2017
1
Vol. 2

Vol. 2

1

encontros
ENCOUNTERS

vol02_dialogos_junguianos.indd 1

23/05/17 18:42

vol02_dialogos_junguianos.indd 2

23/05/17 18:42

Jungian Dialogues

Encontros
Encounters

Volume 2 nº 1 – 2017

Encontros

vol02_dialogos_junguianos.indd 3

ISSN 2448-2765

3

23/05/17 18:42

Expediente

Capa/ Frontpage – Figuras Sobrepostas de
Ismael Nery (1926). Óleo sobre cartão, colado em
madeira/ Overlapping Figures by Ismael Nery. Oil
on carton, glued in wood (1926).

Diálogos Junguianos
Endereço para correspondência/ Mailing address

Projeto gráfico/ Graphic design – Rodrigo Franco

SCN Q2 Liberty Mall torre B sala 1023
CEP 70.712-903 - Brasília-DF – Brasil

Impressão e tiragem/ This print– 1000
exemplares. 1000 copies

dialogosjung@gmail.com
www.dialogosjunguianos.org
T.:

Bilingual publication

+55 61 3031.9059
+55 61 4141.3151

©2017 Conexões Junguianas.
Os conteúdos desta edição, exceto quando ressalvado, podem ser copiados, reproduzidos e distribuídos exclusivamente para fins não comerciais,
desde que a autoria e o periódico sejam adequadamente citados. O uso de material com direitos
autorais é de responsabilidade do autor, a quem
cabe obter a autorização e pagar os valores cobrados. As opiniões e pontos de vista aqui expressos
não refletem necessariamente o pensamento dos
editores, dos membros do conselho editorial ou
da Conexões Junguianas, nem significam seu endosso por parte destes.
©2017 Jungian Connections.

Para a submissão de artigos, leia Instruções aos
autores e utilize exclusivamente o endereço
eletrônico.
For submission of articles, read Instructions to
authors and only use the email address.
Conteúdo digital disponível em/ Digital content
avaliable at www.dialogosjunguianos.org
Distribuição/ Distribution: venda avulsa,
permuta/ sale, exchange.
Preço do exemplar avulso/ price: R$ 50,00 - US$
30.00

The contents of this edition, except when otherwise
stated, may be copied, reproduced and distributed for
noncommercial purposes provided the author and
the journal are properly cited. The author is responsible for obtaining authorisation for use of any material that requires copyright permission and paying
any fee that might be due. The opinions expressed
herein do not necessarily reflect those of the editors,
the editorial board or Jungian Connections or imply
that they endorse them.
Diálogos Junguianos / Jungian Dialogues.
Vol. 2, n. 1 (2017).
Brasília: Conexões Junguianas, 2017,
periodicidade semestral
ISSN 2448-2765
1.Psicologia – periódico
CDD 150

4

vol02_dialogos_junguianos.indd 4

Diálogos Junguianos - vol. 2, nº 1 / 2017

23/05/17 18:42

Diálogos Junguianos
Editores

Missão

Emmanoel Fenelon S. Câmara
Susan Carol Albert

Publicar trabalhos originais na área de Psicologia
Analítica, com foco em clínica, teoria e em temas
comuns à psicologia, arte, cultura e outras áreas
do conhecimento.

Editores Adjuntos
Paula Franco Esteves
Mário Batista Catelli

Linha editorial

Colaboradores
Anna Suely Vieira
Elizabeth do Rocio Dipp Azevedo Gimael
Grayce Elizabeth Vilas Boas Pinto

Diálogos Junguianos valoriza a natureza plural e
diversificada de percepções, opiniões e pontos
de vista, o respeito ao contraditório, a visão
discordante, e a variedade e riqueza das expressões
regionais, nacionais e globais.
Os autores são incentivados a enviar seu material
para dialogosjung@gmail.com, em conformidade
com as normas de publicação do periódico.

Conselho Editorial

Ana Lúcia R. Pandini

Mackenzie

Antônio Tornich Júnior

SBPA

Arnaldo Alves da Motta

SBPA

Ermelinda Ganem Fernandes UFSC
Gustavo Barcellos

AJB

Isabel Ferreira da Rosa
Labriola

SBPA

Laura Villares de Freitas

USP/SBPA

Lúcia Azevedo

SBPA

Maria Aparecida Freitas de
Vilhena

SBPA

Maria Helena R. M. Guerra

Sedes Sapientiae

Sylvia Melo Silva Baptista

SBPA

Victor Palomo

SBPA

Os trabalhos deverão guardar estrita observância
aos preceitos éticos e ético-profissionais e a revista
se reserva o direito de não publicar artigos de
temas não relevantes, discordantes à presente linha
editorial ou de natureza sectária ou radical.
Diálogos Junguianos é uma publicação semestral
de Conexões Junguianas, uma aliança de grupos
de psicologia analítica sediados em diferentes
pontos do Brasil. Sua finalidade é divulgar o
pensamento junguiano e fomentar o diálogo
entre analistas e profissionais de outras áreas
do conhecimento, desenvolvendo reflexões
criativas. Atualmente os grupos são sediados
nas cidades brasileiras de Araraquara, Barueri,
Botucatu, Brasília, Jundiaí, Salvador e São José
dos Campos. Conexões Junguianas promove o
ERANOIS, um encontro anual de analistas.
Presidente: Maria Silvia C. Pessoa, PhD
Secretário-Geral: Susan Carol Albert
Secretário executivo: Marcelo Landim

GPAB

vol02_dialogos_junguianos.indd 5

23/05/17 18:42

Jungian Dialogues
Editors

Mission

Emmanoel Fenelon S. Câmara
Susan Carol Albert

To publish original papers related to analytical
psychology, focusing on clinical experience, theory
and themes connected to psychology, art, culture
and other areas of knowledge.

Assistant Editors
Paula Franco Esteves
Mário Batista Catelli

Editorial line

Collaborators
Anna Suely Vieira
Elizabeth do Rocio Dipp Azevedo Gimael
Grayce Elizabeth Vilas Boas Pinto
Editorial board

Ana Lúcia R. Pandini

Mackenzie

Antônio Tornich Júnior

SBrPA

Arnaldo Alves da Motta

SBrPA

Ermelinda Ganem Fernandes UFSC
Gustavo Barcellos

AJB

Isabel Ferreira da Rosa
Labriola

SBrPA

Laura Villares de Freitas

USP/SBPA

Lúcia Azevedo

SBrPA

Maria Aparecida Freitas de
Vilhena

SBrPA

Maria Helena R. M. Guerra

Sedes Sapientiae

Sylvia Melo Silva Baptista

SBrPA

Victor Palomo

SBrPA

Jungian Dialogues values the diversified and plural
nature of perceptions, opinions and points of
view, respects differences, discordant views, and
the variety and richness of regional, national and
global expressions.
Authors are encouraged to send their manuscripts
to dialogosjung@gmail.com, in accordance with
the periodical’s publication norms.
The manuscripts should strictly adhere to
ethical and professional precepts and the journal
reserves the right not to publish articles that are
not relevant, discordant to this editorial line or
considered sectarian or radical.
Jungian Dialogues is a six monthly publication by
Jungian Connections, an alliance of groups dedicated
to analytical psychology, located in different points
of Brazil. Its purpose is to promote Jungian thought,
and to encourage dialogue between analysts and
professionals from other areas of knowledge, to
develop creative thinking. The groups are based in
the cities of Araraquara, Barueri, Botucatu, Brasília,
Jundiaí, Salvador and São José dos Campos. Jungian
Connections promotes ERANOIS, an annual
meeting of analysts.
President: Maria Silvia C. Pessoa, PhD
General Secretary: Susan Carol Albert, M A
Executive secretary Marcelo Landim

GPAB

vol02_dialogos_junguianos.indd 6

23/05/17 18:42

Editorial

A

recepção ao lançamento de nossa revista foi muito boa, e esperamos
continuar a aprimorá-la cada vez mais, com empenho e trabalho. Nessa
nova edição temos algumas novidades.

Incluímos um breve glossário de termos junguianos. Trata-se de uma iniciativa
incomum, talvez ousada, mas que acreditamos possa ser valiosa na divulgação do
pensamento junguiano. As definições apresentadas não têm a pretensão de esgotar cada conceito nem sacrificam a profundidade, mas fogem de reducionismos
e generalizações. Acreditamos que o glossário possa ajudar a conectar leitores de
outras áreas. Ousamos, aguardamos as repercussões.
Outra inovação é a seção intitulada Dialogando, onde publicaremos cartas e notícias diversas relacionadas à psicologia analítica, no que pretendemos que seja um
espaço de proximidade e informalidade com o leitor.
Nesse número, Encontros, iniciamos com o trabalho de Maria Zélia Alvarenga
em que nos apresenta importantes considerações sobre as dominâncias de consciência e a coniunctio; passamos para Paula Esteves, que descreve uma modalidade frequente de vínculo patológico nos relacionamentos; seguimos com Célia
Brandão, que retrata a separação como rito de iniciação; e, completando, Mário
Catelli nos oferece um ensaio, muito atual, sobre a natureza e aspectos dos conflitos que envolvem a fé e a religião.
Na seção de biografias, Margarita Méndez, nossa primeira colaboradora internacional, nos conta sobre o inesquecível Rafael López-Pedraza e, na seção de história, repassamos a vida de Richard Wilhelm e sua marcante colaboração com Jung.
Por fim, temos a honra de anunciar que formamos nosso Conselho Editorial.
Convidamos profissionais renomados de diferentes instituições, que desde já
estão promovendo uma sensível melhora na qualidade do conteúdo da revista.
Agradecemos a cada um a generosidade em aceitar compor o Conselho assim
como o voto de confiança no sucesso de nosso projeto.

Emmanoel Fenelon S. Câmara

Encontros
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Editorial

T

he reception to our journal’s launch was very good, and we hope to
continue to improve it with dedication and hard work. In this new edition we have some innovations.

We have included a brief glossary of Jungian terms. It is an unusual initiative,
perhaps a daring one but we believe it could be valuable in spreading Jungian
thinking. The definitions presented do not pretend to exhaust each concept or
sacrifice depth, but avoid generalizations. We believe the glossary can help connect readers from other areas. We dare, we await the repercussions.
Another innovation is the section entitled In dialogue, where we will publish various letters and news related to analytical psychology, in what we intend to be a
space of proximity and informality with the reader.
In this issue, Encontros (encounters), we begin with the article of Maria Zélia Alvarenga in which she presents important considerations about the dominance of
consciousness and coniunctio; we turn to Paula Esteves, who describes a frequent
pathological connection in relationships; we continue with Célia Brandão, who
portrays the separation as a rite of initiation; and, in addition, Mário Catelli
offers us a very contemporary essay on the nature and aspects of the conflicts
that involve faith and religion.
In the biographies section, Margarita Méndez, our first international collaborator, tells us about the unforgettable Rafael López-Pedraza and, in the history section, we review the life of Richard Wilhelm and his remarkable collaboration with Jung.
Finally, we are pleased to announce that we have formed our Editorial Board.
We invited renowned professionals from different institutions, who are already
promoting a significant improvement in the quality of the journal’s content. We
thank everyone for their generosity in agreeing to compose the Board as well as
the vote of confidence in the success of our project.

Emmanoel Fenelon S. Câmara

Encontros
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Glossário essencial

English version on page 114

Essential glossary
Prezado leitor,

Jung criou um extenso corpo teórico com sólidas bases filosóficas e desenvolveu, conjuntamente com Freud e depois de forma isolada, diversos conceitos que ajudam a compreender os
processos psíquicos e a dinâmica do inconsciente.
Em razão de Diálogos Junguianos se dirigir a outras áreas do
conhecimento, em uma atitude pouco comum em periódicos,
nesse número oferecemos um breve glossário de conceitos de
termos essenciais da psicologia analítica, visando favorecer a
compreensão dos artigos. Enfatizamos que os conceitos apresentados de forma alguma se esgotam aqui, pois são amplamente discutidos nos diversos volumes da obra de Jung, nem
propomos descrições definitivas, pois há variações, interpretações e ampliações diversas, adotadas pelas distintas escolas
de base junguiana.
Na realidade, queremos oferecer um ponto de partida conceitual para aqueles que se interessarem em compreender mais
amplamente os artigos aqui apresentados, e indicamos inclusive bibliografia complementar. De qualquer forma, na psicologia junguiana, o conceito intelectual é insuficiente, sendo
necessária a dimensão pessoal, afetiva, a vivência, para haver o
verdadeiro conhecimento, a verdadeira compreensão.
No final de sua vida, Jung teve um sonho no qual, “ao invés
de estar estudando e conversando com grandes médicos e psiquiatras que o consultavam de todo o mundo, ele estava em
um lugar público e se dirigia a uma multidão que o escutava com grande atenção e compreendia o que ele dizia”. (Jung,
O homem e seus símbolos, introdução). Interpretou-o como a
necessidade de escrever uma obra dirigida ao público em geral.
No espírito desse sonho (em que foi concebido O homem e seus
símbolos) é que oferecemos este glossário.

12
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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
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

Encontros
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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.
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

14
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xos 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
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.

Encontros
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– 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 kollektive 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
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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.
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.

Encontros

vol02_dialogos_junguianos.indd 17

17

23/05/17 18:43

Glossário essencial

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.

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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Amorous encounters
Maria Zelia de Alvarenga

Resumo

Palavras-chave

Encontros Amorosos é um texto que propõe a existência das
estruturas anima e animus em todos os seres humanos (homens
e mulheres), e que estes arquétipos, a par de coordenarem
incontáveis coniunctios existenciais, promovem a melhor e a
maior de todas as coniunctio, qual seja, o casamento interior
ou subjetivo de si consigo mesmo, processo esse fundamental a
consumação do processo de individuação. Descreve as diferentes características do amor relacional e as possíveis traições nesses encontros amorosos bem como as demandas decorrentes
dessas traições: na dinâmica matriarcal a vingança, na patriarcal a justiça, na alteridade a reconhecimento da autoria do ato
e responsabilidade pelas consequências do feito e, finalmente
na dinâmica cósmica a condição de se saber responsável por
todos os atos cometidos dos quais se toma consciência, implicando, como consequência, a demanda de compreensão amorosa de si mesmo e do outro. Descreve as dinâmicas matriarcal
e patriarcal como realidades que não conferem humanidade, o
que somente pode ocorrer nas dinâmicas de alteridade e cósmica quando existe a possibilidade de se alcançar a plenitude
da humanização e a consumação do processo de individuação.

anima-animus, tipos de amor,
dinâmicas de consciência,
crimes, reparações, fazer
anímico

Liberdade é escolher Deus!(1)

C

aríssimos, agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com
vocês. Agradeço especialmente a Beth Gimael! E, mais agradecimentos
os faço pela sincronicidade de seu evento com meu trabalho atual onde
estou a escrever um livro, em colaboração com muitos colegas, sobre a temática anímica!
E, nesse fazer do meu livro, preciso falar de outro encontro sincrônico que tam-
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bém aconteceu!Estava eu a inventariar as personagens que
expressam encontros anímicos, buscando-as nos mitos, na
história, na literatura, nos contos de fadas, matéria essa que
compõe os vários capítulos de: “Anima/Animus de Todos os
Tempos”. Nesse fazer, deparei-me com um texto do maçom
Sergio Carlos Covello sobre Teresa D´Ávila e seus escritos
sobre O Castelo Interior e suas Moradas. De pronto li o texto e
me encantei. A sensação de estar trilhando o caminho, a mim
se apresentou.
No texto, Covello faz uma síntese do livro mais famoso de Teresa, descrevendo o perpassar da santa por suas moradas interiores, revelando nas entrelinhas seu processo de individuação que se fez por inteiro. A esse processo de buscar-se Teresa
o denominou como aquele pelo qual se alcança o autoconhecimento. A busca se traduz por longa jornada na qual o caminhante se defronta com a sombra, em suas mais descomedidas
manifestações, após o que, incontáveis confrontos e passagens
pelos vários patamares das moradas do simbólico castelo interior, realiza-se finalmente o encontro nupcial com Deus.
Teresa descreve essa busca como a demanda maior da alma
em celebrar seu casamento interior. Revela a santa que essa
coniunctio representa a condição magna de transformação da
pessoa, dando como decorrência a criação de um novo ser.
Confessa Teresa que o processo é longo, doloroso e se faz pela
oração, meditação e introspecção.

Maria Zelia de
Alvarenga
(Brasil) é psiquiatra e
analista junguiana pela
Sociedade Brasileira de
Psicologia Analítica, filiada
à International Association
for Analytical Psychology
- SBPA/IAAP. Especialista
em mitologia, é autora de
Mitologia Simbólica – Estruturas
da Psique e Regências Místicas,
O Graal: Artur e seus cavaleiros,
entre outros. Exerce clínica
privada em São José dos
Campos-SP e coordena o Grupo
de Estudos Boitatá.
Email:
mzalvarenga@gmail.com

A leitura do texto trouxe-me a vivência do apaziguamento. Eu
havia encontrado uma comprovação histórica, no relato místico de Teresa D´Ávila, para fundamentar minha proposição,
expressa no texto sobre o qual eu me debruçara nestes últimos meses.
Nesse texto, servindo-me do referencial de Hillman (1990), eu
havia proposto a condição de todos os seres serem portadores de ambas as condições anímicas arquetípicas - anima e animus - e que o processo de individuação é, em última instância,
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a busca pelo autoconhecimento, condição essa que decorre do casamento interior de si consigo mesmo, ou seja, de si com o Self. O autoconhecimento se realiza
pela coniunctio interior. E mais, esta coniunctio dará, como consequência, a emergência do novo Anthropos em cada um de nós. Nesse texto, conto com a colaboração de muitos, e entre esses tantos estão Ana Suely Vieira, Célia Brandão, Iraci Galiás e Nairo de Souza Vargas, Elaine Soria, Ana Maria Cordeiro, Ana Luisa
Ribeiro, Dora Martin e Freitas e muitos outros.
Os chamados encontros amorosos podem ter um caráter erótico, e ocorrem entre
as famosas personagens da história, do mito, da literatura, dos contos de fada, dos
filmes, como também entre nossos pares. Mas, mais que isso, também encontros
amorosos há entre irmãos, amigos, amores filiais, amores homossexuais, entre
outros. O mais fantástico de todos os amores traduz, no meu entender, o encontro de si consigo mesmo.
Entre os amores fraternos, eróticos, filiais, mas sempre anímicos, encontramos
como exemplos: Abelardo e Heloisa, Cleópatra e Marco Antônio, Napoleão e
Desiree, Francisco e Clara, Afrodite e Ares, Hera e Zeus, Atalanta e Hipômenes,
Castor e Pólux, Eros e Psiquê, Helena e Páris, Arthur e Guenevere, Tristão e Isolda, Pedro de Portugal e Inês de Castro e muitos outros.
O encontro anímico é a busca da descoberta do que o outro tem de diferente de
mim, e propicia a descoberta da instância de mim mesma que desconheço! Quando o encontro não configura a busca anímica, o que o Um busca é alguém que
seja uma cópia de si mesmo. O encontro anímico enseja competência para o Eu
lidar com suas próprias hipóstases! O autoconhecimento implica o Eu se saber
como incontáveis hipóstases. Quanto mais o Eu se souber, mais hipóstases estarão incorporadas e mais pleno o Eu se saberá e se tornará.
Pierre Solié (1985), que certa vez nos visitou na SBPA (Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica), escreveu um texto magnífico chamado Mitanálise Junguiana,
no qual descreve o famoso caso Laura e o profundo processo analítico desenvolvido entre a jovem e Pierre. Nesse livro Solié propõe a existência de três tipos de
encontros amorosos.
O primeiro deles, que muitas vezes enlouquece e tortura, seja pela presença insidiosa do fenômeno em todos nós, seja por concorrer para a emergência de muitas
outras emoções, ele chama de Amor Canibalístico ou de Devoramento. Os amados
e os amantes são como partes devoradas um do outro. Tratam-se como se fossem
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posses, pertences recíprocos, com o que o Um não vive sem o Outro. O Um precisa do Outro e vice-versa, e a dedicação pede o reconhecimento pleno do suposto amor exercido entre ambos. O controle e o poder estão presentes e traduzem
dinâmicas de caráter matriarcal e patriarcal. Muito mais de caráter matriarcal,
pois quando a traição ocorre, quase sempre há uma demanda por vingança.
Ao segundo tipo de amor, Solié qualifica como sendo o Amor de Cáritas e representa o sentimento dispensado a quem precisa de atenção, cuidados, afeto. O
Amor de Cáritas não pede reconhecimento do feito nem retribuição, mas precisa da presença do outro para se exercer. É o amor dispensado por religiosos e religiosas em instituições hospitalares e também por pessoas ocupadas com atendimento voluntariado em instituições para crianças abandonadas, clínica de idosos,
hospitais, etc. O Outro necessariamente não é alguém específico, mas é alguém
que precisa de amor. Em sendo alguém específico, é o amor do amigo que cuida,
como também o amor do amado para a amada. Esse tipo de Amor encontra-se na
dinâmica de Alteridade ou do Coração.
O terceiro tipo é o Amor do Ágape, ou o amor do banquete sagrado universal, no
qual o sentimento e o cuidado são dispensados por Um, sendo a muitos outros
dirigido. O Amor do Ágape Sagrado dispensa a presença do Outro, uma vez que
o sentimento amoroso é exercido pelas preces e meditação daqueles que se recolhem e se isolam para orar pela harmonia da humanidade. Certamente é o Amor
da dinâmica de consciência Cósmica ou da Totalidade.
Em cada um desses tipos de encontros amorosos, podem ocorrer, entre os partícipes da relação, situações de desconfiança, abusos, rompimentos, traições, crimes, enfim, qualquer tipo de injúria que provoque a quebra das relações, com o
que os encontros se desfazem. E então, somos levados a perguntar: como reagem
os ofendidos?
O crime ou injúria quando cometido sob a vigência da dinâmica Matriarcal pede
Vingança. E, assim se dará, pois, exercida pelas Fúrias, deusas da vingança do sangue parental derramado, exige ser a ofensa paga com atitude similar, onde a morte se paga com morte, ou seja, olho por olho, dente por dente.
O crime, quando cometido sob a vigência da dinâmica patriarcal, pede Justiça,
sendo exercida pelo Estado de Direito estabelecido pelos cânones do Código. Há
de convir, todavia, que as demandas pela vingança estarão sempre presentes na
psique, porém nem sempre de forma explícita. Lembremos que a vingança é uma
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demanda de caráter arquetípico, realidade primordial presente em todos os seres
humanos. A consciência dessa realidade é, pois, fundamental para que a Justiça
não seja exercida sob a vigência sombria da vingança (Alvarenga, 2012).
O crime, quando cometido sob a vigência da dinâmica de Alteridade, pede Reconhecimento da ação e Responsabilidade pelo ato cometido. A condição de reconhecer e confessar a ação, assumindo a responsabilidade pela mesma, deverá ter
um caráter público e se fará realidade como decorrência do diálogo estabelecido entre o réu e o ofendido ou entre o réu e o parente mais próximo da vítima. O
reconhecimento público pela responsabilidade do cometimento da injúria contra
o ofendido é condição que apazigua o psiquismo da vítima e ou do familiar. Essa
condição de reconhecimento e responsabilidade não exclui o exercício da Justiça pelo foro do Estado. Todavia esse exercício se fará desde que haja anuência dos
pares envolvidos, ou seja: vítima e feitor.
Assim, quando um crime for cometido contra a vítima (ou seus familiares e agregados) sob a vigência da dinâmica do Coração, dinâmica de Alteridade, após o
reconhecimento da ação pelo ofensor e o mesmo assumir a responsabilidade pelo
ato cometido, o que se pede, a par do julgamento do feito, é que o ofendido se
exerça pelo Perdão ao outro. A condição de se exercer pelo perdão aos atos de
injúria implica, eventualmente, uma relação entre ofensor e o ofendido na qual
o reconhecimento e a responsabilidade já se estabeleceram. Importante lembrar
que nada apazigua melhor uma discussão acusatória que o reconhecimento da
ação e a responsabilidade pelo feito.
O perdão, quando autenticamente exercido, é um fenômeno que decorre de uma
certeza oriunda das profundezas do ser. O perdão não é uma atitude egóica, mas
do Self e, necessariamente, reclama por reciprocidade entre o ofensor e o ofendido, entre o ofendido e o ofensor.
O exercício do perdão, proposição histórica instituída por Nelson Mandela na
promoção de uma política de reconciliação nacional, na África do Sul, decorre do
pressuposto filosófico do exercício do Ubuntu(2). Mas, mais que tudo, o exercício
do perdão implica saber-se como parte da comunidade.
A condição de saber-se como parte da comunidade significa assumir-se como
corresponsável pela injúria cometida. Dessa forma, o exercício do perdão refere-se à condição de perdoar ao outro e a si próprio, seja por ter permitido, concorrido ou se omitido diante da injúria.
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O crime quando cometido sob a vigência da Dinâmica Cósmica (Byington, 1983)
ou da Totalidade implica saber-se como kainos Anthropos (Alvarenga, no prelo).
O maior crime dessa dinâmica é trair o processo de individuação, negando-se
a caminhar, por escolha, para o Self. Quando uma injúria é praticada por qualquer Um e o sujeito toma conhecimento do fato, ele passa a fazer parte do processo e, para tanto, torna-se responsável pelo cometimento da injúria. A consciência de ser responsável pela injúria cometida o faz partícipe do processo uma
vez que o sujeito e o Universo são Unos. Assim, a necessidade de restaurar a harmonia se apresenta e, para tanto, necessário se faz que o sujeito, também responsável na condição de partícipe do crime ocorrido, renda-se ao Self, sabedoria
maior, e possa perdoar-se a si mesmo bem como ao outro, amando-se a si mesmo e ao outro, apesar do cometimento da injúria; ao purificar-se da desarmonia
que o avassala, concorre para que a harmonia no outro e em si mesmo se restaure. Purificar-se implica cuidar do outro em si. Dessa forma, quando um crime for
cometido nessa dinâmica, o que se pede é Amor, Amor pelo outro e por si mesmo.
Gandhi (1967) propunha e se exercia por esse padrão de consciência. Quando um
de seus discípulos cometia qualquer tipo de injúria contra um outro, o Mahatma
sofria, recolhia-se e orava pelo bem-estar de seus discípulos: ofendido e ofensor.
Essa proposição foi a mim recentemente inspirada pelos pressupostos da filosofia do Ho’oponopono(3), apesar da leitura sobre biografia de Gandhi ter-me ocorrido há mais de quarenta anos.
Quatro são as frases propostas pelo Ho´oponopono para traduzir a condição de
ocupar-me do outro e da minha condição de partícipe da relação:
Sinto muito; Por favor, me perdoe; Eu o amo; Muito obrigada!(4)
Assim proposto, há de convir que, quando estivermos sob a vigência da dinâmica de Alteridade, dinâmica do Coração, com seus pressupostos de Reconhecimento da ação e Responsabilidade pelo ato cometido, exercendo-nos pela consigna do
Perdão; quando trabalharmos por um bem maior e caminharmos para a instauração da vigência da dinâmica Cósmica ou de Totalidade com seus pressupostos de reconhecimento de sermos Unos; quando nos fizermos responsáveis pela
injúria cometida por quem quer que seja; quando nos exercermos pelo Amor ao
outro e a nós mesmos, vibrando e mentalizando o restabelecimento da harmonia; os fenômenos da guerra, da fome, da violência, da conquista do poder e de
tantas outras aberrações cometidas pelos desvarios de nossa condição primor-
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dial, arquetípica, não humanizada, terão realmente findado!
Alcançar a plenitude da Alteridade, dinâmica do Coração e caminharmos para a
consciência Cósmica são condições que nos tornarão totalmente humanos: implicará, pois, em reconhecermos nossas ações e nos responsabilizarmos pelos atos
cometidos, desapegados seremos das posses, por nos sabermos perenes, cônscios de que viemos da Terra e a ela retornaremos; conscientes de que somos Uno
com o Self.
A coniunctio com o Self nos torna inteiramente humanos, reconstituindo-nos como
a unidade original, ou seja, o Anthropos, sem as cisões de incontáveis polaridades.
A transcendência tão desejada de nos tornarmos Uno com o Self, não significa ultrapassar nossa humanidade, mas, pelo contrário, transcender será superar
nossa condição arquetípica primordial para nos tornarmos a plenitude da nossa condição humana, para nos tornarmos o Anthropos para o que fomos criados,
a inteireza do ser, sem as cisões, sem os desvarios, sem as intempestividades de
Posídon, sem as vinganças das Fúrias, sem a rigidez de Apolo, sem a astúcia ardilosa de Hermes e tantas outras condições arquetípicas que nos compõem.
A meta do processo de individuação, entendo, é alcançar a plenitude da humanização, o que implica a atualização integral da dinâmica de consciência de caráter
Cósmico ou da Totalidade.
O maior de todos os encontros amorosos é aquele que estabelecemos com o si
mesmo e nos confere autoconhecimento. Implica a coniunctio maior com o Self.
A meta do processo de individuação é alcançar a plenitude da humanização.
As dinâmicas que antecedem a emergência das estruturas relacionais - anima-animus - comportam vivências não plenamente humanizantes. São elas as dinâmicas de consciência de caráter matriarcal e patriarcal. Essas dinâmicas por mais que
tenham sido vividas, sofridas, elaboradas, permaneceram ao longo do tempo revestidas de um caráter arquetípico que não alcança a plenitude da humanização.
Todos nós, regidos por essas dinâmicas e sob os efeitos de seus ditames, expressamos comportamentos, experimentamos sentimentos, traduzimos comandos sob
a consigna do arquétipo da Grande Mãe e/ou do arquétipo do Pai. Ao nos traduzirmos nessas condições seja como pai/mãe ou como filho/filha, ou melhor, em
ambas as posições (mãe x filho[a]) ou em ambas as polaridades (pai x filho[a]) o
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fazemos revestidos de características arquetípicas.
Essas características revelam-se com a tonalidade do divino. Dessa forma nós
nos sentimos responsáveis pelas atitudes dos nossos filhos mesmo quando eles
já são adultos, sentimo-nos responsáveis pelos defeitos, pelas doenças de caráter
genético, pelas infra e supradotações como se as mesmas fossem maldições e/ou
virtudes com as quais os dotamos por nossa vontade ou nosso Poder. Assim, também nos sentimos merecedores de receber as benesses da honorabilidade.
Interessante atentar para o tanto que as divindades de todas as religiões são depositárias dessas mesmas características de responsabilidades. Os divinos são poderes onipotentes, oniscientes, onipresentes, merecedores de sacrifícios e oferendas.
Quando a humanidade se ocupa de atingir a terceira dinâmica de consciência, nominada por Byington (1983) como de Alteridade e por mim mesma como
Dinâmica do Coração (2000), podemos atentar para a condição de ser a mesma a
possibilidade de estabelecer-se pelos padrões de humanização.
Nessa dinâmica do terceiro tempo da consciência nós nos fazemos pares nas
relações, tornamo-nos seres dialogais, trocamos ideias, denunciamos a sombra
do outro, bem como nos confrontamos com a nossa própria sombra. A par disso,
podemos ouvir e aceitar o outro com suas características pessoais sem a imperiosidade neurótica de transformá-lo em alguém que o nosso próprio Eu deseja.
O Outro, por ser diferente do Um, não representa ameaça à própria integridade.
A dinâmica do Alter viabiliza a relação humanizada, pois implica um caráter
reflexivo. A relação permite e suporta as mágoas bem como suporta o reconhecimento dos méritos como pertinentes a cada um dos partícipes da relação. Nessa nova dinâmica animus e anima regem o espetáculo e os desafios emergentes
serão sempre assustadores pois carecem de regras, normas, modelos.
Para finalizar, proponho uma reflexão, atentando para as características do fazer
anímico, tanto no homem quanto na mulher, ser em tudo muito diferente do
fazer heroico, o qual sempre executado com excelência – Areté(5) pede reconhecimento, pede Timé(5), pois visa a sempre atender à expectativa do coletivo, sem o
que a desonra emerge para o feitor do fazer heroico.
O fazer anímico, segundo meu entender, apresenta-se sob duas vertentes.
Em primeira instância, quando dirigido para uma finalidade relacional objetiva,
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seja entre amantes, seja entre amigos, carrega-se de um contexto permeado por
eros, pelo amor, por demandas e desejos para com um outro específico, escolhido
entre muitos. O fazer anímico se faz para conquistar, atender, satisfazer ao outro.
O fazer anímico visa à conquista do olhar enternecido, do olhar de gratidão por
se sentir cuidado, por se saber amado.
Em segunda instância, quando dirigido para uma finalidade relacional subjetiva, carreado por demandas para consigo mesmo, o fazer anímico é dirigido para
a satisfação plena da autonomia de poder saber-se inteiro com as demandas de
si mesmo. O fazer anímico, nesse sentido e nesse momento da vida, pugna pela
demanda de ser fiel e leal para consigo mesmo, consciente de que ser livre implica
escolher caminhar para o Self. O fazer anímico de caráter subjetivo, não se ocupa com a honorabilidade decorrente do reconhecimento público, não atende ao
senso comum, nem se obriga com os deveres do cumprimento de tarefas. O fazer
anímico de caráter subjetivo, é fiel e leal para consigo mesmo, transcende o ter
para ser e realizará seu processo com dedicação exclusiva.
Quando os seres humanos ainda não atingiram esse padrão de consciência ou
esse padrão relacional, não significa que as emergências anímicas não tenham se
feito presentes. Há de convir que se atentarmos para os primórdios da civilização
as emergências anímicas estiveram presentes desde todo o sempre.
Mesmo nos tempos de hoje, quando ainda ensaiamos a vivência relacional da
dinâmica de Alteridade ou do Coração, o que observamos é uma grande incompetência dos pares de amantes-amados e de amizades em se manterem criativamente na interação ativa da vivência do encontro. Os apaixonamentos e os
enamoramentos acontecem e ao longo dos dias, semanas, meses e anos os relacionamentos vão se tornando rotineiros, às vezes aborrecidos, entediados e entediantes, esvaziados de afetos. As relações se esgotam por falta de cultivo.
Interessante lembrarmo-nos do texto de Lucius Apuleio, O Asno de Ouro no
qual as escravas de Afrodite que castigaram Psiquê quando a jovenzinha foi em
busca de Eros, chamavam-se Hábito, Inquietação e Tristeza! Simbolicamente,
os nomes dessas escravas traduzem as razões mais explícitas dos desgastes das
interações amorosas.
O comportamento habitual dos parceiros, expressão certamente do distanciamento e do abandono da criatividade, atributo explícito do complexo-anima, forja um estado de inquietação, traduzido frequentemente por um complexo-ani-
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mus de tonalidade obsessiva. A tristeza emerge, anunciando a vivência subjetiva
do luto pela coniunctio ter-se transformado em separatio.
Concluindo: os encontros amorosos se mantêm pelo exercício contínuo e constante da inventividade relacional, pelo cultivo das certezas de que eu estou com
o outro e o outro está comigo por escolha, por opção, e não por obrigação. E, se
assim se der, o encontro amoroso será sempre povoado por momentos de alegria.
Para finalizar, versos que escrevi na minha juventude:

