).
It is important to remember that by the end of the nineteenth century a variety of
non-Christian religious beliefs and practices were widely diffused in Europe, and
while the emphasis on experience was relatively new in the West, mystical experience played a central role in the East, as with, for example, the Hindu notions
of absorption into Brahman and the Buddhist extinction of the self.4 It is also relevant to point out that between the 1870s and 1930s, the major disciplinary and
theoretical forms of modern psychology and psychotherapy were established,
and that the study of and interest in religious experience was by no means confined to theology.5 As any reader of Otto and Jung will know, the writings of both
men are permeated by the influx of religious beliefs and experience coming from
the East during this period.
Several psychologists, including James,6 Frederic Myers (1843-1901) and Théodore
Flournoy (1854-1920) explored spiritism and the phenomenon of psychic dissociation experienced by mediums. Their pioneering psychical sstudies were to have
a far-reaching significance on the psychology of the unconscious, given that they
marked the introduction of an intrapsychic source for the phenomena of mediumship as opposed to an extrapsychic existence of spiritual entities.7 This transition from spiritualism to multiple personalities paved the way for the psychologization of ‘God-within the psyche,’ i.e., the locating of the reality of god and spirits
as a subjective phenomenon within man. With the advent of psychology, scientists acquired a tool, a language, and the distance to explore what was once solely
the domain of religion. James’s work on the psychology of religion and pragmatic
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philosophy became a model for Jung, who met James twice and greatly valued his
openness and vision.8 Later in this essay I will explore how the interface between
psychology and religion was to have a great influence over Jung; for the moment,
I will introduce Otto’s idea of the holy and his concept of the numinous, which
was to become a cornerstone in Jung’s psychology.

Rudolf Otto’s idea of the Holy
Rudolf Otto had been influenced by both Schleiermacher and James’s insights, yet
he felt the need to go beyond. He found James’s empirical method in The Varieties
of Religious Experience inadequate for interpreting those phenomena (Streetman,
1980, pp. 373-374.). Otto translated several important works of classical Hinduism and Bhakti faith into German and published a number of significant comparative studies on Eastern and Western religions (Ibid, p. 365). Robert Streetman
suggests that Otto’s interest in this topic may have arisen in 1911, during a trip to
India, when he encountered new modes of symbolic expression of the numinous
in religious life, and has access to translations that enabled him to establish a firm
ground for the works he produced in the field of comparative studies.9 His most
famous work, Das Heilige (The Idea of the Holy), was published in 1917 and went
on to become one of the most successful German theological books of the 20th
century. Otto explained that the concept of holiness had both a rational or moral element and a non-rational element. He defined this latter aspect with the Latin word numen, for “deity”, and coined the adjective numinous, explaining that by
this he meant the “non-rational, non-sensory experience or feeling whose primary and immediate object is outside the self.” (Otto, 1959, pp. 21-25). The “numinous state of mind” is sui generis, a state that cannot be described directly, but
only by analogies (Bastow, 1976, p. 167). With this idea in mind, Otto set out to
describe the human experience of “the Holy”; not the theological concept of holiness. His term “numinous,” then, is used to indicate a peculiarly religious “overplus” of meaning in the concept of the Holy, something beyond its moral and
rational aspects (Streetman, 1980, p. 369).
For Otto, any encounter with the sacred was a revelation of “numinous consciousness,” by which he means a direct experience of the numinosum, an experience of the holy, the participation in a sacred dimension of life. Elsewhere he calls
it the mysterium tremendum et fascinans. He explains it in the following passage:
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We are dealing with something for which there is only one appropriate
expression, “mysterium tremendum.” The feeling of it may at times come
sweeping like a gentle tide, pervading the mind with a tranquil mood of
deepest worship. It may pass over into a more set and lasting attitude of the
soul, continuing, as it were, thrillingly vibrant and resonant, until at last it
dies away and the soul resumes its “profane,” nonreligious mood of everyday experience. It may burst in sudden eruption up from the depths of the
soul with spasms and convulsions, or lead to the strangest excitements, to
intoxicated frenzy, to transport, and to ecstasy. It has its wild and demonic forms and can sink to an almost grisly horror and shuddering. It has its
crude, barbaric antecedents and early manifestations, and again it may be
developed into something beautiful and pure and glorious. It may become
the hushed, trembling, and speechless humility of the creature in the presence of––whom or what? In the presence of that which is an inexpressible
mystery and above all creatures (Otto, 1959, pp. 26-27).

From this, Otto naturally assumes that the religious experience is primarily a feeling, and he describes two main types of encounters with a divinity:
those perceived as tremendum and those perceveid as fascinans (or both at the
same time). It is a dynamic experience and a “strange harmony of contrasts.”
The tremendum component of the numinous comprised three main elements:
awfulness (inspiring awe), overpoweringness (which also inspired a feeling of
humility and respect) and an overplus of energy. And the fascinans component
contained elements of sublime beauty and religious bliss, when one can “hear
the silence itself” (Ibid, p. 85).
Recent scholarship has responded to Otto’s ideas in varied ways. Wayne Proudfoot, for example, makes the distinction between “mystical” and “numinous”
interpretations of experience, rather than between different types of religious
experience, because this allows for an emphasis on the process of interpretation.
He points out that the mystical strand of religious experience is often associated with the Orient, while the numinous could be said “to stand in polar opposition” to the mystical experience of unity with the whole and has often been identified with the moral aspect of religious traditions of the West. He even goes as
far as to consider the numinous as a different type of mysticism. However, he
emphasizes that the numinous and the moral should be distinguished from each
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other, pointing out that Otto “makes it clear that the numinous may be schematized with moral and cognitive elements, but he is trying to isolate something
that should not be identified with either” (Proudfoot, 1985, pp. 6, 8, 12-13). Proudfoot then introduces the notion of a placeholder, explaining that because the term
“placeholder” is not descriptive but prescriptive it plays an active role in directing one’s attention to a point that is systematically emptied of all content, for
instance, in the opening sentence of the Tao Te Ching, in which it is said that the
tao that can be put into words is not the Tao:
Many of the terms employed in the literature of the history of religions to
capture a universal feature of religious experience or practice also appear
to function as placeholders. Though purportedly descriptive, they are lifted out of their original contexts and employed in ways that empty them of
their original meanings and suggest that they are indefinable. Otto’s numinous is the most obvious example [...] The term numinous is not a descriptive one but a placeholder meant to convey a sense of the mystery that characterizes religious experience (Proudfoot, Religious Experience, pp. 131-132).

Smart also prefers to distinguish numinous and mystical experiences. For
instance, he would not put Wordsworth’s experiences of a mysterious harmony
with nature as being mystical, but close to the numinous, and would also include
experiences like those that raise questions about the meaning of life, about facing
death, which might have religious significance but are not necessarily religious in
character (Smart, 1978, pp. 10-21). Leon Schlamm (1948-2015), a scholar of Otto
and Jung, also agrees that numinous experiences need not always be interpreted
religiously (Schlamm, 1922, p. 551).
Returning to Otto, I should emphasize something that was to be of great importance to Jung: the German theologian believed that these reactions expressed
through the language of feelings were common to all who experienced the numinosum, regardless of the culture to which they belonged. Every country, every
religion, has aspects of the deity that produce or evoke such responses of awe and
dread in their devotees. The implicit universality of the numinous experience is
apparent in the multiplicity of the terms he uses for the “other” encountered:
[…] it lies rather, in a peculiar “moment” of consciousness, to wit, the stupor
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before some “wholly other,” whether such an other be named “spirit,” daemon, or deva, or be left without any name […] (Otto, 1959, p. 41).

That being said, it should be noted that Otto’s universalism only extended so far,
i.e., all religions have similar experiences, but, in his view, Christianity is the one
which offers the highest spiritual form of these experiences (Dubey, 1969). Nonetheless, by paying attention to the human side of the experience of the “holy”
and not to the theological concept of holiness, Otto introduced a strong psychological and emotional component into the study of religions, which Jung would
expand upon later.
I will now present some of Jung’s religious background and show how he came to
incorporate Otto’s concept of the numinous into his psychology when describing
the quality of a personal encounter with an archetypal force.

Jung’s religious background
Jung’s family background was predominantly academic and religious. His father
was a minister of the Swiss Reformed Church; two uncles on his father’s side
were clergymen and, on his mother’s side, six of his uncles became theologians.
The professor of Philosophy of Religion, Michael Palmer (b.1945), points out that
the family’s overtly religious background and his early experiences in childhood,
where he claimed to have had a direct experience of God, were central to Jung’s
whole life’s work.10 There is no doubt of the importance of Jung’s psychological
contribution to the intellectual and cultural life of the 20th century; his lifelong
preoccupation with the religious dimension and the mental suffering of mankind led him to attempt to understand the psychological and historical effects of
Christianity and the problem of evil. In the last 20 years of his life he wrote extensively on the religious-psychological dynamics of human life,11 and engaged in a
lively debate on the relation between depth psychology and religious mysticism
with the Dominican priest Father Victor White (1902-1960), the Jewish philosopher Martin Buber (1878-1965), and the Protestant theologian Paul Tillich (18861965) (Jung, 2007; Dourley, 1981). The breadth and scope of Jung’s writing is vast
and the development of his theories is deeply intertwined with his own personal experiences. His signature concepts “demarcate his psychology as almost a distinct dialect” (Shamdasani, 2003, p.80); nevertheless, his notions of the collective
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unconscious and archetypes have in recent decades become part of common parlance, to the extent that some authors apparently do not even realize that they
are quoting Jung.12 The recent publication of Jung’s private diary, The Red Book
(2009)13, ywhich depicts in symbolic-prophetic form his struggle to overcome his
spiritual alienation. This overcoming was achieved through the birth of a new
image of God in his soul (Idem, The Red Book, p. 207), and the detailed account
of this struggle is now shedding new light on Jung and his relation to numinous
and religious experience.

The imprint of the divine, the archetype of the Self
The extraordinary difficulty in the experience of the self is that the self can
be distinguished only conceptually from what has always been referred to
as “God,” but not practically. Both concepts apparently rest on an identical
numinous factor which is a condition of reality (Jung, 1989, p.546).

Much of the misunderstanding concerning Jung’s psychological concept of the
Self derives from the confusion between the God-archetype (which remains
unknowable) and the archetypal God-image (which generates symbolic and religious representations); these two overlap, because some symbols of the Self coincide with the God-image, but are not identical to it (Jung, Aion, pp. 182-183). Similar to Otto, for Jung, all humanity shares a psychic force that bears the power of
the sacred because of a predisposition towards religious experience (homo religiosus); it is not something invented but a spontaneous experience that leaves
a cultural imprint on our imagination. Jung’s idea of the archetype is that of a
riverbed, a blueprint, or even a structure like that of the skeleton, which is part
of the human constitution, the individual feature being the only variant (Jung,
Alchemical Studies, p. 347). The potential to develop a God-image is prior to formal religious education; this “private, subjective” image will be superimposed and
developed by the religious practices and doctrines of the culture we are born into
(Corbett, 1996, p. 81-82.).
Jung is indebted to Kant’s unknowable noumenon, the “thing-in-itself” (Ding an
sich), and to Plato’s ideal forms for much of the development of his own archetypal theory (Douglas, 2008, pp. 24-25). However, Jung differentiates the archetypal image from the archetype itself by suggesting that the archetype proper is
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never amenable to representation and cannot reach the consciousness of the ego
(Jung, The Structure and Dynamics of the Psyche, p. 214). The archetype is a collective psychic disposition, more like an active dimension within the psyche, waiting
to be activated, that is filled or dressed by personal images. He classified “archetypal situations” as events that are life experiences common to all humanity, such
as birth, death, marriage; and “archetypes” as contents of the collective unconscious present in the psyche of each individual, such as the shadow, persona, animus and anima and the Self.
In Jung’s terminology, the Self is the central archetype from which all other archetypes evolve. Significantly, he discovered it first as a spiritual idea in the East, and
the development of his psychological concept of the Self had its beginning in
1921 (Jung Psychological Types, pp. 189-220). Very much like Otto, Jung was deeply impressed by Eastern theological and philosophical systems;14 he borrowed the
term Ātman, which in Sanskrit means Self, from the Hindu Upanishads. Jung preferred Eastern concepts of the self over the Western language of “the immanent
God-image” because of the experiential character of the Eastern notion of the
totality which is ontologically indescribable. He was, however, careful to add that
“this ‘Self’ never, at any time, takes the place of God, though it may perhaps be a
vessel of divine grace” (Jung, Civilization in Transition, p. 463). Jung argued that no
particular historical manifestation, for instance Christ or Buddha, ever exhausts
the possibility of expression that lies behind the manifestation. For him, there is
an archetypal potential for the experience of a God-image, and this potential has
been filled in by all the religious symbols of mankind (Dourley, 1981, p. 28; Corbett, 1996, p. 118).

Jung’s personal experience of the numinous:
a spiritual narrative
In this section I provide an edited account of one of Jung’s experiences recorded in Chapter XI of the second part of his Liber Novus or Red Book. This narrative
accompanies the image that serves as the frontispiece of this essay. It is relevant
to say that it were Jung’s prewar prophetic visions that led to the composition of
his Red Book. The book was written over a period of 16 years, during which he
articulated his understanding of the historical transformation of Christianity and
the historicity of the formation of symbols (Jung, The Red Book, p. 220).
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The Opening of the Egg (Jung, The Red Book, pp. 286-287)
The image depicts Jung kneeling before an egg from which tongues of fire are
shooting forth:

Reproduction

Date: 01/10/1914

Fig. I, Jung, The Red Book, p. 64

On the evening of the third day, I kneel down on the rug and carefully open
the egg. Something resembling smoke rises up from it and suddenly Izdubar
is standing before me, enormous, transformed, and complete. His limbs are
whole and I find no trace of damage on them. It’s as if he had awoken from
a deep sleep.

An inexpressible light breaks from his body, a light that my eyes cannot
grasp. I must cover my face and cast my gaze to the ground.
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It happened that I opened the egg and that the God left the egg. He was
healed and his figure shone transformed, and I knelt like a child and could
not grasp the miracle. He who had been pressed into the core of the beginning rose up, and no trace of illness could be found on him. And when
I thought that I had caught the mighty one and held him in my cupped
hands, he was the sun itself.

But when the God rested in the egg and awaited his beginning, my force
went into him. And when he rose up radiantly, I lay on my face. He took my
life with him. All my force was now in him. My soul swam like a fish in his
sea of fire. But I lay in the frightful cool of the shadows of the earth and sank
down deeper and deeper to the lowest darkness.

All light had left me. The God rose in the Eastern lands and I fell into the
horror of the underworld. I lay there like a child-bearer cruelly mauled and
bleeding her life into the child, uniting life and death in a dying glance, the
day’s mother, the night’s prey. My God had torn me apart terribly, he had
drunk the juice of my life, he had drunk my highest power into him and
became marvelous and strong like the sun, an unblemished God who bore
no stigma or flaw. He had taken my wings from me, he had robbed me of
the swelling force of my muscles, and the power of my will disappeared
with him. He left me powerless and groaning.

Jung, religion and the idea of God
In the light of such a powerful example recorded in 1914, it is not surprising that
Jung could recognize in Otto’s book a suitable description of his physical and
emotional responses in the face of the mysterium tremendum and fascinans, which
included “covering his face, casting his gaze on the ground” and also the quality of
encountering something “immeasurable, overpowering, being overwhelmed by
light and sinking down into darkness.” Jung understood, psychologically, the significance of what Otto was describing and further expanded it to include “fateful
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transformations that could take the form of conversions, illuminations, emotional shocks, blows of fate, religious or mystical experiences or their equivalents”
(Jung, Psychology and Religion: West and East, pp. 183-184).
Jung first employed the term numinosum at a lecture in 1934 (Jung, The Structures and Dynamics of the Psyche, p. 104); a time in which he was developing his
ideas and theory of the archetypes and the collective unconscious. He formally
engaged with the topic of the numinous in the Terry Lectures on “Religion in the
Light of Science and Philosophy” that he delivered at Yale University in 1938––
which now make up the volume: Psychology and Religion: West and East, in his
Collected Works (Jung Psychology and Religion: West and East, pp. 5-105). Thereafter, Jung made use of the numinous to refer to a variety of psychological phenomena that had mostly to do with archetypal manifestations. Since then, the concept has been appropriated, becoming part of the Jungian lexicon (Stein, 2018).
In his lecture, he openly acknowledges his debt to Otto when he writes:
In speaking of religion I must make clear from the start what I mean by the
term. Religion, as the Latin word denotes, is a careful and scrupulous observation of what Rudolf Otto aptly termed the numinosum, that is, a dynamic agency or effect not caused by an arbitrary act of will. On the contrary, it
seizes and controls the human subject, who is always rather its victim than
its creator. The numinosum––whatever its cause may be––is an experience
of the subject independent of his will…the numinosum is either a quality
belonging to a visible object or the influence of an invisible presence that
causes a peculiar alteration of consciousness. (Jung, Psychology and Religion:
West and East, p. 7)

According to Jung, the term “religion” assigns the peculiar approach to a consciousness which has been changed by the experience of the numinosum (Jung,
Psychology and Religion: West and East, p. 8). He explains that when he employs
the term “religion,” he does not mean a creed, as creeds are codified and dogmatized forms of original religious experience, in which such experience has become
systematized as a collective truth within a certain tradition. Religion, for him, is
a function of the psyche that is deeply engraved upon our psyche, and human
beings possess the property to formulate God-images.
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Jung’s God, moreover, is a deity mysteriously dependent on human consciousness (Lancaster, 2008, pp. 173-196; Jung: Psychology and Religion, ‘Answer to Job’,
p. 355-470). He is careful, though, not to diminish the significance of the divine:
The idea of God is an absolute necessary psychological function of an irrational nature, which has nothing to do with the question of God’s existence.
The human intellect can never answer this question, still less give proof of
god. Moreover such proof is superfluous, for the idea of an all-powerful
Being is present everywhere, unconsciously if not consciously, because it is
an archetype (Jung, Two Essays in Analytical Psychology, p. 71).

Professor of Religion, Catholic priest and Jungian analyst John Dourley, explains
in his comparative study of Jung and Tillich that, when activated, the archetypes
“invest man with the sense of the divine and the numinous” and this experience
of the numinous is the genesis of all religious experience, grounded in the impact
of the collective unconscious on the individual ego (Dourley, 1981, p. 18). A tacit
acknowledgment of Otto’s impact underscores his description of Jung’s concept
of the archetypes:
Keenly aware of its inevitability and of both its creative and destructive power,
Jung finally believed that the religious instinct, understood in its widest sense,
offered life its great fulfillment [...]. This development in Jung’s thoughts on
religion was due to his realization that the possibility of the experience of the
numinous, and so the possibility of religious experience, was grounded in the
activation of archetypal forces in the psyche itself (Dourley, 1981, p.13).

Calling to mind Otto’s mysterium tremendum and fascinans, Jung describes religion as: “a relationship to the highest or most powerful value, be it positive or negative.” Somewhat echoing Otto’s twofold idea of “the Holy,” he goes on to say that
the relationship is “voluntary as well as involuntary, that is to say, you can accept
consciously the value by which you are possessed unconsciously.” He diverges
greatly from the message in Otto’s work, however, when he declares that: “the
psychological fact which wields the greater power in your system functions as
god, since it is always the overwhelming psychic factor that is called ‘God’” (Jung,
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Psychology and Religion: West and East, p. 81). With this, the theologian and the
psychologist take different paths.

Differences between Jung & Otto
When we turn to Jung’s works for what he says about the numinous, we quickly
discover a very different emphasis to that of Otto. While Otto tends to stress the
transcendent quality of the numinosum, Jung stresses its immanence. For him,
the very nature of pathology takes on a numinous quality, as it is clear from his
declaration that “the gods have become diseases.”15 If the gods have indeed become our diseases, the practicing depth psychologist faces questions that previously belonged solely to the religious domain. He reminds us that the very beginning of the analytical treatment of the soul, eis found, after all, in its prototype:
the confessional.16 Jung presents himself, however, as an investigator of unconscious processes and as a psychiatrist with no interest in the metaphysical dimension of the existence of God, but in the healing power of the archetypes; inner
sources of healing in the psyche, which for him constituted at the same time the
basis of religious experience:
The psychologist, if he takes up a scientific attitude, has to disregard the
claim of every creed to be the unique and eternal truth. He must keep his
eye on the human side of the religious problem, since he is concerned with
the religious experience quite apart from what the creeds have made of it
(Jung, Psychology and Religion: West and East, p. 9).

Otto used his feelings to illustrate the depth of his devotion to Christianity. His
primary interest as a theologian lay in describing and analyzing the encounter
with the numinous centered on the religious aspects of life and on worship of the
Holy, as we can see from this passage (Stein, 2018):
Whoever sinks in contemplation of that great connected development of
the Judaic religion, which we speak of as the “Old Covenant up to Christ”,
must feel the stirrings of an intimation that something Eternal is there,
directing and sustaining it and urging it to its consummation. The impression is simply irresistible. And whoever then goes on to consider how great-

124

Diálogos Junguianos - vol. 3, nº 1 / 2018

Punita Miranda

ly the scene is set for the completion of the whole story and the mighty stature of the personality that is its fulfillment. His firm unfaltering hold upon
God, His unwavering, unfailing righteousness, His certitude of conviction
and assurance in action so mysterious and profound, His spiritual fervour
and beatitude, the struggles and trustfulness, self-surrender and suffering,
and finally the conqueror’s death that were His––whoever goes on to consider all this must inevitably conclude: ‘That is godlike and divine; that is
verily Holiness. If there is a God and if He chose to reveal Himself, He could
do it no otherwise than thus’ (Otto, 1959, pp. 186-187).

Jungian analyst Murray Stein (b.1943) puts it very clearly that Jung related to the
experience with similar passion, but engaged personally with the “God within” in
a psychological manner, outside a religious frame of reference, rather than in the
worshipful manner of Otto in the quote above. For the depth psychologist, the
numinosum is more in accord with James’s description of religious experience,
in that it can appear in several forms: in a dream, in a waking vision, as an experience in the body, within a relationship, in the wilderness, by aesthetic or creative means, or as a synchronistic event (Corbett, 1996, p. 15). Stein goes on to say
that with this approach, the psychological embraces the religious in such a way
that its spiritual value is neither damaged nor reduced. The experience is felt as
a direct encounter, an immediate engagement with the god-within and the spiritual is confirmed and amplified through the psychological.
All this being said, a major criticism among some theologians, which caused a
great deal of controversy concerning Jung’s reflections on religion, had to do with
what they perceived to be his reductionism or psychologism; that is, his reducing
religion to no more than a subjective phenomenon. They attacked Jung because
of his reluctance to make metaphysical statements and particularly because of his
affirmation that one could not distinguish empirically whether such experiences
were an experience of God or of the Self.17

Conclusion
No matter what the world thinks about religious experience, the one who
has it possesses a great treasure, a thing that has become for him a source
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of life, meaning, and beauty, and that has given a new splendor to the world
and to mankind (Jung, Psychology and Religion: West, p. 105).

Even though every religious system has a different view of divinity, the awareness
of the “wholly other” is a common experience in spiritual history. In the essence
of our minds there is, apparently, something that one can experience as transcendent. A numinous experience, therefore, can be very similar, or almost identical, to a religious experience, for they are indistinguishablee. True, there are significant differences between Otto and Jung; indeed, they were undoubtedly on
opposite sides when it came to the problem of God, but the impact of Otto’s Idea
of the Holy had a lasting influence on Jung’s ideas concerning the treatment of the
soul. Jung recognized the importance of the healing quality of the numinous and
believed that his psychology offered a good ground for experiencing the numinous in an individual, rather than in a collective, recipient. For Otto, the numinous experience confirmed the collective religion, particulary his Lutheran form
of Christianity. For Jung, his personal encounters with the numinous (both transpersonal and traumatic), and those of his analysands, were the start of personal
healing, and intimations of the process of individuation beyond the constraints
of the collective.

Notes
1. For examples of primeval religious manifestation see: Eikemeier, ‘Shamanism’,
pp. 1717-1725.
2. Proudfoot, ‘Religious Experience’, pp. xii-xvi; Schleiermacher, On Religion:
Speeches to Its Cultured Despisers (1799, ed. Göttingen, 1906; Eng. trans., 1893) For
more on the experience of Christian theology as a feeling of “absolute dependence” see: Schleiermacher, The Christian Faith (1830).
3. For more on the new direction into the inquiry of the nature of mystical experience, see: Katz, ‘Language, Epistemology, and Mysticism’, pp. 22-74.
4. For more on Eastern mysticism see: Sharf, ‘Experience’ p. 98. With the advent
of Orientalism there was a new influx of inspiration from the East and the nineteenth century was to bear witness to its popularity in the monumental translation effort, for example, of the fifty-volume Sacred Books of the East (1875) edited
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by the German scholar Max Müller (1823-1900). Beginning with Müller’s translation of the Upanishads, this series introduced important religious texts of Hinduism, Buddhism, Taoism, Confucianism, Zoroastrianism, Jainism and Islam, works
which were to fascinate generations of Western thinkers. For more on Orientalism, see: Schwab, The Oriental Renaissance; Godwin, The Theosophical Enlightenment, especially, Chapter 15, Wisdom from the East, pp. 307-331; Van den Bosch,
Friedrich Max Müller.
5. On the conception of psychology as a discipline, see: Shamdasani, Jung and the
Making of Modern Psychotherapy, pp. 4-10.
6. James’s father was a Swedenborgian theologian who was influenced by Swedenborg and was closely connected with spiritualism and the study of mediumistic
phenomena. James was a founder and the first American president of the Society
for Psychical Research. For more details on James’s psychology, see: Shamdasani,
Jung and the Making of Modern Psychotherapy, pp. 31-37, 57-58, 127.
7. See Shamdasani’s introduction to Flournoy, From India to the Planet Mars, pp.
xv, xxxi. On Flournoy, see also Rieber, The Bifurcation of the Self, pp. 150-151.
8. Jung in a letter to Kurt Wolff on 17 September 1958, Letters 2, 452 wrote: “aside
from Théodore Flournoy, James was the only outstanding mind with whom I
could conduct an uncomplicated conversation. I therefore honour his memory
and have always remembered the example he set me”. Cited in Shamdasani, Jung
and the Making of Modern Psychotherapy, p. 58. In a letter to Henri Corbin on 4
May 1953 Jung wrote: “Schleiermacher really is one of my spiritual ancestors. He
even baptized my grandfather––born a Catholic…the vast, esoteric, and individual spirit of Schleiermacher was a part of the intellectual atmosphere of my father’s
family. I never studied him, but unconsciously he was for me a spiritus rector.”
Jung, Letters 2, p.115.
9. See Rollmann, ‘Rudolf Otto and India’. See also Oldmeadow, Journeys East:
20th-Century Western Encounters with Eastern Religious Traditions, pp. 46-49.
10. Jung recalled his first dream between the ages of three and four where he met
a “subterranean un-nameable, fascinating and terrible God,” and his first vision
at the age of twelve, a revelation through which he understood that illumination
would follow through obedience to God’s will no matter how terrible or incomprehensible the command placed upon him was… “At that time I realized God––
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for me, at least––was one of the most immediate experiences.” For Jung’s personal account see: Jung, Memories, Dreams, Reflections, 1995, pp. 13, 26-27, 46. I
am citing Jung’s Memories, Dreams, Reflections (hereafter MDR) aware of Sonu
Shamadasani’s article ‘Memories, Dreams, Omissions’, Spring: A Journal of Archetype and Culture 57 (1995), 111-132 where he clarifies that Jung’s MDR should be
read as a “biography” instead of an “autobiography”; Palmer, Freud and Jung on
Religion, pp. 86-88.
11. See especially: ‘The Terry Lectures’ (1938), ‘A Psychological Approach to the
Dogma of the Trinity’ (1948), ‘Transformation Symbolism in the Mass’ (1954),
‘Foreword to White’ God and the Unconscious’ (1953), ‘Foreword to Werblowsky’s
Lucifer and Prometheus’ (1952), ‘Brother Klaus’ (1933), ‘Psychotherapist or the Clergy’ (1932), ‘Psychoanalysis and the Cure of Souls’ (1928), and his most controversial book Answer to Job (1952) where he explores the problem of evil at length in
Jung, Psychology and Religion: West; Idem, Aion: Researches of the Phenomenology
of the Self, (1951).
12. One such example is Forman in his article ‘The Innate Capacity’, p. 28. When
arguing that what he calls “Perennial Psychology” differs from Huxley’s and
Otto’s perennial philosophy, he states that “in the human psyche there are certain
deep and consistent psychological structures,” apparently completely unaware of
Jung’s psychology.
13. For almost eighty years The Red Book, the creative matrix of Jung’s psychological theory, remained concealed in a Swiss bank vault and unavailable for study.
The symbolic-prophetic narrative of the dialogues contained in this work, combined with the exquisite images and calligraphy, offer us a personal window into
Jung’s intimate psyche. Jung, MDR, pp. 213-225.
14. Streetman argues that Otto’s comparative studies and his translations of Sanskrit, including the Upanishads, exposed him to the impact of the numinous in
other cultures, Streetman, ‘Some Later Thoughts of Otto on the Holy’, p. 374.
15. Jung pointed out in his psychological commentary ‘The Secret of the Golden Flower’, in 1929, that we should be aware that we are not the only masters in
our house and the diseases prove it in a very painful way: “The gods have become
diseases; Zeus no longer rules Olympus but rather the solar plexus, and produces curious specimens for the doctor’s consulting room, or disorders the brains of
politicians and journalists who unwittingly let loose psychic epidemics on the
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world.” Jung, Alchemical Studies, p. 37; Petteri Pietikäinen, C. G. Jung and the Psychology of Symbolic Forms, pp. 240, 339. See also David J. Tacey, Jung and the New
Age, p. 60.
16. Jung regarded four stages in the analytical process: confession, elucidation,
education and transformation. Jung, The Practice of Psychotherapy, p. 55.
17. See, for example, ‘Chapter 10: A Critical Appraisal’, in: Michael Palmer, Freud
and Jung on Religion (1997), pp. 166-196; ‘Buber and Jung’, in: Judith Buber Agassi
(ed.), Martin Buber on Psychology and Psychotherapy: Essays, Letters, and Dialogue
(1999), pp. 34-71. See, for example, the condemnation of Jung in Vitz, Psychology
as Religion: The Cult of Self-Worship (1977). See also Friedman, A Heart of Wisdom:
Religion and Human Wholeness (1992), p. 151.
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Mythology and analysis
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Abstract

Keywords

Myth - a phenomenon as old as humanity - has been, throughout history, both the source and object of human knowledge. Through Jung’s work, mythology came to be seen as the
expression of unconscious psychic dynamics, which serves a
primordial movement of creation and evolution of consciousness, proposing great themes that mobilize humanity at all
times: origins and end; the interaction of opposites; profane
time and sacred time; the hero and the descent to the underworld; death and rebirth; as well as others. Thus, in the analysis - which looks at the expansion and relativization of consciousness, by its rooting in the psychic totality - the work with
myths acquires special relevance.

Keywords: myth,
consciousness, collective
unconscious, archetype,
symbol, analysis

Introduction
The main objective of the analysis is the evolution of patients toward the full
expression of their healthier potentialities. When we speak of potentiality and
health, we characterize analysis as a journey. It is not a random journey because
it has a target. It is not confused with trying to find a final destination, because it
is only at the end that it will reveal itselfy.
A short clip at any stage of analysis may show breaks or even regressions. But as
a whole, analysis is an evolution - a road in which consciousness is confronted
with its inaccuracies, challenged by its contradictions and contained within its
limits, when it encounters what is foreign to it, and therefore unconscious.
When we speak of consciousness, we make an abstraction. It only manifests itself
in the form of consciousness of something. There is no experience that can fall
under the category of pure consciousness without an object. If we do have something like this, we must call it by another name, for what we know as consciousness always involves a relationship between the “I-here-and-now” and a represen-
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tation within it of some aspect of the internal or external world.
The very nature of consciousness is, to us, unconscious, otherwise we would need to observe it consciously from the outside, and that would imply a contradiction in terms: how could
we do it consciously, being outside consciousness to observe it?
Since the nature of consciousness lies beyond conscious limits,
all we can say about it is in terms of its modes of functioning.
Consciousness recognizes, differentiates, categorizes, organizes, and evokes the endlessly rich experiences we face. It is
a work of extreme complexity that starts from an experience
prior to any deliberate categorization, goes through a mythical and still unconscious elaboration, but which serves as the
basis for the later work of consciousness. We can say that consciousness springs from a mythical, unconscious material, and
is built up through a work of progressive differentiation.
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Greek mythology, and later Latin, has been the object of philosophical discussion over many centuries to determine its
degree of truthfulness, coherence, and consistency in the fabric of knowledge. Junito Brandão (2004) highlights some of the
most important positions in this trajectory. The philosopher
Xenophanes (576-480 BC) identifies an anthropomorphic view
in the descriptions of the behavior of the gods in the narratives of Homer and Hesiod. The gods have motives and attitudes similar to those of men. Though he continued to believe
in the existence of God, he felt that His form and thoughts differed from those of mortals. Democritus (520-440 BC) denied
the possibility of an immortal god, since he believed all things
are made of matter, nothing but forms that aggregate and disintegrate over time, and are thus transient. For the poet Pindar
(521-441 BC), it was inconceivable to attribute bad actions to
the gods. The mythologems that contain reports of reprehensible attitudes practiced by the gods do not deserve credibility
and should be considered mere products of fantasy. Aeschylus
(525-456 BC) and Euripides (480-406 BC) - poets and tragedians - also adopt a position similar to that of Pindar, and advo-
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cate that only the most edifying versions of the myth should be shown. The historian Thucydides (460-395 BC) chose not to include any reference to gods or to any
fabulous dimensions in his historical accounts. The skeptical sophists also understood that their reasoning needed to be free of any mythological component. The
comic playwright Aristophanes (445-388 BC), ridiculed rationalist tendencies and,
with this, tried to preserve the space of the beliefs that surpass reason. Epicurus
(341-270 BC), argued that it is useless to count on the gods; if they exist, they are
mortal, in addition to being impotent or indifferent to human suffering.
Junito Brandão goes on to highlight other vicissitudes through which Greek
mythology has passed. Certain variants of this mythology were deliberately created, according to which the most admired heroes passed through Athens and
neighboring cities, while heroes of enemy cities were denigrated. This was meant
to strengthen Athenian hegemony. This politicization of the myth has contributed to diminishing its literal credibility.
At least in the face of the most learned people, it was no longer possible to accept
that myths were literal expressions of truth. What value would then be left to
mythical narratives? Several answers were offered to this question: myths bring
assumptions, implied ideas; they are attempts to discuss physics or ethics (Chrysippus); they say one thing to mean another, i.e., they are allegories, according to
a concept that arose in the first century AD; or, as Evemerus claims, they are stories of the gods, who are no more than ancient kings and heroes to whom superhuman deeds have been attributed.
Despite all intellectual objections, the Greek people maintained their religious
traditions. They certainly had an important role in personal, group, social, and
political life. The religions of Mysteries, the various cults, and even the philosophical and mathematical brotherhoods, all these groups preserved mythology as a valuable inheritance. After all, their stories offered the richest raw material for literature and the fine arts. To this day, Greco-Roman mythology maintains
its status as a cultural treasure.

Mythology in Analytical Psychology
The analytical psychology developed by Carl Gustav Jung sees mythology as a phenomenon inherent to the human psyche. The concept that defines it is not put here
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as a synonym for an erroneous belief that is characteristic of a historical epoch of
backwardness has already been overcome by the intellectual evolution of humanity.
Greek mythology, as we know it - with its already structured mythologems that have
crossed many centuries - is part of human history, having become a rich object of
study. The work of mythological analysis - undertaken by Jung, Mircea Eliade, Joseph Campbell, Junito Brandão and others - can be considered a historical continuation of the work undertaken by the previously mentioned philosophers and by the
artists of all epochs.
Analytical psychology does not invalidate previous reflections, but rather t inserts
them into a deeper and more comprehensive perspective. It recognizes the importance
of mythology to the psyche and its role in the construction of individual consciousness.