Quero estar consigo, quando eu puder estar consigo!
Quero estar consigo, quando eu puder estar comigo!
Quero estar consigo, quando você puder estar consigo!
Quero estar consigo, quando você puder estar comigo!

Notas
1. Liberdade é escolher Deus: este é o nome de um texto que escrevi e apresentei
no XVII Moitará em Campos do Jordão-SP em 21, 22 e 23 de novembro de 2003,
no qual relato meu encontro com uma religiosa que dava aulas de religião para
alunos da Faculdade de Medicina da USP, da qual eu era aluna e participava das
aulas. O fato ocorreu em 1962, quando eu tinha 21 anos e nessa aula a religiosa
perguntou o que eu entendia como sendo liberdade. Eu devo ter dado uma reposta qualquer e ela me disse: “Liberdade é escolher Deus!”. Eu não voltei às aulas
pois considerava a afirmação um paradoxo e a proposição inadequada. Todavia a
frase nunca foi esquecida. Somente quarenta anos depois, vividos, paridos, sofridos, de muita alegria e de muitas perdas, depois de muita análise pude saber realmente que Liberdade é escolher Deus! Liberdade é escolher caminhar para o Self
em meu processo de individuação.
2. Ubuntu é uma filosofia africana cujo significado se refere à humanidade com os
outros. Trata-se de um conceito amplo sobre a essência do ser humano e a forma como se comporta em sociedade. Para os africanos, Ubuntu é a capacidade
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humana de compreender, aceitar e tratar bem o outro, uma ideia semelhante à
de amor ao próximo. Ubuntu significa generosidade, solidariedade, compaixão
com os necessitados e o desejo sincero de felicidade e harmonia entre os homens.
3. Ho´oponopono significa “corrigir um erro” ou “tornar certo” na língua original
dos havaianos. O Ho’oponopono tradicional faz parte do sistema de cura Huna,
que é o nome que o empresário/pesquisador americano Max Freedom Long deu
à sua versão do espiritualismo dos povos antigos do Havaí. No sistema Huna o
processo de cura Ho’oponopono é interpessoal, requer a participação de todos
no processo de reconciliação, de solução de problemas. O Ho’oponopono Identidade Própria é um processo intrapessoal. Foi desenvolvido pela Kahuna Morrnah Nalamaku Simeona que o ensinou a várias pessoas entre elas o Dr. Ihaleakalá Hew Len.
4. Sinto muito. Me perdoe. Te amo. Sou grato. - Súmula da oração oficial do Ho’oponopono pela qual se invoca e se pede a purificação da criatura diante da divindade.
5. Areté e Timé são as duas virtudes inerentes à condição heroica. Todo herói é
dotado da virtude Areté, que lhe confere competência para realizar suas ações
com excelência e, em decorrência dessa condição lhe é facultado receber as honras do feito, portanto receber a Timé ou seja, a honorabilidade. Quando o herói
não realiza o feito com Areté, perde o direito a Timé e se envergonha por não corresponder às expectativas do coletivo. O herói serve ao outro!
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Antes mal acompanhado do que só
Better in bad company than alone
Paula Costa Franco Esteves

Resumo

Palavras-chave

Esse artigo tem o objetivo de articular algumas questões do
desequilíbrio das relações afetivas eu-outro, promovendo reflexões e considerações sobre o medo da solidão e suas consequências nos relacionamentos amorosos e de casal. Analisa a
necessidade e a idealização do outro, assim como as relações
simbióticas e destrutivas. Busca considerar saídas para uma
relação de mais alteridade.

solidão, apego, simbiose,
idealização, projeção,
alteridade, individuação.

Introdução
Na prática clínica, questões relacionadas com a solidão, sofrimentos e problemas
associados a ela foram e ainda são as queixas mais comuns dos pacientes, assim
como os problemas de relacionamento.
Muitos, diante da possibilidade da solidão, investem, consciente ou inconscientemente, em relacionamentos destrutivos e infelizes. Outros, em situação de sentimentos exacerbados e de falta de afeto, alternam relacionamentos de forma
indiscriminada, sem analisar e avaliar o parceiro de forma coerente. Convivem
com sentimentos de desamor e insegurança e acabam reféns, sem conseguir romper com a relação.
O amor romântico é uma experiência complexa que está intrinsecamente relacionada ao tema da solidão. Quando as pessoas não conseguem ter um parceiro para compartilhar sua existência, sentem-se, com frequência, vazias e experimentam falta de sentido na vida. Muitas vezes, entram em estados depressivos e
querem, a qualquer custo, amar e se sentir amadas.
Como observamos na citação de Fraser Boa no livro O caminho dos sonhos –
Marie-Louise Von Franz em conversa com Fraser Boa:

Encontros

vol02_dialogos_junguianos.indd 31

31

23/05/17 18:43

Antes mal acompanhado do que só

Em nossa época, a busca da humanidade por conhecimentos produziu conquistas admiráveis. O homem
chegou à Lua; fazemos corações artificiais. Mas no fim
das contas, o que as pessoas mais esperam da vida é
simplesmente amar e ser amado, e ninguém ainda
foi capaz de descobrir o que faz uma relação humana
dar certo. Deus é testemunha que tentamos. Criamos
a liberdade sexual, o controle da natalidade, os bares
para solteiros, encontros por computador, mas essas
soluções externas não deram em nada. Não passa um
dia em que um analista não encontre alguém de coração partido (von Franz,1988, p.196).

Embora as questões afetivas não sejam exclusividade das mulheres, optou-se por enfatizar o medo da solidão e o sofrimento
inerente com foco maior nos relacionamentos femininos.

Paula Costa
Franco Esteves
(Brasil), psicóloga, membro
da Sociedade Brasileira de
Psicologia Analítica (SBPA) e
IAAP, especialista em terapia
de casal e família. Atende em
consultório particular na cidade
de Araraquara-SP e promove
cursos e grupo de estudos
relacionados à psicologia
junguiana.
Email:
paulafesteves@yahoo.com.br

A expressão “antes mal acompanhada do que só” pode estar associada à submissão, passividade e dependência. Era o que usualmente caracterizava o comportamento feminino até o início do
século XX. A expressão original “antes só do que mal acompanhada” não representava e ainda, apesar das conquistas femininas no campo social e psicológico, não representa a verdade
sobre o perfil feminino.
Observa-se que, na prática, muitas mulheres ainda manifestam
as mesmas atitudes do passado, embora tenham conquistado
independência e aceitação de maior liberdade sexual. É comum
encontrar hoje número surpreendente de pessoas, principalmente mulheres, convivendo com parceiros que absolutamente nada acrescentam de positivo à relação. Além disso, aceitam a
falsa ilusão de companheirismo. O que as leva a aceitar tal submissão e a mergulhar numa vida penosa e, muitas vezes, vazia
de significados?
A cultura ocidental, no transcorrer do século XX, sofreu mudanças notáveis. Houve a passagem do paradigma de modernidade, com suas certezas e ideias de estabilidade, para o paradig-
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ma da pós-modernidade. Nesse novo mundo, convivemos com a complexidade da
existência instável. As mudanças ocorrem diariamente e não existem, praticamente, fronteiras para a comunicação entre as pessoas. Toda essa gama de transformações provocou um verdadeiro “terremoto” nos valores, nas crenças e até nos sentimentos das pessoas. Como ficam, com todas essas transformações vivenciadas
pelas pessoas, as relações amorosas?
Muitas pessoas encontram dificuldades em estabelecer vínculos mais estreitos. Os
papéis sociais, em razão do intenso processo de transformação, não são muito claros. Não se sabe, muitas vezes, o que esperar de cada um no convívio. As uniões
vitalícias tornam-se cada vez mais raras, mas permanece em nossa cultura a imagem idealizada do relacionamento incondicionalmente feliz, o que colabora para
aumentar as possibilidades de frustração.
Enfim vale destacar que na relação com o outro existem dois aspectos paradoxais
que se contrapõem. Numa polaridade está nossa individualidade e o desejo de exercer a própria personalidade. Na outra ponta está a necessidade intrínseca do relacionamento com o outro, o espelho que auxilia a construir a identidade. Esse paradoxo acompanha-nos por toda a vida e faz parte do processo de individuação. Se
alguma dessas polaridades hipertrofia-se, a outra tende a fragilizar-se e adoecer.
Quando o sentimento de isolamento é extremo e leva à dor da solidão e ao vazio, a
falta do outro se torna carência voraz que pode significar atitudes desmedidas, fantasiosas e inadequadas. Ou, ao contrário, quando a importância desse outro se torna exagerada na convivência, há a tendência de se submeter a qualquer situação
para não ficar só.
Na existência humana há a busca pelo equilíbrio dessas duas demandas. As disfunções dos relacionamentos afetivos são a causa da maior busca de psicoterapia.

Necessidade arquetípica do outro
Estar só nem sempre produz situações negativas. Muitas pessoas isolam-se e
sofrem, mas outras conseguem lidar de forma criativa com as perdas e a solidão.
A busca indiscriminada por parceiros amorosos acontece porque a maioria das
pessoas não suporta viver a solidão. Percebem essa vivência com sentimento de
exclusão social, com receio do preconceito do outro. Muitos se submetem a relações insalubres, do ponto de vista psicológico, para não enfrentar a solidão, mes-
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mo que a atitude de romper com o relacionamento signifique autonomia. O que
as leva a “fugir” do enfrentamento?
A necessidade de relacionamento é arquetípica. O outro é o parâmetro para a percepção de nossa própria existência. A necessidade de se relacionar e de, por essa
razão, se sentir-se pertencente ao mundo é inerente ao ser humano. A carência
do outro, a falta de afeto e de aceitação, o desejo de reconhecimento, são motivações frequentes para a busca por psicoterapia.
É por meio do outro que construímos nossa identidade, ou melhor, que nos tornamos humanos. A formação da identidade é resultado da interação de forças
extraordinariamente numerosas e complexas, oriundas de todas as dimensões
do Self consteladas durante a vida. Pelo fato do ego ser formado por símbolos,
a dimensão simbólica pode influenciar a personalidade da criança até mesmo
antes de ela nascer. Muitas características do ego são projetadas na futura criança por meio das expectativas da família e da cultura em que ela está inserida. É o
outro participando da vida do indivíduo, antes mesmo da sua existência concreta. (Byington, 2008a).
O psiquiatra britânico John Bowlby enfatiza, com sua teoria do apego, a importância das relações humanas do começo da vida para o desenvolvimento sadio da
pessoa. (Bowlby, 1907-1990). Ele defende que a tendência em estabelecer vínculos com outros indivíduos é um componente básico da natureza humana, já presente desde o nascimento. Podemos dizer, então, que a necessidade de estabelecer vínculos é arquetípica. Ele descreve os processos pelos quais bebês e crianças
constroem modelos mentais de si próprios e de seus pais ou substitutos. Descreve também como esses modelos regulam sentimentos e comportamentos interpessoais durante toda a vida.
O ser humano é pré-disposto a formar fortes vínculos afetivos com outras pessoas e o aspecto central dessa disposição está no estabelecimento de senso de
segurança psicológica. Quando esses vínculos são ameaçados ou rompidos, ocorrem perturbações emocionais que podem se manifestar de diversas formas. Gilda F. Montoro afirma:
Quando um indivíduo cresce em um ambiente psicológico sem condições
mínimas necessárias ao desenvolvimento harmônico dos diversos sistemas
de comportamento, sua personalidade se desenvolve por caminhos desviados e, com o tempo, se torna cada vez mais confinada a esse caminho, ou
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seja, é cada vez menos plástica à mudança (Montoro, 1994, p.25).

À medida que o apego é constelado no desenvolvimento da pessoa, este determina os vínculos afetivos com os outros. No desenvolvimento normal e saudável, inicialmente os apegos acontecem entre a criança e seus pais ou cuidadores e,
mais tarde, entre adultos.
O desenvolvimento do indivíduo, ou a busca pela individualidade, sabemos, é
muito complexo. No longo processo de diferenciação para construção da identidade e fortalecimento do ego, muitas interferências podem acontecer. Podemos,
no entanto, inferir que problemas relacionados aos vínculos afetivos, dificuldades na busca de proximidade e contato com os pais, desamparo afetivo e falta de
senso de segurança podem contribuir para patologias. De forma análoga, relações
afetivas com apego seguro desde a primeira infância, provavelmente, podem contribuir para o surgimento de adultos mais saudáveis psicologicamente.
Outro ponto significativo e que merece destaque é a questão dialética entre a
necessidade de se sentir único e a necessidade de se sentir pertencente ao mundo. O ser humano busca a comunhão e cada vez que se percebe só, sente a carência do outro e experimenta a solidão. Mas essa experiência, muitas vezes dolorosa e sofrida, também pode estruturar seu amadurecimento e desenvolvimento.
Um mito muito conhecido, relacionado à comunhão com o outro, é aquele descrito em O Banquete de Platão, no discurso do dramaturgo Aristófanes.
Ele conta que havia, nos primórdios, seres humanos com três sexos duplos de si
mesmo: o hermafrodita (masculino/feminino), o masculino/masculino e o feminino/feminino. Cada humano era um todo perfeito. Esses primeiros seres humanos eram muito arrogantes e tão poderosos que ameaçavam os deuses. Zeus decidiu que seriam divididos ao meio e depois providenciou para que a reprodução
deles só acontecesse por meio do ato sexual.
Como consequência dessa divisão, cada metade se sentiu impelida a procurar o
antigo parceiro, para assim restabelecer sua totalidade. Quando essas metades
se encontram, acontecem as mais extraordinárias sensações, como intimidade
e amor, a tal ponto que se sentem à vontade para uma nova fusão. O amor, para
Aristófanes, é, portanto, o desejo e a procura da metade perdida, a busca do todo
anterior, consequência do castigo pela hybris em relação aos deuses. (Storr, 1996).
O psiquiatra inglês Antony Storr, em seu livro, ressalta a grande força desse mito.
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Ele remete à ideia de uma unidade anterior perdida o que leva à busca constante
do outro, como necessidade de completude. Muitos símbolos em nossa cultura,
com os quais convivemos cotidianamente, são inspirados por esse mito: “as duas
metades da maçã”, “a tampa e a panela”, a ideia de “alma gêmea”.
Através dos séculos, a noção de que alcançamos a totalidade e nos completamos unindo-nos sexualmente a outra pessoa tem sido a principal inspiração na literatura romântica e o clímax de milhares de romances. Existe
no mito uma verdade suficiente para que quase todos nós ainda sejamos
fortemente afetados por ele. Especialmente na juventude, a união sexual
com a pessoa amada efetivamente traz consigo, embora transitoriamente,
a sensação de plenitude que poucas outras experiências conseguem repetir (Storr, 1996, p.249).

Existe sensação de completude nas relações de amor apaixonado. A relação íntima com o outro remete ao início da vida intrauterina, onde o bebê está em uma
relação simbiótica e vive em plenitude com sua mãe. No decorrer da vida, assim
como no mito de Platão, perdemos a totalidade. A separação incômoda e instigante nos leva à busca da metade perdida.
Em nossa cultura, essa metade é extensamente projetada para fora, no outro, no
parceiro amoroso. Podemos considerar, com base em Jung, que essa outra metade, esse outro que buscamos incansavelmente, está dentro de nós mesmos. É a
busca da totalidade, da integração de muitos aspectos de nossa personalidade
que nos impele para a individuação.

Príncipe encantado – idealização do outro
Simbolicamente a imagem do príncipe encantado refere-se à projeção no outro
idealizado, que teria a função de libertar a pessoa de seus dragões: medos, solidão, desamparo, fracassos. Mas também pode representar a fascinação pelo novo,
pelo mistério, pela energia de Eros. A realidade, no entanto, expõe o companheiro de carne e osso, sem glamour. Na vida como ela é, faz-se necessário encarar a
relação possível. Na pessoa surge a insistente fantasia de que encontrará alguém
que a complete, sua alma gêmea, alguém que a resgate e a proteja das agruras da
vida. Isso contribui para uma superexigência ou para a procura do parceiro de
forma indiscriminada.
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A projeção é um fenômeno psicológico presente em nosso cotidiano. Jung a define como uma transferência inconsciente, imperceptível e involuntária de um fato
psíquico e subjetivo para um objeto exterior. (von Franz, 1988, p.9-11). Ele também sustenta que o objeto exterior, provavelmente, possui características que
incitam a projeção. É como se esse objeto oferecesse “um gancho no qual o indivíduo pendura a sua projeção, como um casaco no cabide”. (von Franz, 1988, p. 9)
A escolha do objeto, no caso um parceiro, carrega projeções não aleatórias, mas
possivelmente a imagem que representa o animus ou a anima. Para a mulher o
pai é o primeiro “gancho” a receber a projeção do animus, ainda quando menina, o que se dá inconscientemente. Depois, com o crescimento e sua saída do
ninho, a filha vai, aos poucos, retirando esta projeção do pai e lançando-a a outros
homens, ainda como um processo inconsciente. A natureza do relacionamento pai-filha pode influenciar de forma significativa a qualidade de seus próximos
relacionamentos com outros homens, assim como a relação mãe-filho, os relacionamentos deste com outras mulheres.
A projeção da anima e do animus é um evento natural que sempre ocorrerá. A projeção, em si, não é qualificada como positiva ou negativa. O que o indivíduo faz
com ela é que deve ser levado em conta. Por meio da projeção a anima e o animus tornam-se visíveis e surge, então, uma nova oportunidade de conhecimento interior.
Sanford em Parceiros Invisíveis, diz que quando a anima e o animus são projetados
em outras pessoas, a percepção que temos delas fica profundamente alterada. A
mulher carrega para o homem a imagem viva da alma ou da faceta feminina dele
próprio, e o homem carrega para a mulher a imagem viva do próprio espírito dela.
(Sanford, 2015, p.18).
Por exemplo, quando as características positivas são projetadas, essas podem levar
à supervalorização do interlocutor e à admiração desmedida, ilusória e descabida.
(...) o animus nos seus aspectos positivos tem funções importantes a realizar. É o mediador entre inconsciente e consciente, o papel desempenhado
pela anima no homem. Se atentamente cuidado e integrado pelo consciente, traz à mulher a capacidade de reflexão, de autoconhecimento e gosto
pelas coisas do espírito (Silveira, 1988, p.98).

O símbolo do Príncipe Encantado representa o misterioso, o desconhecido e, ao
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mesmo tempo, a ideia do novo e do desenvolvimento além de si mesmo. Kast diz,
com relação a esse símbolo, que “esses estranhos misteriosos fascinam e apavoram, eles são representações do anseio por algo totalmente diferente” (Kast, 2011,
p.60). Podemos associar a imagem do Príncipe à novidade, à mudança, à nova força vital e principalmente a uma nova relação com Eros.
Porém essa fantasia projetada pode levar a uma busca ilusória. Quando confrontada com a realidade, ela gera insatisfação permanente pela não correspondência
do objeto concreto com o desejo fantasioso. Pode gerar também uma dissociação
perigosa em que Eros fica em nível abstrato e a vida real desprovida de cor e significado. O animus projetado torna quase impossível resistir à convivência cotidiana e ocasiona decepções inevitáveis. Por um lado ninguém é suficientemente bom,
por outro a busca indiscriminada pelo parceiro idealizado pode jogar a mulher na
armadilha de vínculos destrutivos, tão comuns no cotidiano dos relacionamentos.
A partir daí ela, ingenuamente, crê que seu príncipe (que virou sapo), não demora,
mudará de atitude e se transformará novamente em um príncipe.
É muito importante no processo de análise a discriminação entre o que é projetado no outro e os próprios conteúdos psíquicos do paciente. Isso ajuda a diminuir a influência da carga emocional dos conteúdos projetados e cria condições
para integrar tais conteúdos à consciência. Só quando há o desenvolvimento da
consciência acontece o distanciamento entre o sujeito e o objeto. A maturidade e
a atenção dedicada a si mesmo promovem o desenvolvimento dessa consciência.
Para que aconteça a ligação autêntica e funcional com o outro, é necessária a
retirada gradativa dessas projeções. Uma relação de alteridade só pode acontecer
quando aceitamos o outro como ele é, na sua realidade, despido o máximo possível das projeções mútuas. Alteridade é um termo de origem latina, alter, que significa outro. Implica que um indivíduo seja capaz de se colocar no lugar do outro,
em uma relação baseada no diálogo e valorização das diferenças existentes.
É claro que esse é um longo processo, muito difícil e que exige grande dose
de sacrifício e paciência. Muitos relacionamentos não suportam essa experiência,
essa dedicação, e culminam em rompimento ou acomodação. É muito comum
isso acontecer e, nesse caso, a intimidade verdadeira é sacrificada em função da
segurança ou do conforto. Com o exercício da alteridade, momento em que o
diálogo se torna possível, busca-se não a perfeição dentro da relação, mas o convívio criativo que está em constante transformação.
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Quando falta o outro
A ausência de laços sentimentais ou a necessidade emocional afetiva pode ocasionar uma carência que desperta a urgência na procura por alguém que a supra.
Com isso, muitas vezes, cria-se a possibilidade de profunda dependência emocional. Dependência que pode induzir ao medo do abandono e da rejeição e que faz
a pessoa tentar evitar esses sentimentos a qualquer custo. Há a projeção no outro
que, a partir de então, estará incumbido de livrá-la de sua dor e solidão. Deverá
fazê-la feliz e salvá-la de toda a angústia e tristeza. Dessa forma, apesar do sofrimento, a pessoa sentirá dificuldade para separar-se, em virtude da dependência.
Se a pessoa não analisa e avalia o parceiro de forma coerente, pode não considerar
aspectos importantes, tais como valores e objetivos comuns, caráter e afinidades.
Aceita conviver com sentimentos de desamor e insegurança e acaba refém. Apega-se à ilusão de ter o companheiro.
A dificuldade em romper com relacionamentos infelizes, estéreis, ou até destrutivos, reflete antigos conflitos da pessoa que se submete. Quando criança, possivelmente, muito esforço se exigiu dela para ser amada, protegida e valorizada.
Com o parceiro, que simboliza a falta, a indiferença e até a rejeição, ela revive
experiências que lhe são familiares. Qualquer tentativa de rompimento da relação acaba em ameaça de reviver o sentimento antigo de abandono. Nesse caso,
a pessoa normalmente se sente paralisada pelo medo e continua, então, a viver
mal acompanhada.