Evolution of myth, evolution of consciousness
An experience is first of all lived; then, it is classified into some pre-existing category, within which it will adjust accurately or will require continuous improvements of the previous framework. If a pre-existing category was not found, the
experience could not be differentiated. Thus, we can postulate the existence of a
priori categories, archetypal, primordial categories, responsible for the origin and
development of the consciousness we have of our experiences. The first archetypal productions reach us as myths, that are not a production of the consciousness but that produce it. If we want to understand the evolution of consciousness, we must pay attention to myths.
Mythical images, felt as relevant, extrapolate direct perceptions, represent the
world and its challenges. Thunder becomes the sensitive experience of the wrath
of an invisible god. One must find out why the gods are angry. Is it for some act
that left me unsatisfied with myself?
That which is a global impression acquires contours in its details, along with the
construction of language held by a collectivity. The same language that allows the
sharing of experiences shapes the myths. It makes sense to suppose that every individual in a primitive society attributes meaning to the perceived world through
the mythical perspective that is spontaneously constructed within the group. The
stories were reproduced and recreated through oral communication, religious rituals, written accounts and artistic expressions - poetry, music, painting, theater.
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Stripped of its supposed literal truth by philosophical reflection, the myth starts
to be studied as a symbol - a product of unconscious forces, which mobilizes
attention and presents itself to consciousness as something endowed with great
relevance. The symbolic meaning of the myth is never completely exhausted. The
energy that accompanies the myth obliges us, so to speak, to look at it and try to
understand why it mobilizes us so intensely.
Analytical psychology understands the origin and evolution of consciousness
through the unconscious, distinguishing the personal unconscious, linked to
personal history, and the collective unconscious, belonging to the human condition, at any time and place. Jung conceptualizes the personal unconscious
[…] as the sum total of all those psychic processes and contents which are
capable of becoming conscious and often do, but are then suppressed because
of their incompatibility and kept subliminal (Jung, 1966, §125).

It is difficult to draw rigid boundaries between the elements that emerge from
personal history and those coming from the human condition because all personal content is structured on a collective basis. There is a transition point, however, in which the collective expresses itself personally. Let us take as an example
the ancient ritualistic practice of animal sacrifices.
The essential thing in the mythical drama is not the concreteness of the figures, nor is it important what sort of animal is sacrificed or what sort of god it
represents; what alone is important is that an act of sacrifice takes place, that
a process of transformation is going on in the unconscious whose dynamism,
whose contents and whose subject are themselves unknown but become visible indirectly to the conscious mind by stimulating the imaginative material at
its disposal, clothing themselves in it like the dancers who clothe themselves
in the skins of animals or the priests in the skins of their human victims (Jung
1967,§669).

The skins of animals and human victims worn by dancers and priests evoke shocking images, vested with a strong emotional burden, whose function and meaning they have, at best, a vague notion of. The evocation of these images, during
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or after the ritualistic practice, creates the bricks, so to speak, that will contribute
to the building of consciousness. Let us remember that, for analytical psychology, images are symbols because they make the connection between unconscious
dynamics and consciousness. At the bottom of any representation, there is always
an archetype, a primordial unconscious tendency common to the human species. The archetype only shows itself to consciousness through the symbol, which
makes the link between the collective unconscious and the images that express it.
The symbolic dimension is an important characteristic of great art. Ast has
already been said, when art gives way to an energy that proceeds from the collective unconscious, it reaches the status of symbol and achieves universal recognition. Art can also receive contributions from the personal unconscious, but in
this case they are “murky,” according to Jung:
[…] and their predominance, far from making a work of art a symbol, merely
turns it into a symptom. We can leave this kind of art without injury and without regret to the purgative methods employed by Freud (Jung, 1966, §125).

Something similar to what happens with the species since immemorial times
occurs with children, because they build their consciousness by perpetuating - in
a condensed and individualized way - the paths of humanity.
The marked predominance of mythological elements in the psyche of the child
gives us a clear hint of the way the individual mind gradually develops out of
the “collective mind” of early childhood [...] (Jung, 1961, §520).

The mythological references we find in children are also found in dementia praecox and in dreams (Jung, 1961, §521). The energy of myths and dreams remains
stored within the images they express, until their symbolism is sufficiently recognized. Consciousness does not create myths, but is created in the process of experiencing, evoking and organizing the symbolic contents projected by the unconscious.
Nothing could be more mistaken than to assume that a myth is something
“thought up.” It comes into existence of its own accord, as can be observed in
all authentic products of fantasy, and particularly in dreams. It is the hybris of
consciousness to pretend that everything derives from its primacy, despite the
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fact that consciousness itself demonstrably comes from an older unconscious
psyche (Jung, 1970,§836).

Myths multiply in the same proportion as new questions are formulated by the
cultures from which they are born. The richness of myths reveals the complexity of the psyche. Thus, myths are a source of knowledge about the psyche, society and the world (Alvarenga, 2010, p.35). In her studies on mythology, the quoted
author makes some assumptions, two of which we highlight here: the life histories of the mythical characters are archetypal expressions of primordial structures present in the personalities of all human beings; these stories serve to
understand the psyche and are a resource of amplification for the understanding of psychic expressions like dreams, fantasies, visions, behaviors and attitudes.
As we approach our roots, myths highlight our collective condition of belonging to humanity, for the similarity between the mythical expressions of different peoples. Cultural history can be traced through the mythological beacons of
each culture.
[...] myths and symbols [...] can arise autochthonously in every corner of the
earth and yet are identical, because they are fashioned out of the same worldwide human unconscious, whose contents are infinitely less variable than are
races and individuals (Jung, 1971, §193).

Mythical expression - as a production that varies according to culture, group or
individual - plays another important differentiating role: the construction of an
identity. Myths bring us closer to our roots and differentiate us; they group us
together and distinguish us; they help us to recognize our collective dimension
and our individual expression.
Archetypal images in myths, dreams and art are natural products, for the soul is
as natural as the body. Without the participation of the body, the emotion arising from the strong energetic charge of the myth would not be the same. If we
reduce the narrative to a basic plot, as in most commercially available abstracts,
the myth would lose much of its power to impact consciousness.
All the mental constructions we create or adopt to represent the world, insofar
as they mobilize us, are of mythical nature, whether or not they correspond to
objective data. If the image of the big bang excites me, if it gives me the impres-
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sion of being in contact with the force of a primordial reality, then it acts upon
me as a myth, whether or not that great explosion occurred. Consciousness is
mobilized in response to energized images projected by the unconscious.
Studying mythology helps us to identify the major themes and sub-themes that
affect us and that present themselves as relevant.

Larger themes of mythology and some
analytical implications
The stories told in mythology, folklore, legends, fairy tales, in the dreams of
analysands and all the spontaneous productions of the unconscious present an
infinite variety of plots. But these can be grouped into broader categories, which,
in turn, lead to broad themes, like small brooks that feed kcreeks, become part
of larger rivers and, in the end, are contained in the great ocean. Using another
metaphor, we can imagine the leaves of a large tree, attached to small branches
grouped around larger branches until we reach the firmly-standing trunk.
We will briefly present some of the larger categories in which the multiplicity of
mythical contents can be grouped and make some correlations with the analysis.

Origin and term
All primitive peoples probably had their explanations on the beginning of things.
How time and space, heaven and earth, day and night, stars, trees, animals, men,
plantations, seasons, feelings, wars, and customs came to be, and how these
things will end, are discussed in thousands of stories around the world.
“Where does this come from? Where will this go? How did I become who I am
today? Why do we need to lose people we love and ultimately give up our own
lives?” Many patients ask themselves these and other similar questions, in search
of meaning and guidance in the face of extraordinary situations in their lives.
Dreams, fantasies, the active imagination, myths and spirituality can help the
patient not run away from such issues, not to disassociate them, but to transform
them into a source of meaning and flavor.

Play of opposites
A chaos which is at first undifferentiated, starts to organize itself into pairs of
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opposites: multiplicity and unity; confusion and order; light and darkness; above
and below; right and left; in and out; before and after - united and separated by
the present momentw. Opposing forces in battle put all things in motion.
The black horse Apaosha also has this meaning in the old Persian Song of Tishtriya, where he blocks up the sources of the rain-lake. The white horse, Tishtriya, makes two futile attempts to vanquish Apaosha; at the third attempt he
succeeds with the help of Ahura-Mazda. Whereupon the sluices of heaven are
opened and the fertilizing rain pours down upon the earth. In this symbolism we can see very clearly how libido fights against libido, instinct against
instinct, how the unconscious is in conflict with itself, and how mythological
man perceived the unconscious in all the adversities and contrarieties of external nature without ever suspecting that he was gazing at the paradoxical background of his own consciousness (Jung, 1967, §395).

At first, we manage to extract some meaning from the contradictions of everyday
life, interpreting them with the aid of polarized figures, which arise from the collective unconscious: gods and demons, saviors and criminals, magicians, witches, fairies and werewolves.
In the face of our psychic polarizations, it is common to value one side and
become virtually blind to the other. When the two polarities appear in dreams
and the patient is confronted with expressions of his own shadow, he may find it
difficult to accept the obvious conclusion that there is something in him that he
thought inadmissible. The idealization assumed by the ego can generate anguish
in the face of the somber evidences that present themselves as part of its reality.
In cases such as these, mythology may help the patient to understand that some
of their apparently anomalous inclinations are part of the human condition; that
it makes no sense for them to feel inferior for recognizing such inclinations in
themselves, and that the exercise of their freedom is enriched by a broader awareness of their opposing tendencies.

Profane time and sacred time
In our day-to-day life, there are two kinds of time: a profane, measurable time,
characterized by days and nights, by the sequence of seasons, subdivided into
hours, minutes, and seconds, grouped into months, years, centuries, and millen-
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nia, organized by consciousness, dictated by the flow that goes from causes to
effects; and sacred time, made of an eternal present, in which the origins and
ends exist simultaneously, where great events are revisited, relived and transformed by means of rituals and celebrations.
It is the profane time that allows us to logically understand the relation between
the events according to their sequence or simultaneity. Based on unalterable
antecedents, present choices are made in function of forces acting now, among
which is included the intentionality bound to the images that design the future.
Sacred time, as Alvarenga (2010, p.38) rightly points out, makes the link between
the timelessness of the unconscious and consciousness. By creating a link between
the unconscious and consciousness, sacred time is situated in the symbolic field,
in which the past and the future constitute a malleable reality, accessible to transformations that transcend profane time. A view of the future, in sacred time,
produces present consequences, inverting the sequence of the so-called objective time. Sacred time transforms the transient into eternal whenever a memorable event is relived, but this “eternity” is not confused with fixity, for it allows for
change within the eternal present.
Vegetable hierophanies gave us occasion to emphasize how much the place
of the spring festival in the calendar is variable. We have also shown that
what characterizes this spring festival is the metaphysical-religious significance of the rebirth of nature and the renewal of life, not the “natural” phenomenon of spring as such (Eliade, 2016, p.315).

What is a contradiction to objective consciousness can become a creative paradox in the symbolic world. This fact has profound implications in the process of
analysis experienced by patients. Under the repetition of a ritual or in the revival of a meaningful account, a new expression of the underlying archetypes takes
place each time within sacred time. “Beliefs in a cyclical time [...] attest above
all to the desire and hope for a periodic regeneration of the story’s pastey” (Eliade, 2016, p.330).

The hero and the descent to the underworld
The person at the center of the action of a myth often faces impasses to which
most mortals would succumb, as well as challenges that require one or more
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extraordinary qualities, such as strength, courage, intelligence, wit, ingenuity,
beauty, kindness, malice, deception and creativity. The civilizing hero gives rise
to kingdoms and empires, contributes with special knowledge, fights powerful
evil forces and pays for their audacity with their own life.
Some of the well-known motifs are: the figures of the Hero, the Redeemer,
the Dragon (always connected with the Hero, who has to overcome him), the
Whale or the Monster who swallows the Hero. Another variation of the motif
of the Hero and the Dragon is the Katabasis, the Descent into the Cave, the
Nekyia. You remember in the Odyssey where Ulysses descends ad inferos
to consult Tiresias, the seer. This motif of the Nekyia is found everywhere
in antiquity and practically all over the world. It expresses the psychological
mechanism of introversion of the conscious mind into the deeper layers of the
unconscious psyche (Jung, 1980, §80).

Just as the entrance into the cave and the consultation with the dead refer psychically to the dive into the unconscious, the same archetype may also be clothed
with other images, such as the descent into the underworld, the passage through
the labyrinth, and the return to the womb.

Death and rebirth
The sunset at the end of the day, followed by the new dawn; the winter that
strips the leaves off of the trees, covering the grass with a thick layer of snow,
followed by spring, in which life reappears with all its exuberance; and the succession of cycles in which death precedes and follows the manifestation of life,
inspire myths of destruction and reconstruction, death and rebirth, in all human
societies. Such images, in individual psychic life, usually symbolize important
moments of transformation, either by abandoning old patterns or by announcing new possibilities.
The attachment to a reality because of the security it offers, or even because of
habit, usually translates into a fear of change, a sense of loss in the passage of
time, with all the threats associated with the archetype of death. The images of
rebirth, in most situations, have the potential to replace a narrow and harrowing
vision linked to the image of death through an expanded understanding in which
the process of transformation announces a new becoming.
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The fecundation of the earth by heaven
The renewal of life appears in the new plant that grows where another has dried
up, in the plains that are once again covered with exuberant colors after the gray
monotony of the drought, in the rivers that from time to time thrive with fish,
offering a true feast to the birds. The smaller forms of life are dependent on the
great meteorological changes that mark the cycle of the seasons. The scorching
sun of the dry season is replaced by clouds, winds, lightning, rain, torrents and a
new festival of life. For centuries and centuries, people have witnessed this marriage of heaven and earth and associated it to cycles of fertility at all levels.
This is undoubtedly an archetypal theme of broad resonance in all cultures of all
time. Images which allude to sexuality are appropriate for the expression of the
primordial forces that make life resurge periodically. It is not possible to generalize whether these images should have an immediate literal meaning, whether
they imply the manifestation of a sexual impulse, or whether they have a broader, or even collective, meaning. The consideration, in each case, of particular circumstances, together with group and collective phenomena, will point to the
possible meanings of such a rich symbology.
Since ancient times the thunderstorm has had the meaning of an earth-fecundating act, it is the cohabitation of Father Heaven and Mother Earth, where the
lightning takes over the role of the winged phallus. (Jung, 1961, §507).

The association between the presence of the sun and the awakening of nature,
between the sensation of the wind and the movement of the trees, suggests to
the primitive mind the existence of an action at a distance––a magical influence between the things of nature, by some divine action, through invisible forces. A more integrated world view emerges, which avoids the meaninglessness
of dissociated impressions; not in an intentional way, but under the imposition of an innate psychic necessity and under the guidance of primordial images endowed with universality, capable of integrating a plural reality in a unified
view. Thus, sexual symbolism extends to a large number of phenomena related
to the renewal of life.
But the primitive people, who, like the ancients, make the freest use of phallic symbols, would never dream of confusing the phallus, as a ritualistic sym-
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bol, with the penis. The phallus always means the creative mana, the power of
healing and fertility, the “extraordinarily potent,” to use Lehmann’s expression, whose equivalents in mythology and in dreams are the bull, the ass, the
pomegranate, the yoni, the he-goat, the lightning, the horse’s hoof, the dance,
the magical cohabitation in the furrow, and the menstrual fluid, to mention
only a few of the thousand other analogies. That which underlies all the analogies, and sexuality itself, is an archetypal image whose character is hard to
define, but whose nearest psychological equivalent is perhaps the primitive
mana-symbol (Jung, 1966b, §340).

The sexual images in the dreams worked by the therapy need to be looked at
within the wide spectrum of possibilities given by the dynamics of life in the particular situation of the person under analysis. If the personal life is the place of
manifestation of the conflicts, if the sexual life of the individual shows signs of
dysfunction, it is in this scope that the interpretation of the material needs to
be located. Similar images could appear in the dreams of patients whose sexual-affective life is fairly well resolved and require association at a broader level in
order to identify the nature of the issue involved. An economically well-placed
employee, with a stable family life, may be experiencing a period of existential
aridity, revealed in compensatory dreams loaded with sexual symbology, which
do not refer strictly to sex but reflect the need for a more exciting and pleasurable way of life.

Quaternity (square, cross), rotation (circle, sphere)
“The centering process is, in my experience, the never-to-be-surpassed climax of the
whole development, and is characterized as such by the fact that it brings with it the
greatest possible therapeutic effect” (Jung, 1969, §401). It opposes the dispersion,
the division, the loss of meaning. A reality without interactions would amount to
nothing; it would simply be inconceivable. The center is the here-and-now that connects the before with the after, what is above with what is below, what is ahead with
what is behind, what is on one side with what is on the other side, this place with all
other places. The center is the image of that which unites all things. The capacity to
give meaning to the present through the connection of what is current and simultaneous, with what is a record of memory and with the possibilities of what is to come,
transforms each of us into a microcosm, eternal at every moment. At the same time,
we see ourselves as part of a larger unit and recognize ourselves as members of
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humanity, the world, and the universe. Evil, disease, and crime are ruptures, a break
in the links, the expanding of one part at the expense of the shrinking of another;
disproportions, compensations, exaggerations that take the place of what is denied.
Among different aspects of our reality, we make some associations that prove valid
in the light of the available evidence, and other inappropriate, potentially dysfunctional associations in which the effect tends to be disorientation.
No one can claim the merit of having achieved completeness. Each of us is, at every
moment, at a point between the extremes of partiality and completeness, of disorder and organization. The evolutionary process happens on the path toward integrated wholeness, one that encompasses all the advances and partial setbacks. The challenge is not to miss important signs that serve as guidance during this journey.