As relações simbióticas
A simbiose, conceito da biologia, significa associação de dois seres vivos para
benefício mútuo. No campo psicológico podemos inferir que, na relação, cada um
é favorecido pelo sentimento de proteção, cuidados, pela valorização, pela importância, o que alimenta aspectos narcísicos da personalidade. Porém, o que deveria
ser ganho, tanto para a vida saudável, quanto produtiva de ambos, pode acabar na
fusão entre os parceiros. Não se distinguem mais um do outro. Não diferenciam
seu próprio ego do ego do outro. A dependência afetiva decorrente dos aspectos
simbióticos é extremamente importante para compreender porque muitos preferem insistir em relações negativas.
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Ao longo da vida, segundo Verena Kast, existem fases em que o indivíduo vive
a simbiose. Nelas há, invariavelmente, períodos de “separação” e “individuação”.
[...] “separação” significa emergir de uma relação caracterizada por uma fusão,
e “individuação” indica as atividades que foram adquiridas e que retratam as
características individuais que foram adotadas. (Kast, 2006, p.114)

Ao nascer, o bebê humano, por exemplo, é totalmente dependente de outras pessoas. Sua autonomia só acontece à medida que adquire capacidades e habilidades para se manter vivo. Inicia-se, aos poucos, o aumento da autonomia, ampliação da consciência. Essa discriminação e independência são fundamentais para a
construção da identidade.
Na juventude e na vida adulta, espera-se que a autonomia esteja constituída e
que a pessoa consiga lidar com sua independência e individualidade. Nas relações amorosas dessa fase, há interdependência afetiva e funcional entre os parceiros e os aspectos simbióticos tendem a aparecer. Essa experiência é até esperada.
Quando o amor é vivido genuinamente, muitas conquistas serão alcançadas em
conjunto. Mas, ao mesmo tempo, faz-se necessária a autonomia entre os pares, o
respeito pelas singularidades e a preservação da individualidade. Períodos de distanciamento físico ou emocional, quando necessários, podem marcar momentos
da relação amorosa. O casal deve ter maturidade para lidar com os altos e baixos
da relação.
União e separação, apego e desapego são polaridades básicas na construção da
consciência humana. Elas ocorrem a partir de relações simbióticas, com as partes se separando do Todo indiferenciado. Esse fenômeno ocorre ao longo da vida
do indivíduo, num extenso processo de diferenciação. Porém, quando existe um
apego exagerado ao que já se tem e há resistência ao desapego necessário para a
mudança, formam-se fixações e estagnação no processo de individuação. (Byington, 2008b, p.79).
Nesse caso a simbiose prejudica a autonomia dos parceiros e o crescimento pessoal de cada um. Autonomia pressupõe capacidade do indivíduo para gerir a própria vida e promover realizações por si mesmo, pelos próprios desejos, instintos
e opiniões. No relacionamento simbiótico esses aspectos, tão importantes para
o desenvolvimento saudável de cada um, perdem-se ou sufocam-se. Na vida do
casal, cada parceiro se sente incapaz de praticar a autonomia e suas escolhas limi-
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tam-se a corresponder às expectativas um do outro. A individualidade, lentamente, dissolve-se em um todo e não se distingue mais quem é quem.
Na simbiose, uma pessoa se funde tão completamente com a outra pessoa,
grupo, país ou qualquer outra entidade, que qualquer distinção entre elas
parece irreal. Aqueles que caem em uma relação simbiótica têm a sensação
de que alguém está zelando por eles, de que estão protegidos e livres da tortura da decisão eterna (Kast, 2006, p.109).

A vida é dinâmica e o processo de individuação nos impulsiona em direção ao
caminho de expressão da individualidade. Normalmente é na metanoia que
acontecem grandes e profundos questionamentos a respeito da vida. O desejo
de experiências novas instiga a pessoa a buscar mais espaço. Comumente é um
dos parceiros que inicia o processo de libertação. Porém, transformar um sistema simbiótico tão enraizado é difícil. Qualquer mudança é percebida pelo casal
como altamente ameaçadora. Sentem essa ameaça como risco de morte, devido
aos conteúdos pessoais projetados. Muitas vezes, o desejo de liberdade é energicamente sufocado ou busca-se esse espaço de forma sombria, por meio de traições, mentiras e atitudes disfarçadas e escondidas (Esteves, 2013, p.126).
A alternativa para a simbiose, segundo Jung, está no “tornar-se consciente” da própria identidade, um processo que se estende por toda a vida do sujeito, a individuação. É um processo de diferenciação da identidade de sujeito e objeto, tendo como
objetivo o desenvolvimento da personalidade individual. (Jung, 2012, §856-858).

Submissão a relacionamentos destrutivos – a história do
Barba Azul
Fundamental destacar o ponto, talvez, mais complicado do tema em discussão:
as relações disfuncionais e destrutivas e a submissão existente nestas. Esse aspecto negativo tanto pode estar materializado em um parceiro concreto, quanto em
aspectos autodestrutivos da própria psique.
Muitos casais se relacionam de maneira destrutiva e formam a típica relação sadomasoquista. Nesse tipo de relação, um dos parceiros se submete aos caprichos narcísicos do outro. Essa submissão, gradativamente, mina as possibilidades criativas
no caminho da individualidade. Mesmo o que está na polaridade narcísica tem sentimentos de dependência e de posse, fato que o torna, também, refém da relação.
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Para articular nossa reflexão sobre esse ponto é bastante esclarecedor e interessante o conto Barba Azul, de Charles Perrault. O conto é descrito e comentado
no livro Mulheres que correm com os lobos, de Clarissa Pinkola Estés (1992), obra
a qual tem a intenção de resgatar a psique feminina instintiva. O conto mostra
como a psique feminina, muitas vezes, torna-se refém de sua ingenuidade e de
seus desejos. Fantasias românticas recheiam seus sonhos à espera de um herói
que permaneça ao seu lado e que estará sempre pronto a salvá-la de seus problemas.
Mais do que isso, muitas mulheres (e também homens) quando constelam um
tipo de relação narcísica em que os complexos que envolvem a anima e o animus não são desenvolvidos, geram um represamento da energia psíquica que fica
estagnada em dimensões mais regressivas da psique, produzindo sentimentos e
comportamentos muito primitivos. Ficam reféns de seus complexos.
Como diz Vanda Y. Benedito ao interpretar as considerações de Schwartz-Salant
no livro Amor conjugal e Terapia de Casal:
A impossibilidade de viver o verdadeiro padrão pessoal, pela negação do Self,
gera raiva e inveja, que se manifestam em sentimentos como “auto-ódio, a
fome, o roubo secreto e a falta de calor dadivoso...” (Benedito, 1996, p.78).

História do Barba Azul:
Barba Azul era um rico e temido aristocrata que possuía assustadora barba que,
de tão negra, aparentava ser azul. Casou-se várias vezes em sequência e, depois de
algum tempo de convívio, as esposas desapareciam misteriosamente. Ninguém
sabia do paradeiro das esposas de Barba Azul. Aparentemente gentil e sedutor, ele
cobria de presentes suas conquistas. Certa ocasião aproximou-se de três irmãs. A
mais nova delas se encantou, mas inicialmente não gostava de Barba Azul, farejava o perigo. Foi, no entanto, completamente seduzida por seus encantos e disse às irmãs mais velhas: “Bem, até que a barba dele não é tão azul assim”. Ignorou
sua intuição e desposou-o.
Barba Azul cobriu-a de luxos. Um dia resolveu viajar e deu à sua esposa todas as
chaves do castelo. Ela poderia utilizar as chaves e entrar em todos os cômodos. A
única exceção era não entrar num determinado quarto em nenhuma hipótese. A
jovem, com a ajuda das irmãs, decidiu desobedecer ao marido. Descobriu, então,
a verdade sobre a natureza terrível de seu parceiro. No quarto, Barba Azul escon-
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dia os cadáveres de suas sucessivas esposas assassinadas e esquartejadas.
Era imperativo conscientizar-se sobre o quarto desconhecido e o segredo sombrio de seu parceiro. Ao se deparar com a verdade, ficou tão assustada que derrubou a chave em uma poça de sangue. A chave, então, passou a verter sangue e ela,
mesmo com todas as artimanhas para limpá-la, não obteve sucesso.
Barba Azul, retornado da viagem, descobriu a desobediência. Segurou-a pelo
cabelo e disse: “Agora é sua vez!”. Nesse momento, sobrepôs-se o instinto de
sobrevivência. Perdida a ingenuidade com a descoberta, a esposa tornou-se astuciosa. Pediu, então, que ele lhe concedesse algum tempo, a fim de se preparar para
a morte. Foi o tempo necessário para que seus irmãos, já avisados, chegassem e
matassem Barba Azul.
Quando as mulheres conseguem emergir da ingenuidade, elas trazem consigo mesmas e para si mesmas algo de inexplorado. Nesse caso, a mulher
agora mais sábia procura o auxílio de uma energia masculina interna (animus). (...) Essa figura psíquica tem valor especial por ser investida de qualidades que a criação tradicionalmente extirpa das mulheres, sendo a agressividade uma das mais comuns. (Estés, 1992, p.85)

Bem, até que a barba dele não é tão azul assim.
É interessante notar que, apesar de intuir o perigo, muitas mulheres se envolvem
em relacionamentos previsivelmente destrutivos. Muitas até desconfiam da índole perigosa dos parceiros, mas preferem ignorá-la para não enfrentar a separação
e ou encarar a solidão. Os desejos simbióticos, as fantasias de dependência, a aceitação incondicional e os favores do mundo circundante são prejudiciais e enganadores. Criam defesas de negação da realidade e abrem espaço para o predador,
tanto no nível interno quanto externo.
O Barba Azul simboliza um complexo profundamente recluso que fica
espreitando às margens da vida da mulher, observando, à espera de uma
oportunidade para atacar. (Estés, 1992, p.63).

Há parceiros, como no conto, que oferecem aparente liberdade e iludem muitas
mulheres. Seduzem-nas com conversa, presentes, mas de fato estão numa relação de poder e controle.
Porém há em todos nós o instintivo para buscar a verdade. É o Self que nos insti-
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ga para a consciência dos aspectos sombrios que precisam vir à luz. A jovem esposa necessitava conscientizar-se sobre o quarto desconhecido e o segredo sombrio
de seu parceiro. Ao se deparar com a verdade, ficou tão assustada que derrubou a
chave em uma poça de sangue. A partir de então, a chave verteu sangue e, mesmo
com todas as artimanhas para limpá-la, não conseguiu sucesso.
E essa chave, esse minúsculo símbolo da vida, de repente não para de sangrar, não para de soltar o grito de que há algo de errado. Uma mulher pode
tentar se esconder para não ver as devastações da sua vida, mas o sangramento, a perda da energia da vida, continuará até que ela reconheça a real
natureza do predador e o domine (Estés, 1992, p.74).

Ao conscientizar-se sobre seu relacionamento, acontecem na mulher duas reações antagônicas: o medo de ir embora e o medo de ficar. Mesmo que tente se iludir, não há como “limpar” o que está visível. A mulher deixa de ser ingênua e tem
consciência do aspecto destrutivo de seu relacionamento.
O conto retrata o feminino subjugado numa relação sadomasoquista em que
Barba Azul simboliza o animus terrivelmente negativo. Esse animus ataca a feminilidade da mulher e afasta-a de seus sentimentos mais verdadeiros. Tira-lhe a
naturalidade. Ela se sente vítima e refém, sem saída. Na relação simbiótica defensiva é comum que muitas mulheres se acomodem, mesmo vivendo o terror diário com homens agressivos, possessivos, ciumentos e controladores. Eles usam a
força física para caracterizar sempre a diferença entre o forte (homem) e a frágil
(mulher). Muitas mulheres, imbuídas do instinto natural de cuidadoras da família, permanecem atreladas a esses homens. Outras receiam sair desses relacionamentos com medo da solidão ou porque não se acham capazes de gerir a própria
vida. O medo de estar só, muitas vezes, é maior que o sofrimento de conviver com
a opressão de seu parceiro.
É importante também frisar que, apesar do conto se relacionar costumeiramente com os aspectos do feminino ferido, muitos homens também são vítimas das
relações de poder/submissão. Nos relacionamentos, as polaridades estão sempre
presentes, independente do gênero.
Vanda Y. Benedito comenta em seu artigo Violência conjugal: um paradoxo a ser
investigado que apesar
...do papel do “agressor sádico” ter sido desempenhado pelo homem, e o de
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"vítima masoquista” pela mulher, esses papéis não são fixos à condição dos
gêneros, mas intercambiáveis, segundo a estruturação psíquica de cada cônjuge. No entanto, a cultura patriarcal reforça certos padrões de conduta, por
exemplo, formas de apego com características masoquistas nas mulheres, e
comportamento sádico-agressivo nos homens (Benedito, 2004, p.208).

Além disso, devemos ressaltar que existe uma complementaridade inconsciente
e patológica nesse tipo de conjugalidade. Tanto o agressor quanto o agredido se
complementam num processo altamente destrutivo em que o vínculo de dependência leva a grande sofrimento psíquico para ambos. Agressor e vítima revezam-se num processo fixado em que:
O que domina o mundo interno de ambas as personalidades é o ódio, a inveja, a fome de empatia, a carência do contato autentico com o todo psíquico, vivências essas que são organizadas defensivamente, tomando diferentes formas nas estruturações narcísicas e borderline (Benedito, 2004, p.205).

É preciso ativação da força egoica para neutralizar o aspecto predatório em sua
psique, simbolizado pelo Barba Azul e substituir a ingenuidade utilizando a chave
para acessar a consciência da realidade. Com isso, ela talvez suporte o confronto
com os seus medos e enfrente seu Barba Azul. Ele que pode ser o parceiro do relacionamento, mas também os aspectos sombrios de sua personalidade. É importante, enfim, que a pessoa descubra em si a agressividade necessária para romper
com o ciclo de submissão e, dessa forma, sair da posição de vítima. Assim como a
jovem esposa, muitas mulheres conseguem se desvencilhar de seu opressor, apesar do medo e da insegurança. As que não conseguem, ficam reféns das armadilhas do relacionamento tirânico e destrutivo. Sentem-se paralisadas, tornam-se
repetitivas, depressivas, com medo de seus parceiros. Muitas se acomodam ou
permanecem na relação para ter um lugar social e sustento.
Essa situação só termina quando se consegue matar o seu Barba Azul, enfrentando seus complexos. Importante saber que nesse confronto existem ganhos e perdas e a morte do Barba Azul é uma das partes do processo.

Reflexões finais
Precisamos do outro para investir nossos sentimentos com tanta ou mais intensi-
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dade do que a própria empatia proveniente do relacionamento. Tais sentimentos
estão relacionados à necessidade de compartilhar emoções, preocupações, aceitação. Quando não temos um objeto apropriado para colocar nossas fantasias e
sentimentos de afeto, ou mesmo quando não podemos compartilhar nossas tristezas e alegrias, a vida parece sem graça e sem sentido. Isso pode comprometer a conexão com o Self. Experiências de solidão muito profundas podem gerar
vazios que se assemelham a sentimentos de morte.
Quando nos sentimos vinculados positivamente a alguém, em apego, percebemos uma conexão empática que nos proporciona o sentimento de compreensão,
de sintonia do outro com nossos próprios sentimentos e ideias. Por outro lado é
importante exercer nossa individualidade e autonomia para que a singularidade,
que é intrínseca a cada um, seja realizada.
Como equilibrar essas forças?
É importante, então, lançar mão do conceito de alteridade, proposto por Byington
(1986) para designar a relação dialética entre o eu e o outro. Para ele, no arquétipo
da alteridade, incluem-se os arquétipos da anima e do animus Praticar o outro, a
alteridade, é reconhecê-lo em sua plenitude. Significa perceber que o outro merece reconhecimento e respeito. Mais do que isso, o exercício da alteridade significa
também aceitar a si mesmo respeitando sua própria individualidade.
Para haver um relacionamento de alteridade, é necessário que se “suporte” a percepção da falta e incompletude dentro de cada um, de tal forma a
permitir a consciência do todo de modo diferenciado. (Esteves, 2013, p.41)

Surge, então, a possibilidade do exercício da liberdade em nível individual e na
relação. Sem que se lide com a falta e com a solidão intrínseca a todo ser humano, não se consegue a relação de alteridade com o outro e principalmente consigo mesmo. É um processo que exige um grande esforço moral e amadurecimento. Na maioria das vezes as relações humanas são conflituosas e competitivas.
Ao vencer o medo de ficar só, a pessoa pode aprender a lidar com seus vazios e
preenchê-los de forma mais criativa e emocionalmente saudável.
Podemos concluir que no processo de individuação a necessidade arquetípica
do outro e a solidão intrínseca à nossa existência individual são particularidades
fundamentais para o desenvolvimento da personalidade em direção à totalidade.
Há a natural e forte necessidade da diferenciação em direção à individualidade
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específica, única. Fundamentalmente, prevalecem os impulsos paradoxais: a busca de companhia e a busca de independência e autonomia.
O papel do analista deve ser o de auxiliar o paciente na íntima conexão com sua
própria alma, ajudando-o no autoconhecimento, para que possa transformar
suas experiências de solidão em uma solidão qualificada.
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Separation as a rite of passage
Celia Brandão

Resumo

Palavras-chave

O artigo trata da separação de um objeto de apego como um rito
de passagem. O importante é a qualidade do vínculo e sua preservação após a perda. Todo encontro traz consigo a possibilidade da separação. Vida e morte estão arquetipicamente entrelaçados. É necessário saber estabelecer vínculos para aprender como
elaborar uma separação. São várias as formas de luto vividas em
um processo de separação e a par de todas elas, entendemos que
o ser humano se individua na relação com o outro.

Separação, luto, rito de
passagem, individuação,
vínculo.

A transformação social do amor

D

esde o primeiro instante de nossa vida, trazemos conosco os conflitos
entre união e separação, completude e incompletude, segurança e liberdade, vida e morte.

Vivemos várias separações durante a vida: interrupções de relacionamentos ocasionadas pela morte física ou por amores acabados e, obviamente, a perspectiva
da inevitável separação da própria vida pela morte. Segundo o psicanalista Igor
Caruso, "Nascer já é morte e amar já é separação” (Caruso, 1981, p. 285).
O presente artigo põe em questão o luto pela perda do objeto de amor, a separação dos amantes, vivência de morte decorrente do fim de um relacionamento, tema presente em uma infinidade de poemas, canções, romances, etc. Juntos
ou separados, infere-se aqui a importância da qualidade do vínculo estabelecido enquanto as vidas eram compartilhadas e cujos reflexos permanecem após
a separação.
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O tema da separação dos amantes pressupõe uma reflexão
sobre a transformação social do amor como potência simbólica que acompanha a história da sociedade humana.
Na Antiguidade, Platão professava o amor ideal que estava
isento do desejo carnal e dos prazeres mais simples do homem.
Por ele eram contempladas as noções de belo, de verdade e de
virtude. Ao belo, no vocabulário Platônico corresponde o ideal
de perfeição e excelência, enquanto amar pressupõe a busca pela completude no outro e a busca da verdade (Japiassú e
Marcondes, 1996).
Na Idade Média, o amor era ainda idealizado e as dissociações entre mente e corpo, sagrado e profano, identidade e
amor configuravam as bases de relacionamentos estabelecidos
e mantidos por acordos de interesses entre famílias. O casamento era sacramentado em uma estrutura de bases feudais
em que a mulher passava da condição de propriedade da família e, portanto, de seu pai, para a reclusão no vínculo indissolúvel do matrimônio católico sob a autoridade do marido. A
mulher insubordinada, que não correspondesse às expectativas dos papéis sociais a ela designados, era devolvida ao pai
ou senhor feudal. As figuras do senhor feudal, do esposo e do
divino, articulavam-se de forma tão estreita que se fundiam na
consciência coletiva.
É evidente, portanto, que a história do amor acompanha a história da família e da transformação da vida em comum. Em
seus primórdios, a manutenção da estrutura familiar exercia-se pelo princípio de linhagem que se definia pela solidariedade entre descendentes de um mesmo ancestral. E, desde
então, seguiu um longo caminho até a consolidação da família
nuclear moderna e as novas formas de vida conjugal emergentes da pós-modernidade até a contemporaneidade. Até o século X, na relação conjugal cada um tinha a posse e o controle de
sua herança material.
"(...) ainda não estavam fundidos em uma massa
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comum administrada pelo marido: (...) nesse século, o marido e a mulher
geriam cada um seus bens hereditários, compravam e vendiam separadamente, sem que o cônjuge pudesse interferir”. (ARIÉS, 1981, p. 144).

Essa forma de funcionamento visava a preservação da família tradicional, mantendo o poder do fundador ou do ancestral durante o maior tempo possível e “deu
origem às teorias tradicionalistas do século XIX sobre a grande família patriarcal”
(Ariés, 1981, p. 143).
Já no século XVII, a intimidade entre os gêneros sofre transformações, não só a
partir da “dilatação ou contração dos laços de sangue” (Duby apud Ariés, 1981, p.
145), mas também nos papéis exercidos pelo homem e pela mulher na colaboração familiar e na forma de convivência e de intimidade. Até então, a família
foi considerada e “colocada no mesmo plano que Deus e que o Rei” (Ariés, 1981,
p.141). Essa divinização se dava como persistência de um valor antigo que pretendia configurar a família de forma regimentar, em alinhamento com a moral religiosa que preconizava a dissociação entre sexo e amor.
No decorrer de um processo secular, o ambiente familiar irá se firmar cada vez
mais como possuidor de uma dinâmica própria que substitui progressivamente o
“de fora para dentro”, da imposição religiosa, pelo “de dentro para fora”, a família
reconhecida como organismo vivo, criador de valores próprios.
No século XVIII, as dissociações no ideário coletivo do período Iluminista se deveram à primazia conferida à racionalidade crítica, o que implicava recusa a todas as
formas de dogmatismo, especialmente o das doutrinas políticas e religiosas, consequentemente também recusa ao valor das paixões na construção dos vínculos.
A partir da industrialização o Estado começa a assumir funções que eram da família. Ao mesmo tempo, a psicanálise nos séculos XIX e XX contribuiu com as bases
da família moderna que “sanciona a reciprocidade dos sentimentos e os desejos
carnais por intermédio do casamento” (Roudinesco, 2003, p. 19).
Nos anos 60, a inserção da mulher no mercado de trabalho e consequente conquista de maior autonomia, facilitaram a mobilidade das relações. O “até que a
morte nos separe”, preconizado pela Igreja Católica, cedeu lugar ao “que seja infinito enquanto dure” de Vinicius de Moraes, opondo-se à ideia de que o tempo
curto de relacionamento apontaria necessariamente a uma fugacidade e superficialidade do vínculo. O relacionamento amoroso já não encarnava precisamen-
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te o símbolo da estabilidade, enquanto a união passava a ser embasada no desejo, no afeto e na escolha. Já nos anos 70, o conflito entre o compromisso conjugal
e a autonomia acompanhava a tentativa de adaptação a novas formas de parceria. No Brasil, já não se protelava mais a iniciativa de se separar como antes e essa
mudança se refletiu na música de Chico Buarque (1975):

Trocando em Miúdos
Eu vou lhe deixar a medida do Bonfim, não me valeu
Mas fico com o disco do Pixinguinha sim, o resto é seu
Trocando em miúdos, pode guardar
As sobras de tudo que chamam lar
As sombras de tudo que fomos nós
As marcas do amor nos nossos lençóis
As nossas melhores lembranças (...)

Se no século XIX optava-se pela manutenção do vínculo conjugal e da família,
visando a preservação do patrimônio e da segurança em detrimento da identidade e da liberdade individual, no século XXI arriscamos uma certa segurança em
prol da liberdade individual. Passaram a ser reconhecidas juridicamente várias
possibilidades de vida a dois, diferentes acordos conjugais em que se permitem
maiores ou menores liberdades mútuas. Surgem na contemporaneidade as famílias poliafetivas e outras modalidades de convivência, de forma que o afeto passou a ter um valor também no plano do direito.
Em 2002/2003 o código civil em seu artigo 593 reconheceu que o parentesco
pode ser natural, civil ou de outra natureza. Houve com isso o reconhecimento da paternidade socioafetiva como critério para estabelecimento de guarda dos
filhos em uma separação. Tornou-se também possível o reconhecimento legal da
multiparentalidade em relações homoafetivas mesmo que não haja convivência
socioafetiva de todos os envolvidos.
Na virada do milênio o sociólogo Zygmunt Bauman (2004) analisava que o amor
na contemporaneidade estava incluído nos mecanismos da sociedade de con-
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sumo. A relação amorosa na pós-modernidade estaria marcada pela realização impulsiva do desejo em prejuízo da qualidade do investimento amoroso. O
anseio por satisfação imediata transformaria a troca emocional, o amor e desejo,
em consumo impulsivo das relações, em uma espécie de orgia consumista. Nesse contexto, estaria excluído da vivência dos amantes o tempo ritual que há ao
se caminhar do desejo ao amor, o que envolve a aceitação do tempo e espaço do
outro assim como muita generosidade e tolerância.
Assim não se pode aprender a amar, tal como não se pode aprender a morrer. E não se pode aprender a arte ilusória - inexistente, embora ardentemente desejada - de evitar suas garras e ficar fora do caminho. Chegado o
momento, o amor e a morte atacarão - mas não se tem a mínima ideia de
quando isso acontecerá (Bauman, 2004, p.17.).

Após dez anos, Bauman usa o termo interregno para se referir ao momento atual,
um tempo entre "o que não existe mais" e "o que não existe ainda". Vivemos uma
época de incerteza e insegurança social, de perda de confiança no Estado e nas
instituições para resolver questões relativas à dignidade e o bem-estar humano.
Diante da complexidade das relações, observa-se de um lado, um anseio por
recuperar a segurança do passado, buscando resolver questões da esfera afetiva
através de um enquadre legal, e, de outro lado, ao mesmo tempo manter a autonomia dos indivíduos. Segundo o filósofo Pascal Bruckner, o desafio feito hoje
a homens e mulheres é “amar apaixonadamente, se possível ser amado do mesmo jeito, mas permanecendo autônomo” (Bruckner, 2013, p. 35-36). Viver a dois
na contemporaneidade não deve ser uma luta de resistência ou um teste dos
próprios limites. Admite-se que o valor de uma relação não se dá por sua duração maior ou menor ou pelo tipo de contrato feito. Relações breves e intensas
podem operar transformações profundas e deixar registros cheios de significado, enquanto algumas relações de longos anos se veem minguar na insatisfação
mútua e na ausência de criatividade.
Verifica-se que na polaridade ardor do desejo e durabilidade do amor há quem
prefira menos paixão e mais duração e há quem prefira a incandescência das paixões fugazes e intensas. Ainda assim, ambos, desejo e amor, estariam ameaçados
de sucumbir a uma grande idealização e imediatismo, se almejarmos a própria
salvação através de nossas relações amorosas e elegermos o outro como único
responsável por nossas alegrias e tristezas, nos afastando da dimensão trágica da
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própria trajetória.
Eros é uma relação com a alteridade, com o mistério, ou seja, com o futuro, com
o que está ausente do mundo que contém tudo o que é. O Pathos do amor consiste na intransponível dualidade dos seres” (Levinas apud Bauman, 2004, p. 22).
A banalização e a falta de acolhimento social às perdas e fracassos têm se intensificado em uma sociedade onde predomina a incerteza e o imediatismo reativo
à imposição social de “ser feliz”. Da espiral da busca do sucesso e satisfação imediatos surge hoje uma demanda de resgate de certos valores, através da legitimação do afeto ao se tomar decisões na esfera dos direitos civis e da família. Foca-se
aqui a experiência da separação dos amantes como um rito arquetípico de passagem, um lugar nesse mundo diverso para a dor e depressão decorrentes de uma
ruptura, assim como um espaço de resgate de valores fundamentais ao processo de individuação.

A experiência arquetípica da separação
A experiência arquetípica da separação acena com a ameaça da morte em vida
desde os primeiros momentos de nossas vidas. O bebê que se separa, mesmo que
por instantes, da mãe, pode viver essa ausência quase como se fosse uma perda definitiva. Não distingue, no sentido simbólico, separação definitiva da morte em si. O que não está mais na sua presença está ausente do mundo. A agonia
primitiva de perda também pode ser vivida pelo bebê como ameaça de aniquilamento do Self dado que ainda não tem construída uma imagem interna do eu. A
primeira consciência de separação é a ausência temporária da mãe ou do cuidador, como se o amor e a morte se entrelaçassem no Self em seu caráter inexorável e arquetípico. O amor que une é o mesmo que separa: nos apartamos da mesma forma que um dia nos unimos.
Em um processo de separação, na vida adulta, angústias primárias retornam à
consciência. O desejo de afastar o que nos causa o sofrimento, ou de fazer-se distanciar, é confundido com o simples decretar da morte do outro. A negação da
dor e do conflito transforma a situação de perda em triunfo, nos casos em que
quem se separa tenta anular de imediato na consciência a percepção da falta,
simulando uma experiência precoce de autosuperação.
É próprio à vivência de uma separação, sentimentos ambivalentes. De um lado, a
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aceitação da perda e, de outro, o anseio compensatório de completude e de fusão
com o objeto de amor. A negação do conflito é uma violência cometida pelo sujeito contra si mesmo e contra o outro de quem se separa.
Quando uma vida se extingue, um relacionamento se interrompe, a única presença possível é a da falta, que, por sua vez, se faz representar na lembrança de
uma presença. Na elaboração de uma perda amorosa é preciso restituir à consciência a parte que se foi com a separação (que se foi com o outro), e trazer de volta a integridade do eu.
Apesar de que eu ainda vivo em meu corpo, sou um cadáver no outro,
naquele ser que me amou e a quem amei. O esquecimento é, portanto, a
primeira e grande defesa contra a própria morte. Mas significa também um
homicídio em nome da vida e o suicídio da consciência (Caruso, 1981, p. 20).