The Myth in Analysis and the Analysis of Myth
If there was any conscious knowledge of mythological motifs worth mentioning in my patients, it is left far behind by the ingenuities of creative fantasy.
In general, my patients had only a minimal knowledge of mythology (Jung,
1969, §401).

The analytic process is born in the domains of consciousness, for it is from
this that the need is recognized, long before being fully deciphered. Even if the
sequence of the work is defined spontaneously, the subjects dealt with have - of
course - a conscious side, based upon which the unknown terrain is explored.
Our diuturnal actions are driven based on an interpretation and comprehension
of reality that is carried out by a sophisticated sensory and conceptual system.
Time is read through cycles of light and shadow and measured by clocks and calendars. The activities are distributed in time and space, in social and private life,
within a program that is organized to a certain extent - with a good dose of predictability - aimed at satisfying our needs, using energy yrationally and with minimal waste.
Living in a sensorial, thought-out, organized and conscious world is laborious
and time-consuming. Logic would certainly be very inefficient if it were our
only resource and if it had to be applied to every situation before any action was
taken. The simplest of attitudes would eventually lose its right moment due the
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demand for such a long and complex examination. Judgments of value, based
on feelings, as well as a vision of wholeness, are necessarily part of our “navigational instruments.”
Truth that appeals to the testimony of the senses may satisfy reason, but it
offers nothing that stirs our feelings and expresses them by giving a meaning to
human life. Yet it is most often a feeling that is decisive in matters of good and
evil, and if feeling does not come to the aid of reason, the latter is usually powerless. Did reason and good intentions save us from the World War, or have
they ever saved us from any other catastrophic stupidity? (Jung, 1969, §683)

Although feelings can be recognized and identified by consciousness, their roots
penetrate deeply into personal history and surpass it, forming part of the human
condition and extending into and beyond it. An even superficial review of the conscious, rational aspects of a person’s daily life is certainly of great importance for a
lifestyle that is both adaptable and creative but is not enough to satisfy our yearning for meaning. The rational world, with its impressive amplitude, remains a very
narrow space between what precedes reason and what surpasses it. We call anything that is found outside the realms of reason irrational, not only to that which
opposes it. That which is meaningless is part of the irrational, but the irrational
part of the universe is infinitely vaster than the narrow domain of the nonsense.
For the layman who has done his utmost in the personal and rational sphere of
life and yet has found no meaning and no satisfaction there, it is enormously
important to be able to enter a sphere of irrational experience. [...] The least of
things with a meaning is always worth more in life than the greatest of things
without it (Jung, 1966b, §96).

When the resources of rationality and common sense fail to offer the prospect of a
meaningful life, and everything seems to be resecting, the very life that has produced
reason offers all its enthralling wealth, as long as will does not block it with its pretension of omnipotence. The mythical world bridges “the helpless consciousness and the
effective idées forces of the unconscious.” The mythological truth can be grasped only
by the intuitions of faith or by psychology, and the latter case, although there may be
insight, remains ineffective unless it is backed by experience (Jung, 1970b, §751).
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The work demanded by the unconscious may seem random and disorganized. However, just like in all “digging” or “climbing,” it is possible to perceive the level of
depth or height in which we find ourselves at each moment of our adventure. Jung
proposes working with shadow as the natural beginning of the confrontation with
the unconscious.
As I have said, the confrontation with the unconscious usually begins in the
realm of the personal unconscious, that is, of personally acquired contents
which constitute the shadow, and from there leads to archetypal symbols
which represent the collective unconscious. The aim of the confrontation is
to abolish the dissociation. In order to reach this goal, either nature herself
or medical intervention precipitates the conflict of opposites without which
no union is possible. This means not only bringing the conflict to consciousness; it also involves an experience of a special kind, namely, the recognition
of an alien “other” in oneself, or the objective presence of another will (Jung,
1967b, §481).

Social life cannot wait for the time needed in the natural development of the ethical consciousness, but it depends on the imposition of standards of conduct,
even before its implications are more widely understood and justified by the individual. The adoption of prescribed behaviors, the disregard for certain impulses,
impose themselves as a sine qua non condition for coexistence. With this, a lot of
valuable material is cast in the shadow and later will need to be identified, understood, redeemed, lapidated and integrated with the individual’s total potential.
The goal is always the same: to recover the lost wholeness. The shadow emerges
from the unconscious under aspects that would leave us ashamed, guilty, embarrassed. Dream-images accompanied by feelings similar to these indicate probable shadowy dynamics within us, which demand integration, and ask that we
strengthen ourselves by bathing in the blood of the dragon, or through the friendship with our beast, or the discovery of the dreadful cave that contains a treasure.
Deeper than the shadow is the archetype of the anima; the female image which is
the dwelling of the forces of nature, of the divine powers of creation, of the promising mystery, of the enchantment and threat surrounding the unknown. Before
her, who lives in both high and deep levels, the hero is fascinated and haunted,
audacious and insecure. These states arouse his attention; make him intensely
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alert. They expose him to important discoveries, as well as to the risk of feeling
trapped and devoured.
... the anima is bipolar and can therefore appear positive one moment and negative the next; now young, now old; now mother, now maiden; now a good
fairy, now a witch; now a saint, now a whore. Besides this ambivalence, the
anima also has “occult” connections with “mysteries,” with the world of darkness in general, and for that reason she often has a religious tinge. Whenever she emerges with some degree of clarity, she always has a peculiar relationship to time: as a rule, she is more or less immortal, because outside time (Jung,
1968, §356).

A man that is completely identified with the collective psyche would be a mere
specimen, equivalent to all others and substitutable throughout the generations.
But on the collective bases, there is the opportunity of differentiation, of oneness,
of individuation. Without denying what is collective in us, we realize a singular
reality, our unrepeatable identity. In terms of mythology, identification with the
collective psyche is the same thing as being devoured by the monster; while victory over the dragon gives access to a meaningful life, to the treasure, to the jewel of inestimable value.
The encounter with the magician, with the goddess, with the wise old man; the
discovering of the precious stone, the enchanted talisman, the plant that brings
immortality, the sacred chalice that has collected the blood of Christ; the marriage of the king and queen - all these are images of wholeness, of the target we
walk toward, without ever reaching it definitively.
[…] it would be a misunderstanding to suppose that the fantasy-images of the
unconscious can be used directly, like a revelation. They are only the raw material, which, in order to acquire a meaning, has first to be translated into the language of the present. [...] ...the historical, universal man in us joins hands with
the new-born, individual man. This is an experience which comes very close
to that of the primitive, who symbolically unites himself with the totem-ancestor by partaking of the ritual feast (Jung, 1969, §738).
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The myth is not literal, nor does it deserve to be discarded. The events in our
lives, situated in time and space, acquire new vitality when analogies with mythical plots and characters are discovered. They do not, however, lose the clarity
with which the consciousness illuminates them.
Each content of the analysis begins from the undifferentiated or returns to the
undifferentiated through the temporary dissolution of old forms. Joseph is frustrated because he is not loved by Joan, whom he loves intensely. When he looks at
his own pain, he discovers that he lives an unfulfilled desire, he believes that perhaps he is not being understood, or that he may not have the same value to Joan
tas she has to him. She does not even seem to notice him. He starts to feel like a
thing, to become petrified, to not exist––as Echo did when he encountered Narcissus’s silence. Everything seems to lose its importance, to disappear and leave a
painful nothingness. Myth - especially when it manifests itself spontaneously in
a dream, in the imagination, in the arts, in the association of images and words––
may favor a new and decisive discovery. In this case, Joseph perceives, with the
help of the myth of Echo and Narcissus, that he is alienating himself by depositing in Joan the power to determine who he is, or rather if he is. The focus which
was previously lon the beloved woman and her individual gestures, is at last widened to include that which had, up to that point, been relegated to oblivion: his
own individuality.
Each lived experience can be regarded, in analysis, as a myth containing one or
more symbols. Analysis makes a counterpoint to the unilateralities of consciousness; inviting it to expand and revealing something new to it. Recognizing myths
in the events of daily life, offers individuals the opportunity to identify crystallized opinions and to turn them into a fluent understanding that is in tune with
reality; to identify emotional and behavioral patterns; and to integrate the consciousness into something greater.
Using the myth, analysis opens up an individual’s expression to new possibilities that were, up to that point, implicitly contained in their unexplored potential. oMyth should neither be confused with fact, nor tried to be denied; it should
be seen as a possibility for carrying out a work of elaboration, in order to expand
consciousness and integrate it to the totality of the being.
Received on February 27, 2018. Approved on March 18, 2018.
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Neumann and Jung – a fruitful relationship

E

rich Neumann (1905-1960), German psychologist and writer, was one of
the most active followers and theorists of analytical psychology. Jung and
Neumann maintained a friendly relationship that lasted until the latter’s
early death. For him, Jung was a great inspiration in the field of depth psychology. Neumann made important contributions to the field with works such as The
Great Mother (1955), The Origins and History of Consciousness (1954), Depth Psychology and a New Ethic (1949), among others.
Much of what is known about the relationship between Jung and Neumann came
out in 2015, upon the publication of the two analysts’ letters to each other. These
letters were compiled and edited by Martin Liebscher under the title Analytical
Psychology in Exile – The Correspondence of C.G. Jung and Erich Neumann. This
correspondence, which occurred between 1933 and 1960, revealed Jung’s enormous respect for his friend and Neumann’s ability to understand the fundamental concepts of analytical psychology in depth. Most of the years in which this
fruitful relationship took place were incredibly turbulent, especially for European Jews like Neumann, because of the persecution taking place at that time.
Despite the social and political problems that Europe was facing, Jung and Neu-
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mann kept in touch, through correspondence, during the years
of chaos (with the exception of the years during World War II).
In fact, they significantly deepened and expanded their discussion, despite the difficult times after the Holocaust, the founding of the state of Israel and the beginning of the Cold War.
(Shalit; Stein, 2016b)
Erich Neumann, the third child of Jewish merchants Eduard
and Zelma Neumann, was born in Berlin, in 1905. During his
youth, Neumann led an active and productive student life. His
great friend Gerhard Adler (1904-1988), an active Jungian analyst, described him as being passionate about philosophy, art,
and poetry (Liebscher, 2015). At that time, the young Neumann
was already concerned with the grave problems of the postFirst World War, especially with the issues afflicting the Jewish people, such as political persecution and the need to create
a Jewish state.
Neumann’s creativity found its initial expression in literature.
He wrote poetry from 1921 to 1929. He attended the University
of Berlin, where he studied psychology, philosophy, pedagogy,
art history, literature and Semitic studies (1923-1926). In 1926,
he went to Nuremberg to finish his studies in philosophy and
psychology at the University of Erlangen, with a dissertation
on the mystical linguistic philosophy of Johann Arnold Kanne
(1773-1824), a mythologist and professor of Eastern languages.
His growing interest in psychoanalysis and psychotherapy led
him to begin his medical studies at Friedrich-Wilhelms-University in Berlin. Despite completing his studies, he was unable
to graduate due to the racial laws implemented by the Nazis
during that time.
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His encounter with Jung
The year 1933 was transformative in his life in many ways. Unlike
his father, Neumann was a devoted Zionist and was already prepared to leave Germany with his wife Julie when Hitler took
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power in January 1933. At the end of that year, the couple left Germany with their
one-year-old son, Micha, for safety reasons, and headed to Palestine.
Their first stop was in Zurich, to meet with Jung. When Neumann met Jung in
the Fall of 1933, the Swiss was fifty-eight, thirty years his elder. Familiar with the
works of Jung and Freud from his years as a student, Neumann was impressed by
Jung’s work. During his last years, he emphasized how the experience with Jung
during the seven months in Zurich profoundly transformed his life. He maintained analytical sessions with Jung until the Spring of 1934. In Jung’s assessment,
Neumann was apt to assume his first patient despite his brief period of analysis. Brief training was a common practice at the beginning of the psychoanalytic
movement (Liebscher, 2015).
In an interview with Depth Insight, Lance Owens, a dedicated teacher and scholar
of Jungian psychology, talks about the relationship between Neumann and Jung.
He states that when Neumann arrived in Zurich he was not merely seeking analysis or psychoanalytic training. He would later confess to Jung that he was looking for a tzadik (Owens, 2016a). Tzadik is a title in Judaism given to people considered righteous. During the search for his Jewish roots, Neumann also researched
Hasidism, a movement that emerged in the eighteenth century, based on renewal and spiritual energy.
He apparently saw a tzadik in Jung––a leader capable of seeing the world in a profound manner, just as he saw it. Neumann realized that Jung’s analytical psychology––his discovery of the objective psyche––could offer him a way to deepen the
values and meanings of his Jewish heritage. Of course, the relationship with a tzadik is not easy. Inevitably, it was sometimes very disappointing, especially with
regard to Jewish issues which Neumann noticed were not so “clear” to Jung. It
is important to consider, however, that in some ways he influenced Jung in the
knowledge and understanding of the mystical depth of the Jewish tradition, particularly with regard to Kabbalah and primitive Hasidism (Owens, 2016).
On the occasion of his eightieth birthday, in 1955, Jung gave an interview acknowledging the importance of studying the Jewish tradition for him. He stated that
“the Hasidic Rabbi Baer from Meseritz, whom they called the Great Maggid” was
the person who “anticipated my entire psychology in the eighteenth century”
(Owens, 2016, p.1). Maggid was a master at the forefront of the Hasidic movement in 1760.
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Jung and Neumann had some cultural roots in common. They both admired
the poets Goethe, Schiller, and Hölderlin, and were influenced by great German philosophers such as Kant and Schelling. They had, however, very different family backgrounds. Jung was a Christian, a Swiss Protestant, quite secularized as an individual, but with the religious influences of his culture and of the
numerous pastors and theologians in his family. Meanwhile, Neumann was a
Jew who grew up in Berlin, in a not very religious family, but who, since youth,
took an interest in the elements of Jewish culture. He also sympathized with
Zionist ideas about a homeland for the Hebrews in Palestine. Despite their differences, they had fruitful discussions and shared their thoughts on the archetypal depths of the psyche, in a constant and complex dialogue between their
cultures. (Shalit; Stein, 2016b).
Stein (2016a) compares the relationship between Jung and Neumann with the
one that Jung had with Freud. Both Neumann and Jung were inspired by a master
that influenced them in their professional and personal lives. The main similarity
lies in the fact that they both maintained their intellectual independence despite
the differences of opinion between them and their mentors. But Jung, in his role
as a tzadik, was considerably more encouraging in Neumann’s individuation process than Freud was, even with the inevitable differences of opinion.
Although tensions were undoubtedly part of Jung and Neumann’s relationship,
the need to maintain close contact and to foster mutual collaboration certainly prevailed.
What displeased Neumann was Jung’s stance toward German anti-Semitism.
According to an interview with Neumann’s son, Micha, for the Israeli newspaper
Haaretz Daily (2005), his father was shocked when Jung agreed to preside over
the General Medical Society for Psychotherapy (succeeding Kretschner) in 1933,
at the height of Nazism. Neumann also believed that Jung did not understand
Jewish culture and history. In a letter to Jung, he states that Jung knew more
about India two thousand years ago than about the development of Hasidism 150
years ago. (Liebscher, 2015 - letter 4 N, March-May 1934). However, Jung’s interest was in maintaining scientific clarity regardless of the disputes between Jewish
and German psychology.
Liebscher (2015) suggests that Neumann’s relationship with Jung could be associated with an immense “projection” or “transference.” This is because Neumann
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refers to the encounter with Jung as a turning point in his own process of personal growth.

In Palestine
Neumann’s wife, Julie, and their son, Micha, left for Palestine in February 1934.
Neumann remained in Zurich until May, when he reunited with his family in Tel
Aviv. His residence was small and modest, but it is said to have been used as his
practice and as a space for lectures and meetings with intellectuals at the beginning of his career.
Neumann’s first impressions on the inhabitants of Palestine were disappointing.
His high expectations regarding the Jewish people and their dreams about creating an ideal Jewish state were broken during his first few weeks in Tel Aviv.
According to Micha Neumann:
“Father thought he would come here and find all his good buddies from
Berlin but instead he found a great many Poles, very simple people, artisans, builders, merchants, speculators, people of the Fourth Aliyah (1924–
1931)—not idealists like those from the Second Aliyah (1904–1914).” (Liebscher, 2015 p. xviii )

Unlike later ones, the first waves of Jewish immigrants who arrived in Palestine
(1st and 2nd Aliyah) were intellectuals of socialist ideas who were the forerunners
of the kibbutzim. Neumann, who arrived later, felt dislocated in an environment
of more superficial and less idealistic people, as he says in a letter to Jung:
The situation here is exceedingly serious, as I see it. The original spiritual, idealistic forces who established the country, the core of the working
class and of the land settlements are being repressed by a growing wave
of undifferentiated, egotistic, short-sighted, entrepreneurial Jews, flooding
here because of the economic opportunities. (Liebscher, 2015 – letter 5 N,
June / July 1934 p.16, 17)

On the other hand, he admired and praised those who worked behind the scenes
to form the basis of the Jewish nation:
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“We are Germans, Russians, Poles, Americans etc. What an opportunity it
will be when all the cultural wealth which we bring with us is really assimilated into Judaism” (5 N, June/July 1934).

But he worried about the future of Israel. He believed that if, on the one hand, the
great capacity of immigrants to assimilate cultural diversity led to new and positive things, on the other, it would unleash the shadow.
I actually fear that all our repressed instincts, all our desires for power and
revenge, all our mindlessness and hidden brutality will be realized here.
Indeed, the ongoing development of the Jews failed precisely because, on
the one hand, they were united in a collective-religious bond and, on the
other, they were under pressure from other nations as individuals. (Liebscher, 2015 - 5 N, June/July 1934).