Em uma separação, as polaridades do bem e do mal se aproximam na tentativa de
reconstrução de uma imagem preservada do eu, do outro e da relação. Instala-se
um período de ambivalência: luta entre os sentimentos de frustração e o de alívio pelo término da relação. Sentimentos contrários podem ser vividos de forma
integrada através do mergulho emocional na dor, ou de forma dissociada e eufórica, ou ainda, melancólica, em que o enlutado se funde com o que morreu.
A dificuldade de viver o luto, a falta de acolhimento social ao sofrimento aponta
para um movimento de negação e para a intenção do sujeito de desfazer precocemente o registro da perda na consciência e manter sua autoestima. Na contemporaneidade, tem-se confundido autoestima com adulações narcísicas devido à
demanda por rápida adaptação às circunstâncias, de forma que os ritos de aproximação e afastamento necessários à intimidade são tragados pela busca de afirmação imediata do prazer e negação da dor. Desse fato, observa-se uma tendência a se tentar resolver no plano jurídico conflitos que deveriam ser resolvidos no
âmbito da psicologia e da psicanálise.
O término de um relacionamento conjugal, principalmente quando se é deixado, pode ser vivido como um fracasso pessoal e, portanto, gerar insegurança, baixa autoestima e medo de novas rejeições. De outro lado, ao solicitar a separação,
no caso de situações-limite, onde tenha ocorrido abandono e desrespeito ao cônjuge, ao abrir o processo judicial mulheres alteram seu depoimento conforme sua
intenção de manter ou não o casamento, e muitas delas retroagem às suas quei-
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xas antes de se consumar o divórcio, como demonstra a pesquisa de Wânia Izumino (2004). Esses fatos demonstram que o sujeito que se separa compartilha de
uma mesma consciência coletiva e tende a julgar- se mesmo quando o restante da
sociedade o ignora. Neste caso, ele próprio exercita o julgamento que espera dela,
em uma situação de solidão que acentua a angústia de morte vivida na separação.
Daí a importância de se incluir a categoria de gênero e as relações de poder entre
os gêneros ao se lidar com conflitos conjugais.
Se no ideário do modelo patriarcal de união, a separação poderia vir acompanhada de sentimento de culpa e experimentada como um castigo recaído sobre a
conduta desmedida dos amantes, supostamente marcada por um apetite de prazer descontrolado, já na contemporaneidade, vivemos o conflito entre a “emancipação que liberta e ao mesmo tempo oprime” (Bruckner, 2013, p. 103). Caíram
alguns tabus como, por exemplo, o da passividade da mulher, mas se instalaram
outras injunções que, ao contrário de fortalecer limites, incentivam a fuga à tarefa de conjugar interesses e papéis individuais a favor da sobrevivência do vínculo.
Onde não há lugar para o fracasso é incentivada a rápida reinvenção de si mesmo
ou negação do conflito como forma instantânea de superação. Pesquisas mostram que estamos nos separando mais judicialmente.
Levantamento realizado pelo IBGE (2015) verificou que:
O número de divórcios no país cresceu mais de 160% na última década.
Dados da pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2014, indicam que, no ano
de 2013, foram homologados 341,1 mil divórcios, um salto significativo em
relação a 2004, quando foram registrados 130,5 mil divórcios. [...] Nas últimas três décadas (de 1984 a 2014), o número de divórcios cresceu de 30,8
mil para 341,1 mil.

Na avaliação do IBGE, a elevação sucessiva, ao longo dos anos, do número de divórcios concedidos revela “uma gradual mudança de comportamento da sociedade
brasileira, que passou a aceitá-lo com maior naturalidade e a acessar os serviços de
Justiça de modo a formalizar as dissoluções dos casamentos” (Oliveira, 2015).
Entendemos que a facilitação institucional do divórcio, o investimento pessoal
requerido hoje à manutenção de um relacionamento estável e a falta de um
lugar de acolhimento para a depressão e o luto têm contribuído para os números verificados na pesquisa.
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A par dos fatores sociais influentes no estabelecimento do vínculo conjugal na
contemporaneidade, toda separação se configura como um rito de passagem e
como um processo psicológico de transformação. Saliento o problema do sentimento de culpa na separação amorosa devido à constatação pelo sujeito do desaparecimento do próprio afeto. Nesse processo, a dor é também se separar do
próprio sentimento de amor que já não está presente. Se fazer acompanhar do
desconsolo é adiar a vivência do vazio, driblando a dificuldade de se separar da
própria dor da separação. Essa dor torna-se a única presença possível na solução
melancólica dado que testemunha a existência anterior do afeto.
Quando caímos no luto, estamos diante da perda de um objeto. A primeira vivência do luto é a constatação da ausência do outro em nossa vida. A ultrapassagem
desse momento de ruptura pode não se dar completamente, e o enlutado refugia-se na tristeza, de tal forma, que se confunde e já não sabe o que perdeu. Se esse
luto não se concretiza em um rito de separação, ocorrem a nostalgia e melancolia de quem sente ter perdido a si mesmo. O melancólico perdeu o próprio eu.
Segundo Igor Caruso (1981) a separação de alguém a quem amamos é a presença
da morte na consciência, mantida pelo sentimento de que a sentença de morte do
outro pode significar decretar a morte de si próprio.
A constatação da morte do afeto que fora considerado indestrutível é o mote da
melancolia vivida na separação. Valorizar o sentimento é diferente de idealizá-lo. Quanto mais idealizamos o casamento ou a união por amor menos toleramos seus impasses e os sentimentos negativos que são vividos de forma sombria
e atuados na relação. Elaborar uma perda amorosa envolve níveis de renúncia e
de generosidade através da integração de afetos contraditórios: amor, raiva, ressentimento, disputa, desejo de retaliação e outros. A manipulação do discurso
nas sessões de análise ou nas audiências judiciais acompanha o conflito e o desejo inconsciente dos indivíduos e do casal. Quais sejam: tentativas de manter viva
a relação e negação do conflito, medo da perda da identidade, sentimento de culpa e melancolia, renúncia verdadeira ou sacrifício.
Reconstruir a narrativa da própria história e da história da relação possibilita a
elaboração do luto. A linguagem poética, a literatura, constituem um lugar intermediário entre o imaginário e o real, entre o subjetivo e o objetivo, entre o desejo
de escape e a necessidade de imergir no luto.
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Quando a separação se impõe pela morte de um dos cônjuges, o ritual de luto
apresenta-se da mesma forma como um espaço de transformação.
Norberto Lichtenstein publicou o livro 81 dias e 36 anos, após a morte da esposa,
Vivian, com quem convivera durante 36 anos e a qual resistiu por 81 dias na UTI
em combate contra uma infecção. Na obra, o autor percorre as vivências e memórias desses oitenta e um dias de luta entre a esperança e a morte. Aqui não se tratava da morte do afeto, mas da elaboração de uma separação imposta pela morte física. Ainda assim, o enlutado se pergunta sobre o que deixou de fazer pela
companheira quando ainda estava viva. No livro, também resgata a história de
sua vida e a história do amor vivido por eles. Lançou o livro e, como sobraram
exemplares, divulgou em um grupo de talentos no Facebook que doaria um livro a
quem quisesse ler. Foram inúmeros os interessados, mais mulheres que homens.
Norberto começou uma espécie de peregrinação, colocou cada livro em um envelope da coleção de sua mulher e foi entregando em lugares combinados com cada
interessado. Esse ritual de luto agregou pessoas ao seu redor, compartilhando de
sua perda. A cada livro enviado, o enlutado se separava ainda e aos poucos de sua
amada, dando o adeus que não pôde dar antes que ela partisse. O ritual de luto é
também um processo de autoresgate.
Existe um jeito certo de encarar a vida? Claro que não! Cada pessoa decide
o próprio caminho e principalmente, a maneira como enfrentar as alegrias
e tristezas que acontecem com todo mundo. Ultimamente ando pensando
na frase “deixa a vida me levar, vida leva eu”. Penso em um jeito mais leve
de enfrentar os problemas. O grande filósofo contemporâneo Jerry Seinfeld disse em um episódio de seu tratado de filosofia (a série Seinfeld) que,
quando você perde algo, logo a seguir as forças do universo trabalham para
repor a perda. Não é sempre que ocorre isso mas pensar dessa forma nos
torna menos infelizes. E não é isto que desejamos? Sermos felizes? O risco
desta diretriz de vida é nos tornarmos acomodados esperando que as coisas boas caiam na nossa cabeça e as coisas ruins vão embora sozinhas. Como
não consigo ficar parado no meu canto, estou adorando a idéia da “vida me
levar” mas usando uma vela no meu barquinho para direcionar a ventania
no sentido dos meus sonhos (LICHTENSTEIN, 2014, p. 25).

Na canção de Tunai e Sérgio Natureza (1980), As aparências enganam, é eloquente
o conflito de ambivalência entre amor e ódio, vida e morte, presentes no vínculo
amoroso e na separação. É preciso viver e acolher os tempos de verão e de inverno
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das relações amorosas. No outono das paixões, o fogo e o gelo se irmanam e não
há mais como se aquecer. Portanto, resta sempre a ingente tarefa de lidar com a
ambivalência de sentimentos que ocorre em toda separação.

As aparências enganam

As aparências enganam
Aos que odeiam e aos que amam
Porque o amor e o ódio
Se irmanam na fogueira das paixões
Os corações pegam fogo e depois
Não há nada que os apague
Se a combustão os persegue

As labaredas e as brasas são
O alimento, o veneno, o pão
O vinho seco, a recordação
Dos tempos idos de comunhão
Sonhos vividos de conviver
As aparências enganam
Aos que odeiam e aos que amam

Porque o amor e o ódio
Se irmanam na geleira das paixões
Os corações viram gelo e depois
Não há nada que os degele
Se a neve cobrindo a pele
Vai esfriando por dentro o ser
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Não há mais forma de se aquecer

Não há mais tempo de se esquentar
Não há mais nada para se fazer
Senão chorar sob o cobertor
As aparências enganam
Aos que gelam e aos que inflamam
Porque o fogo e o gelo
Se irmanam no outono das paixões.

Os corações cortam lenha e depois
Se preparam para outro inverno
Mas o verão que os unira
Ainda vive e transpira ali
Nos corpos juntos, na lareira
Na reticente primavera
No insistente perfume de
Alguma coisa chamada amor.

A elaboração de uma separação passa por momentos de resgate e de destruição
das memórias. A busca da sobrevivência do ego se dá através do assassinato simbólico do outro e, até certo ponto, constitui ameaça à integridade do próprio ego.
A forma como se dá a separação marca a continuidade do processo de individuação de cada um dos cônjuges, comportando um sentido existencial.
Cada separação reedita lutos anteriores. O medo da perda acumula lutos não elaborados. Faz-se necessário integrar a ambivalência de sentimentos às experiências passadas de perda. Barthes (1981, p. 22) fala da angústia do amor associando-a à angústia primitiva do bebê, o qual carece de um discurso para decodificar sua
experiência de medo de perda de seu objeto de amor. Todo vínculo inclui a possi-
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bilidade de perda e de separação, desde o primeiro encontro: a "agonia primitiva".
A música Atrás da porta (1972), de Chico Buarque de Holanda, retrata a ambivalência dos amantes entre a tentativa de manter vivo na consciência o que os faz
sofrer ou aceitar a separação e viver a morte do sentimento. Cito trecho:

(...)
Dei pra maldizer o nosso lar
Pra sujar teu nome
E te humilhar
Pra me vingar a qualquer preço
Te adorando pelo avesso.
Só pra mostrar que ainda sou tua.
(...)

Os rituais instalados na elaboração da separação de um objeto de amor que está
vivo, da mesma forma que os rituais de elaboração do luto por morte física do
ser amado, visam à preservação do que está vivo, mas auxiliam na separação do
que morreu.
Carlos Machado (1999), antropólogo, relata que o impulso que leva os indivíduos ou coletividades a praticar os seus rituais funerários - os quais têm, neste caso, como elemento central, o corpo morto - aponta unicamente para o
“homem vivo”, a sociedade dos vivos. O ritual da morte será, em definitivo, um
ritual de vida. Garantir a boa ida ao companheiro é uma forma de preservar a
paz dos que ficam.
Faz parte do rito de separação de casais, o vai-e-vem, o trazer e mandar embora,
tentativas de manter o outro vivo na consciência até deixá-lo ir de vez. Pensar em
alguém faz parte do processo de esquecer. Voltar àquele mesmo lugar, mandar
uma carta, cantar a canção do encontro inicial, rever as fotos do relacionamento, tudo isso acompanha o processo de separação. Pequenos atos rituais, falas,
gestos dirigidos ao ser amado, formam, no seu conjunto, sistemas que integram
símbolos de elaboração da ruptura de um laço.
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No luto por morte física, a realidade se prova na ausência real do objeto amado que já não existe. No luto de separação entre vivos, em que o objeto não está
nem morto, tampouco necessariamente distante, sou eu quem delibero o “quando” e o “como” acerca de seu desaparecimento em minha consciência. Esse processo é extremamente doloroso e conflitivo, seja na ferida de autoestima, por ter
sido esquecido, ou na constatação de que o outro vive bem sem a sua presença,
ou ainda, no sentimento de culpa e responsabilidade envolvidos na perda, junto
aos sentimentos de alívio e de falta.
Na vivência melancólica, está presente o sentimento de culpa por não ter morrido junto àquilo que morreu, ou com quem morreu, ou ainda, por não ter sido
suficientemente bom, não ter podido evitar a separação. A consciência se divide
entre o sentimento de dever morrer com o objeto de amor e o direito à vida. Para
que se resolva o impasse melancólico é necessário diferenciar o morto do vivo e
recuperar a memória e a dignidade dos bons e maus momentos.
Na separação, há dor também em se apartar do sentimento de amor em si mesmo, além do amor vivido naquele que não está mais presente. Inês
Pedrosa,
autora portuguesa, no romance, Fazes-me falta (2002), relata a história de um
casal que viveu um romance sem concretizar a intimidade sexual. Se dá aqui o
sentimento de separação precoce de lhes ter sido roubada a convivência. Um dos
narradores é a protagonista, uma professora que enveredou pela política e que já
é morta, e o outro, um escritor bem mais velho, porém ainda vivo. O livro percorre o diálogo entre os dois após a morte dela. Uma relação de puro afeto situada entre o amor, a paixão e a amizade, mas que não consuma a intimidade sexual.
Entre perdas e danos, traições, desentendimentos e acertos, o foco do romance é
o amor em todas as suas formas: o amor erótico, o amor de dileção, o amor que é
puro afeto e que tenta se manter vivo às custas da castração de aspectos da identidade dos protagonistas.
Só vivendo sobre a mudança se podia evitar a dor, só contornando a monstruosa perfeição do tempo se podia vencê-lo. Assim pensava, e enganei-me, porque o
tempo não é pensável. Concentrei-me em deixar de ser para poder ser tudo, em
esquecer para dominar a existência. Eu sou o tempo; sou nada, o nada veloz e
imóvel que molda o corpo do tempo. Deixar de ser é ainda acatar as regras implacáveis do ser. Ensina-me uma dor que não passe, que possa fulgir no sulco das
lágrimas quando as lágrimas tiverem secado, que possa deixar um lastro sobre a
mesa em que a minha cabeça pousou, desesperada. Ensina-me a mansidão des-

62

vol02_dialogos_junguianos.indd 62

Diálogos Junguianos - vol. 2, nº 1 / 2017

23/05/17 18:43

Celia Brandão

se desespero onde fervem as alegrias passadas e futuras, o esplendor do êxtase
mortal. Ensina-me a tua morte, que em vida pude apenas surpreender. (Pedrosa, 2002, p. 90).
Os amantes procuram um espaço ideal onde as polaridades amor e dor se neutralizem. O lançar-se na morte ou não concretizar plenamente a relação é uma das
formas ficcionais de tornar o seu amor divino e indestrutível. Na mesma vertente,
a tentativa de postergar o processo de separação e de manter a dor como presença possível está retratada em muitas letras da música popular brasileira. Da mesma forma, está o desejo de “virar a mesa” e acreditar na possibilidade de transformação existente na dor.
A canção Mil lágrimas descreve um ritual de mergulho na dor com destino à transformação e desenvolvimento psíquico.

Mil Lágrimas
Itamar Assunção e Alice Ruiz:

A cada mil lágrimas sai um milagre
Mas se apesar de ser banal
Chorar for inevitável
Sinta o gosto do sal, do sal, do sal
Sinta o gosto do sal, gota a gota, uma a uma
Duas, três, dez, cem mil lágrimas, sinta o milagre
A cada mil lágrimas sai um milagre

A canção propõe um solutio, um processo alquímico de mergulho emocional na
dor como caminho da cura. A possibilidade de elaboração está nas lágrimas, no
gosto de sal da dor. A separação é preparada pela angústia da consciência e continua gerando angústia na consciência. O milagre se dá mediante a recuperação do
prazer e da autoestima, a superação da angústia.
Como disse Inês Pedrosa (2002), não é possível escapar à imponderabilidade do
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tempo, das memórias e da própria história. Eros, como fator de ligação, nos lança no desejo absoluto do “Vou te amar para sempre”. Porém, a ideia do amor eterno supõe o ser eternamente uno e imutável. A negação das próprias contradições e dos limites leva-nos a um falso absoluto. O ego nos seus ideais de unidade,
imortalidade e imobilidade luta contra a dimensão trágica do humano e a tarefa de autoconstrução. O imediatismo contemporâneo e a falta de espaço para a
dor psíquica ameaça retirar dos rituais de união e de separação amorosa o tempo
necessário para a elaboração psíquica. Quando a expectativa e a espera são lesadas ou banidas perde-se o tempo e espaço rituais da elaboração dos afetos.
Entre perdas e danos, juntos ou separados, o que importa é a qualidade do vínculo enquanto durou a vida em comum e após a separação. Mas o inconsciente e
o caráter subversivo do amor atravessam as convenções e injunções sociais, pois
não são domáveis e subvertem até processos judiciais. Na esfera jurídica, debate-se a responsabilidade dos cônjuges na proteção da personalidade do companheiro e da família. Não há hoje unanimidade no Direito de Família quanto ao
julgamento da responsabilidade nos casos de violação dos direitos individuais
dos cônjuges e dos membros da família - “vida, integridade física, honra, liberdade, identidade e privacidade” - como, por exemplo, nos casos de adultério ou de
violência (Silva, 2012, p. 103).
O desequilíbrio verificado em situações-limite onde ocorreu abandono e desrespeito ao cônjuge durante e após a separação não se resolve apenas com a aplicação da lei, seja com ajustes ou indenizações pecuniárias. Um diálogo entre Psicologia e Direito se faz necessário para a mediação da separação conjugal e a
elaboração dos danos afetivos e morais dela advindos.
O momento da separação deve ser abordado como um rito de passagem, oportunidade de revisão de vida em que os sentimentos sejam estes de perda, culpa,
ameaça de autoaniquilamento, baixa autoestima, ressentimento, perda de identidade ou desejo de reparação são apenas fragmentos de uma história que nas
palavras da escritora Inês Pedrosa (2002), servem “a essa obsessão de verdade a
que chamamos amor”.
Não importa o que se ama. Importa a matéria desse amor. As sucessivas camadas de vida que se atiram para dentro desse amor. As palavras são só um princípio – nem sequer o princípio. Porque no amor os princípios, os meios, os fins são
apenas fragmentos de uma história que continua para lá dela, antes e depois do
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sangue breve de uma vida. Tudo serve a essa obsessão de verdade a que chamamos amor. O sujo, a luz, o áspero, o macio, a falha, a persistência. (Pedrosa, 2002,
contracapa)
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arquetipo, mito e imagen en
psicoterapia
Rafael López-Pedraza – archetype, myth
and image in psychotherapy
Margarita Méndez

P

odemos decir que Rafael López-Pedraza fue un hombre que vivió su vida
en consonancia con los arquetipos que lo habitaron. Murió en su casa en
Caracas el 9 de Enero de 2011 de una falla cardíaca, una afección que no le
impidió permanecer extraordinariamente activo los últimos años de su vida. Con
su partida perdimos no sólo a un psicoterapeuta que hizo de su oficio un arte sino
a un maestro y amigo.

Permítanme recordar algunos aspectos de su vida. Rafael López-Pedraza nació el
21 de Diciembre de 1920 en Santa Clara, Cuba y en 1949 se residenció en Caracas,
Venezuela. Viajó a Europa en 1962 y en Londres comenzó análisis con Irene Claremont de Castillejo, una terapia que según él “lo abrió a las emociones”. A Rafael
le gustaba citarla: “La emoción siempre tiene sus raíces en el inconsciente y se
manifiesta en el cuerpo” (Claremont, 1973). Él la admiraba y mostraba una profunda gratitud hacia ella. Por su recomendación Rafael estudió Psicología Analítica en el Instituto C.G. Jung de Zürich a partir de 1963. Llegó a esa ciudad lleno de
emociones muy fuertes las cuales eran apropiadas para trabajar en psicoterapia.
Empezó terapia con James Hillman al día siguiente de llegar y fue una psicoterapia que lo haría sufrir profundas transformaciones psíquicas. En aquel tiempo
Hillman se regía por Carl Alfred Meier, para quién la incubación de la Antigüedad
era la base de la psicoterapia. Para López-Pedraza la terapia debía ser transformadora para ser terapia de verdad y recalcaba: “Para mí la psicoterapia es acerca
de la transformación de la personalidad”. Luego fueron amigos y colaboradores
muchos años.
En Suiza, Rafael López-Pedraza fue residente de la Klinik am Zürichberg y allí trabajó constituyendo su experiencia básica como psicoterapeuta. En nuestro grupo
de supervisión grupal que se prolongó por más de quince años, el Dr. López-Pe-
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draza comentó acerca de un caso de sus años como residente
en la clínica mencionada dirigida por el Dr. Toni Frei en aquellos años sesenta: fue un caso tratado a través del cuerpo, el
cuerpo psíquico (un concepto desarrollado y ampliado por él).
Era una mujer en estado catatónico la cual conoció en el taller de pintura “ella tomaba el lápiz y dibujar una línea de 20
cm aprox. le tomaba de hora y media a dos horas”; mientras lo
hacía Rafael se quedaba con la mirada fija en ella. Frei se preocupó por la salud mental del residente así como por la terapia
que estaba aplicando, sin embargo permitió que Rafael continuara con ésta práctica. A la larga la paciente se habituó a su
presencia, probablemente al sentir simetría con él por el hecho
de estar presente, acompañarla y mirarla hacer su lenta línea.
Al cabo de un tiempo comenzó a moverse y López pudo llevarla a jugar Badminton. Luego, la llevó a una de las pequeñas
dancing parties que organizaba todos los jueves por la tarde
con sus pacientes. Los reunía a bailar, tomaban Coca-cola y
jugos de frutas con algún refrigerio cerca del lago. La paciente comenzó a asistir a medida que iba saliendo lentamente del
estado catatónico. Un día Rafael la sacó a bailar y relataba su
sorpresa cuando, al poner la mano suavemente en la espalda
de la mujer, sintió claramente que a pesar de su inercia exterior, por dentro era como un motor Rolls Royce bullendo de
energía contenida. Esto expresa la forma en la que para el catatónico la energía psíquica se encuentra completamente revertida hacia adentro.

Margarita Méndez
(Venezuela) es Psicólogo
y Analista Junguiano que
ejerce su práctica privada en
Caracas, Venezuela. Trabaja
como analista, profesora y
supervisora en su país y en
grupos en formación en el
extranjero. Su pasión reside
en la integración del cuerpo
y los potenciales curativos de
la psique. Tuvo un contacto
cercano con el Dr. Rafael LópezPedraza y su esposa.
Email:
margmp@gmail.com

Continuaron las terapias de pintura, baile y ejercicio al aire
libre además de las terapias administradas en el hospital y la
paciente siguió su mejoría. Años después López-Pedraza regresó a Zürich y preguntó por ella. El Dr. Frei le contestó que
había sido de alta y se le veía cumpliendo sus labores habituales por las calles de la ciudad. De este ejemplo tomamos el
aprendizaje que existe una psicoterapia de la indirección vía al
cuerpo. Según palabras de RLP: “A una persona en estado de
profunda inconsciencia no se le puede hablar racionalmente
y las terapias de indirección que actúan por repercusión sue-
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len tener mejores efectos” y no sólo en personas muy enfermas. (Méndez, 2010)
En 1969 Hillman y López-Pedraza viajaron a Londres y visitaron el Warburg Institute y la Welcome Library donde se familiarizaron con la tradición hermética. Encontraron los hieroglíficos de Horapollo y el Picatrix, un libro de medicina
talismánica del 1256. A ello le siguieron las lecturas y reuniones en la casa editorial Spring en la calle Autere Zaune de Zürich. Estas reuniones - a las que también
asistieron Adolph Guggenbühl, Patricia Berry y otros importantes junguianos tuvieron una gran carga emocional y dieron origen a la Psicología de los Arquetipos, también llamada Arquetipal, Arquetípica o Arquetipalista.
La forma en la cual López-Pedraza y Hillman vieron “la imagen” – la insistencia de
Rafael de ceñirse a la imagen (“stick to the image”) – y de Hillman de rescatar/salvar
el fenómeno (“saving the phenomena”) ampliaron la comprensión de una psicología que estaba a millas de la psicología junguiana tradicional que giraba alrededor de polaridades y balances. A veces la Psicología Arquetipal ha sido presentada como un catálogo de arquetipos, en cambio, Rafael trataba de ver al arquetipo
dentro de sus límites y también lo comprendió por lo que no era: es decir psicopatía, exceso y titanismo. (Capriles, 2005)
Al culminar su formación en 1974 regresa a Caracas con su esposa Valerie Heron
(quién a partir de entonces fue su editora y correctora) y se dedica a la práctica
privada. Tras su llegada dictó una serie de seminarios de Mitología Clásica Griega en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela (1976-1989)
los cuales tuvieron un gran impacto en la visión de la Psicología Junguiana de
aquellos tiempos. Psiquiatras, psicólogos, escritores, poetas, artistas e intelectuales concurrían a sus cursos masivamente. En 2010 es nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Central de Venezuela, reconociendo su labor de vida,
su obra y los importantes aportes que realizó a la Psicología y al pensamiento contemporáneo. La obra de Rafael López-Pedraza, así como sus conferencias y presentaciones en congresos internacionales, lo hacen ser considerado una de las
mentes reflexivas más importantes de su generación.
Sus obras son Hermes y sus hijos, Ansiedad Cultural, Dionisos en exilio, Artemisa e
Hipólito, Anselm Kiefer: la psicología ‘Después de la catástrofe’, 4 ensayos desde la psicoterapia, Emociones: una lista, Eros y Psique y Sobre héroes y poetas. Rafael comenzó
tardíamente a escribir y fue un apasionado de su labor, fue traducido al Alemán,
Inglés, Portugués e Italiano. Los Lopecinos en Caracas quienes son sus colegas y
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alumnos se han dado a la tarea de mantener vivo su legado y siguen estudiándolo en profundidad. Fue un amante de la buena comida y del buen vino, apreciaba el compartir con amigos a la vez que defendía su privacidad e intimidad. Nos
legó el fruto de una larga vida como analista y autor, así como mentor, maestro y
amigo de todos aquellos que tuvimos la fortuna de estar cerca de él. Se prodigó a
los demás con espléndida generosidad al compartir sus enseñanzas con sus discípulos y analizados que fueron los hijos y las hijas de la vida.
Para él la verdadera importancia de la vida residía en la valoración del vivir psíquico propiciado por la lentitud que permite una auténtica conexión con los
aconteceres del alma en un cuerpo psíquico. Rafael se acercó a la psique humana desde el legado griego, la historia de la cultura y el arte, respecto a este último,
consideraba que la psicología tiene más qué aprender del arte que a la inversa. Se
caracterizó por su respeto hacia el aspecto irracional de las emociones tanto en
la práctica clínica como en sus escritos y en su propia vida. Apreciaba el estudio
de la historia de la psicología profunda y propuso una psicoterapia fundamentada en el criterio de realidad.
Su libro Hermes y sus hijos sorprendió y tuvo eco en la comunidad junguiana
debido a su originalidad y profundidad. Esta obra hizo que muchas personas se
acercaran a la Psicología Junguiana desde perspectivas diversas. Tal fue el caso
del chileno Enrique Pardo, residenciado en Francia, creador y director del grupo
de teatro Pantheatre, quién recuerda aquellos años:
En 1979 compré Hermes y sus hijos en Londres y regresé con las semillas de
Pantheatre en mi maleta. De inmediato comencé a trabajar sobre el libro
de Rafael. Mi primera fantasía era muy ambiciosa: una representación literal sobre Hermes y sus hijos: Pan, Hermafrodita y Príapo. Me focalicé en
Pan y armé el performance “Llamando a Pan” y nuestro grupo comenzó.
…
Sus pasajes sobre el Satyricon de Fellini me ayudaron a entender sus perspectivas asombrosas sobre los aspectos raros, lo extravagantes y friqueantes de Hermes y sus hijos. Dijo que yo pertenecía a la familia latinoamericana Barroca, un parentesco que acepto gustoso, especialmente debido a
su presencia en él. Me introdujo al poeta José Lezama Lima. Uso un lema
que Rafael me señaló:
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‘A horcajadas al borde de la cazuela Barroca – hasta la muerte’
Hoy en día les pido a mis intérpretes, yo mismo incluído, que caigan dentro
de la cazuela Barroca, y que regresen, y cuenten lo que vieron. Hermes y sus
hijos es lectura obligatoria para los artistas que entrenan con nosotros: la
riqueza de sus imágenes, su pensamiento cultural, la preponderancia que le
da a la visión y lógica de Psique. Noto que los jóvenes artistas se dejan tomar
por sus escritos, y para mí esto confirma el valor verdadero de hacer imágenes y de la curiosidad de Psique, pues la figura de Psique fue sin duda la
musa central de Rafael. (Pardo, 2011)

Sin dudas tanto Psique como Pan fueron de los muchos temas mitológicos que
captaron su interés, como se aprecia en éste pasaje del capítulo IV de la referida obra de Rafael López-Pedraza, Una historia de Dryops y el nacimiento de Pan:
El ‘happening’ del eco de Pan en psicoterapia puede constelizar una verdadera epifanía del Dios, que es una de las más vívidas expresiones de la relación psicoterapéutica, similia similibus curantur. Aquí es cuando en verdad
acontece la verdadera simetría, donde está la danza, donde está la verdadera
psicoterapia de Pan. Es una expresión de dos cuerpos danzando al unísono,
una psicoterapia del cuerpo. ¿Estamos en el ámbito psicoide de la psique?
Quizás pero con toda seguridad estamos en el ámbito donde Pan aparece
en una psicoterapia dentro de una especie de danza y a través de movimientos corporales, constelizando una transferencia que le es propia" (López-Pedraza, 1980)

Pan continuó apareciendo aún en uno de sus últimos seminarios, en el cual Rafael
López-Pedraza nos acercó de manera conmovedora a la pintura El desollamiento
de Marsyas (1570-1576) de Tiziano, en el cual el sátiro es desollado al perder una
competencia musical con Apolo. Fue el castigo por haber sido presuntuoso hacia
un dios pero también una imagen dionisíaca que lo tocó en su vejez, para él hay
que tener cierta edad para incorporar a Dionisos sin que éste nos destruya. Rafael
comentó muchas veces que no quería que nada le robara su muerte, y así fue, la
esperó en profundo contacto con sus propias emociones e imágenes, lo que le
permitió dejar esta vida en resonancia con Psique.
Un día le pregunté porque había regresado a Venezuela cuándo ya tenía una práctica clínica consolidada en Europa y me contestó que fue porque llegó el momen-
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to en que hubiese sido capaz de cualquier por un níspero (aromática fruta tropical también llamada sapotilla). Necesitaba al trópico con todas sus fuerzas y al
regresar, Valerie y él compraron un apartamento en la playa con una maravillosa vista al mar. RLP aseveraba que éramos descendientes de la contrarreforma en
su vertiente caribeña, en la que los Jesuítas habían tenido tremenda influencia.
Sus cenizas fueron esparcidas en el Mar Caribe o Mar de las Antillas al que perteneció entrañablemente.
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Religions – conflicting truths? –
contributions from Jung's perspective
Mário Batista Catelli

Resumo

Palavras-chave

São levantados alguns aspectos dos conflitos no interior de
cada religião e entre diferentes religiões, em busca de entendimento desses conflitos para além dos aspectos econômicos,
sociais e políticos. Em seguida buscase evidenciar como as descobertas de Jung oferecem a oportunidade de um novo olhar
para a experiência religiosa, capaz de superar as unilateralidades da superfície.

Religião, experiência, símbolo,
conflito, diálogo

Introdução

C

ada uma das diversas religiões envolve crenças, prescrições comportamentais e rituais, aspectos complementares que formam sua identidade.
Hoje, como em todas as épocas, a adesão do homem religioso a uma igreja contribui para a construção de sua identidade no interior do grupo a que pertence, enquanto parece incompatibilizá-lo com qualquer outra organização religiosa que não a sua.
A inclusão do indivíduo numa organização religiosa propicia união, solidariedade, auxílio recíproco, reconhecimento, expressos em trabalhos sociais, assistenciais, educacionais, de saúde, além de oferecer conforto espiritual. Por outro lado,
carrega um lado sombrio quando predispõe as pessoas a lançarem um olhar julgador para grupos "rivais", que pode situar-se em qualquer ponto de uma gradação que vai do exercício de um saudável senso crítico até a outra extremidade da
linha, uma intolerância feroz e destrutiva.
Serão aqui abordadas algumas questões desafiadoras, extraídas das atitudes reli-
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giosas tradicionais, com vistas a demonstrar de que forma a
abordagem do fenômeno religioso oferecida por Jung, resultante do trabalho de toda uma vida, possui o potencial de lançar a humanidade em outro patamar de evolução.

Pedras e buracos nas estradas das religiões
O alicerce em que se apoia um sistema religioso é, geralmente, a pessoa do fundador, de acordo com escritos aceitos como
sagrados e conteúdos transmitidos por tradição. As escrituras
e a tradição constituem fonte de significados, caminhos espirituais, tesouros de experiências humanas e critérios de ação a
serviço da ordem, contra as forças do caos.

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

Por outro lado, as explicações de cada mundo religioso costumam ser consideradas incontestáveis; suas orientações, infalíveis; suas prescrições, inquestionáveis. Vistas como procedentes do próprio Deus, constituem códigos absolutizados. Podem
servir de fundamento a qualquer outra construção, mas se
acham imunes a questionamentos, de antemão considerados
como frutos do orgulho e rebeldia do homem em sua pretensão
de sobrepor-se às realidades divinas. As tentativas de considerar outras possibilidades costumam desencadear reações apaixonadas, veementes protestos, visceral indignação.
Cada uma das diferentes descrições de Deus, embora possa
reconhecer-se como limitada, pressupõe o acerto de suas formulações, a correlação entre estas e a realidade divina considerada em si mesma. Evocamos, aqui, como exemplo especial, as
imagens de Deus veiculadas nas vertentes religiosas ocidentais.
Deus, embora seja amplamente admitida sua realidade transcendental, sempre é representado de alguma forma: severo e
compassivo, amoroso e irascível, envolvido com os problemas
humanos e capaz de profunda indiferença com os que o esquecem, de vingança contra os que o traem, de amor para os que o
seguem. Ora é visto como acolhedor incondicional, ora como
juiz rigoroso. É o sumo bem e nele não existe maldade, mas tem
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um inimigo que optou pelo mal, cuja presença é tolerada e por vezes parece até
prevalecer sobre a obra divina. De Deus são ditas coisas – claros reflexos de características humanas: que aprecia louvores, que revela suscetibilidade a insultos,
que não esquece ofensas e, ao mesmo tempo, que está sempre pronto a perdoar
a quem se arrepende e a ajudar quem decidiu mudar de vida.
Estes são apenas alguns exemplos de como Deus é representado. Os diferentes
grupos religiosos dão ênfase particular a um determinado conjunto de atributos, mas em todos eles os quadros são paradoxais. As diversas teologias elaboram abordagens extensamente discutidas, a fim de desenhar sistemas capazes de
explicar as contradições como circunstâncias absolutamente necessárias e que
não poderiam se apresentar de modo diverso daquele descrito no próprio corpo
de crenças. Cada religião vive da certeza de que suas representações são as únicas corretas.
É claro que a busca pela profundidade, junto à clareza acerca das limitações da
consciência, é algo que existe em pessoas das mais diferentes crenças. Não é delas
que surgem as guerras religiosas. Estas advêm de um misto de ingenuidade feroz,
temperada com boas intenções, junto a uma disputa por poder, a que sucumbe
até mesmo gente bastante instruída.
O povo que adota uma determinada religião dessa forma excludente considerase escolhido por Deus em meio a todos os outros povos, aos quais tende a olhar
com um misto de indiferença, compaixão, desvalorização, pena, medo, desprezo
ou hostilidade. Acredita-se que os outros necessitam de esclarecimentos, precisam da benevolente oportunidade de, enfim, reconhecerem a verdade (por certo
a nossa). Por vezes, o povo que se julga escolhido acredita realizar a incumbência de extirpar o erro da face da Terra. E o erro mora, evidentemente, nos outros
povos, que recolhem apenas alguns reflexos da verdade, ou professam suas abomináveis crenças falsas, quando não são simplesmente os emissários do inimigo de Deus.
Nas crenças radicais, as definições de bem e de mal são tentadoras por sua simplicidade. O bem se confunde com obedecer às ordens atribuídas a Deus e abster-se das ações por ele proibidas. O mal coincide com a transgressão. Os grupos
rivais se antagonizam porque suas leis não são as mesmas de um para o outro.
Portanto, o povo a que pertencemos é considerado justo porque segue as leis que
consideramos divinas, enquanto que todos os outros são injustos, desencami-
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nhados ou perversos, porque supomos que suas leis não provêm de Deus, como
as nossas.
É fácil perceber que, em tais circunstâncias, há uma identificação da própria religião e de seus partidários com o bem, enquanto que o mal ou, no mínimo, o erro
é projetado sobre os seguidores de outras denominações.
Literalizadas e erigidas como verdades absolutas, as diferentes crenças promovem disputas irreconciliáveis, condenações inapeláveis, cisões que nunca se soldam, feridas que não cicatrizam. Se a nossa verdade vem de Deus, o bem supremo, as verdades concorrentes só podem vir de seu inimigo. Elas são produtos do
mal. Quanto maior a projeção do mal sobre o outro, mais improvável a existência de qualquer forma de relação entre os adeptos de diferentes agremiações, por
vezes muito parecidas, mas em geral intolerantes umas com as outras, tendo em
vista o fato de as semelhanças ameaçarem as distinções que as tornam inconfundíveis, e oferecerem o insuportável risco de perda da identidade.
Por certo houve muitos debates religiosos ao longo da história. Um significativo
número deles, com certeza, consistiu em tentativas de convencimento recíproco.
Ninguém poderia negar que a busca por argumentos confiáveis aguçou os recursos da racionalidade, levou a consciência até perto de seus limites, num considerável esforço por encontrar a verdade, que se pressupunha ao alcance do pensamento lógico.
Se era aceito que a verdade plena podia ser acessada por um raciocínio bem
construído a partir de premissas consideradas válidas, o alto grau de convicção
alcançado em cada um dos sistemas contrários desconsiderava a passionalidade com que os posicionamentos eram defendidos, numa veemência cujas raízes
eram em grande parte inconscientes. Tratava-se nada menos que da sobrevivência e do status de grupos inteiros, ameaçados de dissolução no caso de vigorarem as ideias opostas.
Assim, era essencial derrubar os antagonistas, derrotá-los, se possível com uma
lógica implacável, não raro apoiada pela violência ou pelas armas. Os debates buscavam consenso no interior de grupos já coesos, e serviam para fornecer argumentos capazes de derrubar as posições de grupos inimigos, a fim de derrotá-los.
Pouco diálogo e muito embate.
Nos raros casos em que era reconhecida como uma virtude, a tolerância tendia
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a expressar-se de forma sobranceira. Era uma tolerância concedida a inferiores.
Como a superioridade da própria crença se achava imune a qualquer dúvida, o
julgamento dos diversos sistemas enraizavase em bases inconscientes. Havia,
por certo, consciência da animosidade, mas esta era legitimada com justificativas construídas sobre os alicerces de emoções primitivas que lhes emprestavam validade. Em si, os motivos alegados para os ressentimentos mútuos permaneciam na sombra. Caso viessem à luz, não resistiriam a uma análise serena, ou
então derivariam para processos circulares, em que a rejeição praticada em cada
lado se legitimava diante das agressões vindas do lado contrário.
Tanto isso é verdadeiro que a história conservou os registros de numerosos massacres ocorridos em nome da religião. O problema está longe de se restringir ao
passado, nem pode ser classificado como uma anomalia rara. Ele continua a afetar a história com tal gravidade que todo vislumbre de solução consistente merece a união dos esforços construtivos da sociedade contemporânea. A psicologia
analítica de Carl Gustav Jung põe à nossa disposição um valioso recurso, com
o potencial de nos orientar na busca da tão almejada valorização das diferenças enquanto fachos de luz lançados sobre as diversas facetas de nossa realidade.

Jung e a experiência religiosa
O seguidor de uma religião geralmente a recebeu pronta dos pais ou de outras
figuras importantes em sua vida. Estas, por sua vez, provavelmente a receberam
mediante uma transmissão do mesmo tipo. O acervo de ensinamentos herdados
dessa maneira pode correlacionar-se com experiências individuais, que, em casos
mais raros, foram vividas com especial intensidade, sem que o ego as provocasse
intencionalmente. Os autênticos fundadores de religiões e alguns de seus seguidores tiveram acesso a experiências absolutamente reais para eles, porém nem
sempre possíveis de descrever com precisão, por não haver na linguagem suficientes referências compartilhadas coletivamente. Poderiam ser considerados
loucos, alienados da realidade, se não revelassem uma sabedoria acima de seu
tempo e uma extraordinária capacidade de ajudar os semelhantes a superarem
os próprios problemas.
São indivíduos destacados, que evidenciam ter acesso direto a percepções que
não cabem em nenhuma tradução exata levada a cabo pela linguagem disponível. Já o homem comum chega ao conhecimento mediante o criterioso trabalho
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da ciência, que lida com dados ao alcance dos sentidos e de instrumentos capazes de expandir o campo sensorial, conclusões potencialmente acessíveis a quem
tiver suficiente desejo e empenho para buscá-las. Os dados são trabalhados dentro de uma metodologia também compartilhável, validada pela prática. A ciência
lida com fenômenos verificáveis, não circunscritos à subjetividade. Certo número de verdades científicas coexiste, num mesmo indivíduo, com diretrizes do senso comum, com ideias herdadas culturalmente, que tiveram pouca oportunidade
de passar pelo crivo da verificação. A ciência, entretanto, "não pode estabelecer
uma verdade religiosa. Uma verdade religiosa é essencialmente uma experiência,
não uma opinião. [...] Uma experiência religiosa é absoluta, não pode ser discutida" (Jung, 1989c, §692).
Vivenciar uma experiência dessa natureza carrega um imenso potencial de cura,
o que aponta para o desenvolvimento espiritual – mesmo que seja identificado
por outro nome – como um fator importante da saúde psíquica. Como destaca
Schwartz-Salant, "[...] a cura depende de nos conectarmos com a fonte básica da
existência tal como a podemos conhecer, experiências inefáveis que conduzem
a manifestações simbólicas do Unus Mundus" (pág. 46), da unidade subjacente a
toda a diversidade dos fenômenos.
Mesmo sendo absoluta para quem a teve, a experiência religiosa continua, em
alguns aspectos, fora do alcance da exatidão verbal. Que dizer das crenças desvinculadas de qualquer experiência pessoal? A pretensão de atribuir qualquer valor
absoluto às formulações decorrentes de tais crenças é destituída de sentido, mesmo que sejam afirmações originalmente feitas por quem passou pela experiência
extraordinária, pois sua compreensão implicaria uma vivência análoga por parte do receptor da mensagem. Ainda assim, o discurso religioso original pode persuadir inúmeras pessoas. Nada impede que aceitem com naturalidade o que sentem entender da doutrina recebida. O que se torna injustificável é a pretensão de
impor aos outros como absolutas as afirmações que lhes parecem verdadeiras.
Fazer afirmações absolutas está além do alcance do homem, embora seja
eticamente indispensável que ele dê todo o crédito a sua verdade subjetiva, o que implica admitir que está obrigado a aplicá-la como princípio de
suas ações, em decorrência de sua convicção. Todo julgamento humano,
por maior que seja a convicção subjetiva, está sujeito a erro, em especial os
julgamentos que se referem a assuntos transcendentais (Jung, 1989c §1584).
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Se o próprio testemunho dos sentidos é capaz de gerar interpretações equivocadas, o que dizer das experiências que só podem ser traduzidas mediante analogias? A experiência que não está sujeita às categorias de tempo e espaço, não é
representável verbalmente, por mais sofisticada que a linguagem tenha se tornado, a não ser de maneira incompleta e bastante adaptada às referências coletivas
disponíveis. A adoção de um vocabulário ancorado em experiências amplamente conhecidas permite que elas sejam descritas com bastante precisão, contemplando as sutis distinções familiares a todos, e sejam compartilhadas por meio
de uma comunicação clara. Mas como seria, para uma pessoa dotada do sentido da visão, o desafio de descrever um cenário visual para uma sociedade de
seres inteligentes que tivessem à sua disposição apenas os outros sentidos, mas
não o da vista? Como fariam para imaginar as cores e as leis da perspectiva, por
exemplo? Uma paisagem seria descrita como um conjunto de sabores e perfumes harmoniosos e diferenciados, ou como uma composição musical feita de
sons de diferentes timbres e de ruídos diversos, associados a sensações tácteis e
outras, interligadas todas pelos conceitos permitidos por aquele repertório sensorial limitado. A descrição guardaria certos pontos em comum com a experiência original. Caso as pessoas estivessem cientes das limitações do respectivo vocabulário, sua tentativa de compartilhar descrições poderia mostrar-se, até
certo ponto, bem-sucedida em apontar para o fenômeno original, contudo elas
não teriam a pretensão de havêlo descrito cabalmente e de maneira exata. Já um
seguidor fundamentalista de tal descrição acharia que todos estão obrigados a
acreditar que a mencionada variedade de sons, perfumes, sabores, formas palpáveis, consistências e temperaturas traduz fielmente a experiência de ver a paisagem, relatada por uma pessoa dotada de olhos, mesmo que não façam a menor
ideia do que significa "ver".
Mas continuamos a atribuir às palavras um poder que elas não têm quando se
trata de evocar o que se acha fora de nosso universo perceptual e interpretativo.
Não produzimos Deus por uma palavra mágica ou pela representação de
sua imagem. A palavra ainda é para nós um fetiche, e assumimos que ela
produz a coisa da qual é apenas uma imagem. O que Deus é em si mesmo
ninguém sabe; ao menos eu não sei (Jung, 1989c, §1595).

Para expressar uma experiência transcendente, pode ser usada a metáfora, um
sinal. É uma analogia deliberadamente escolhida para substituir a impossível
descrição objetiva. "Um sinal é sempre menos do que a coisa para a qual apon-
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ta, e um símbolo é sempre mais do que podemos compreender à primeira vista"
(Jung, 1989c, §482).
Quando as representações imagéticas – visuais ou não – se impõem por si mesmas, elas constituem símbolos. O que se encontra fora da consciência não pode
ser por ela descrito, ou não seria inconsciente. No entanto, podemos entrar em
contato com imagens que, de forma espontânea, se formam no limiar entre a
consciência e o inconsciente, como as que aparecem em nossos sonhos ou nas
experiências incognoscíveis. Se a consciência dirigir o foco para si mesma, em
busca do que precede sua atual expressão, a cada vez procurando a raiz de sua
última descoberta, chegará a um ponto limite em seu mergulho: o símbolo.
Sem imagens não poderíamos sequer falar de experiências divinas. Estaríamos totalmente desarticulados. Poderíamos apenas balbuciar "mana", e
mesmo isto seria uma imagem. Como se trata de uma vivência indizível,
a imagem é indispensável. Eu concordaria plenamente com a afirmação:
Deus se aproxima do homem na forma de símbolos. Mas estamos longe de
saber se o símbolo está correto ou não (Jung, 1989c, §1612).

Nessas condições, as imagens são expressões simbólicas, a melhor expressão possível da experiência em dado momento, cujo sentido não é óbvio nem pode ser
esgotado, mas elas oferecem a oportunidade de uma nova exploração, mesmo
que parcial, mediante sua associação espontânea com a rede tecida por outros
símbolos, vivências contemporâneas, memórias individuais, emoções, valores,
experiências pessoais e coletivas, bem como mitos ainda capazes de exercer forte impressão.
Símbolos comuns aos indivíduos de uma sociedade, interligam-se e formam
mitos vivos. "Mitos [...] consistem em símbolos que não foram inventados, mas
aconteceram" (Jung, 1989c, §568), suscitados pelas poderosas forças que pulsam
desde as profundezas da psique. Nenhuma das grandes realizações humanas teria
sido possível sem que um fluxo primordial fertilizasse a consciência com inspiração criativa.
Se São Paulo tivesse sido convencido de que não era mais que um andarilho
tecelão de tapetes, com certeza ele não teria sido ele mesmo. Sua real e significativa vida apoia-se na certeza de ser o mensageiro do Senhor. Você pode
acusá-lo de megalomania, mas sua opinião esmaece diante do testemunho
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da história e do consensus omnium. O mito que tomou posse dele tornou-o algo maior que um simples artesão (Jung, 1989c, §567).

À medida que o símbolo traz para a consciência conteúdos do inconsciente, ele
diz o que tinha a dizer. Ou melhor, a consciência diz o que consegue dizer em
contato com o símbolo. Configurados em camadas da psique já acessíveis à reflexão, os símbolos germinam, florescem, dão seus frutos e sementes, incorporam-se ao conhecido, completam sua função. Porém, quanto mais profundos, quanto
mais próximos das origens e dos movimentos primordiais da psique, mais férteis
se revelam, a ponto de se mostrarem inesgotáveis ao longo das eras.
O que a consciência faz com o símbolo, eis a questão. Ela vai interpretá-lo com
os referenciais que para ela vigoram no momento, provenientes da história pessoal, grupal e social, da cultura e dos valores vigentes, do contexto e da própria
simbologia que está em ação. Faz sentido perguntar se a interpretação está correta? Diferentemente da ciência, que busca a clareza inequívoca na formulação
das hipóteses, o rigor em sua verificação, a precisão e especificidade de suas conclusões, a elevada probabilidade de se realizarem as suas previsões, o símbolo
vem carregado de possibilidades, de ambivalências, mostra-se amplo, abrangente, cheio de vida, mobilizador, contundente mesmo, porém difícil de enquadrar
numa fórmula exata que o traduza por inteiro.
Tratar o símbolo como se as nossas construções a partir dele fossem verdades
científicas é tentador, porque alivia o desconforto ligado à incerteza, cria um conjunto de conclusões prontas e acabadas em torno das quais uma religião pode se
estruturar, uma sociedade pode se organizar e identificar os seus membros.
Mesmo entre os que acreditam em Deus, ninguém o viu como ele é. A fé é mediada por uma imagem simbólica. A exploração do símbolo chega com frequência a
uma descrição de características divinas, tais como o homem as imagina. Se não
houver consciência de que se trata apenas de uma descrição a partir das imagens simbólicas e de sua elaboração pela consciência, a resultante imagem de
Deus é assumida como descrição fiel de Deus. Acontece com frequência a seguinte objeção feita por integrantes de alguma denominação religiosa: "Então você
está dizendo que tudo isto é apenas símbolo"? É algo semelhante a contra-argumentar, diante de alguém que não aceitasse determinada medida para o universo:
“Você está dizendo que o tamanho dele é apenas infinito?” Em vez da expressão
"apenas símbolo", caberia reconhecer que a manifestação simbólica aponta para
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algo muito maior do que qualquer uma de nossas pobres formulações – mesmo
as mais extensas e sofisticadas.
Saber que as imagens de Deus não podem ir além do símbolo, para o homem,
desarma nossa possível prepotência, fonte de tantos conflitos. Dentro delas há
inevitáveis contradições, que nossa razão em vão se empenha em dirimir. Grande parte dos argumentos que construímos para conciliar logicamente os opostos dentro das imagens divinas, embora louváveis pelo engenho, não passam de
malabarismos verbais, simulacros de rigor científico, cuja função é silenciar qualquer tipo de objeção. Por isso é tão importante distinguir experiência religiosa de
elaboração teológica, por maiores que sejam a dedicação e o talento com que ela
se apresente.
Tudo fica ainda mais complexo quando, além de afirmações descritivas, são
incluídos julgamentos acerca de Deus. A pergunta "se Deus é bom, por que permite o mal?" constitui apenas um exemplo de nossa facilidade em assumir como
absolutos os quadros descritivos e os julgamentos que fazemos acerca das imagens que acreditamos serem réplicas fiéis de uma realidade em si mesma.
O que consideramos bom ou mau refere-se a uma experiência humana, que assim
organiza os seus sistemas de valor. Ao proteger os animais de tratamentos capazes de lhes infligir sofrimento, partimos de nossa própria experiência dolorosa
que neles podemos perceber. A compaixão que nos permite imaginar a dor de um
semelhante é capaz, também, de se projetar sobre os animais. Se a dor nos fosse
completamente estranha, não conseguiríamos percebêla no animal e representá-la. Portanto, os conceitos de bem e mal são julgamentos humanos atrelados ao
ponto de vista humano.
[…] o julgamento moral é humano, limitado e sob nenhuma condição
é metafisicamente válido. Dentro desses limites, bem é bem e mal é mal.
Devemos ter a coragem de sustentar nossas convicções. Não podemos imaginar um estado de totalidade […] que seja bem e mal. Está além de nosso
julgamento moral (Jung, 1989c, § 1599).

A tentativa de literalizar a imagem de Deus como summum bonum, para resolver
o problema do mal no mundo, conduz ao absurdo, pois aplica julgamento humano ao que se encontra num nível que antecede e ultrapassa o julgamento humano, e a consequência vem sob a forma de contradições, precariamente soluciona-
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das com certos argumentos, mais cômodos do que válidos. Deus permite o mal
porque respeita o livre arbítrio humano? O argumento teria o mesmo valor em
relação a um pai que deixasse os seus filhos pequenos brincarem com uma arma
carregada, alegando que eles sabem perfeitamente que isto é errado, pois já os
proibiu de fazê-lo. Como se vê, a imagem que pretende corresponder ao ser – que
é transcendental para nós por estar além da experiência e da imaginação humanas – vem, neste caso, associada a um julgamento tipicamente nosso, marcado
pelas vicissitudes humanas. As contradições geradas dessa forma são contornadas por raciocínios capciosos, embora bem intencionados. O mesmo vale para
qualquer outra tentativa de usar o símbolo como uma explicação lógica completa e definitiva.
A tese que pretende descrever um atributo de Deus como o sumo bem, vê o mal
como privação do bem e atribui ao bem e ao mal a condição de realidades em si
mesmas e não de julgamentos. Dessa premissa decorre uma distribuição do bem
e do mal entre Deus e o homem. Se Deus não pode incluir em si mesmo o mal,
este deve caber ao homem.
Se alguém imagina [...] que o mal [...] é apenas a privação do bem (dado por
Deus) por parte de mulheres e homens, então omne bonum a deo et omne
malum ab homine, "todo o bem vem de Deus e todo mal, das pessoas" (Miller, 1987, p. 31) .

A decorrência dessa concepção é uma ruptura entre as imagens de Deus e do
homem, cabendo a este o ônus de carregar tudo o que há de errado e desprezível.
Assim, um ponto de vista religioso, logicamente exigido por um Deus monoteístico que é Summum Bonum, é responsável pelos sentimentos humanos
de vergonha, culpa e ansiedade, sem falar de inferioridade, indignidade e
depressão (Miller, 1987, p. 31).

A imagem de culpado, portador de todo o mal, é insuportável à psique, mesmo
quando isto se transforma numa afirmação consciente, que não pode ser por completo levada a sério e não consegue convencer inteiramente as camadas mais profundas da alma. Então só resta a possibilidade de ver o mal no outro, principalmente aquele cuja suposta perfeição mais parece nos diminuir. Mas esta solução
também não soa totalmente verdadeira, pois existe a consciência – mesmo que
um tanto vaga – de que o outro não pode ser responsabilizado pelo que fazemos.
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Retornamos à ideia de que o mal está em nós. Passamos da projeção à introjeção.
O mesmo ocorre com a ideia do bem, quando este é hipostasiado. Ora projetamos
o bem no outro, exagerando seus méritos e depreciando-nos compensatoriamente, ora o introjetamos, atribuindo-nos méritos excessivos, entrando num processo de inflação egoica. Jung identificou essa dinâmica dentro da relação terapêutica, que se propõe – como um caminho de saúde e integridade – a distinção entre a
autoimagem e o próprio ser, a fim de que, reconhecida como tal, a imagem saia de
suas fixações estereotipadas e recupere o seu saudável estado de fluxo. Enquanto
estiver dominado pelas projeções e introjeções que definem o rumo de seus atos,
não se pode dizer que esteja de fato livre para fazer escolhas.
Na projeção, ele [o paciente] oscila entre um extravagante e patológico
endeusamento do médico, e um desprezo carregado de ódio. Na introjeção,
ele se envolve num autoendeusamento ridículo, ou então em autoflagelação
moral. O engano que ele comete em ambos os casos consiste em atribuir a
uma pessoa os conteúdos do inconsciente coletivo. Dessa maneira, ele faz
de si mesmo ou de seu parceiro um deus ou um diabo. Aqui vemos o efeito
característico do arquétipo: ele toma conta da psique com uma espécie de
força primitiva e a compele a ultrapassar os limites do humano. Isso acarreta exagero, uma atitude pomposa (inflação), perda de livre arbítrio, e entusiasmo tanto para o bem como para o mal (Jung, 1977, §110).