The Earth archetype
As soon as he arrived in Tel Aviv in 1934, Neumann wrote to Jung about his disappointment with the Jewish people in Palestine. However, he found something
encouraging: a connection with the earth; with its archetypal power. In this letter he describes a dream:
[The anima] made an appearance all nice and brown, strikingly African,
even more impenetrable in me, domineering—with a sisterly relationship
to many animals—a boa constrictor, a panther, an elephant, a wild horse
and a rhinoceros—thus speaks an image. (Liebscher, 2015, p.18 – letter 5 N,
June/July 1934)

Liebscher (2015), the editor of the correspondences between Jung and Neumann,
points out that the ideas that permeated Neumann during his first weeks in
Palestine returned almost twenty years later, at his 1953 Eranos conference, when
he discussed The Importance of the Earth Archetypes for Modern Times (Die Bedeutung des Erdarchetyps für die Neuzeit). He associated his personal encounter with
the anima, and its expression, to a manifestation of the Earth archetype. He also
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linked it to his psychological discoveries on the development of consciousness, to
the new ethic of integrating the shadow, and to his research on the archetype of
the Great Mother.
In his lecture at Eranos, he demonstrated how the patriarchal view of consciousness had to repress the Earth archetype, which threatened to completely flood
consciousness. Thus, consciousness had to reject its unconscious and matriarchal origins, a rejection that can be seen in the Christo-Platonist hostility toward
the body and sexuality. Because modern man has been disconnected from the
spiritual realm, he becomes hostage to the cruel manifestations of the archetype
of the Great Mother. Only the conscious acceptance of this archetype, of the dark
side of the earth, which means the integration of the instinctive unconscious
forces (here the Neumann ethic comes into play) will make it possible for the
archetype to express itself creatively, and not cruelly and destructively.
Erich and Julie Neumann visited Zurich in May and June 1936. It would be the
last time before the war because they would only return to Switzerland in 1947.
In Zurich, Neumann underwent psychotherapy with Jung and Toni Wolff, who
also became Julie’s therapist. During their stay, the Neumann were part of Jungian life in Zurich.
Back in Palestine, Erich Neumann gave weekly seminars at his residence. The
themes varied; among the topics discussed were: Jung’s theory and teachings, the
Hasidism of psychological characteristics, the problems of the modern Jew, and
the archetypal content of fairy tales.
In 1936 Neumann’s parents came to visit from Berlin––a brief moment of calm
and joy during difficult times. But it was the last time Erich Neumann would see
his father. The following year, Eduard Neumann was beat up by Nazis and died
in Berlin as a result of the injuries. This personal tragedy, however, was not an
isolated case. On the night of November 9, 1938, an unprecedented persecution
program against Jews occurred in Germany, the so-called Kristallnacht (Night of
the Crystals).

During World War II
Jungian psychology was still new to Neumann, but he did his best to establish his
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praxis on the basis of acquired knowledge. Although he returned to Europe from
time to time to visit Jung, from 1939 to 1945, the period of World War II, they did
write to each other. During this period, in Israel, Neumann often worked up to
50 hours a week attending patients. Many of these patients were victims of Nazi
persecution, with very little money but with great trauma.
As stated before, the period during World War II was a very productive one for
Neumann. The foundations of many of his later works were conceived during
this period. He continued seeing his patients, giving weekly seminars and taking care of his family, which now had a new member, with the birth if his daughter Rali in 1938. He also worried about the fate of his German relatives. Most of
them managed to escape and immigrate to England. Neumann’s mother, Zelma, who would later immigrate to Tel Aviv, was on English soil when the war
broke out and had to spend those years with her other son, Franz, and his family in England.
According to Owens (2016), Neumann was very isolated in Israel during World
War II. He felt like he was in exile, as he himself said in his letters: “Analytical
psychology in exile.” While the majority of Jung’s followers had the opportunity of staying with him over the war years and continuing their analyses, Neumann had no choice but to take what he had learned from Jung and apply, imagine, and expand it. When Neumann was finally able to return to Zurich in 1946,
he had written many articles, including the beginning of Depth Psychology and a
New Ethic and The Origins and History of Consciousness.

Post war
Neumann and Jung reconnected after World War II. Owens (2016) points out
that Jung greatly acknowledged Neumann’s contribution to the understanding
and expansion of depth psychology. According to him, Jung made many compliments on Neumann’s book, Depth Psychology and a New Ethic. A work that talks
about facing the shadow within us, which is projected onto the “other.” In subsequent years this little book would shake the foundations of Jungian theory in
relation to ethics. As a consequence, there were strong attacks on Neumann in
Jungian circles in Zurich.
Depth Psychology and a New Ethic caused a disturbance because it provoked the
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European Judeo-Christian ethical system. The existing ethic which, according to Neumann, is based on the opposition between good and evil, and their
mutual exclusion. This type of ethic requires a full identification with positive
values, which makes it impossible to recognize and integrate the other side, the
shadow. The consequence of such an exclusive identification of “good” with
the conscious side, and the consequent repression of “evil,” leads to an unconscious feeling of guilt, which in turn is relieved by the projection of the shadow onto the other. Anger toward the foreign, or the supposed ethical inferior,
or even the sacrifice of the best of society for the greater good, is an expression
of this primitive psychology of the scapegoat. Neumann demanded a new ethic that would replace the old dichotomy of good versus evil with the integration of the individual shadow.

Liebscher (2015) points out that there is a personal component in this
work. He did not understand why a civilized and developed nation like
Germany, with a society and culture in which he himself was deeply rooted, was capable of committing such atrocities as the ones seen
during World War II. In a letter dated June 14, 1957, Neumann revealed
to Jung that the inspiration for the New Ethic was a series of fantasies he had during the Holocaust, in a process of active imagination. In
these fantasies, he was able to experience the ethical transformation
described in his work. It is possible that ethical consciousness transforms itself in the imagination. Imagining good and evil is critical to
our experiences as human beings and therapists. As part of confronting
the shadow, it is crucial to accept that people are vulnerable to ethical
violations (Stein, 2016 b).
Another important work by Neumann was The Origins and History of
Consciousness. When he sent a copy to Jung, it was considered “brilliant,”
and Jung emphasized this in the preface to the work in 1949.
[Neumann] has succeeded in constructing a unique history of the evolution of consciousness, and at the same time in representing the body of
myths as the phenomenology of this same evolution. In this way he arrives
at conclusions and insights which are among the most important ever to
be reached in this field. The author has placed the concepts of analytical
psychology-which for many people are so bewildering-on a firm evolu-
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tionary basis, and erected upon this a comprehensive structure in which the
empirical forms of thought find their rightful place. (Neumann, 2002, p.xiv)

Common ideias
In the 1950s, Neumann devoted his studies to issues regarding the repressed feminine, as well as the need to reclaim the power of this feminine in the patriarchal
structures of modern society. He published an interesting and pertinent interpretation of the classic tale of Apuleius in Amor and Psyche: the Psychic Development of the Feminine (1952). Another masterpiece, The Great Mother, is one of the
author’s most well-known works, which discusses the archetypal feminine (Shalit; Stein, 2016a).
Owens (2016a) states that, during that time, Jung and Neumann felt that
humanity was on the verge of great transformation. Jung felt a deep connection
with his tradition, his Christian history. Meanwhile, Neumann approached
the issues of his Jewish tradition. Both came to some similar conclusions and
focused on two fundamental issues: the problem of evil and the forgotten or
repressed feminine.
The intense and deep experience that Jung lived during the preparation of Liber
Novus, contributed to the recognition that the subject of “evil”––the dark, the
shadow, the mercurial figure, the “other”––was extremely forgotten in Christian
theology. In Judaism, this appears in the concept of yetzer hara––defined as “the
evil inclination.” Yetzer hara is not a demonic force, but man’s misuse of the things
that the physical body needs in order to survive. Because of yetzer hara, for example, the need to eat may become gluttony and the need to procreate may become
sexual abuse. Jung understood that the “evil” dimension should be incorporated into our conscious understanding of what it means to be human. The relegated, banned and forgotten feminine in Western culture was also emphasized and
revealed by Jung. Likewise, Neumann found the forgotten or repressed feminine
in Judaism in the light of patriarchy. He drew from Jewish psychology the image
of the Shekinah, the transcendent or divine feminine element that inhabits the
world but has been exiled (Owens, 2016). According to the Kabbalistic conception
of Judaism, the Shekinah is a very powerful cosmic energy in itself, which inhabits
the “inner” universe and brings it to life, being its “soul” or “spirit.”
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Jung’s idea regarding the New Consciousness did not only involve the recognition of evil and the feminine. It also involved a coniunctio (conjunction/union of
opposites) in the consciousness: the union of inner and outer, of “meaning and
meaningless,” bright and dark, male and female. Jung began writing about them
after his heart disease in 1944, in Aion, Answer to Job and Mysterium Coniunctionis.
It was during this time, near the end of Jung’s life, that he really saw the possibility of an intimate dialogue with Neumann, especially on the most critical issues
of humanity.

The Eranos conferences

Margarethe Fellerer

The ancient Greek word Eranos means “a banquet to which the guests bring
contributions of food, a no-host dinner,” a “shared celebration.” The discussion
group was founded by Olga Fröbe-Kapteyn (1881-1962) and took place in Ascona-Moscia, Switzerland, from 1933 to 1988, as a “place of encounter between East
and West,” a “free space for the spirit” where Eastern and Western philosophies
could meet (Câmara, 2016). Eranos brought together some of the most influential scholars of the twentieth century––psychologists, religious historians, Orientalists, theologians, philosophers, anthropologists, ethnologists, archaeologists,
biologists, physicists, art historians, literary critics, musicologists and historians
of esotericism. A myriad of impressive writings testifies to the influence of the
Eranos conferences on Western culture. More than seven hundred articles have
been written in more than seventy annuals (Shalit; Stein, 2016 b).

Erich Neumann, C.G. Jung and Mircea Eliade in a round table
in Eranos, 1950
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The lush natural setting where the meetings took place certainly played a significant role in Eranos. As Laurens van der Post recalled, Carl Gustav Jung regarded the Swiss mountains as a bastion, a “magic circle,” or mandala, that protected
the work at Eranos in the darkest years. In fact, Eranos was the only international convention center active in Europe during World War II. In a publication celebrating the first twenty-five years of the conferences, Erich Neumann recalled:
Eranos. Landscape on lake, garden, and house. Inconspicuous and off
the beaten track, and yet a navel of the world, a small link in the Golden
Chain. As lecturers and as listeners, we always have to be grateful. (Bernardini, 2016 b)

Aurea Catena is an alchemical term meaning chain of great sages, inspired by
the strength of Hermes Trismegistus,¹ that connects heaven and earth. And it is,
at the same time, a chain of substances and various chemical states that appear
throughout the alchemical process (Jung, 2007 p.124). For Neumann, Eranos was
not just a link in the golden chain, it was a link with the wider world, relieving it
from the loneliness of so many years away from daily, intellectual exchange (Shalit; Stein, 2016 b).
When he returned to Switzerland in the summer of 1947, Neumann met Olga
Fröbe-Kapteyn, the conference organizer, and was particularly impressed by her
personality and intellect. It was at this conference that Jung introduced Neumann to the representatives of the Bollingen Foundation (established in 1942
by the Americans Mary and Paul Mellon, it became the financial base of Eranos
until 1968).
Neumann gave a brilliant opening presentation at Eranos in 1948 titled The Mystic Man, the first of thirteen annual lectures he would give until 1960. Jung did
not attend this conference due to his health problem but received a very critical
account of one of his followers, Dr. Jolande Jacobi.
This was the first of many episodes in a fierce battle between the Jungians of
Zurich and Neumann for Jung’s special support and disagreements over theoretical issues (Liebscher, 2015).
In the spring of 1948, the Jungian community in Zurich celebrated the founding
of the C.G. Jung Institute for the teaching of analytical psychology. Jung was the
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president and his vice president was Carl Alfred Meier. Another board member
of the institute was Jolande Jacobi. Two of Neumann’s stinging critics made the
publication of his works extremely difficult. Both Meier and Jacobi accused him
of defending a “new dogmatism,” that is, of creating a new “system” in Jung’s theory (Liebscher, 2015).
Jolande Jacobi (1890-1973) was one of Jung’s close collaborators for several years
and belonged to Catholic circles in Europe. In a letter dated September 9, 1948, she
wrote to Jung about Neumann’s first presentation at the 1948 Eranos conference:
[...] Everything that you have revealed about Christian symbolism and the
understanding of Christianity over the years, is wiped away, if Neumann’s
account were to be the authentic jungian teaching. (Liebscher, 2015- p.xl)

Jung replied to Jacobi in a letter dated September 24, 1948 in Neumann’s defense:
I think that Neumann’s work is excellent. It is not a dogmatic system, but a
structured account, thought through in minute detail. [...] According to my
opinion Neumann is a scholar of the first order, and it is up to my students
to prove that he does not teach a dogma, but attempts to create a structure.
(Liebscher, 2015- p.xl, xli)

Neumann’s space at the Eranos conferences, however, was already guaranteed.
He was especially admired for his brilliance and became a central figure in Ascona. His participation at Eranos (1947) coincided with a decisive phase in his intellectual life. Neumann would become a sought-after speaker in Europe, invited to
teach in Switzerland, the Netherlands, Spain and, eventually, in Germany. He was
a lecturer at Eranos between 1948 and 1960.
Many of his scientific works were developed from those conferences. His lectures
there clearly showed the development of his interests and thinking. Thomas B.
Kirsch (1936-2017), president of the International Association of Analytical Psychology (IAAP) between 1989-1995, argues that Neumann’s ideas would represent
the first attempt to develop a post-Jungian psychology.
He co-founded the Association of Analytical Psychology of Israel (1959) along
with a small group of analytical psychologists. He was also invited to become
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head of the Institute of Psychology at Tel Aviv University. All these demonstrations of international and national recognition pleased him very much. An unexpected event, however, affected him greatly: he was diagnosed with an advanced
stage of cancer.
His last talk at Eranos in the summer of 1960, The Psyche as the Place of Creation,
was followed by a visit to London to see his brother and seek specialized medical
advice. However, his health deteriorated very quickly and on November 5, 1960,
shortly after his return to Tel Aviv, Erich Neumann passed away (Liebscher, 2015).

The creative man
Creativity was a key theme in Neumann’s work. For him, creativity was the divinity that inhabits the psyche. He describes it in his essay The Creative Man and
Transformation (1955):
We stand before the creative principle. Wherever we find the creative principle [...] we venerate it as the hidden treasure that in humble form conceals
a fragment of the godhead (Neumann, 1959 p.168)

In his intellectual maturity, Neumann demonstrated his fascination with “the
creative principle.” His last works focused explicitly on creativity and its expressions in art and literature. They are: Art and time (1951); Leonardo da Vinci and the
Mother Archetype (1954); Creative Man and Transformation (1955); Creative Man and
the ‘Great Experience’ (1956); Chagall and the Bible (1958); A Note on Marc Chagall
(1954); Georg Trakl: The Person and the Myth (1959) and Psyche as the Place of Creation (1960).
Murray Stein (2016 b) states that in addition to creativity, Neumann was concerned with the “new.” He jokingly says that Neumann’s very name, if translated
to English, becomes New–Man. He was deeply inspired by the future, the “new” in
modern cultures, and captured by the inexhaustible source of unconscious creativity. Stein (2016 b) adds that Neumann’s great respect for this creative source
has a religious connotation. Implicitly, he probably referred to Ein Sof, the Kabbalistic term for the source of creation (he was a scholar of Kabbalah and Jewish mysticism, after all). Creativity was an essential matter in Neumann’s life. He
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actively pursued it in both his social life––as a Zionist in Palestine who participated in the birth of a new nation––and in his private life––in his individuation process and in his brilliant contribution to analytical psychology.

Note
1. Hermes Trismegistus was a great wise alchemist of antiquity in Egypt and
Greece, often associated with the Egyptian god Thoth and the Greek god Hermes. He influenced many thinkers of ancient cultures.
Received on March 5, 2018. Approved on March 23, 2018.
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Essay

The Astrological Saturn - a
reflection on the archetypal senex
Gabriel Gheller Souza dos Anjos

T

he Old Man ... this is the archetypal character that perhaps best represents the essence of Saturn in astrology. He was one of the most feared
gods, for he brought with him the consciousness of time, aging, ypowerlessness, and the harsh reality of the inevitable end in things. In the ancient
astrological tradition, he was sometimes considered maleficent. However, since
everything has (at least) two sides, Saturn is also filled with virtues. He brings the
values of patience, wisdom, knowledge through experience, the sense of legacy
and the tradition of history, ambition and authority. He is the lord of limits. Lord
of the Rings.
This essay seeks to reflect upon this profound image of Saturn, which in Jung’s
perspective represents the archetype of senex. His presence is remarkable in the
most diverse mythologies and fields of knowledge invariably in the most diverse
cultures throughout human existence. A universal, timeless, always present and
impactful image, regardless of the historical context in which one lives.
The Greeks knew him as Cronus, the god of time, the youngest among the Titans
who reigned before the Olympians. In the alchemical tradition, he is represented by lead––a dense and heavy metal––another trait of senex. In fairy tales, his
presence is notable in both the figure of the Old King and of a royal adviser, in
this case, the Old Sage. In astrology, his image corresponds to Saturn, the planet… let us begin there.

Astrology and Depth Psychology
Astrology is a very ancient science, which refers us back to some of the greatest thinkers in history, such as Hippocrates, Plato, Galen, Newton, Goethe and
Jung (Green, 2013). This field of knowledge, studied and researched from Sumer and Babylon to the present day, conceives the universe as a living organism. It
starts from a philosophical presupposition, also well referenced in the studies of
alchemy: the idea of the micro/macrocosm. The functioning of atoms, extremely similar to that of the stars (protons and electrons spinning around the nucleus, similar to celestial bodies revolving around the Sun), suggests the existence
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of a deep, inner “Solar System” in each human being, mirroring
the movements and positions of the planets in the outer universe (Arroyo, 1975).
In astrology, planets and other celestial bodies symbolically
represent deep and timeless psychological principles. They can
be associated with the idea of the archetypes and the collective unconscious, the main foundation of all Jungian psychology. The movement and position of the planets in each sign of
the zodiac possesses the energy of at least one of the four elements of nature, which presupposes the correlation with a certain archetypal image. In an interview given to the editor of a
French astrological magazine in 1954, Jung stated that:
We can expect, with considerable certainty, that a giv-
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en well-defined psychological situation be accompanied by an analogous astrological configuration. Astrology consists of symbolic configurations of the collective
unconscious, which is the main subject of psychology:
the planets are the gods, symbols of the powers of the
unconscious (see Arroyo 1975, 49).

The planets in Astrology represent the factors of action and
impact of psychic experiences. Their positions on a natal chart
indicate the specific dimensions of a psychological experience,
while the signs of the Zodiac indicate specific qualities of a psychic experience, and the houses of the zodiac, the specific fields
(themes) in which the energies of the signs and planets operate
(Arroyo, 1975, p.92). The position of one or more planets in a
Zodiac sign and/or house, and the geometric angular relationship (aspects) that one planet establishes with another in a given astrological map, define a complex factor of an individual’s
emotional experience.
Imagine, for example, a painting: the planets and their aspects
would be the “characters” and their “actions/inclinations.” The
signs would be the colors used by the artist, which paint the
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work and give it a certain intensity. The houses would be the surroundings portrayed in the work, such as the background landscape. Or, if we imagine a movie,
the planets would be the actors performing their respective roles, in an exchange
of interactions throughout the plot. We could imagine the signs as the characters’ costumes, as well as the photography of the film itself, how it presents itself
and the intensity of that presentation. The houses would then be the film sets,
the setting where the plot takes place, the “locations” where the action eoccurs.

Saturn
Let us focus on our archetypal image of interest here: Saturn. Let us try to distance
ourselves a little, as Saturn (naturally distant) does, from moral judgments, to see
its characteristics more objectively: conservatism, retention, structuredness, stability, economy, chronological time, seriousness, slowness, emotional coldness, broad
vision (from above)… among many others. They are all traits of the senex archetype.
“Saturn (senex) is the Old Sage, whose vision constellates vagueness, maturity, wisdom through experience and concrete manifestation” (Rossi, 2015, p.1).
Saturn is perhaps one of the most profound images in terms of attributes. In
the astrological tradition, he was baptized as the Lord of Karma. Its position on
a natal chart, as well as its cycles and transits, usually indicate some of the most
decisive moments in a person’s life. Saturn corresponds to our old cultural maxim: “Life is the one that teaches, for it is tough.”
If this popular saying is a motto of Saturn, this probably means that he is also
wise; perhaps an old wise teacher, for he teaches even if it is in his own tough,
ruthless, unforgiving wayes. And if he teaches us, it is because of one of his qualities: wisdom. This wisdom comes from experience, true, but it also comes from
the broad perspective, which is perhaps the very experience of life (through time)
that he brings us. With respect to this wisdom and broad perspective in Saturn,
Hillman reminds us that
the senex consciousness is far from things, lonely, far away, wandering,
a secluded consciousness [...] As a lord of the deep, Saturn sees the world
from the outside, and it is from the depths of distance that he sees everything from ‘head down,’ and the structure of things is revealed to his view
(Hillman, 2005, p.253).
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Such wisdom seems to be directly connected to distance. fWhen events are examined from too close othey may not be seen in their entiretye, the overall picture, with
an unbiased perspective that allows for a fuller analysis. This emotional distance has
a melancholic character, the typical senex mood. To be too close to a complex (or
archetype) emotionally, “in the heat of emotion,” is to not be distant enough to see
what is happening “from the outside.”. It is a lack of reflection and depth. An absence
of wisdom. Could it be a lack of senex (Saturn)?
The descriptions and reflections of Saturn’s phenomenology are frequent within Jungian psychology, an image that is directly related to the archetype of senex.
Jung, seeing its extensiveness, adressed the subject himselfh. He seemed to perceive this image as being both ambivalent and profound, as powerfully shocking
and imposing.
Looking back at some of Jung’s words: “Saturn, astrologically called ‘star of the
Sun,’ is considered black, in its alchemical meaning, where it is even called sol
niger and has a double nature [...] Cronus (ie, Saturn) is a force of the color of
water that destroys everything” (Jung, 2011, § 215).

Cronus
The image of Saturn is one that is present in almost all mythologies, ini s Greek
mythology he is known as Cronus, father of all gods, who ruled the universe
before the Olympimpians. The Greek myth of the beginning of time (cosmogony) tells that Cronus, married to his sister Rhea, had been warned by his mother
that one of his sons would dethrone him. Fearful of losing his sovereign power,
Cronos swallowed each of his unborn children.
Rhea, discontented at not being able to even see the children she spawned, plotted a plan to save her youngest son, Zeus (Jupiter), and subdue Cronus. A stone
is given in the place of little Zeus, and Cronus in his voracity realizes nothing:
he swallows the stone instead of the little one, which makes him vomit all the
five children that he had devoured before. Zeus then leads the brothers in a fight
against their father and uncles (Titans), and manages to take power, establishing
the twelve Olympians (Brandão, 1986).
This myth tells us many things, much of it about the nature of Saturn. Let us
begin with a few questions: why is he so afraid of losing the throne? And how can
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a principle, connected to patience and lucidity, voraciously and blindly devour
his children, to the point that he does not notice the stone that Rhea gives him
in the place of Zeus? A stone which, ironically, is another image associated with
Saturn…it seems that we are facing an image that pulsates around power, fear
and toughness.
Another curious fact in this story is that Cronus, the old man, is overthrown by
his sixth and youngest son, Zeus – or Jupiter – whose etymology means “youthful.” Is the myth telling us that the young naturally succeeds the old? The number six is also very prominent in the myth of Saturn. Cronus has six children
and Saturn is the sixth planet in the Solar System. Numerology ties the number
six to Venus, not Saturn. Six (two opposing triangles), stands for balance, harmony, justice…twhich resembles the astrological sign of Libra, officially ruled
by Venus!
But…myths do not lie. If they do, it is only in the literal sense, never in the metaphorical. Are there connections between Saturn and Venus? The implacable
executioner and the goddess of beauty? The ruthless toughness of life and the
sweet, gentle intimacy of relationships? If we go back a bit in Greek history,
we will see that Cronus was not the only one dethroned by his son, but that he
himself had dethroned his father Uranus. With a sickle he castrated his father
and subdued him. From the semen of this castration, which fell into the sea,
the great Aphrodite, goddess of beauty and charm, was born from the foams
(Brandão, 1986).

Saturn at home
Let us return to Astrology, the central focus of our discussion. It is important
to remember that the planets govern the signs, according to a similarity of psychological principles that they share with each other (planets and signs). When a
planet on a natal chart is in a governing sign, its position is considered favorable,
for the energy of the planet and the sign flow together in harmony. They combine and cultivate each other, increasing the intensity of the psychic principles
in the individual. In the astrological tradition these favorable positions are called
the “domicile.” It is as if, in fact, the planet feels completely “at home” in the sign
that it rules.
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Saturn is the ruling planet of the astrological signs of Capricorn and Aquarius (of
the latter, it is a co-regent, along with Uranus). In Capricorn–– an earth sign––
Saturn offers precisely the old tone to experience: realism, the value of work and
effort, caution, a sense of structure and predictability, the value of knowledge
acquired through living, the ambition for power. The color of Capricorn is black.
The image that represents it is the mountain goat that persistently and patiently
climbs the mountain to reach the tope.
The image of the mountain top seems to attest that Saturn is powerful and
ambitious, but also linked to heights. But it is exactly the origin of fear, caution,
of not risking, of not taking a false step, for if we do, we can cause pain and suffering to ourselves. In addition to that, it rules an earth sign, “down to earth”:
Capricorn. Well, it seems like we are always in an ambivalent terrain when we
talk about Saturn.
Let us see how Saturn attunes with Aquarius, for it is also its official regent…
co-regent, but it is. Aquarius is the third air sign on the zodiac wheel. It is considered the high, strong winds of the hurricanes (Libra is the breeze of spring, Gemini the whirlwinds of the earth). Its color is gray, alluding to the gray matter of
the brain and to lead. It is probable that the great geniuses of mankind, both past
and present, dhad or have Aquarius, Saturn, or Uranus in prominent positions on
their natal charts.
When we mention order and organization as traits of senex (Hillman, 2005), we
must remember that any organized system requires a thought activity as the driving force. Aquarius, as an air sign ruled by Saturn, uses the thought function in an
extremely fluid, articulate and organized way. All the mental capacity that very
Aquarian individuals present so naturally is probably a characteristic of Saturn.

Saturn in exile
Well, if Capricorn and Aquarius (succeeding signs on the zodiac) are the domiciles
of Saturn, in what signs is it exiled (away from home)? In the opposite signs––
Cancer and Leo. In Cancer, the principle of Saturn tends to be displaced in the
sense of paternal authority and its toughness, awareness of limits and seriousness
in life. If Cancer is essentially the protective and welcoming Great Mother, Sat-
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urn can lose strength in this sign, for the impulse to abandon things (offspring) to
their own fate, so that life teaches them the right flow of things, tends to conflict
with the deep feeling of maternal pain of always accepting everything that may
come to suffer, rejecting the exposure to risk and consequently to failure.
In Leo, the opposition that displaces Saturn seems to be both in the key word of
the 5th zodiac sign (I dare), and in the joking and playful leonine spirit. For Saturn is too serious to play with, and nothing that is not useful and pragmatic in the
material world has much value to him. In addition to that, Saturn is cool and calculating, while there is no sign as warm and emotional as Leo.
But remember that everything has at least two sides, and the oppositions are no
different, for they are also potentially complementary. Deep down, opposites are
also equal, as Jung says when he considers the “alchemical wedding” as the goal of
psychic work, through the union of opposites. Leo and Aquarius are contrasting
signs, but they are similar in the power and concentrated intensity of their energies (both are fixed signs). Leo and Capricorn love power (Leo loves the stage and
Capricorn, the status). Cancer and Capricorn differ in that one has a soft heart
and the other a heart of stone, but together they form (also because of this) the
family unit (mother/father).

Saturn in the Natal Chart
At the time of a person’s birth, Saturn, like all other planets in the Solar System, is
occupying one of the twelve sections of the sky corresponding to a Zodiac sign, as
well as one of the twelve sections of the sky corresponding to a house of the Zodiac. The position that Saturn occupies on a natal chart, by sign and by house, is
always of great relevance for the whole emotional experience of that soul, according to the astrological tradition (Arroyo, 2011, p. 182).
At the individual psychological level, Saturn represents our need to build firm
and lasting structures, long-term emotional foundations. “The profound need for
order and security is what drives our efforts to create social laws that restrain the
excesses of human behavior and preserve values tested

and proven in the past.”
(Green, 2013, p. 46) On a person’s natal chart, Saturn essentially represents all
efforts to maintain the status quo in the face of chaos and disorder. Coagulation
is one of its keywords.
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The Return of Saturn
Time is one of the most important attributes of the nature of Saturn. As the master of order, it is he who governs the chronological dimension of time, dividing
and organizing physical space into timetables, days, weeks, months, years, and so
on. Saturn sets out an orderly timeline of past, present, and future dimensions.
The calendar is certainly an instrument of Cronus; his gift and curse to mankind.
This planet’s complete cycle around the Sun takes approximately 29 years. In
astrology, this cycle is known as the First Return of Saturn, a moment of extreme
importance in the experience of any individual. In this period, Saturn returns to
the sign and domicile from its original position on the natal chart of the person.
As Stephen Arroyo says:
The first cycle of Saturn through the birth horoscope for approximately the
first twenty-nine years of life is, first of all, based on the reaction to past
conditionalism, karma, parental influences and social pressures [ ...] At this
point, one may experience a deeply complex state of being; it is, at the same
time, a feeling of unalterable limitation of the structure of life, and of a
sense of inner freedom which, in many cases, is accompanied by an inspiring joy and great exuberance (Arroyo, 1978, p. 126).

The possibilities of experiencing the impact of such a cycle seem to be complex and paradoxical. It is the first return of the planet that is the god of time
to its position of origin in our psychological DNA: the natal chart. On the one
hand, there may be a strong feeling of psychic limitation, probably indicated by
an inner belief that the structures of life do not change or must not change. On
the other hand, an awareness that sees renewal in the spirit of life, which may
be able to transcend dlong-standing emotional structures, liberating oneself to
new cycles of experience, accompanied by that inspiring joy that Arroyo refers
to. This feeling of liberation seems to come from a consciousness that reaches a greater dimension regarding the original and individual soul to which it is
attached, perhaps to exercise a guiding function. It is, therefore, to capture the
course and flow of its destiny in greater depth than before. What the imagination
(soul) requires of the person in terms of the images and emotions that are to be
experienced, and which complexes still need to be faced.
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Arroyo oalso states that “if we face the first return of Saturn with great courage
and honesty [...] we will be more aware, more capable of initiating action without being inhibited by fear or anxiety, more capable of taking responsibility for
our actions” (Arroyo, 1978, p. 127).

To conclude …
From an anatomical point of view, Saturn’s regents are the bones, teeth, knees
and joints…We may consider them the “weak points” of the old man (senex),
which decay in force in living beings with the advancing age. It is not difficult to
see that we are basically talking about structures of the body (skeleton, teeth);
resistent, tough materials that form the foundation on which our physical bodies supports themselves in the world.
As a psychological teacher, Saturn may collect debts from us from the emotional point of view: to affirm our personality and to consolidate (Saturn) our identity in the world, we must endure difficult tests throughout our lives. Tests such as
handling the impact of powerful emotions (pain, suffering, melancholy, mourning), which are part of everyone’s life experience. Saturn puts us through such
tests so that we move ourselves to get out of childlike roles and become mature.
Also, for us to try to discover our deepest purpose, what our soul desires from us.
The emotional path can be difficult and painful––long, extensive and often distant. It could not be different; after all, we are talking about Saturn. But the
teachings of the Old Sage in us, through deep reflections, can serve as a guide to
our soul in the sense of its greater realization. It is the most difficult and arduous psychic work, but also the most sophisticated in Alchemy: turning lead into
gold. It is also the same image as that of the mountain goat, which climbs tirelessly towards its goal; the top of the hill.

Notes
1. (Arroyo,1975) The author presents the deep astrological premise of the microcosm / macrocosm as the philosophical basis of this field of knowledge, which
imagines man as the mirror of the universe. “[...] what ancient astrologers called
the relationship between the microcosm and the macrocosm, that is, the con-
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ception that the functions and factors existing within the individual reflect the
universal principles and processes ––or at least correspond to them.” (p.47-48).
2. (Arroyo, 1978, p. 28). Stephen Arroyo introduces us to this vision when discussing the impact of the planet Saturn on the astrological tradition, sometimes considered evil or negative. The author opposes such a conception, stating that the influence of this astrological factor is decisive and difficult to learn, but that treating it as
negative is a reductionism. “The planet Saturn was termed the ‘Lord of Karma’ not
because it is the only element in the horoscope that symbolizes an aspect of personal karma, but because the position and aspects of Saturn reveal the areas where we
face our most specific and concentrated evidence, as well as where we often experience more pain and frustration” (p.28)
3. (Arroyo, 1978, p.264). Transits are the movements performed by the planets
in real time, whose positions are compared to the birth chart of a person. If, for
example, the ascending sign of my birth chart is Sagittarius (10th), when a certain planet approaches the 10th of Sagittarius in the sky of the moment, it will
be merging with my ascendant, potentializing my Sagittarian experience in its
own way. The most studied transits are those of Saturn and the three transatlantic planets (Uranus, Neptune and Pluto), as the impact of the experience of these
principles is considered to represent the most crucial moments in the life of individuals. “Transits regulate the karmic clock, each activating a current of energy
(or wave of karma) in a certain way. They vary in speed, quality, intensity, depth
and strength with which they bring things into the light of consciousness.”
4. (Hillman, 2005, p. 263). “[...] senex wisdom may be depressing; senex depressing may be wise”
5. (Green, 2013, p. 41)
6. (Hillman, 2005, p.253-254). Here, Hillman associates the image of the skull to
Saturn, from the standpoint of both wisdom and death––the ultimate psychic
nucleus.
7. (Arroyo, 1978, p.117). According to Arroyo, Saturn is directly linked to the principle of fear in astrology. “We can, indeed, say that the principle of Saturn, when it
manifests itself negatively, is nothing but fear.”
8. It is curious that Jung himself possessed the Leo-Aquarius opposition powerfully on his natal chart, with their respective, rulers Saturn and the Sun, in domi-
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cile. Saturn in the Ascendant (Aquarius) and the Sun in the Descendant (Leo).
Check out the essay by Safron Rossi (Saturn in C.G. Jung Liber Primus) for more
information.
9. (Jung, 2011b). The master says: “The alchemist’s effort to unite opposites reaches the climax in the ‘alchemical wedding,’ which is the supreme act of union to
crown the work.”
Received on September 25, 2017. Approved on November 10, 2017.
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Abstract

Keywords

This article tells the story of Transformations and symbols of
libido, in which Jung analyzes the dynamics of the libido in a
patient about to manifest her schizophrenia. In the initial version of the work he presents new concepts that will not be accepted by the psychoanalytic movement, and this fact will constitute
an important factor in his process of rupture with the movement
and with Freud, its founder. The antecedents and the historical,
theoretical and psychological importance of the work are examined here, as well as the main divergent conceptual and theoretical aspects that were later revised by Jung and renamed Symbols
of transformation.

Jung, Freud, symbols of
transformation, libido, incest,
collective unconscious,
schizophrenia.