A liberdade pressupõe consciência. Sem ela, as escolhas se revestem de um caráter compulsório. Nossa consciência é sempre relativa, sempre se apoia em processos que se encontram fora dela mesma. Quando a consciência tem clareza de seus
pontos de apoio, estes já fazem parte dela. Numa descida às profundezas da consciência acabaremos sempre chegando a um limite, estaremos perto de pressupostos não examinados e de tendências por nós mesmos desconhecidas. Nunca estamos plenamente conscientes de alguma coisa. Por isso, nossa liberdade nunca é
absoluta. O inconsciente sempre desempenha uma parte significativa em nossas
decisões. "Ninguém, por seu próprio livre arbítrio, pode despir o inconsciente de
seu efetivo poder" (Jung, 1977, §258).
“Livre arbítrio” não é apenas um problema filosoficamente insolúvel, é também um conceito inapropriado em sentido prático, pois raramente encontramos alguém que não seja influenciado e de fato dominado por desejos,
hábitos, impulsos, preconceitos, ressentimentos, e por todo tipo concebível
de complexos (Jung, 1989a, §143).
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Quando confundimos qualquer coisa com a imagem que dela fazemos, a consequência natural é uma cadeia de contradições, de tentativas de solução que conduzem a novos impasses, de tramas que mais nos enredam ao tentarmos destrinchá-las, de pântanos que engolem a quem se debate para deles sair. Tomar a
imagem pela coisa que ela representa é o primeiro passo para muitas patologias
e crises existenciais.
Não há necessidade de desacreditar as imagens que nos convencem, até porque
é impossível a alguém se conduzir em meio às complexidades da vida sem representar para si mesmo a realidade em que vive. O imprescindível – tanto para uma
vida saudável quanto para a integração com a dimensão do transcendente – é
reconhecer qualquer imagem como sendo imagem, portanto necessariamente
limitada. O símbolo que a vivifica é sempre maior do que ela.
Não faz sentido a tentativa de discutir bem e mal no âmbito divino, inalcançável
pelo homem, assim como é diretamente inalcançável a dimensão arquetípica, a
dimensão das forças primordiais organizadoras da realidade observável. Ao ficar
claro que os conceitos de bem e mal dependem de julgamentos humanos, que
podem ser para nós confiáveis em altíssimo grau, ao se desfazer a premissa de que
sejam realidades em si mesmos, desabam os próprios alicerces daquelas construções precárias realizadas sobre o pressuposto de que nossas imagens descrevem
com total exatidão aquilo que se acha fora do nosso alcance.
“Além do bem e do mal” é uma expressão que significa “além das categorias do
julgamento humano” e se refere a um nível da realidade mais amplo do que o
nível da consciência humana. Mas podemos ter o vislumbre dessa possibilidade
de aceitar que nem tudo comporta nossa avaliação e que as bases mais profundas
de nossas experiências não se confundem com as imagens que elas geraram para
a consciência.
É de fato impossível demonstrar a realidade de Deus para alguém, exceto mediante o uso de imagens surgidas espontaneamente ou consagradas
pela tradição, imagens cuja natureza psíquica e efeitos a pessoa de mentalidade ingênua nunca distinguiu de suas incognoscíveis bases metafísicas.
(Jung, 1989b, §558).

Para nos aproximarmos da totalidade – sem, é claro, nunca a abrangermos por
completo – nossa consciência precisa, ao mesmo tempo, reconhecer-se e se trans-
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cender mediante sua abertura ao que lhe dá sustentação estando fora dela, e que
chamamos de inconsciente. A própria palavra “inconsciente” acha-se muito longe
de poder evocar toda a rica fenomenologia a que busca referir-se.
O encontro entre a consciência e o inconsciente precisa assegurar que a luz
que brilha na escuridão não seja apenas compreendida pela escuridão, mas
a compreenda. O filius solis et lunae [filho do sol e da lua] é o símbolo, bem
como um catalisador, da união dos opostos. É o alfa e o ômega do processo,
o mediador e o meio. “Ele tem mil nomes”, dizem os alquimistas, querendo
dizer que a fonte da qual brota o processo de individuação e o alvo para o
qual ele se dirige não tem nome, é inefável (Jung, 1989b, §756).

O inefável, aquilo que é impossível esgotar com a fala, envia seus sinais para a
consciência. O que esta capta é o símbolo. O reconhecimento do caráter simbólico de uma formulação leva à compreensão de que os diferentes símbolos
não implicam diferentes verdades que devem se antagonizar como mutuamente excludentes, mas diferentes expressões, que podem elucidar em certa medida
um mesmo tema, sob diversos ângulos, sem necessariamente decifrá-lo de forma
completa e definitiva.
O símbolo tem força própria por não ser um produto arbitrário da consciência.
Reconhecer o caráter simbólico de uma representação não significa enfraquecê-la ou retirar-lhe credibilidade. Nesse sentido, o reconhecimento e a aceitação das
diferenças ao nível simbólico não é caos, nem confusão, mas lucidez.

Conclusão
Bem distante da realidade é a afirmação – tantas vezes feita – de ser Jung um
místico. Se assim fosse, ele estaria apregoando um sistema alegadamente revelado durante experiências místicas. O posicionamento de Jung, reiteradamente
assumido, é o de um empirista, tanto na hora de se confrontar com suas próprias
vivências, como no trabalho empreendido para compreender seus pacientes e na
forma de estudar a história sob o ponto de vista psicológico.
Embora reconheça a existência de fraudes, conscientes ou inconscientes, a possibilidade de autoenganos, mesmo que bem intencionados, de superstições ou
crendices aceitas apenas por ouvir dizer, está longe de desqualificar todo o tipo
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de experiência relacionada com religião e espiritualidade mediante sua redução a
uma patologia, má fé, equívoco, mecanismo de defesa, e assim por diante. Também não se mostra sectário de qualquer conjunto fechado de crenças.
Ele não propõe uma nova religião, nem uma nova teologia, nem um conjunto
novo de verdades em substituição às que são apregoadas por qualquer um dos sistemas estabelecidos. Ao enfatizar o caráter simbólico das experiências espirituais
– inclusive as mais autênticas – Jung resgata o respeito pelo transcendente, pelo
inefável, que se encontra além de qualquer formulação.
A partir de sua descoberta de que, em religião, mesmo quando há uma incomum
aproximação da "realidade em si mesma", não existe a possibilidade de compartilhar certas experiências a não ser de forma simbólica, já não faz nenhum sentido brigar por formulações de tipo confessional. Jung nos mostra que os símbolos,
embora espontâneos, não são arbitrários; carregam representações, mas não correspondem a nenhum objeto amplamente conhecido. Sua descoberta deixa claro que o caminho, diante das contradições no interior de um sistema de representações religiosas, não pode ser cabalmente decifrado pela atividade da razão,
embora até se requeira o pensamento para cooperar na tarefa de encontrar sentido para o símbolo. É, portanto, insensato qualquer religião entrar em disputa
com as outras em nome da suposta verdade dos próprios símbolos e interpretações, e sob a alegação de falsidade das outras doutrinas.
As consequências das descobertas de Jung seriam: uma convivência inteligente,
aberta, produtiva, com os paradoxos no interior de cada religião; uma coexistência pacífica de diferentes sistemas religiosos convivendo lado a lado; e relações respeitosas entre as religiões, com diálogos enriquecedores e reconhecimento do direito de cada indivíduo buscar o mais profundo significado de sua vida. A
autêntica liberdade religiosa tem como condição esse respeito recíproco, somente possível quando há reconhecimento do caráter simbólico das formulações
dentro de cada crença.
Então, cessam todas as razões para disputas. O diálogo entre as organizações religiosas, além de enriquecê-las, dissolve resistências e preconceitos, abre caminho
para as experiências, ajuda a reconhecer as diferenças sem contudo contrapô-las.
A identidade religiosa não é perdida, mas já não se afirma à base de projeções e
confrontos. É uma condição que nos aproxima cada vez mais das profundezas de
nossa fonte.
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Resumo

Palavras-chave

Este trabalho apresenta dados biográficos de Richard Wilhelm,
destacando a importância de seu trabalho de tradução do I
Ching e seu papel na aproximação da cultura e forma de pensar do Oriente com o Ocidente. Relata sua colaboração com
C. G. Jung e seu valor para o desenvolvimento de conceitos da
Psicologia Analítica.
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individuação

R

ichard Wilhelm nasceu em 10 de maio de 1873, na cidade de Sttutgart,
Alemanha. Seu pai era um pintor de vitrais que faleceu quando ele tinha
nove anos de idade. Foi criado por sua mãe e por sua avó. Na adolescência, sofrendo com o que considerava o ambiente sombrio e limitado de sua escola, tentou se matar, mas comprou um ingrediente errado. Passou mal, com náuseas e palidez e teve um importante sonho, que parece ter sido fundamental para
sua vida:
Sonhei que as sepulturas haviam cedido e crânios e ossos estavam espalhados por toda parte. E era minha tarefa descobrir por que tudo é como é. Eu
comecei a afundar, como em um pântano e meu peito foi oprimido por um
medo mortal. Gradualmente recuperei a consciência plena e percebi que,
depois do meu sonho, nada havia terminado. Eu ainda estava vivo e tinha a
chance de fazer tudo de forma diferente. Um sentimento indescritivelmente suave de ser protegido encheu-me e eu rezei apaixonadamente agradecendo a Deus por me dar a chance de levar uma vida nova e cheia de significado, pedindo-Lhe a força para seguir adiante. Comecei a colocar tudo ao
redor de mim em ordem. Eu realmente embarquei em uma nova vida. Essa
mudança mais parecia uma conversão, mas mantive essa conversão para
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mim. Permaneci assim livre das formas mortas da piedade convencional. (Wilhelm, 2011)

Em 1891, ingressou na Universidade de Tübingen, onde estudou Teologia, ordenando-se pastor luterano na prestigiada
Stiftskirche, quatro anos depois. Foi vigário em duas paróquias
e conheceu Christoph Blumhardt, antigo clérigo que abandonara o ministério para ingressar na vida política, homem de
espírito livre, que viria a ser seu mentor e com cuja filha favorita, Salome, ele viria a se casar. Em 1899, Wilhelm partiu, pela
Missão Protestante Alemã na Ásia Oriental, para a cidade de
Qingdao, (possessão alemã na China entre 1898 e 1914). Sua
noiva o seguiu e o casamento foi celebrado em 1900, em Xangai. O casal teria quatro filhos, todos nascidos em solo chinês.
A China vivia graves tensões políticas e em 1900 explodiu a
sangrenta Revolta dos Boxers. Na província de Shandong,
onde fica Qingdao, houve uma revolta devido à construção de
uma ferrovia. Soldados alemães intervieram com brutalidade e
Wilhelm foi um dos mediadores da paz. Em 1901, ele inaugurou a Escola Lixian, onde trabalhava com professores chineses,
e posteriormente, uma escola para meninas, onde sua esposa
Salome dava aulas de alemão. Seu trabalho foi destacado e ele
chegou a ser condecorado pela Imperatriz Cixi.
Frente a um mundo tão distinto, a atitude de Richard Wilhelm
foi de profunda humildade, simplicidade e verdadeira religiosidade. Segundo Jung, ele “tinha o dom de ser capaz de ouvir
sem preconceito as revelações de uma mentalidade estrangeira, e de realizar esse milagre de empatia que lhe permitiu
tornar os tesouros intelectuais da China acessíveis à Europa”. (Jung, 1989). Rapidamente ele se adaptou e aprendeu o
chinês, adotando o nome de cortesia Wei Xisheng (êmulo do
sábio) (Yiliang, 2013). Esperava-se que ele formasse uma comunidade cristã na China, mas ele dirá no futuro, com orgulho,
que durante todo o tempo em que lá permaneceu jamais batizou um chinês; sentia que sua missão não era a conversão de
almas, mas sim “viver uma vida simples segundo os princípios
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cristãos; atuar por meio de escolas e hospitais, estar perto das pessoas e se tornar
muito próximo delas”. (Wilhelm, 2011)
Em 1912, a revolução liderada por Sun Yat Sen derrubou a dinastia Qing. A China tornou-se uma república, com o início de profundas mudanças em sua sociedade. Aquela civilização começava a sofrer uma radical, dolorosa e prolongada
transformação:
A revolução foi um evento da maior importância histórica. Era como se o
mundo estivesse acabando diante de nossos olhos. O velho império chinês,
enraizado no pensamento de Confúcio por mais de 2000 anos, havia desmoronado. (Wilhelm, 2011)

Vários antigos sábios chineses deixaram Pequim e foram para o protetorado alemão em busca de segurança. Os velhos homens achavam que a revolução era uma
séria ameaça à preservação de seu conhecimento milenar. Nessa época Wilhelm
teve um sonho:
Um velho com o olhar amigável e uma barba branca veio me visitar. Ele se
chamava “Monte Lao” e me ofereceu para me iniciar no segredo das velhas
montanhas. Eu me curvei em reverência e agradeci. Ele então desapareceu e
eu acordei. Poucas semanas depois, um professor veio a Qingdao. Seu nome
era Lao. Seus ancestrais vinham de perto do monte Lao e ele parecia, nos
mínimos detalhes, o sábio que me visitara no sonho. (Wilhelm, 2011)

O mestre Lao Nai Hsuan (1843-1921), conhecedor do I Ching, o antigo livro chinês das mutações, propôs a Wilhelm sua tradução, pois a sabedoria desse livro era
uma tradição que estava se perdendo. Utilizando edições muito antigas em chinês, do século XVII, ele explicava o texto para Wilhelm. Este tomava notas e o traduzia para o alemão. Em seguida, traduzia seu próprio texto para o chinês, sem
os livros, e o mestre comparava onde havia exatidões quanto à forma e conteúdo.
Eles discutiam e refinavam o texto várias vezes e acrescentavam os comentários
mais importantes. Esse processo garantiu que não apenas as palavras, mas também o espírito do texto fossem preservados, o que tornou essa tradução singular, considerada a melhor e a partir da qual foram feitas traduções para diversos
outros idiomas. Esse processo duraria dez anos.
Em 1914, com o começo da 1ª Guerra Mundial, os japoneses atacaram e ocuparam
Qingdao, dando fim à soberania alemã, e as famílias dos europeus tiveram de par-
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tir, assim como o mestre Lao, e o processo de tradução foi interrompido. Richard
Wilhelm permaneceu como coordenador da Cruz Vermelha chinesa, tendo de
lidar com os japoneses e providenciando o sepultamento dos mortos. Viu no I
Ching os sinais de como atravessar esses difíceis dias:
O destino de cada um é como uma tarefa sobre a qual ele deve trabalhar. Se
o destino impõe uma situação trágica para o indivíduo, uma ruptura acontece. A mais pura solução nesse caso é aceitar o próprio destino mesmo se
isso o levar à morte. (Wilhelm, 2011)

No verão de 1920, Wilhelm completou vinte anos de atividade missionária e
retornou para a Alemanha. Fundou, juntamente com o Conde Keyserling, Herman Hesse, Albert Schweitzer e outros, a Escola de Sabedoria em Darmstadt. Ali
ele conheceu Jung. Nesse ínterim, o mestre Lao Nai Hsuan faleceu.
Em 1922, Wilhelm retornou à China, sem a família, para trabalhar como consultor científico na embaixada alemã em Pequim e deu aulas na universidade. Em
1923 foi finalmente publicada a tradução do I Ching para o alemão. Sempre grato
ao mestre Lao, o qual "abriu minha mente para as maravilhas do Livro das Mutações. Sob sua orientação experiente eu vaguei em transe por este mundo estranho, mas familiar“ (Wilhelm, 1991, p.1).
Em 1924, por razões financeiras e pressão da família, fez sua dolorosa despedida
da China, à qual não mais retornaria e que era então um país em profunda transição, de onde emergia um novo mundo, muito distinto daquele que Wilhelm
conhecera poucos anos antes. Ter de retornar à Europa era amargo para ele:
Desse modo, sigo minha vida. Agora devo deixar para trás a China e mergulhar nessa Europa totalmente real, estreita, suja e movimentada e nadar
em suas águas lamacentas. Primeiro, me dá náuseas. Mas tem que ser.
Se a altura espiritual que se alcança no Oriente não dá poder para nadar
nas águas da Europa, então ela não é real. Mas eu acredito que seja real.
(Wilhelm, 2011)

Passou a lecionar História da China e Filosofia Chinesa na universidade de Frankfurt, onde era frequentemente atacado, pois seus textos, muito intuitivos, não
eram considerados científicos. Levantou fundos e criou em 1925 o Instituto China,
com o qual pretendia criar um espaço que “ligasse inseparavelmente o Oriente e
o Ocidente”, compartilhando o conhecimento de ambas as civilizações. Orgulha-
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va-se de seu lado oriental: “É um conforto para mim, que eu como um missionário tenha me convertido ao chinês". (Wilhelm, 2011).
Naquele tempo, de grande tensão política na Europa, no entanto, outros sinais
negativos assomavam:
Encontrei sinais muito estranhos no I Ching. Correspondem a esses tempos
difíceis e à situação em que eu me encontro atualmente. Espero que seja
possível atravessar essa época de forma que as dificuldades gerem frutos em
um nível mais elevado e que apenas marquem uma pausa, antes de novos
progressos espirituais. (Wilhelm, 2011)

Jung e Wilhelm
Após conhecer Wilhelm, Jung o convidou para proferir uma palestra sobre o I
Ching no Clube de Psicologia, em Zurich, em 1923. Logo se tornaram amigos. Dele
disse Jung: “Wilhelm, quando o conheci, parecia completamente chinês, de maneira
exterior, tanto quanto em sua forma de escrever e falar”. (Jung, 1989). Ambos sábios
tinham muitos interesses em comum. Richard Wilhelm conhecia a complexidade da expressão da antiga cultura chinesa e Jung se via à volta com coincidências
impressionantes, o que lhe sugeria a ideia de paralelismo acausal e que mais tarde o levaria a formular o princípio da sincronicidade. Jung já havia estudado o
pensamento oriental, e para ele, a vivência do I Ching permitiria que a qualidade oculta do momento, expressa através do hexagrama, se tornasse legível (Jung,
1987, p.15). Em suas Memórias Sonhos Reflexões, Jung dá uma noção da importância da relação com Wilhelm:
O que ele me contou, a partir de sua riqueza de conhecimento da mentalidade chinesa, esclareceu alguns dos problemas mais difíceis que o inconsciente europeu me tinha proposto. Por outro lado, o que eu tinha para lhe
dizer sobre os resultados de minhas investigações sobre o inconsciente não
o surpreendeu, pois ele reconheceu neles coisas que considerava exclusivas
da tradição filosófica chinesa. (Jung, 1989, p.375)

Richard Wilhelm tem uma impressão similar sobre o amigo psicólogo:
Não é acidente que eu, vindo da China, encontre no Dr Jung um europeu
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com o qual tenho muito em comum. Independentemente de cada um, a
sabedoria chinesa, como os insights do Dr Jung, desceram às profundezas
da psique humana, onde encontraram entidades parecidas, porque ambas
existem. Isso parece provar que a verdade pode ser alcançada de qualquer
ponto de vista, se você escava o suficiente. (Wilhelm, 2011)

Em 1928, enquanto trabalhava em seu Livro Vermelho, com a imagem de um “castelo dourado e bem fortificado”, ele recebe de Wilhelm o manuscrito de um tratado taoista-alquímico intitulado O Segredo da Flor de Ouro, que discorria sobre o
castelo de ouro, o embrião do corpo imortal. Esse fato foi muito significativo para
Jung, e se liga ao encerramento do Livro Vermelho:
O começo do fim veio em 1928, quando Wilhelm me enviou o texto da
"Flor de Ouro", um tratado alquímico. Ali o conteúdo deste livro encontrou seu caminho na atualidade e eu não poderia continuar trabalhando
nele. (Jung, 2009, p.360)

Jung escreveria o comentário a O Segredo da Flor de Ouro (1929), obra em que pela
primeira vez foi discutido o tema das mandalas, tendo ele próprio incluído algumas de sua autoria, sem identificar-se. No mesmo ano, ele escreveu a Wilhelm:
"O destino parece ter-nos dado o papel de dois pilares que sustentam o peso da
ponte entre o Oriente e o Ocidente [...]". (Stein, 2017, p.12)

Doença e morte
Wilhelm foi perdendo suas características chinesas e retomando o gestual e a forma de pensar ocidentais. Segundo Jung, seus sermões já não se diferenciavam em
nada dos convencionais. Os aspectos orientais de sua personalidade foram se tornando cada vez mais inconscientes.
Depois de assistir aos sermões, tentei chamar sua atenção para o perigo
que o ameaçava. Minhas palavras para ele foram: "Meu querido Wilhelm,
por favor, não me leve a mal, mas tenho a sensação de que o Ocidente está
tomando posse de você novamente, e que você está se tornando infiel à sua
missão de transmitir o Oriente para o Ocidente". Ele respondeu: "Acho que
você tem razão, algo aqui está me dominando, mas o que pode ser feito?"
(Jung, 1989, p.376)
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Wilhelm estava hospedado na casa de Jung quando mostrou sinais da doença que
iria matá-lo. Foi hospitalizado e ali mesmo continuava a trabalhar. Sempre ligado
à sua amada China, Wilhelm considerava que "o fato de que estou doente é facilmente compreensível quando se pensa mais profundamente. Não tenho como
estar sadio com minhas conexões com a China, quando ela está tão mal como
agora". (Wilhelm, 2011)
Jung fora visitá-lo e Wilhelm lhe conta seus sonhos:
O que ele me confiou na época confirmou minhas conjecturas. Em seus
sonhos, ele revisitou as intermináveis extensões

de desoladas estepes asiáticas, a China que ele havia deixado para trás. Tateava seu caminho de volta
para o problema que a China lhe havia posto, cuja resposta fora bloqueada
para ele pelo Ocidente. Agora ele estava consciente dessa questão, mas não
tinha sido capaz de encontrar uma solução. (Jung, 1989 p.376)

As conjecturas – de perigo - mencionadas por Jung referiam-se ao fato de sua
consciência chinesa, que preponderava quando ele voltou da Ásia, estar sucumbindo ao espírito europeu e cristão original, tornando inconsciente a parcela
oriental de sua personalidade. Desde o inconsciente, próxima da dimensão corporal, ela voltava a se expressar, sombriamente, por meio da disenteria adquirida na China. Para Jung, "o problema de Wilhelm também pode ser visto como um
conflito entre a consciência e o inconsciente, que em seu caso assumiu a forma de
um choque entre o Ocidente e o Oriente". (Jung, 1989, p.377)
Wilhelm sofreu progressiva perda de peso. Sua doença, tida por amebíase, era na
realidade spru tropical, que não foi diagnosticado à época. Ele faleceu no dia 1º de
março de 1930, e está sepultado no cemitério de Bad Boll. Em seu túmulo há uma
grande esfera travertina, ao redor da qual estão dispostos os oito trigramas do I
Ching, os mesmos que tanto estudou e que versam sobre os ciclos da natureza,
inclusive vida e morte. Sua esposa Salome seria enterrada depois ali.
A importância de Wilhelm para Jung é tal que, em uma palestra proferida em sua
honra, logo após seu falecimento, Jung disse: “Sinto-me na verdade tão enriquecido por ele, que tenho a impressão de ter recebido dele mais do que de qualquer
outra pessoa [...]” (Jung, 1987, p.20). Em 1948, Jung seria convidado para escrever
o prefácio da tradução inglesa do I Ching de Wilhelm.
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Conclusão
Richard Wilhelm foi um importante pensador alemão, cuja capacidade de empatia, atitude de respeito e profunda sensibilidade, permitiram uma tradução do I
Ching que conservou a essência da obra. Isso representou uma verdadeira conexão da forma de pensar do Oriente com a do Ocidente. Sua colaboração com
Jung permitiu também constatar a universalidade de certos fenômenos e propiciou a Jung uma compreensão mais precisa de alguns aspectos do inconsciente europeu, bem como a posterior postulação do princípio da sincronicidade. A
monumental tarefa levada a cabo por Richard Wilhelm foi, do ponto de vista psicológico, representou um conflito do inconsciente com a consciência que levou
ao sacrifício de sua própria vida.
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English version on page 195

La Grande Illusion
Dir.: Jean Renoir
Réalisations d'Art
Cinématographique. França,
1937.
1 DVD 114 minutos

por Emmanoel Fenelon S. Câmara

J

ean Renoir, filho do grande Auguste
Renoir, foi militar e participou de operações na 1ª Grande Guerra. Ferido na perna,
passou a atuar como fotógrafo de reconhecimento aéreo e asseverava que o filme foi inspirando em fatos reais.
Os paradoxos começam com o próprio título do filme, homônimo de um livro do autor
inglês Norman Angell (1910), muito em voga
à época do pré-guerra, que postulava que na
civilização industrial as nações nada tinham
a ganhar com a guerra e que portanto esta
não viria mais a ocorrer. Mesmo se começasse, seria de duração muito curta por ser muito
prejudicial a todos. A Grande Ilusão se transformou então na realidade atroz que desmentiu
de forma catastrófica essa hipótese, porém não
é no aspecto do morticínio e do sofrimento nas
trincheiras que o filme vai focar.
No front aéreo da 1ª Guerra Mundial, dois pilotos franceses, o capitão de Boëldieu (Pierre Fres-
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nay) e o tenente Maréchal (Jean Gabin), são abatidos e capturados pelos alemães. Recebidos de
forma respeitosa e elegante por seus inimigos,
com a proverbial cordialidade e camaradagem
existente entre os aviadores - cavaleiros dos ares,
desenvolve-se entre o oficial alemão von Rauffenstein (Erich von Stroheim) e o capitão de
Boëldieu, ambos de origem aristocrática, uma
cordialidade e identidade que parece superar a
polaridade bélica em que se encontram.
Os aviadores prisioneiros são levados a um
campo de prisioneiros na Alemanha, onde
encontram outros franceses, entre eles o tenente Rosenthal (Marcel Dalio), filho de um banqueiro judeu. Ali podem receber, pelo correio,
alimentos e outros mimos de casa, o que torna a alimentação dos prisioneiros de qualidade
muito superior à dos seus guardiães, obrigados
a refeições de repolho. Têm relativa liberdade,
frente à ordem unida estrita dos alemães.
Após seguidas tentativas de fuga, os aviadores
são finalmente levados a um castelo convertido em prisão, de onde parece impossível fugir.
No comando do castelo reencontram o capitão
von Rauffenstein. A essa altura já se evidenciaram várias identidades e diferenças, não tanto entre alemães e franceses, mas entre pessoas
de diferentes estratos socioculturais. Os projetos de escape vão então requerer maior argúcia e exploração mais profunda das identidades sociais e culturais, chegando a um clímax.
Rosenthal e Maréchal conseguem fugir e se
abrigam na casa da jovem viúva alemã Elsa
(Dita Parlo). A delicadeza da estada dos dois
fugitivos na casa humilde e esvaziada de Elsa é
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um ponto alto do filme. Apresenta-nos a miséria humana da solidão de Elsa, pobre e com
uma filha pequena para criar, com sua grande
mesa vazia, os homens da casa todos mortos
em combate, presentes somente no agora triste retrato de parede. Cientes da miséria dessa família, os dois a ajudam no trabalho pesado do campo, a única e necessária forma de
sobrevivência, quando é esquecida qualquer
consideração de nacionalidade, mesmo o fato
de que os parentes de Elsa foram mortos por
franceses. Assim também floresce a possibilidade do amor, necessidade de sobrevivência do
coração, com a mesma indiferença às adversas
circunstâncias da guerra. O afeto parece ser
um raro fator que supera diferenças e aproxima a compreensão, pois Maréchal, francês,
quando se envolve com Elsa, diz que só então
compreende melhor o idioma alemão...
Chega a hora, no entanto, de os dois militares tentarem voltar a seu país e retomarem
seus postos, e enquanto procuram a fronteira,
os dois personagens comentam que estas são
criadas pelo homem e que não existem fisicamente. Em seguida, guardas de fronteira deixam de
atirar neles por supor que já estão em território suíço, mesmo sem qualquer sinal visível de
fronteira. Afinal, o que é ilusório, o que é real?
Sob essa trama aparentemente simples, no
entanto, transcorre um filme sensível e humano, que procura denunciar os absurdos da
guerra através de seus paradoxos, ao mesmo
tempo em que evidencia outras insuspeitadas
fronteiras, humanas, bem mais rígidas e permanentes do que as ilusórias linhas geográfi-
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cas que separam os países e marcam o curso
da guerra. O conflito armado na verdade é o
pano de fundo para os contrastes culturais, das
nacionalidades e das classes sociais.
O filme é falado em francês, alemão e inglês,
com legendas, recurso pouco comum na época, mas que parece procurar trazer de forma
permanente e para um primeiro plano as diferenças das nacionalidades. Estas são referidas
de forma crítica e jocosa. Os ingleses aparecem vestidos de mulher e um deles pede que se
cante a Marselhesa. Os alemães são retratados
como excessivamente organizados e sistemáticos, por isso previsíveis e facilmente passíveis
de serem confundidos e enganados. Os russos, como uma turba pouco compreensível de
humor instável. Mesmo os franceses não escapam e em uma passagem os personagens discutem com seriedade, preocupação e até revolta
os novos modismos das saias e dos cabelos curtos das mulheres. Também o valor do heroísmo é confrontado quando é feita referência a
um soldado que se tornara herói, mas que isso
não evitou que ele “levasse chifre”.
Os aristocratas se entendem e se identificam,
com um ar fatalista, pois sabem que são uma
classe que está se extinguindo. Têm um entendimento peculiar do senso do dever, sentem-se responsáveis pela sociedade. São soldados
profissionais e compreendem as ações e o valor
um do outro, mesmo quando em confronto. O
filme realça que essa condição não decorre de
poder econômico, pois mesmo o pai banqueiro, os três castelos e os campos de caça não tornam Rosenthal um aristocrata.
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A natureza atávica dessas classes distintas parece demarcar melhor a realidade do que as fronteiras entre os países. Mesmo o morticínio
maciço e irracional não altera isso, sugerindo
que as fronteiras geográficas são mesmo uma
grande ilusão. O homem do século XX, sempre
tão atento ao grande cenário, parece incapaz de
perceber suas contradições em situações mais
sutis. O que traça as fronteiras? As decisões
racionais e políticas ou os vínculos invisíveis de
identidade e afeto, que nem mesmo as trincheiras conseguem separar? Qual é a grande ilusão?
Um filme de guerra em que não há cenas de
combate nem os horrores das trincheiras. Com
uma atmosfera algo sombria e um realismo
cru, ele evoca sentimentos de solidão e solidariedade humana, como se, mais do que lutar
uns contra os outros, precisássemos apoiar-nos uns aos outros.
A Grande Ilusão foi rodado em 1937, quando
os regimes nazifascistas já estavam no poder
e a eclosão de uma nova guerra de grandes
proporções na Europa era iminente. Guarda
um ar quase pueril de esperança no homem,
profundamente comprometida pelos horrores da guerra seguinte, na qual a defesa disso-
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ciada de ideais incendiários e unilaterais permitiram ao homem mostrar uma inesperada e
atroz face animal.
Provavelmente por seu conteúdo conciliatório e pacifista, o filme foi proibido na Alemanha nazista e depois na França ocupada. Suas
cópias foram recolhidas e destruídas, só sendo
possível sua reconstituição posterior em 1958.
Não fosse um esforço de colaboração entre
russos e franceses, a poesia dessa obra-prima
universal, invariavelmente incluída entre os
dez melhores filmes de todos os tempos, simplesmente teria desaparecido para sempre e se
tornado para nós mais uma grande ilusão.