Background
During the voyage to the United States in 1909, Freud and Jung, living a period
of great friendship and collaboration, analyzed each other’s dreams while walking along the deck of the ship. Jung reported to Freud a dream which he later described as of great importance in his life. In that dream, Jung was in what
would be “his house”, although he did not recognize it. As he went down the
stairs and reached the cellar, he noticed that each pavement was much older than
the previous one. At a certain point, he enters a low-ceiling cave cut into the rock
and finds two human skulls (Jung, 1989). Freud analyzed the dream in a manner
Jung found very unsatisfactory, but he agreed with him: “I did not feel up to quarreling with him, and I also feared that I might lose his friendship if I insisted on
my own point of view. “ (Jung 1989 p.160).
Upon returning to Zurich, that dream reignited Jung’s interest in archeology (Jung, 1989, p.200). Soon afterwards he came across a work by his friend
Théodore Flournoy (1854-1920) about an American female patient, pseudonym
Frankie Miller, who had produced a series of fantasies, poems and hymns before
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the irruption of her schizophrenia. Jung immediately recognized the mythological nature of those contents and would
later describe how they had worked as a true catalyst for him,
helping him to organize the materials, ideas and concepts that
would become the book Transformations and symbols of libido
(Jung, 1989, p.163).
In May 1910, Jung delivered a lecture to Swiss psychiatrists in
Herisau, titled Symbolism, and afterwards he told Freud how
much the mythological approach he had proposed had pleased
the audience (McGuire, 1974, Letter 193J). Freud showed great
interest in the manuscript, and made a comment: “It is inevitable that the impression caused by the text be very unsatisfactory, since there is no discussion of incest either.” (McGuire,
1974, Letter 200F). During several months Jung kept advancing his new work, consolidating new concepts and points of
view and dealing with the fear that Freud would not agree
with them and put an end to their friendship.
Such as Freud treated neuroses by analyzing the contents
brought by the patient, Jung believed that the same process
could be adopted in the treatment of dementia praecox (the
name given to schizophrenia at that time), sustaining that
it was necessary “to reveal the inner world generated by the
introversion of the libido, which [...] suddenly manifests itself
[...] as a delirious system.” (McGuire, 1974, Letter 259J). If his
work would indeed offer the possibility of a dynamic understanding of schizophrenia, it could become a classic, since
psychoanalysis would finally have found access to the so far
impenetrable field of that devastating illness.
In his work, Jung intended to analyze the dynamics of the libido in a specific case, showing how, when precluded from following its natural flow towards an external object, the introverted libido (term used in the work) begins to produce a series
of creations. Going further in its introversion, the libido activates collective unconscious contents that lead to the destruction of the ego and the installation of schizophrenia. By using
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a clinical case of a patient (Miss Miller) with whom he had never had any personal contact, Jung wanted to demonstrate the highest degree of exemption which,
by its turn, should grant his work the highest degree of credibility.

The first part
In August 1911 the first part of the work was published in Jahrbuch III under
the title Wandlungen und Symbole der Libido. Beiträge zur Entwicklungsgeschichte
des Denkens (Transformations and symbols of libido. Contributions to the history of the development of thought). It contained 108 pages and the first five chapters: 1.Introduction, 2.Concerning the two types of thought, 3. Preparatory materials to the analysis of Miller’s fantasies, 4.The hymn of creation and 5.The song of
the moth. In this part, Jung basically analyzed Miss Miller’s fantasies, drawing
analogies to mythological themes, without addressing the fundamental issue of
incest and libido.
In the first chapter, Concerning the two types of thought, Jung distinguishes
between direct thought, which is intensive and deliberate, uses words and constitutes a modern acquisition, and indirect thought, which is unguided and expresses itself in images, as in dreams. He places science as an expression of direct
thought and mythology as an expression of indirect thought. He compares the
fantasy world with the infantile world and sees the myth as a “mass dream” and
the dream as the myth of the individual. He associates fantastic thinking to desire
and to mythical material, concluding that desire, by its disturbing nature, is not
expressed directly, but symbolically.
In the next three chapters (Preparatory materials to the analysis of Miss Miller’s Fantasies, The hymn of creation, The song of the moth) Jung analyzes Miss Miller’s fantasies drawing parallels with myths, poems by well-known authors, as well as traditions from different cultures. He mentions the unusual suggestibility of Miss
Miller and her fantasies about her love.
Starting with an erotic impulse Miss Miller had felt towards a sailor, Jung analyzes the dynamics of the libido through its creative productions, pointing out
attempts to escape, repression, and identification with deeper forces of the psyche, illustrating how the “introversion” of the libido led to a regression in Miss
Miller.
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We see that in Miss Miller the religious hymn arising from the unconscious
is the compensating amend for the erotic; it takes a great part of its materials from the infantile reminiscences which she re-awakened into life by the
introversion of the libido. Had this religious creation not succeeded (and
also had another sublimated application been eliminated) then Miss Miller would have yielded to the erotic impression, either to its natural consequence or to a negative issue, which would have replaced the lost success in
love by a correspondingly strong sorrow (Jung, 1916, p.72).

Showing great erudition, Jung makes countless references to mythology,
literature, art and cultural expressions of other peoples, including those
from the East. He also evokes the enormous variety and multiplicity of
images of the libido related to sun, fire, and serpent, which he correlates
with images of various myths, including the Christian myth.
When Freud had the opportunity to read and re-read the work, he praised
it in a somewhat distant tone and made restritions, concluding that he was
‘’delighted by the many points of agreement with things I have already said
or would like to say “(McGuire, 1974, Letter 280F). Jung, by his turn, was
very confident about his work:
Yet I think it has to be this way, for a natural development cannot be halted,
nor should one try to halt it. Our personal differences will make our works
different (McGuire, 1974, Letter 282J).

The second part
After a prolonged season, a year later, in September 1912, it finally came out in
Jahrbuch IV the voluminous second part of the work (302 pages) under the same
title and with eight chapters: I. Aspects of the libido. II. The conception and genetic theory of libido. III. Transformation of libido. A possible source of primitive human
discoveries. IV. The unconscious origin of the hero. V. Symbolism of the mother and of
rebirth. VI. The battle for the deliverance from the mother. VII. The dual mother role
and VIII. The sacrifice.
In the same year, the two parts of Jung’s work were reprinted in the form of a
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book in which he discusses the flow of libido and its introversion. He speaks of
incest as the return to the “mother of humanity,” which can be positive within
certain limits; of the heroes who generate themselves through their mothers.
He discusses rebirth through the mother as a spiritual rebirth, with the “conquest of the mother” and the soul as a derivative of the maternal imago. Following with the case of Miss Miller, he demonstrates, through her other creations, the struggle between the regressive tendency of the unconscious and
consciousness’ efforts to move forward. The patient does not try to renounce
the mother, does not try to conquer a new life, but a savior hero can help. Jung
states that “the sexuality of the unconscious is not what it seems to be; it is
merely a symbol” (Jung, 1916, p. 433) and a man discovers the world when he
sacrifices his mother, the incest barrier being a creation of thought. If he does
not act like that, he regresses to his mother, a move that results in psychosis.
The problem of incest, then, would not be the concrete incest, sexual incest,
but a psychological incest. In this way Jung clearly contradicts two fundamental concepts of psychoanalysis.

Transformation of the libido
In this work Jung makes use of the traditional psychoanalytic terminology but, as
promissed in its subtitle (contributions to the history of the development of the thought),
Transformations and symbols of libido advances the idea of validation of the symbolic thought, with its apparent irrationalities and contradictions, and the overcoming
of certain literality, almost concretism, very frequent in psychoanalysis.
To substantiate this, Jung analyzed the patient’s creations and identified in literary works, in poems, in the arts and in the mythology of various cultures similar passages that would represent, in a cultural dimension, the same dynamism
of the libido that he had identified in Miss Miller. This would then reflect unconscious psychic processes that would be common to all mankind. Thus, mythology and mystical ideas, for example, should be endowed with great psychological
value and should become a serious object of study. This proposition was not well
accepted among psychoanalysts, and Freud himself was averse to everything that
could be associated with superstitions and mysticisms, afraid of a contagion that
could be fatal to the nascent psychoanalysis.
That was where the divergences began. Freud’s psychoanalytic method operat-
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ed to identify the patient’s symptom - usually the Oedipus complex -, and the
cultural expressions were interpreted to confirm the patient’s psychopathological manifestations. Jung, by his turn, maintained that, as in the case of Miss Miller, the study of the patient’s fantasies and their comparative analysis with similar
expressions found in different cultural contexts could help in the understanding of her clinical situation. That was an important innovation, since it sought to
preserve the objectivity of the material as much as possible, to elaborate a more
universal formulation and to broaden the understanding of the patient’s symptom. This is the method of amplification in the analysis of psychic contents, presented for the first time in this work by Jung.
For Freud, the libido had a necessarily and exclusively sexual nature, and men’s
creations not directly linked to sexuality would be the result of sublimation. In
fact, the lacking of acceptance of this proposition was often interpreted as “resistance”. For Jung, the libido was psychic energy, able to present itself under different guises according to each context:
Biology, as a science of objective experience, would have to reject unconditionally Freud’s proposition [“Originally we have known only sexual objects”.], for, as we have made clear above, the function of [adaption
to] reality can only be partly sexual; in another equally important part it is
self-preservation (Jung, 1916, p.459).

The sexuality of the unconscious is not what It seems to be; it is merely
a symbol; it is a thought bright as day, clear as sunlight, a decision, a step
forward towards every goal of life—but expressed in the unreal sexual language of the unconscious, and in the thought form of an earlier stage; a resurrection, so to speak, of earlier modes of adaptation (Jung, 1916, p,433).

Freud had the understanding that the son’s sexual desire for the mother was a
reality lived as a certain stage of human development (Oedipus complex), and its
resolution should not be its realization but its sublimation, allowing the libido to
be redirected towards civilization. Jung understood incest with the mother not as
a concrete reality but as a symbol produced by the unconscious, which represented the natural tendency of newly formed consciousness to return to the uncon-
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scious from whence it came. This regression, if it occurred, would mean loss of
identity and psychosis, as would have occurred with Miss Miller.
Just as the sexualism of neuroses is not to be taken literally but as regressive phantasy and symbolic compensation for a recent unachieved adaptation, so is the sexualism of the early infantile phantasy, especially the incest
problem, a regressive product of the revival of the archaic modes of function, and it outweights actuality (Jung, 1916, p.463).

These conceptions would later lead Jung to propose a common basis to the
human psyche - the objective psyche - thus explaining the similarities of artistic
and mythological creations in different peoples at different times.
According to my available material, as yet unpublished, a remarkably archaic and at the same time generally applicable character seems to appertain
to infantile phantasy, quite comparable with the products of dementia praecox (Jung, 1916, p.462).

Transformations and symbols of libido did not find the receptivity Jung expected. In addition to being an extensive and difficult reading, given the great erudition required to follow the arguments, it also included mystical and mythological ideas in an era of widespread appreciation for positivist science; all these traits
led to the misunderstanding of its content. Above all, its conceptual questions
had not been approved by Freud.
In his memoirs, Jung foresaw that the chapter The sacrifice would represent the
sacrifice of his friendship with Freud. As far as we know, Freud and Jung have
never personally discussed Transformations and symbols of libido. In fact, after
the publication of the first part, their relationship suffered continuous degradation until the definitive rupture in October 1913 (one year after the publication of the second part). It is undeniable the existence of other competing factors, even more important, related to this rupture, but they will not be examined
in this article.
With Jung’s departure from the psychoanalytic movement, Freud underwent a
study aimed at bringing together what should be considered psychoanalysis and
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what should not, entitled On The History of the Psychoanalytic Movement (1914).
Quoting Jung several times, when mentioning Transformations and symbols of
libido, he uses a disqualifying tone, devaluing the work by its supposed ambivalences and difficult understanding:
Jung´s modification, on the other hand, loosens the connection of the phenomena with instinctual life; and further, as its critics (e. g. Abraham, Ferenczi and Jones) have pointed out, it is so obscure, unintelligible and confused as to make difficult to take up any position upon it. Wherever one
lays hold of anything, one must be prepared to hear that one has misunderstood it, and one cannot see how to arrive at a correct understanding of it.
It is put forward in a peculiarly vacillating manner, one moment as ‘quite a
mild deviation, which does not justify the outcry that has been raised about
it’ (Jung), and the next moment as a new message of salvation which is to
begin a new epoch for psycho-analysis and, indeed, a new Weltanschauung
for everyone (Freud, 1914).

Jung was thus formally discarded from the psychoanalytic movement. His ideas
were not accepted and he came to be identified with mysticism, commanding less
respect from other scholars.
Even Transformations it did not become a popular work, it generated some interest in the United States. The American analyst Beatrice Hinkle made a translation into English, published in 1916 as Psychology of the Unconscious: a study of
the transformations and symbolisms of the libido - a contribution to the history of the
evolution of thought, which would have a second edition in 1947.
Freud’s psychoanalysis would continue to develop and prevail in the West
throughout the twentieth century. Jung’s career, which had turned out brilliant
in psychoanalysis, had declined and many friends left him. After dealing with
both symbolism and mythology, he went in search of his own myth (Jung, 1989,
pp. 170ff), dedicating himself to the intense study of the images of his own unconscious and entering a long period of isolation. In that period he had experiences that would shape the analytical psychology and also started working on a new
book, different from all those he would come to write: The Red Book.
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Symbols of transformation
Jung stated that he had never been happy with his book Transformations and symbols of libido (Jung, 1990, XXIII), which he called one of the “sins of my youth”
(Ibid) that had become “a landmark, set up on the spot where two ways divided”
(Ibid, XXIV). In 1952 he undertook a thorough review of the work, publishing a
new edition under the title Symbols of transformation - an analysis of the prelude to
a case of schizophrenia (translated into English in 1956).
He was groping in the dark, hence the rather chaotic nature of the text.
However, when he revised this book for publication in 1952 and gave it a
new title, Symbols of Transformation, he added extensive passages that
explained and grounded the work in archetypal theory (Stein, 2018).

It is an enlarged version, with the insertion of new passages and suppression
of others. Almost all of the paragraphs have been changed and an Epilogue has
been added. The psychoanalytic terminology was abandoned, being replaced
by the already mature lexicon of analytical psychology. The original meaning of the book, however, did not change. In it we can perceive, now in clear
Junguian language, the dynamics of libido in a patient about to succumb to
schizophrenia.
By way of illustration, we will compare now some passages of Transformations
and symbols of libido (we used the English version, 1916) with their equivalents
in Symbols of transformation. Sometimes what looks like a mere change in terms
reflects deep conceptual changes:
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In Miss Miller's phantasy there is internal com-

In Miss Miller's fantasy, too, there is an inner

pulsion, in that she passes from the horse sacrifice

necessity that compels it to go on from the hor-

to the self-sacrifice of the hero. Whereas the first

se-sacrifice to the sacrifice of the hero. Whereas

symbolizes renunciation of the sexual wishes, the

the former symbolizes the renunciation of biolo-

second has the deeper and ethically more valuab-

gical drives, the latter has the deeper and ethically

le meaning of the sacrifice of the infantile perso-

more valuable meaning of a human self-sacrifice,

nality. (Jung, 1916, p.479).

a renunciation of egohood. (Jung, 1990, § 675).
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The introduction of the anima greatly amplifies the understanding of what is said:
And the hero, before all others, finds in woman

For the hero, even more than the rest of mankind,

the mother in order to become a child again and,

finds his mother in the woman he loves, so that he

finally, to solve the riddle of immortality (Jung,

can become a child again and win over immortali-

1916, p.366),

ty. The archetype of the Feminine, the anima, first
appears in the mother and then transfers itself to
the beloved (Jung, 1990 § 514).

In this passage the animus is mentioned as a part (with autonomous functioning) of the psyche of the “dreamer”:
Chiwantopel naturally represents the dreamer.

Chiwantopel is a typical animus-figure, that is

But nothing is attained and nothing is unders-

to say, a personification of the masculine side

tood through one's reduction to the coarse sexual,

of the woman's psyche. He is an archetypal figu-

because it is a commonplace that the uncons-

re who becomes particularly active when the

cious shelters coitus wishes, the discovery of whi-

conscious mind refuses to follow the feelings

ch signifies nothing further (Jung, 1916, p.339).

and instincts prompted by the unconscious: […]
(Jung, 1990 § 462).

Here, the symbolic expression appears uncurbed and allows a broader and
open understanding if compared with the previous version:
The idea that the hero is his own procreator leads

The hero symbolizes a man's unconscious Self,

to the fact that he is invested with paternal attri-

and this manifests itself empirically as the sum

butes, and reversedly the heroic attributes are

total of all archetypes and therefore includes the

given to the father (Jung, 1916, p.367).

archetype of the father and of the wise old man.
To that extent the hero is his own father and his
own begetter (Jung, 1990, § 516).

Transformations and symbols of libido can be read today, retrospectively,
as a hybrid book. Its interest for mythical themes, the symbolization, the
amplification and the idea of a common imaginative basis reveal an incip-
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ient Jungian thought that is anchored in the classical concepts of psychoanalysis. Transformations also revealed an important psychological dimension in many of the works and characters it quotes, having generated
interest and discussions among scholars of literature and the arts. For the
Jungian analyst in training, its study is indispensable.