Tudo vai ficar bem
Every Thing Will Be Fine
Dir.: Win Wenders. Roteiro: Bjørn
Olaf Johannessen

Divulgação

O extrato social mais popular, que von Rauffenstein chama de “consequências da revolução francesa”, parece preocupado apenas em
retomar suas vidas, pois sua presença na guerra é acidental, não são soldados por natureza,
mas têm outros ofícios (engenheiro, ator). Promovem uma festa no campo de prisioneiros de
guerra e valorizam os prazeres que o dinheiro
pode trazer, como boa comida e conforto.

Neue Road Movies e Montauk
Productions, Alemanha, Canadá,
França, Suécia, Noruega. 2015.
1 DVD. 118min

por Priscilla Tessicini

E

m 2015, o renomado diretor alemão
Win Wenders retornou à ficção, após
a realização de dois elogiados documentários - Pina e O Sal da Terra - com um
drama intimista e melancólico, filmado em
tecnologia 3D. O filme tem forte impacto
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visual, sendo possível perceber que há grande cuidado e propósito na escolha das cores,
paisagens e nos cenários monocromáticos. A
mudança das estações reflete o estado emocional do protagonista, um escritor em plena
crise criativa. A ideia do diretor, ao utilizar a
técnica, era transportar o público para dentro dos personagens, convidando-o a entrar
“debaixo da pele dos atores”, segundo sua
próprias palavras.
No início do filme, Thomas, um escritor,
(interpretado pelo ator James Franco) encontra-se em uma cabana em busca de inspiração, em meio a um cenário gélido canadense. Em seguida, pega o carro e sai dirigindo.
Uma placa anuncia a aproximação de uma
cidade, “Santa Filomena”. Será ali, naquela localidade, que o destino convocará Thomas e o colocará à prova. O nome da cidade,
tal qual a vida da santa que a designa, anuncia que o sofrimento fará parte da jornada.
Filomena se tornou santa, tendo sido amada
e reverenciada por ter suportado inúmeros
martírios com sua inabalável fé.
Toca o telefone, é Sara, sua companheira.
Thomas não atende, mas o instante de distração o leva a atropelar um trenó que lhe
corta a frente. Assustado, desce e retira com
vida, debaixo do veículo, um menino pequeno. Enquanto o conduz até a casa mais próxima repete-lhe algumas vezes: “Tudo vai
ficar bem”. O escritor o entrega à mãe, Kate
(interpretada pela atriz Charlotte Gainsburg), que pergunta pelo irmão menor. Thomas se surpreende, não havia visto a segunda
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criança sob seu carro. Saem correndo e percebem que havia morrido no acidente. Thomas é então consumido por um intenso sentimento de culpa. Aos poucos, damo-nos
conta de que o gelo é também o território
emocional do protagonista, cuja vida afetiva
encontrava-se embotada já antes do acidente. Ao longo do filme, percebemos que há um
estado de quase incomunicabilidade entre os
personagens, cada qual imerso em seu próprio mundo interior onde há o predomínio da melancolia e da solidão. Thomas não
consegue escrever porque, simbolicamente,
o acesso a seus sentimentos e emoções está
coberto de neve. Trata-se de um homem que
tenta manter seus sentimentos sob controle através de posturas lógicas e racionalizações. Santa Filomena também parece ser a
referência para a personagem Kate, a mãe
mártir e sofredora. Kate passará por intenso sofrimento, procurando alívio para sua
dor através da fé. Percebendo a dificuldade de Thomas, não o culpa e tenta ajudá-lo,
apontando-lhe a fé como caminho. Thomas
a rejeita; é o homem da razão. Kate revela
que se sente culpada por não estar prestando atenção aos filhos quando ocorreu o trágico episódio. Em outro momento, transfere
a culpa para as habilidades literárias de William Faulkner, afirmando que estava lendo
entretidamente um romance seu na ocasião
do acidente. A raiva a leva a rasgar e queimar o livro. No entanto, o desesperado gesto
não pode eliminar o fato de que sua vida se
transformou em um possível drama faulkneriano. Deslocando a raiva para outro escri-
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tor, preserva Thomas e a si própria. No filme, a citação ao escritor americano prêmio
Nobel também é reveladora de sua influência. Se lembrarmos da célebre frase do autor:
“Entre a dor e o nada, escolho a dor”, o caminho para a redenção do protagonista está
delineado. Thomas não escolhe a dor, foge
dela, evitando qualquer situação que possa
abalá-lo emocionalmente, demonstrando,
desse modo, não conhecer esta grande verdade. O eterno conflito entre a fé (Kate) e a
razão (Thomas) se esgueira sob a pele destes personagens. Ambos precisam buscar um
sentido para suas tragédias pessoais. A tessitura emocional do protagonista vai sendo
evidenciada nos diálogos com as mulheres e
também com o pai. A lente paterna é severa; diz que o filho está preso a chavões usando sempre frases prontas que reproduzem
seu modus operandi mecânico e vazio. Thomas é estéril, não pode ter filhos. Estéril é
também sua vida interna, sem emoções que
o tirem da zona de conforto. O acidente é o
elemento catártico que lhe rompe as defesas
e o empurra para dentro, obrigando-o a realizar a temida introversão. Thomas, que não
estava familiarizado com seu próprio universo emocional, cai em depressão e tenta
o suicídio. Após sobreviver à própria morte, começa a escrever utilizando elementos
autobiográficos relativos ao encontro dramático com a família de Santa Filomena. O
acidente o reconduz à fonte da criação literária. A dor reativa-lhe a conexão com o universo simbólico. Seu novo livro, Inverno, em
franca referência ao evento traumático, tor-
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na-se um best-seller. No entanto, apesar de
ter desbloqueado o canal criativo, ainda não
consegue abandonar a postura distanciada e
defensiva nas relações afetivas. O filme traz a
questão do complexo paterno negativo permeando a vida de todos os personagens. De
maneira geral, a figura paterna é ausente ou
inexistente. Os diálogos ácidos entre Thomas e seu distante pai são bastante reveladores. Desde criança, sentiu sobre si o peso
do casamento fracassado dos genitores e
sentia culpa pela infelicidade dos mesmos.
O pai lhe diz que sua mãe era “entediante”.
É possível que a visão paterna tenha exercido influência negativa sobre a vida amorosa
de Thomas, que parece entediado na relação
com as mulheres. São duas as companheiras
que terá ao longo do filme. Com nenhuma
delas sentimos que está realmente conectado. Ana, como Sara, ressente-se do que considera frieza e falta de demonstração afetiva do parceiro e o acusa: “…não há nada que
afete você?”
O menino sobrevivente ao acidente projeta em Thomas a figura de pai e o deseja ao
longo dos doze anos que separam seu novo
encontro com o escritor. Na adolescência,
sua psicóloga aconselha-o a procurá-lo na
tentativa de resolver a obsessão que tem por
ele. No encontro, o adolescente, que havia
lido toda a sua obra, pergunta-lhe, abertamente, se é ele o menino do livro. Thomas
esquiva-se. A postura distanciada e defensiva
de Thomas fere o já adolescente, que lhe diz:
“seus livros não eram bons antes do aciden-
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No decorrer do filme, o escritor se reconcilia
com o pai, que está doente. Quando este lhe
pede para ver o rio, ambos o contemplam,
abraçam-se e o pai chora. A dureza e a rigidez são finalmente dissolvidas pela fragilidade do humano, pela dor compartilhada, pelas
lágrimas que, como as águas do rio, correm
em busca de fluidez emocional. Superado o
distanciamento entre pai e filho, surge novamente o “filho renegado” de Thomas. Diante da insistência do jovem, ele é obrigado a
reaproximar-se e, desta vez, consegue fazê-lo, rompendo com suas barreiras emocionais. Após conversarem, Thomas, finalmente, abraça o rapaz. Em seguida, cada um
segue seu caminho, mas não antes de percebermos que o catártico encontro promoveu uma transformação; fato evidenciado
pelo sorriso que ilumina o rosto de ambos.
Com esse filme, Wenders nos confronta com
uma profunda verdade psicológica: a saída
ao sofrimento humano, muitas vezes, pode
ser alcançada através da expressão e da aceitação dos afetos integrando, desse modo, a
complexidade e a totalidade do universo
emocional humano.
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Wisdom of changes
Richard Wilhelm and
the I Ching
Wisdom of changes – Richard
Wilhelm and the I Ching
Bettina Wilhelm

Divulgação

te…”. Sua afirmação indica que quer ser reconhecido, fazer parte da vida do escritor. Com
sua fala dura, incita-o a dar um significado
à dor que afeta a todos. O jovem estava em
busca de um sentido para sua própria estória
pessoal, uma confirmação de que o trágico
evento não havia trazido apenas sofrimento
mas, também, havia promovido um importante encontro. Mas Thomas não se dá conta
do fato e o adolescente vai embora frustrado.

Filmkinotext, Schwarz Weiss
Filmverleih e Triluna Film.
Switzerland, 2011.
1 DVD, 87min

por Susan Carol Albert

R

ichard Wilhelm (1873-1930) foi um
pastor e educador alemão que em
1900 foi para Qingdao, China, onde
trabalhou por vinte anos. Desenvolveu grande interesse e uma genuína ligação com
o povo e a cultura da China, promovendo
importantes estudos e traduções de obras
antigas chinesas, entre elas o I Ching - o livro
das mutações. Sua neta, filha de seu filho
caçula Walt (1910-1971), Bettina Wilhelm,
não conheceu o avô, falecido vinte anos
antes de seu nascimento e, como cineasta,
resolveu procurar os caminhos trilhados por
ele, dirigindo esse raro documentário sobre
sua vida e obra.
Empreendendo uma viagem de volta a Qingdao, na China contemporânea, Bettina faz
uma retomada cronológica dos passos de
seu avô e, demonstrando certa intimidade
com os costumes e a língua chinesa, vai em
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busca dos locais mais importantes. Encontra, com certa facilidade, vários prédios da
época (começo do século XX), em surpreendente bom estado de conservação: a escola que ele fundou ainda existe e funciona;
o mosteiro que ele visitava ainda está lá; a
igreja, onde ele realizava os cultos, também,
e é inclusive uma importante atração de
Qingdao, hoje uma pujante metrópole de 9
milhões de habitantes.
Entrecortados com as visitas a esses lugares,
Bettina apresenta notas biográficas e trechos do diário inédito de Richard Wilhelm.
Lidos em primeira pessoa, revelam um
humanista, um ser de grande sensibilidade, que se vê frequentemente confrontado
com realidades intensas e por vezes muito penosas. Há desenhos e pequenas pinturas, impressionantes relatos de alguns
sonhos, ricas descrições sobre o povo chinês
e as transformações que aconteciam em seu
país. O diário, de extremo interesse, permanece inédito e a revelação desses trechos é o
ponto forte do documentário.

e Jung. Com a participação de Sonu Shamdasani, é exibido um interessante achado no
Livro Vermelho, demonstrando que as buscas
tanto de Jung como de Wilhelm visavam a
uma mesma realidade em comum.
Pequenas falhas não comprometem o
grande valor do documentário de Bettina
Wilhelm. Falado em inglês, as legendas, em
inglês e francês, são simplificadas e infelizmente não abrangem todo o conteúdo do
áudio, às vezes restringindo a compreensão
do que é mostrado.
Belo, delicado, robusto e às vezes emotivo trabalho que deixa evidente a atitude de
profundo amor, respeito e grande empatia
de Wilhelm para com o povo e a cultura chinesa, o que permitiu que penetrasse a fundo naquele mundo tão distante e diferente e
trouxesse ricos tesouros ao Ocidente. Indispensável para quem deseja conhecer um
pouco mais sobre a vida e a obra de Richard
Wilhelm e sua importante colaboração com
Jung, esse trabalho infelizmente não está disponível no Brasil.

Com a ajuda de especialistas, apresenta-se o
I Ching e seu método de consulta. A tradução para o alemão dessa obra milenar, feita
em conjunto com o mestre Lao Nai Hsuen,
foi uma tarefa de grande complexidade que
consumiu dez anos de trabalhos, resultando
em um texto fiel, que conserva a essência de
seu espírito.
O documentário mostra também os períodos de Wilhelm na Europa e destaca alguns
aspectos da importante colaboração entre ele
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English version on page 202

Esperamos que esse espaço seja fértil em trocas e criatividade, com cartas, informações e assuntos
de interesse. Nesse número, apresentamos algumas das diversas felicitações que recebemos pela iniciativa de Diálogos Junguianos e noticiamos alguns eventos. Sintam-se à vontade para contribuir!

Oitava Junguiando
Eu, ainda que agrônomo, respiro sempre, por herança, o ar carregado dos bons
aromas Junguianos. Impossível não fazer, por essa razão, uma certa analogia
entre a árvore que alimenta o corpo e essa da capa que ajuda na compreensão
da alma. O velho e bom agricultor sabe que a árvore tratada com não me toques,
com excessos, com luxúria, que vive à sombra, enfim, é uma planta bonita, vistosa, mas preguiçosa, pouco produtiva. Tem folhas "brilhosas", mas frutos poucos e
inviáveis. O velho e bom agricultor sabe também que aquela linda árvore da capa,
exposta às vicissitudes da vida, ao estresse natural das estações do tempo, instiga o surgimento da flor. Sabe que o carinho do cuidado íntimo, amigo, faz surgir
o fruto produtivo, viável.
A árvore da capa é destas cultivadas com muito esmero e carinho. Ela é acolhedora e produtiva. É conhecida como oitava turma da SBPA. Frondosa é, ao mesmo
tempo, rústica, adaptada ao fustigar do vento causticante húmido ou seco. Acolhedora da brisa encantada que vem do norte, do sul, de leste e oeste desse nosso
Brasil. Própria de quem muito trabalha, de quem gosta, por simplesmente gostar,
da beleza da psicologia Junguiana.
Pois bem, essa magnífica árvore insiste em oferecer às pessoas, lindos e importantes frutos. Agora acaba de produzir um fruto especial, de sabor intrínseco:
"Diálogos Junguianos", safra vintage "Conexões". Oitava na peneira, oitava peneirando, oitava no namoro, oitava Junguiando.
Edgar Esteves
Santa Rosa-SP, 19 de junho de 2016.

Quero assinalar o lançamento da Revista Diálogos Junguianos pela 8ª Turma de
Analistas da SBPA.
Durante a sua formação, esta turma, talvez pelo fato de serem membros viajantes de fora de São Paulo para sua formação, demonstrou um enorme aproveita-
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mento, uma coesão pedagógica e afetiva extraordinária. Ela expressou o ideal originário da SBPA de formar analistas dentro do seu processo de individuação. Foi
a comunhão com esse ideal, que certamente agora rendeu um dos seus frutos,
sempre reunindo Eros e Logos, com o lançamento no primeiro volume da Revista Diálogos Junguianos.
Pessoalmente, quero elogiar e agradecer o artigo de Mário Catelli, que abre a
revista com a excelente abordagem das obras de Jung, Neumann e a minha própria num relato abrangente e criativo da formação estruturante da ética.
Quero também agradecer a Emmanoel Fenelon Câmara o artigo Dialética e Alteridade que é, sem dúvida, a melhor síntese escrita até hoje sobre a minha vida acadêmica e a minha obra, junto com o livro de Mario Saiz.
A todos eles a minha admiração e os melhores votos para que mais números dos
“Diálogos” continuem a florescer.
Carlos Byington
São Paulo-SP, 20 de junho de 2016.

Thank you very much for your publication - it is a pleasure to read it. Congratulations.
Verena Kast
Zurich, 20 de setembro de 2016.

Carlos Byington e Maria Helena Guerra
em Brasília
No dia 25 de março estiveram em Brasília o Dr. Carlos Byington e a Drª. Maria
Helena Guerra Mandacaru, onde fizeram apresentações para um grupo de analistas junguianos da capital. A Drª. Maria Helena apresentou a instigante palestra O livro vermelho – o drama de amor de C. G. Jung, baseada em seu livro de
mesmo título, no qual ela elabora importantes paralelos de trechos do Livro Vermelho com vivências pessoais amorosas de Jung na época, levantando interessantes hipóteses.
O Dr. Byington, por sua parte, discorreu sobre a Psicologia Simbólica Junguiana,
que ele apresenta em sua obra homônima. Ele falou sobre o quatérnio primário,
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as sete fases da vida e as modalidades de defesas gerando genuíno interesse da
seleta plateia. Um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica
(SBPA), o Dr. Byington em breve vai lançar sua nova obra intitulada Psicopatologia Simbólica Junguiana. A presença desses dois renomados analistas foi de grande importância para a comunidade de analistas junguianos da capital federal.

Leon Bonaventure em Brasília
Esteve em Brasília no dia 3 de fevereiro, em evento promovido pela Associação
Junguiana do Brasil - AJB, o Dr. Léon Bonaventure, um dos pioneiros na análise junguiana no Brasil, ocasião em que proferiu a palestra intitulada Depressão.
O Dr. Léon apresentou uma sensível fala sobre o papel do analista, enfatizando,
dentre outros pontos, o valor da autonomia e originalidade dos insights do analisando. Ele estava acompanhado de sua esposa Jette Bonaventure. Natural da
Bélgica, Léon Bonaventure é doutor em Psicologia e veio para o Brasil em 1967.
Conheceu o trabalho da Drª. Nise da Silveira e se fixou na capital paulista, onde
participou ativamente da formação dos primeiros grupos de analistas junguianos
no Brasil. É autor de Psicologia e vida mística e membro da comissão responsável
pela tradução ao português das obras completas de Jung.

Sonhos na terapia de casal
Será lançado em breve no Brasil o livro Os sonhos na terapia junguiana de casal:
um modelo de análise, de autoria da analista Silvia Pessoa. Nessa obra, ela desenvolve estudos da dinâmica de casal e seu manejo, apresentando um método de
trabalho com os sonhos no contexto da terapia conjugal, fundamentado na obra
de Jung e outros autores da psicologia analítica.
Os sonhos na terapia junguiana de casal:
um modelo de análise
295 páginas
Editora Appris
Lançamento em maio/2017 – São Paulo-SP
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Agenda de eventos

English version on page 205

julho

junho

2017
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09/06
a 16/06

Nature and the Soul: cultivating a partnership with the
wholeness of all
C G. Jung Psychology and spirituality conference
Santa Fe - New Mexico, Estados Unidos

14/06
a 16/06

Twelfth International Conference on The Arts in Society
2017 Special Focus: Gestures That Matter
Pantheon-Sorbonne University, Paris, França

21/06
a 24/06

48th Society for Psychotherapy Research International
Annual Meeting
Toronto, Canadá

22/06
a 25/06

15th Conference of Research in Jung and Analytical
Psychology - Complexity, Creativity, and Action
Key Bridge Marriott, Arlington Virginia – Estados Unidos
Jungian Society for Scholarly Studies

29/06
a 02/07

2017 Annual Meeting, International Society of Political
Psychology
Edinburgh, Escócia, Reino Unido

10/07
a 14/07

27th Congress of the International Association of Individual
Psychology
Minnesota, Estados Unidos

11/07
a 14/07

15th European Congress of Psychology
Amsterdam, Holanda

16/07
a 18/07

2017 Sandplay Intensive – Where Pele Reigns: Elemental
Consciousness in Hawaii
Hilo, Havaí
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Agenda de eventos

17/07
a 21/07

XXII International Congress of Rorschach and Projective Methods
Paris, França

19/07
a 23/07

24th ISST Congress
Destruction and Creation in the Fertile Fields of Sandplay
TherapyKailua-Kona, Havaí

20/07
a 23/07

XXXI Boitatá – O Sentido da Vida
Centro de estudos Boitatá
São José dos Campos-SP, Brasil

22 e 23/07

Second International Workshop
Society for Psychology as the Discipline of Interiority
Toronto, Canadá

23/07
a 27/07

Mérida, Yucatán, México

24/07
a 28/07

8th World Congress for Psychotherapy
Paris, França

27/07
a 30/07

2017 IAJS Conference - – The Spectre of the “Other” in Jungian
Psychology

24/08
a 27/08

XXIV Congresso Nacional AJB
Foz do Iguaçu, Brasil
Associação Junguiana do Brasil - AJB

30/08
a 03/09
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36th Interamerican Congress of Psychology

agosto

Cape Town, África do Sul

20th International Congress International Society for
Psychological and Social Approaches to Psychosis (ISPS)
Liverpool, Reino Unido
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setembro

31/08
a 03/09
01 e 02/09

Santorini, Grécia
Petros M. Nomikos Foundation

VI ERANOIS
São Paulo – SP, Brasil
Conexões Junguianas

07/09
a 09/09

Where is the World Going?

08/09
a 10/09

Holism: Possibilities and Problems – an interdisciplinary
conference
University of Essex, Reino Unido
Centre for Psychoanalytic Studies

08/09
a 11/09
17/09
a 22/09
novembro

Ancient Greece, Modern Psyche Conference

11/11

The Uncertain Future, between Traditional Knowledge and
Scientific Thought
Casa Eranos, Ascona-Moscia, Suíça

47th European Brain and Behaviour Society Meeting
Bilbao, Espanha

1st Pan-African Psychology Congress
Durban, África do Sul

Pan African Psychology Union
Who is my Jung?
Celebrating 40 Years of the Association of Jungian Analysts
Reino Unido
The British Library

a XXIX Moitará
confirmar Campos do Jordão-SP, Brasil

Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica
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Instruções aos autores

English version on page 208

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.

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

110

vol02_dialogos_junguianos.indd 110

Diálogos Junguianos - vol. 2, nº 1 / 2017

23/05/17 18:43

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.
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a publicação. Em nenhum caso o material será devolvido.
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Essential glossary
Dear Reader,
Jung created an extensive theoretical body with solid philosophical bases and developed, together with Freud and then
alone, several concepts that help us to understand the psychic
processes and the dynamics of the unconscious.
Because Jungian Dialogues addresses other areas of knowledge,
different from other periodicals, in this issue we offer a brief
glossary of concepts of essential terms used in analytical psychology, in order to facilitate the understanding of the articles published. We emphasize that the concepts presented are
in no way exhaustive, since they are widely discussed in the
various volumes of Jung's work, nor do we propose definitive
descriptions, since there are variations, interpretations and
amplifications, adopted by the different Jungian schools.
Our intention is to offer a conceptual starting point for those
who are interested in understanding the published articles
in greater depth, and we also recommend complementary
bibliography. Nevertheless, in Jungian psychology, the intellectual concept is insufficient, and the personal and affective dimension, the experience, is necessary to obtain a true
understanding.
At the end of his life, Jung had a dream in which, “instead of
sitting in his study and talking to the great doctors and psychiatrists who used to call on him from all over the world, he was
standing in a public place ad addressing a multitude of people
who were listening to him with rapt attention and understanding what he said.” (Jung, Man and his Symbols, introduction).
He interpreted it as the need to write a book addressed to the
general public. In the spirit of this dream (in which Man and
his symbols was conceived) we offer this glossary.
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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 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.
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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

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 uncon-
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scious, 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
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
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– 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 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
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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
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.
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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.
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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Original article

Amorous encounters
Maria Zelia de Alvarenga

Abstract

Keywords

Amorous Encounters is a text that proposes the existence of
anima and animus structures in all human beings (men and
women), and that these archetypes, in addition to coordinating countless existential coniunctios, promote the best and
greatest of all coniunctio, that is, the inner or subjective marriage with oneself, a process that is fundamental to the consummation of the process of individuation. It describes the
different characteristics of relational love and possible betrayal in these love encounters, as well as the demands arising
from these betrayals: in the matriarchal dynamics of revenge, in the patriarchal justice, in alterity the recognition of the
authorship of the act and responsibility for the consequences
of the feat and finally in the cosmic dynamics the condition
of being responsible for all the acts committed from which
one becomes aware, implying, as a consequence, the demand
for loving understanding of oneself and the other. It describes
the matriarchal and patriarchal dynamics as realities that do
not confer humanity, since this can only occur in the dynamics of alterity (otherness) and cosmic when there is the possibility of achieving the fullness of humanization and the consummation of the process of individuation.

anima-animus, types of love,
dynamics of conscience,
crimes, reparations, soulmaking

D

Freedom is to choose God!(1)

ear friends, thank you for the invitation and the opportunity to be here with
you. Special thanks to Beth Gimael! And, thanks also for the synchronicity
of your event with my current work, which is a book I am writing, in collaboration with several colleagues, on the theme of the soul!

And in relation to my book, I would like to mention another synchronous meeting that also happened! I was inventing the characters who express soul encoun-
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ters, searching for them in myths, in history, in literature, in fairy
tales, which composes the various chapters of "Anima / Animus
of All Times". During this work, I came upon a text by the mason
Sergio Carlos Covello on Teresa D'Ávila and her writings on The
Interior Castle. Suddenly I read the text and I was enchanted. I
really experienced a feeling of being on the right path.
In the text, Covello summarizes Teresa's most famous book,
describing the passage of the saint through her inner abodes,
revealing in between the lines her individuation process, which
she made entirely. Teresa referred to this process of seeking oneself as one by which self-knowledge is attained. The quest is
translated into a long journey where the traveller faces the shadow, in its most uncontrollable manifestations, after which, countless confrontations and passages through the various levels of
the abodes of the symbolic inner castle, the nuptial meeting with
God finally takes place.
Teresa describes this quest as the soul's greatest demand in celebrating her inner marriage. The saint reveals that this coniunctio
represents the great condition of transformation of the individual, resulting in the creation of a new being. Teresa confesses that
the process is long, painful and is achieved through prayer, meditation and introspection.

Maria Zelia de
Alvarenga
(Brazil) is a psychiatrist
and Jungian analyst at the
Brazilian Society of Analytical
Psychology, affiliated with the
International Association for
Analytical Psychology - SBrPA
/ IAAP. Specialist in mythology,
she is the author of Symbolic
Mythology - Structures of the
Psyche and Mystical Regencies,
The Grail: Artur and his knights,
among others. She has a
private practice in São José dos
Campos-SP and coordinates the
Boitatá Studies Group.
Email:
mzalvarenga@gmail.com

Reading the text introduced me further to the experience of
appeasement. I found historical proof, in Teresa D'Ávila's mystical account, that supported by proposition, expressed in the text
that I had been writing recently.
In this text, using Hillman's (1990) framework, I proposed the
condition that all beings be carriers of both archetypal animic
conditions - anima and animus - and that the process of individuation is ultimately the quest for self-knowledge, a condition
which stems from the inner marriage of self to oneself, that is,
between self and the Self. Self-knowledge is realized through
inner coniunctio. Moreover, this coniunctio will result, therefore,
in the emergence of the new Anthropos in each one of us. In this
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text, I count on the collaboration of many, including are Ana Suely Vieira, Célia
Brandão, Iraci Galiás and Nairo de Souza Vargas, Elaine Soria, Ana Maria Cordeiro,
Ana Luisa Ribeiro, Dora Martin e Freitas and many others.
The so-called amorous encounters can have an erotic character, and occur among the
famous characters of history, myth, literature, fairy tales, movies, as well as among
our peers. But, more than that, there are also romantic encounters between brothers,
friends, filial loves, homosexual loves, among others. The most fantastic of all loves
translates, in my opinion, in the encounter of one with oneself.
Among the fraternal, erotic, filial, but always soulful loves, examples include: Abelard and Heloisa, Cleopatra and Marco Antonio, Napoleon and Desiree, Francisco
and Clara, Aphrodite and Ares, Hera and Zeus, Atalanta and Hipômenes, Castor and
Pollux, Eros and Psyche, Helen and Paris, Arthur and Guenívere, Tristan and Isolda,
Pedro de Portugal and Inês de Castro and many others.
The soul meeting is the search to discover what the other has that is different from
me, and encourages the discovery of parts of myself that I do not know! When the
encounter does not encourage soul-searching, what one searches is someone who is
a copy of oneself. The soul encounter enables an individual to deal with his or her
own hypostases! Self-knowledge implies the individual knowing herself as countless hypostases. The more I know, the more hypostases will be incorporated and the
fuller I will know and become.
Pierre Solié (1985), who once visited us at SBrPA (Brazilian Society of Analytical Psychology), wrote a magnificent text called Mitanálise Junguiana, in which he
describes the famous case of Laura and the in-depth analytical process between the
young woman and Pierre. In this book Solié proposes the existence of three types of
amorous encounters.
The first of these, often maddened and tortured, either by the insidious presence
of the phenomenon in all of us, or by competing for the emergence of many other
emotions, he calls it Cannibalistic Love or Devourment. Lovers and lovers are like
devoured parts of one another. They are treated as if they were possessions, reciprocal belongings, with which one can not live without the other. One needs the Other
and vice versa, and the dedication demands the full recognition of the supposed love
between the two. Control and power are present and express the dynamics of matriarchal and patriarchal character. Much more of matriarchal character, because when
betrayal occurs, there is almost always a demand for revenge.