Conclusion
Symbols of transformation is a work with a long and tortuous trajectory. Born as
Transformations and symbols of libido, with the purpose of promoting the psychoanalytic approach to schizophrenia, it has introduced conceptual and methodological innovations that later would be developed and incorporated into analytical psychology. The book also marked the dramatic breaking point in the
relationship between Freud and Jung. Widely revised many years later and more
than one hundred years after its first publication, it continues to represent a vigorous, profound and detailed study of the human psyche with propositions that
remain fully valid to this day.
Received on March, 22 2018. Approved on April 13, 2018.
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Essential glossary
Considering the different disciplines with which we may be
discussing, we offer the glossary below. We emphasize that
each entry consists of an initial description of the concept, to
serve as a starting point for the reader who wishes to deepen
his knowledge.

anima

– Latin word meaning soul, psyche. It is the archetype of feminine
complementarity in relation to conscious male identification. Endowed
with a great deal of energy, it is often personified in the image of a woman. When the image of the anima is projected onto a person, it can result in
fascination, making the person the target of intense feelings. Like the animus, it is the archetype par excellence of relationship, the guide and mediator in the relation between the ego and the unconscious and the other.
The richness of this important archetype lies in the multiple and powerful images of the feminine in all its aspects, being strongly linked to inspiration and creativity. The process of integrating the anima consists in recognizing it in its manifestations of the female image from the psyche itself,
such as those occurring in dreams and in active imagination. The anima
is sometimes identified as the soul, or as the representation of the unconscious itself. There are significant theoretical variants as to its conception.
References
Jung C. G. Two essays on analytical psychology (CW, Vol. VII), §§ 296-304.
Jung C. G. The archetypes and the collective unconscious (CW, Vol. IX-1), §§
111-147.
Jung C. G. Aion (CW, Vol. IX-2), §§ 20-42.

animus – Latin word meaning spirit, energy. It is the archetype of masculine
complementarity in relation to conscious feminine identification. Endowed
with a great deal of energy, it is often personified in images of men. When the
animus image is projected, it can result in fascination and generate intense

Visions

191

Essential glossary

feelings. Like the anima, it is the archetype par excellence of relationship, the
guide and mediator in the relation between the ego and the unconscious and
the other. The richness of this important archetype lies in the multiple and
powerful expressions of the masculine in all its aspects, being strongly linked
to inspiration and creativity. The process of integrating the animus consists
in recognizing it in its manifestations of the masculine image of the psyche
itself, such as those occurring in dreams and in active imagination. The animus
is sometimes identified as the spirit, or as the representation of the unconscious itself. There are significant theoretical variants as to its conception.
References
Jung C.G. Two essays on analytical psychology (CW, Vol VII), §§ 296-304.
Jung C.G. Aion (CW, Vol. IX-2), §§ 20-42.

– from the Greek ἀρχέτυπον (archetypon), "original template", "source standard". In German, der Archetyp. Archetypes are patterns
with significant amounts of psychic energy, inherent in the human psyche (therefore common to all individuals), which activate and order contents of the unconscious according to patterns prior to personal experience.
Jung posited the existence of the archetypes from the observation of psychotic patients of very humble origin who expressed images to which they
could not have had personal access. He later identified these same images in ancient Greek and Egyptian myths and also in other cultures that had
no contact with each other. He concluded that these were not transmitted
or inherited images, but inherent psychic material common to all humanity, of an unconscious nature. He thus proposed the concept of archetype as
an innate tendency of the psyche to represent motifs, with varying characteristics according to time and place, but with a common basis. Archetypes are
dynamic and act intensely on the psyche of the individual and peoples. Given their deeply unconscious nature, they are unrepresentable to consciousness, where they are expressed through images, described as archetypical,
which also appear in dreams, myths, culture and through the phenomenon
of synchronicity. The set of archetypes composes the collective unconscious.

archetype
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References
Jung, C.G. On the nature of psyche (CW, VIII-2), §§ 397 - 420.
Jung, C.G. The archetypes and the collective unconscious (CW, Vol. IX -1),
§§. 1-110.
Jung, C.G. The symbolic life (CW, Vol XVIII–1), §§ 75-93.

complex

– in German, der Komplex. Originally called complexes of affective tone. They are poles of concentration of psychic energy located in
the personal unconscious, corresponding to emotional contents correlated to each other, not yet elaborated by the ego consciousness and that
can also result from traumatic experiences. They are present in all people and have an archetypal base, since they represent collective situations.
They exhibit the tendency to erupt in consciousness autonomously, in episodes or continuously, consuming psychic energy and can result in partial
or complete dissociation of the ego. A complex is not necessarily pathological, but it can be if it significantly impairs an individual´s functioning, the
development of his personality, or causes him great suffering. The elaboration and integration of complexes into consciousness reveals new contents,
favors the flow of energy, creativity and the development of the personality.

References
Jung, C.G. On the nature of psyche, (CW, vol. VIII-2), §§ 194-219.
Jung, C.G. The symbolic life (CW, Vol. XVIII-1), §§ 148-154.

consciousness

– in German, das Bewusstsein. It is a system of orientation, for both internal and external events, which has developed more recently in the human psyche, from the unconscious, upon which it is dynamically based. Consciousness operates as a focus, with variable direction, on the
contents, depending on the volume of psychic energy evoked. The attitude
adopted by Consciousness can be extroverted or introverted and it has four

Visions

193

Essential glossary

functions (sensation, intuition, thought and feeling) which enable perception, conceptualization and attribute value. Consciousness is capable of forming connections and structures between the elements of the inner and outer
worlds, and it is within its field that the perceptible expressions of the unconscious (including the archetypal images) occur, enabling its own enlargement.
References
Jung, C.G. Psychological types (CW, Vol VI), § 781.
Jung, C.G. The symbolic life (CW, Vol. XVIII-1), §§ 1-73

– from the Greek ἐγώ, “I”. In German, das Ich. Complex factor with
which all conscious contents are related and which constitutes the center
of the field of consciousness. It has a high degree of continuity and identity, structuring the reference of oneself. Synonymous with "I" and also referred
to as ego complex, since it concentrates considerable psychic energy on a
network of correlated contents and dynamics. It is the center of consciousness and should not be confused with the center or wholeness of the psyche.

ego

References
Jung, C. G. Tipos Psicológicos (OC vol VI), § 796.
Jung, C. G. Aion (OC vol. IX-2), §§ 1-12.
Jung, C. G. A Vida Simbólica (OC vol. XVIII-1). - §§ 18-19.

individuation process – in German, der Individuationsprozess. It is the
process of forming, developing and specializing the nature of the psychological
individual, making him or her unique and differentiated from general and collective psychology. This occurs through the confrontation of the ego with the
unconscious, and integration of the latter's contents. Through adaptation, the
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subject conforms to social values and

practices; through individuation, he or
she becomes unique, concretizes the potential that is his or her own and that
no one else can accomplish. It is a continuous process, of an individual and
unique nature and, therefore, does not reach an objective end that is common
to all. In fairy tales and legends, it is often represented by the hero's journey.
References
Jung, C.G. Psychological types (CW Vol VI), §§ 757-762.
Jung, C.G. Two essays on analytical psychology (CW VII), §§ 266-270

persona - (die Persona) from Latin persōna (mask, character). It is a system
of relations between individual consciousness and the social environment
which consists of partial personalities that are expressed according to each
situation. The persona presents a facet of the subject while other aspects of
his or her nature remained veiled. It is a means of adaptation for individuals,
which enables social roles to be adopted. When the subject identifies with the
persona, this may result in the individual suppressing other characteristics.
References
Jung, C.G Two essays on analytical psychology (CW Vol. VII), §§ 243-253; 269 
and 305-308.
Jung, C.G The archetypes and the collective unconscious (CW IX-1), § 221

Self – in Jung´s work in German, Das Selbst. It is the central archetype of the
psyche, which governs the other archetypes and at the same time is the totality
of the psyche. The psychic images through which it is expressed correspond to
the divinity, to the sacred, to the unknowable, to the supreme being far beyond
human, to the Philosopher's Stone, among others. Carlos Byington makes a
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distinction between the archetype of wholeness and the central archetype.
References
Jung, C.G. Psychological types (CW Vol VI), § 891.
Jung, C.G. Aion (CW, Vol. IX-2), §§ 43-67.

shadow – in German, der Schatten. It is the personal aspects that we consider
unfavorable or unacceptable, such as tendencies, personality traits and character that are rejected from consciousness, are part of the personal unconscious,
and can become conscious. The shadow consists of personal contents organized
around an archetypal core and is inherent to the individual, and as such confers
substance, density and depth. Integration of the shadow is a fundamental process for the development of personality. An individual who is dissociated from
his shadow will exhibit characteristics of superficiality, unilaterality, falsity, and
will have a strong tendency to project the contents of the shadow on the other.
References
Jung, C.G. Aion (CW Vol. IX-2), §§ 13-19.
Jung, C.G. The symbolic life (CW Vol. XVIII-1), §§ 38, 40.

symbol - from the Greek symbolon (σύμβολον) "thrown together". In German,
das Symbol. It is the best possible expression of a reality that cannot be apprehended in any other way. It is situated on the threshold between consciousness and the unconscious and therefore is a partially unconscious expression,
which carries psychic energy capable of creating an impression and causing fascination. When the contents of a symbol are revealed and become conscious,
the symbol as such dies and comes to have only historical value. A symbol is
distinguished from a sign, which has only a known and delimited meaning.
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Referências
Jung, C.G. Psychological types (CW vol VI), §§ 814-829.
Jung, C.G. The psychic energy (CW vol VIII-1), §§ 91-95.

unconscious

- In German, das Unbewusste. It is the field of the psyche formed by any and all psychic contents that do not relate to the ego
through consciousness. It was initially determined from the perception of parapraxis, lapses of memories and association tests. The personal unconscious (das persönliche Unbewusste) contains memories, elements
that are incompatible with the ego (complexes), subliminal perceptions and
new contents in elaboration, that still do not have sufficient psychic energy to become conscious. The collective unconscious (das kollektive Unbewusste), common to all individuals, is the deepest layer of the human psyche, formed by archetypes, with the number of such impossible to define.
Referências
Jung, C.G. Two essays on analytical psychology (CW VII), §§ 97-120 and §§
202-220.
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In dialogue
Jungian Dialogues in France
Jungian Dialogues, at the time of its launch, was reviewed in the French journal
Cahiers Jungiens de Psychanalyse, one of the most prestigious analytical psychology publications in Europe. Signed by analyst Catherine de Lorgeril, the review
examines each article published in that issue and the author ultimately wishes to see our project proceed. We are honored and happy to report that we have
reached our third year and would like to thank Dr Catherine de Lorgeril for her
generous attention to our work. To read the review, visit: https://www.cairn.
info/revue-cahiers-jungiens-de-psychanalyse-2017-1-page-209.htm

Mantis
We are very pleased to hear that there is a Jungian journal published in the African continent. Mantis is a biannual journal published by the Southern African
Association of Jungian Analysts (SAAJA) in Cape Town. Our compliments to
our colleagues in South Africa who are engaged in the dissemination of Jungian thought!

Training
The application process for the Analysts Training Course in Jungian Psychology of the Brazilian Society of Analytical Psychology (SBrPA) is now open. This
course is aimed at candidates who do not live in the greater São Paulo region.
To register, the candidate must be a physician or psychologist in good standing in his or her class council and must prove a minimum of two years of clinical practice in psychotherapy, a minimum of 50 hours of individual or group clinical supervision in any psychodynamic line of research, and a minimum of 100
hours of individual analysis, also in any psychodynamic line of research. A written exam, as well as interviews, will be held. This is an excellent in-depth training in Jungian psychology, based on analysis, professional practice, supervision
and a theoretical-practical curriculum. SbrPA, which celebrates its 40th anniversary this year, is recognized by the IAAP and counts on high-level professionalsr. The training offered is considered by many to be the best available in Brazil.
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Registration runs from March 1 through August 3, 2018, and the course is scheduled to begin in 2019. For more information, visit: http://sbpa.org.br/portal/formacao/nova-turma/

Conferences
In July, Jungian analysts from Latin America and other regions will meet in Bogota, Colombia, for the 8th Latin American Congress of Jungian Psychology. The
central theme will be Latin American identity: lights and shadows. Promoted by the
Latin American Analytical Psychology Committee (CLAPA), the congress always
takes place one year prior to the IAPP Congress and is known for having high-quality spresentations and for the possibility of integration of the professionals in the
region. For more information, visit: http://clapjung.com.co/index.html
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Events

may 26
to june 02

The 13th Jungian Odyssey
Celebrating 40 Years of the Association of Jungian Analysts
ISAPZURICH
Zurich, Switzerland

may

jul 11
to 14

VIII Congreso Latinoamericano de Psicología Junguiana
Identidade latinoamericana: luzes e sombras
CLAPA – Comité Latinoamericano de Psicología Analítica
Bogotá, Colômbia

july

2018

jul 09
to 13

One-Week, Intensive Summer Study Programs 2018
Spirit, Soul and Psyche
The C.G. Jung Foundation of New York
New York, USA

jul 16
to 20

One-Week, Intensive Summer Study Programs 2018
Trauma, Healing and Meaning
The C.G. Jung Foundation of New York
New York, USA

jul 26
to 29

XXXII Boitatá- Alimentos do Corpo e da Alma
São José dos Campos-SP, Brazil

jul 30
to aug 01
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4th International Conference of the International Society
for Psychology
The Soul Always Thinks
Trinity College
Dublin, Ireland
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august

aug 02
to 05

IAAP/IJAS Conference Indeterminate States: trans-cultural;
trans-racial; trans-gender
Universidade Goethe
Frankfurt, Germany

aug 24
and 25

VII Eranois
Morte: um aspecto da vida
Conexões Junguianas
Araraquara-SP, Brazil

october september

aug 30
to sep 02
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sep 27
to 30
oct 18
to 20

IV European Congress of Analytical Psychology
Bridging the Familiar and the Unfamiliar in the Europe of Today:
Cultural, Clinical, and Theoretical Perspectives
Palais des Papes
Avignon, France
The CNASJA Gathering – Fall 2018
Houston, Texas, USA

Joint Conference IAAP/University of Basel
Basileia, Switzerland
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Instructions to authors
Jungian Dialogues is a six monthly publication by Jungian Connections, which publishes papers on analytical psychology, that consider its theoretical-philosophical
aspects, as well as clinical, applied or a combination of other areas of knowledge.
Articles will be published after being selected, in the format described below.
They must be original and cannot be submitted to other publications simultaneously. They must be submitted in English, Portuguese or Spanish. Authors of
articles in Portuguese or Spanish if subsequently accepted for publication, must
provide its translation into English when requested by the editors. For further
details, please examine a copy of the current edition.
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Type

Characters (with space)

Original Article – the result of research, symbolic amplification,
description or analysis of themes. The methodology and results, if any,
must be substantiated scientifically.

15,000 to 35,000

Essay - presentation of ideas, thoughts, criticisms on a topic. It may be
partial, and the author´s own views can be presented. It can be more
critical and subjective, but must include a theoretical basis.

15,000 to 35,000

Review articles - critical and thorough review of a relevant theme, that
is original and innovative.

15,000 to 35,000

Case study - presentation, analysis and discussion of clinical cases of
interest. The anonymity of the patient shall be guaranteed and the
author must provide written authorization from the patient to publish
the case.

15,000 to 25,000

Reviews - appreciation, comments and observations, from the perspective
of analytical psychology, on literary work (poetry, fiction, technique) or
artistic work (including films, plays, exhibitions, works of art).

3,000 to 8,000

Communication - brief account or information related to clinical activities,
theory, history or activities or relevant contemporary events.

1,000 to 5,000

Letters to the Editor - comments, suggestions, opinions on any contents
published or on the editorial policy.

up to 5,000
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Format
Text in Microsoft Word, font Times New Roman 12, spacing 1.5, standard margins, indented paragraphs.
Title: Font - Times New Roman 14, maximum of 40 characters, including
spaces. Subtitles, if applicable, in Times New Roman 12, in bold, maximum
of 30 characters.
Abstract: up to 200 words, with 5-8 key words separated by comma.
Information about the author: name, profession, affiliation (if any), titles,
activities, city and country of origin and email address for contact. Maximum
of 90 words.
Quotations: in double quotation marks, followed by the author's name and the
year of publication stated in brackets. Do not use italics: “The shadow can be
projected on the other if it is not well integrated” (Silva, 2004, p.32).
Quotations of more than three lines should be indented 4cm from
the left margin, without quotation marks, font size 10 or 11.
Direct quotes (exact copy of the text) should include the page number (Silva, 2004, p.32). In the case of the complete works of C. G.
Jung, the paragraph should be stated (Jung, 1998, § 456).
Indirect quotes (paraphrase, mention, reformed text): name and
year only. (Silva, 2004).
Highlights in the text, titles of references, words in a foreign language: in italics.
Also in italics the terms anima and animus. Self, with capital S, not italics.
Abbreviations: in full when they are first used.
References: Do not include footnotes, endnotes only, if necessary.
Photos and illustrations – if applicable, in JPG or TIFF format, with a minimum resolution of 300 dpi. Those with existing copyrights must be accompanied by permission to use in writing from the owner. Images used from the
public domain must include this information.
Graphs - if applicable, and should include keys.
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Instructions to authors

References
Only include the references used in the body of the text, in alphabetic order, by
author, see examples detailed below:
Article*

Carvalho, R. Synchronicity, the infinite unrepressed, dissociation
and the interpersonal. Journal of Analytical Psychology. 2014;
59:366-384.

Book

Jung. C.G. Memories, Dreams, Reflections. New York: Vintage
Books, 1989.

Chapter from a book

Pankseep, J, Trevarthem, P. The Neuroscience of emotion in
music. In: Communicative Musicality: Exploring the basis of
human companionship, Malloch, S, Trevearthen, C. editors.
Oxford: Oxford University Press, 2009.

Theses and dissertations:

Kasai, A. Images of pain, images of pain relief: Multimodal
expressive arts therapy and pain management. Ann Arbor:
California Institute of Integral Studies, 2008.

DVD, Blu-ray

Wilhelm, B. Wisdom of changes – Richard Wilhelm and the I
Ching Filmkinotext / Schwarz Weiss Filmverleih / Triluna Film.
Switzerland, 2011. 1 DVD, 87min.
Boorman, J. Excalibur. Warner Bros. England/USA, 1981. 1 DVD,
140min.

Internet

Brontë, E. Wuthering Heights. Available at
http://literature.org/authors/bronte-emily/wuthering-heights/
Accessed on April 10, 2016.
Center for Disease Control and Prevention (CDC). Burden of
mental illness. Avaliable at http://www.cdc.gov/mentalhealth/
basics/burden.htm Accessed on Oct 4, 2013.

Music

Sinatra, Frank. Come Fly with me. In: Classic Sinatra, Capitol,
2000 1.CD Track 16.

Music from the internet

Stevens, Cat. Morning has broken. Avaliable at http://www.
lyrics.com/morning-has-broken-lyrics-cat-stevens.html
Accessed on April 10, 2016.
*include the names of all of the authors, up to a maximum of six.
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