Encounters

vol02_dialogos_junguianos.indd 123

123

23/05/17 18:43

Amorous encounters

The second type of love Solié qualifies as the Love of Caritas and represents the
feeling given to those who need attention, care, affection. Caritas's Love does not
demand recognition of the deed or retribution, but it needs the presence of the other
to exercise. It is the love given by religious in hospitals and also by people who are
employed with voluntary services in institutions for abandoned children, clinics for
the elderly, hospitals, etc. The Other is not necessarily someone specific, but someone who needs love. In being someone specific, it is the love of the friend who cares,
as well as the love of the beloved to the beloved. This type of Love is found in the
dynamics of Alterity or the Heart.
The third type is the Agape Love, or the love of the universal sacred banquet, in
which feelings and care are offered by one individual to many others. Love of the
Sacred Agape dispenses with the presence of the Other, since loving feelings are
exercised by prayers and meditation by those who gather and isolate themselves to
pray for the harmony of humanity. This is certainly the Love of the dynamic of Cosmic consciousness or of the Totality.
In each of these types of love encounters, situations of mistrust, abuse, separation,
betrayal, crime, or any kind of injury that causes the breakdown of relationships can
occur, resulting in the relationship terminating. And then, we are led to ask: how do
the offended people react?
Crime or injury when committed within the Matriarchal dynamics demands revenge.
And thus it will be done by the Furies, goddesses of vengeance of parental bloodshed, who demand that the offense be paid with a similar attitude, where death is
paid with death, that is, an eye for an eye, a tooth for a tooth.
When the crime is committed under the patriarchal dynamics, it calls for justice,
being exercised by legislation established by the canons of the Code. It must be
said, however, that demands for revenge will always be present in the psyche, but
not always explicitly. Let us remember that revenge is a demand of archetypal character, a primordial reality present in all human beings. Awareness of this reality is
therefore fundamental to prevent justice being exercised under the dark shadow of
revenge (Alvarenga, 2012).
A crime, when committed under the dynamics of Alterity, requires recognition
of the action and responsibility for the act committed. Recognizing and confessing the action, assuming responsibility for it, should be public and become reality as a result of the dialogue established between the defendant and the victim or
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between the defendant and the victim's closest relative. Public recognition for the
responsibility of committing the offense against the offended person is a condition
that appeases the psyche of the victim and / or the relative. This recognition and
responsibility does not exclude justice being exercised by the State legal system.
However, it will be carried out provided there is consent by the pairs involved, that
is: victim and executor.
Thus, when a crime is committed against the victim (or his / her relatives) under the
Heart dynamics, that is, alterity dynamics, after the action has been acknowledged
by the offender, who assumes responsibility for the act committed, which is requested, together with judgment of the deed, the offended party then expresses Forgiveness of the other. Exercising pardon for acts of injury implies a relationship exists
between offender and the offended person, whereby recognition and responsibility
have been established. It is important to remember that nothing better appeases an
accusatory discussion than recognition of the action and assuming responsibility for
the deed.
Forgiveness, when authentically exercised, is a phenomenon that stems from a certainty that comes from the depths of one´s being. Forgiveness is not an egoic attitude, but comes from the Self, and thus demands reciprocity between the offender
and the offended, and between the offended and the offender.
The exercise of forgiveness, a historical proposition instituted by Nelson Mandela in promoting a policy of national reconciliation in South Africa, derives from the
philosophical assumption of Ubuntu (2). But most of all, the exercise of forgiveness
implies knowing yourself as part of the community.
Knowing oneself as part of the community means assuming oneself as co-responsible for the injury committed. In this way, exercising forgiveness refers to forgiving
the other and oneself, whether for permitting, competing or omitting oneself in relation to the offence.
The crime when committed under the influence of Cosmic Dynamics (Byington,
1983) or Wholeness implies knowing oneself as kainos Anthropos (Alvarenga, in
press). The greatest crime of this dynamic is to betray the process of individuation
by refusing to journey, by choice, towards the Self. When an injury is practiced by
any individual and the subject becomes aware of the fact, he or she becomes part
of the process and for that is responsible for committing the injury. Awareness of
responsibility for the injury committed makes you a participant in the process since
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the subject and the Universe are One.
Thus, the need to restore harmony is present, and therefore, the subject, who is also
responsible as a participant of the crime, surrenders to the Self, the greater wisdom, and can forgive himself as well as the other, loving himself and the other,
despite the injury caused; by purifying himself from the disharmony that destroys
him, he desires that harmony in the other and in himself be restored. To purify oneself implies taking care of the other within oneself. Thus, when a crime is committed
in this dynamic, what is asked for is Love, Love for the other and for oneself.
Gandhi (1967) proposed and practiced this form of consciousness. When one of his
disciples committed any kind of injury against another, Mahatma suffered, retired
and prayed for the well-being of his disciples: both the offended and offending.
I was recently inspired by this understanding by the assumptions of Ho'oponopono
philosophy (3), although I had read Gandhi's biography over forty years ago.
There are four phrases proposed by Ho'oponopono that demonstrate how to take care
of the other and to participate in the relationship:
I'm sorry; Please forgive me; I love you; Thank you! (4)
In this way, we can see that when we are under the influence of the dynamics of
Alterity, the Heart dynamics, with its assumptions of Recognition of action and
Responsibility for the act committed, we express Forgiveness; when we work for
a greater good and move towards establishing Cosmic or Totality dynamics with
its assumptions of recognizing that we are One; when we assume responsibility for
an injury committed by anyone; when we express Love for another and ourselves,
vibrating and mentalizing the reestablishment of harmony, the phenomena of war,
hunger, violence, the conquest of power and so many other aberrations committed
by the ravages of our primordial, archetypal, inhuman condition, will have really ended!
To reach the fullness of Alterity and the dynamics of the Heart and to journey towards
Cosmic consciousness are conditions that will make us totally human: it requires that
we recognize our actions and take responsibility for the acts committed, we are able
to become detached from possessions, aware that we are perennial, conscious that
we come from and will return to Earth; conscious that we are One with the Self.
The coniunctio with the Self makes us fully human, reconstituting us as the original
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unit, that is, the Anthropos, without the divisions of countless polarities.
The wish for transcendence to become one with the Self, does not mean surpassing our humanity, on the contrary, transcending means overcoming our primordial
archetypal condition to reach the fullness of our human condition, to become the
Anthropos for which we were created, the wholeness of being, without splits and
rages, without the untimeliness of Poseidon, without the revenge of the Furies, without the rigidity of Apollo, without the cunning of Hermes and so many other archetypal conditions that compose us.
The goal of individuation, I understand, is to reach the fullness of humanization,
which implies fully achieving the consciousness dynamics of Cosmic or Totality.
The greatest of all the amorous encounters is that which we establish with the Self
and offers us self-knowledge. It implies the greater coniunctio with the Self.
The goal of the individuation process is to reach the fullness of humanization.
The dynamics that precede the emergence of relational structures - anima-animus imply experiences that are not fully humanizing. They are the dynamics of matriarchal and patriarchal consciousness. These dynamics, however much they have been
lived, suffered, elaborated, have remained over time shrouded with an archetypal
character that does not reach the fullness of humanization.
All of us, governed by these dynamics and under the effects of their dictates, express
behaviors, experience feelings, interpret commands under the slogan of the archetype of the Great Mother and/or the archetype of the Father. When we interpret
these roles as father/mother or as son/daughter, or rather, in both positions (mother x son [daughter]) or in both polarities (father x son [daughter]) we do so clothed
with archetypal characteristics.
These characteristics are revealed by the tonality of the divine. In this way we feel
responsible for the attitudes of our children even when they are already adults, we
feel responsible for the defects, for the genetic diseases, for the intellectually deficit
or gifted as if they were curses and/or virtues with which we endow them with our
will or our Power. Thus, we also feel deserving of the blessings of honor.
It is interesting to note that the deities of all religions are custodians of the same
characteristics of responsibility. The divine are omnipotent, omniscient, omnipresent powers, deserving of sacrifices and offerings.
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When humanity is concerned with reaching the third dynamic of consciousness,
nominated by Byington (1983) as Alterity and by myself as Dynamics of the Heart
(2000), we can consider the condition of it being the possibility of establishing itself
by the standards of humanization.
In this dynamic of the third time of consciousness we become pairs in relationships,
we become dialogical beings, we exchange ideas, denounce the shadow of the other,
and we face our own shadow. In addition, we can listen to and accept the other with
his or her personal characteristics without the neurotic imperiousness of wanting to
turn him or her into someone that we desire. The Other, who is different from oneself, poses no threat to one's own integrity.
The dynamics of alterity makes the humanized relationship possible, since it is reflexive. The relationship permits and supports grievances as well as recognizing the merits that belong to each of the participants in the relationship. In this new dynamic
animus and anima govern the show and the challenges that emerge will always be
frightening because they lack rules, norms and models.
Finally, I suggest that we reflect on the understanding that the characteristics of
soul-making, in both man and woman, to be very different from those of hero making, which is always performed with excellence - Areté (5) asks for recognition, asks
Timé (5), since it always seeks to meet the expectations of the collective, without
which dishonor occurs for the person responsible for the heroic act.
The soul-making, in my view, occurs in two parts.
In first place, when aimed at an objective relational purpose, whether between lovers, or between friends, it is permeated by eros, by love, by demands and desires for
a specific other, chosen amongst many. The soul-making is done to conquer, to meet,
to satisfy the other. The soul -making aims to conquer a tender look, the look of gratitude for feeling cared for, for knowing one is loved.
In the second stage, when directed towards a subjective relational purpose, driven
by one´s own demands, the soul-making is directed towards fully satisfying the
autonomy of being able to know oneself completely with the demands of oneself.
The soul-making, in this sense and in this moment of life, strives to be faithful and
loyal to oneself, conscious that being free implies choosing to journey towards the
Self. The soul-making of a subjective character, is not interested in the honorable
result of public recognition, does not listen to common sense, nor does it under-
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take duties to accomplish tasks. The soul-making of a subjective nature, is faithful
and loyal to oneself, transcends to have in order to be and is dedicated to undertake the process.
When human beings have not yet reached this level of consciousness or this relational pattern, it does not mean that soul-making has not been present. It should be
noted that if we look at the beginnings of civilization, the soul-making has always
been present.
Even in today's times, when we still rehearse the relational experience of the
dynamics of Alterity or Heart, what we observe is great difficulty of lovers-loved
pairs and of friendships to sustain an active, creative relationship. Passions and
crushes happen and over the course of days, weeks, months and years relationships
become routine, sometimes boring, empty of affection. Relations are exhausted
through lack of cultivation.
It is worth remembering the words of Lucius Apuleius, The Golden Ass in which
Aphrodite´s slaves, who punished Psyche when she went in search of Eros, were
called Habit, Restlessness and Sadness! Symbolically, the names of these slaves
reflect the most explicit reasons for loving relationships becoming worn out.
The habitual behavior of partners, a certain expression of detachment and lack of creativity, an explicit attribute of the anima complex, forges a state of restlessness, often
translated by an animus-complex of obsessive tonality. Sadness emerges, announcing the subjective experience of mourning for the coniunctio that has been transformed into separatio.
Concluding: romantic encounters are maintained by continually and constantly exercising relational inventiveness, by cultivating certainties that I am with the other and
the other is with me by choice, and not by obligation. And if it does work out, the
loving encounter will always be filled with moments of joy. Finally, some verses I
wrote in my youth:
I want to be with you, when I can be with you!
I want to be with you, when I can be with myself!
I want to be with you, when you can be with yourself!
I want to be with you, when you can be with me!
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Notes
1. Freedom is to choose God: this is the name of a text that I wrote and presented
in the XVII Moitará in Campos do Jordão-SP on November 21, 22 and 23, 2003, in
which I presented my meeting with a religious figure who taught religious studies
for students at USP Medical School, where I was a student and participated in classes. This occured in 1962, when I was 21 and in the class the religious figure asked
what I understood as freedom. I must have given any answer and she told me, "Freedom is to choose God!" I did not go back to school because I considered the statement a paradox and an inadequate proposition. But the phrase was never forgotten.
Only forty years later, after living, births, suffering, with much joy and many losses,
after much analysis I really knew that Freedom is to choose God! Freedom is choosing to journey towards the Self in my individuation process.
2. Ubuntu is an African philosophy which refers to humanity with others. It is a
broad concept about the essence of the human being and the way he behaves in society. For Africans, Ubuntu is the human capacity to understand, accept and treat the
other well, an idea similar to that of love thy neighbor. Ubuntu means generosity, solidarity, compassion for the needy and the sincere desire for happiness and harmony
among men.
3. Ho'oponopono means "to correct an error" or "to make it right" in the original
Hawaiian language. Traditional Ho'oponopono is part of the Huna healing system,
which is the name that the American businessman / researcher Max Freedom Long
gave to his version of the spiritualism of the ancient peoples of Hawaii. In the Huna
system the Ho'oponopono healing process is interpersonal, requiring the participation of all in the process of reconciliation, problem solving. Ho'oponopono Self
Identity is an intrapersonal process. It was developed by Kahuna Morrnah Nalamaku
Simeona who taught it to several people among them Dr. Ihaleakalá Hew Len.
4. I'm sorry. Forgive me. I love you. I'm grateful. - A summary of the official prayer
of the Ho'oponopono by which one invokes and asks for the purification of the creature before the divinity.
5. Areté and Timé are the two virtues inherent to the heroic condition. Every hero is
endowed with the Areté virtue, which gives him the skills to perform his actions with
excellence and, as a result of this condition he is allowed to receive the honors of the
feat, therefore to receive the Timé, that is, the honorability. When the hero does not
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perform the feat with Areté, he loses the right to Timé and is ashamed of not reaching the expectations of the collective. The hero serves the other!
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Abstract

Keywords

This article aims to articulate some of the issues concerning
the imbalance of I-other affective relationships, encouraging
reflections and considerations on the fear of loneliness and its
consequences for love and marital relationships. It analyzes the
need and idealization of the other, as well as symbiotic and destructive relationships. Finally, it considers approaches to develop relationships of more alterity.

Loneliness, attachment,
symbiosis, idealization,
projection, alterity,
individuation.

Introduction

I

n clinical practice, issues related to loneliness - suffering and problems associated with it – have been and still are the most common complaints by patients,
in addition to relationship problems.

While facing the possibility of solitude, many invest consciously or unconsciously
in destructive and unhappy relationships. In situations involving exacerbated feelings and lack of affection, others alternate between relationships in an indiscriminate way, without analyzing and evaluating their partner in a coherent way. They
coexist with feelings of lovelessness and insecurity and end up hostages, unable to
break off their relationships.
Romantic love is a complex experience that is intrinsically related to the theme of
solitude. When people cannot have a partner to share their existence with, they often
feel empty and experience meaninglessness in life. They often go into depressive
states and want to love and feel loved at any cost.
As seen in the quote from Fraser Boa in the book The Way of the Dream - Marie-Louise Von Franz in conversation with Fraser Boa:
In our time, humanity’s search for knowledge resulted in admirable achievements. Mankind has reached the moon; we make artificial hearts. But ulti-

132

vol02_dialogos_junguianos.indd 132

Diálogos Junguianos - vol. 2, nº 1 / 2017

23/05/17 18:43

mately, what people most expect from life is simply to
love and be loved, and no one has yet been able to figure out what makes a human relationship work. God
has witnessed our attempts. We have created sexual freedom, birth control, bars for singles, online dating, but these external solutions came to nothing. Not
a day goes by without an analyst encountering someone with a broken heart. (von Franz,1988, p.196).

Although issues of affection are not exclusive to women, we
have chosen to emphasize the fear of loneliness and inherent suffering with a greater focus on women's relationships.
The expression “better in bad company than alone” may be associated with submission, passivity and dependence. It was what
usually characterized female behavior until the early twentieth
century. The original expression "better alone than in bad company" did not and still does not represent the truth about the female
profile, despite all of women’s achievements in social and psychological fields.
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In practice, we observe that many women still demonstrate the
same behaviors of the past, although they have gained independence and acceptance of greater sexual freedom. It is common
today to find a surprising number of people, mainly women, living with partners that add absolutely nothing positive to the relationship. In addition, they accept the false illusion of companionship. What leads them to accept such submission and plunge into
a painful and often empty life?
Throughout the twentieth century, Western culture has undergone remarkable changes. There was the passage from the paradigm of modernity, with its certainties and ideas of stability, to
the postmodern paradigm. In this new world, we live with the
complexity of an unstable existence. Changes occur daily and
there are practically no boundaries for communication between
people. This whole range of transformations has provoked a
real "earthquake" in people's values, beliefs and even feelings.
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What happens to amorous relationships with all of these transformations experienced by people?
Many people find it difficult to establish closer ties. Because of this intense process
of transformation, social roles become unclear. Often, it is not known what to expect
from each other in day-to-day life. Lifelong marriages are becoming increasingly
rare, but the idealized image of an unconditionally happy relationship remains in our
culture, which helps to increase the chances of frustration.
Finally, it is worth mentioning that there are two opposing paradoxical aspects. On
the one hand, there is our individuality and the desire to exercise our own personality. On the other, there is the intrinsic need for a relationship with the other, the mirror
that assists us in building our identity. This paradox accompanies us throughout our
lives and is part of the process of individuation. If one of these polarities becomes
hypertrophic, the other tends to weaken and become ill. When the feeling of isolation is extreme and leads to the pain of loneliness and emptiness, the absence of the
other becomes voracious neediness which can result in unreasonable, fanciful and
inadequate attitudes. Or, on the contrary, when the importance of this other becomes
exaggerated in everyday life, there is a tendency to give in to any situation to avoid
being alone.
In human existence, there is the search for the balance between these two
demands. The dysfunctions of affective relationships are the cause of a greater
search for psychotherapy.

Archetypal need for the other
Being alone does not always lead to negative situations. Many people isolate themselves and suffer, but others deal creatively with loss and loneliness. The indiscriminate search for love partners happens because most people cannot stand solitude.
They perceive this experience with a sense of social exclusion, fearing the prejudice.
Many people undergo unhealthy relationships - from a psychological standpoint in order to avoid loneliness, even if the act of rupturing with the relationship means
autonomy. What leads them to try to "escape" from the confrontation?
The need for a relationship is archetypal. The other is the parameter with which we
perceive our own existence. The need to interact and, consequently, have a sense of
belonging to the world is inherent to the human being. The absence of the other, the
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lack of affection and acceptance and the desire for recognition are all frequent motivations for seeking psychotherapy.
It is through the other that we construct our identity, or rather that we become human.
The formation of identity is the result of the interaction of extraordinarily numerous
and complex forces, arising from all the dimensions of the Self constellated during
life. Because the ego is made up of symbols, the symbolic dimension can influence
the child's personality even before it is born. Many characteristics of the ego are projected onto the unborn child through the expectations of the family and the culture
in which it is embedded. It is the other participating in the life of an individual, even
before their concrete existence (Byington, 2008a).
British psychiatrist John Bowlby emphasizes through his attachment theory the
importance of human relations since the beginning of life for the healthy development of the person (Bowlby, 1907-1990). He claims that the tendency to establish
bonds with other individuals is a basic component of human nature, starting from
birth. We can say, then, that the need to establish bonds is archetypal. It describes the
processes by which babies and infants build mental models of themselves and their
parents or carers. It also describes how these models regulate interpersonal feelings
and behaviors throughout life.
Human beings are predisposed to form strong affective bonds with other people
and the central aspect of this disposition lies in establishing a sense of psychological security. When these bonds are threatened or broken, there are emotional disturbances that can manifest themselves in a variety of ways. Gilda F. Montoro states:
When an individual grows up in a psychological environment that lacks the
minimum conditions necessary for a harmonious development of the various systems of behavior, their personality develop along deviant paths and,
over time, become more and more confined to that path, i.e., increasingly
less flexible to change (Montoro, 1994, p.25).

As the attachment is constellated in the development of the person, it determines the
affective bonds with others. In normal and healthy development, attachments initially occur between the child and their parents or caregivers and, later, between adults.
We do know that the development of the individual, or the pursuit of individuality, is very complex. In the long process of differentiation for the construction
of identity and ego-fortification, a lot of interference can occur. We can, howev-
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er, infer that problems related to affective bonds, difficulties in seeking proximity and contact with parents, affective helplessness and lack of a sense of security
can contribute to pathologies. Similarly, affective relationships with a safe attachment from early childhood may probably contribute to the emergence of psychologically healthier adults.
Another significant point that deserves attention is the dialectical question of the
need to feel unique and the need to feel a sense of belonging to the world. Human
beings seek communion and each time they find themselves alone, they feel the
absence of the other and experience solitude. But this experience, often tough and
painful, can also structure its psychic maturing and development.
A well-known myth concerning the communion with the other is that described in
Plato’s Symposium, in the speech by playwright Aristophanes.
He says that in the early days human beings with three double genders in themselves: the hermaphrodite (male/female), the male/male and the female/female.
Every human was a perfect whole. These early humans were so arrogant and powerful that they threatened the gods. Zeus decided that they would be divided in half and
then arranged for their reproduction only through sexual intercourse.
As a consequence of this division, each half felt compelled to look for the old partner, in order to reestablish its totality. When these halves meet, the most extraordinary sensations occur, such as intimacy and love, to such an extent that they feel
comfortable for a new merger. Love, for Aristophanes, is therefore the desire and the
search for the lost half, the search for the former whole, a consequence of the punishment for the hybris in relation to the gods. (Storr, 1996).
English psychiatrist Antony Storr, in his book Solitude, highlights the great force of
this myth. It refers to the idea of a previous unity that once was lost, which leads to
an ongoing search for the other, as a need for completeness. Many symbols in our
culture, with which we live daily, are inspired by this myth: "two halves of an apple",
"two peas in a pod”," the idea of a "soul mate."
Through centuries, the notion that we can attain totality and complete
ourselves by sexually uniting to one another has been the main inspiration in romantic literature and the climax of thousands of novels. There
is enough truth in the myth that almost all of us are still strongly affected by it. Especially in youth, sexual union with beloved ones does bring,
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albeit transiently, the feeling of plenitude that few other experiences can
reproduce (Storr, 1996, p.249)

There is a sense of completeness in relationships of passionate love. An intimate
relationship with the other refers to the onset of intrauterine life, where the baby is
in a symbiotic relationship and lives with his mother as a whole. In the course of
life, as in Plato's myth, we lose the whole. This uncomfortable and instigating separation leads us to the search for the lost half.
In our culture, this half is widely projected outward into the other, into the loving
partner. Based on Jung, we may consider that this other half, which we seek restlessly, is within ourselves. It is the search for totality, the integration of many aspects of
our personality that impels us to individuation.

The enchanted prince – the idealization of the other
Symbolically, the image of the enchanted prince refers to the projection on the idealized other, which would have the function of freeing the person from their dragons: fears, loneliness, helplessness and failures. But it can also represent the fascination with the new, the mystery, the energy of Eros. The reality, however, exposes
the flesh-and-blood companion without glamor. In life as it is, it is necessary to face
the relationship that is available to us. In a personal level, however, we see the persistent fantasy that they will find someone to complete themselves, their soulmate,
someone who might rescue and protect them from the hardships of life. This usually contributes to becoming over-demanding or indiscriminately seeking a partner.
Projection is a psychological phenomenon existing in our daily lives. Jung defines
it as an unconscious, imperceptible and involuntary transference of a psychic and
subjective fact to an external object. (von Franz, 1988, p.9-11). He also maintains
that the outer object probably has characteristics that incite projection. It is as if this
object offered "a hook in which the individual hangs his projection, like a coat on
the hanger." (Von Franz, 1988, 9.10).
The choice of the object – a partner, in this case -- carries non-random projections,
but possibly the image representing the animus or anima. For the woman, the father
is the first "hook" to receive the projection of the animus, while she is still a child,
which happens unconsciously. Then, as the daughter grows and leaves the nest, she
gradually withdraws this projection from the father, directing it to other men, still as
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an unconscious process. The nature of a father-daughter relationship can significantly influence the quality of future relationship with other men, as well as the mother-son relationship, which can influence his relationship with other women.
The projection of the anima and the animus is a natural event that will always occur.
The projection itself is not classified as positive or negative. What is actually taken into account is what the individual does with it. Through the projection, the anima and the animus become visible and a new opportunity of inner knowledge arises.
Sanford on Invisible Partners says that when the anima and the animus are projected onto other people, our perception of them is profoundly altered. The woman
brings to the man the living image of his feminine soul or facet, whereas the man
carries to the woman the living image of her own spirit. (Sanford, 2015, p.18).
For instance, when positive characteristics are projected, they can lead to the overvaluation of the interlocutor and to an excessive, illusory and unrealistic admiration.
(...) the animus in its positive aspects has important functions to perform.
It is the mediator between the unconscious and the conscious, the role
played by the anima in man. If carefully cared for and integrated by the
conscious, it brings to the woman the ability of reflection, self-knowledge
and enjoyment for the things of the spirit (Silveira, 1988, p.98).

The symbol of Prince Charming represents the mysterious, the unknown, and at the
same time, the idea of the new and the development beyond oneself. Kast says, in
respect to this symbol, that "these mysterious strangers fascinate and terrify; they
are representations of the yearning for something entirely different" (Kast, 2011, p.
60). We can associate the image of the Prince with novelty, with change, with the
new vital force and especially with a new relationship with Eros.
However, this projected fantasy can lead to an illusory search. When confronted with reality, it generates permanent dissatisfaction due to the impossibility of
matching the concrete object with the fanciful desire. It can also generate a dangerous disassociation in which Eros remains at an abstract level and real life is devoid
of color and meaning. The projected animus makes it almost impossible to resist
everyday coexistence and causes inevitable disappointment. On the one hand, no
one is good enough; on the other hand, the indiscriminate search for the idealized
partner can throw women in the trap of destructive bonds, which are so common in
everyday relationships. From there, she naively believes that her prince (who turned
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into frog), will change his ways at any time and become a prince again.
It is very important in the process of analysis to be able to distinguish between
the patient's own psychic content and that which is projected onto the other. This
helps to reduce the influence of the emotional charge of projected contents, creating conditions to integrate such contents to the consciousness. Only when there is
the development of consciousness does the distance between the subject and the
object occur. Maturity and attention dedicated to oneself promote the development
of this awareness.
In order to establish the authentic and functional connection to the other, a gradual
withdrawal of these projections is necessary. A relation of otherness can only happen
when we accept the other as it is, in its reality, as naked as possible of mutual projections. Alterity is a term of Latin origin, alter, which means “the other”. It implies
that an individual can put himself in the place of the other, in a relationship based on
dialogue and appreciation of existing differences.
Obviously, this is a long and difficult process, which requires a great deal of sacrifice and patience. Many relationships cannot endure this experience, this dedication
and culminate in disruption or accommodation. This is very common and when it
happens, true intimacy is sacrificed for safety or comfort. With the exercise of otherness, when dialogue becomes possible, one seeks not perfection within the relationship, but the creative interaction that is constantly changing.

When the other is absent
The absence of sentimental ties or the presence of affective emotional need can
result in lack of affection, which triggers the urgency to seek for someone who
can provide it. This often creates the possibility of deep emotional dependence. A
dependence that can instil fear of abandonment and rejection and which makes the
person try to avoid those feelings at any cost. There is the projection in the other
who, from then on, will be in charge of freeing them from their pain and solitude.
This other should make that person happy, saving them from all the anguish and
sadness. In this way, despite suffering, the person will find it difficult to separate
because of dependence.
If the individual does not analyze and assess their partner rationally, they may not
consider important aspects such as common values and goals, character and affini-
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ties. They agree to live with feelings of disaffection and insecurity and end up hostages. They cling to the illusion of having a partner.
The difficulty in breaking off unhappy, sterile or even destructive relationships
reflects old conflicts of the person who submits. As a child, a lot of effort was
required to be loved, protected and valued. With the partner, who symbolizes the
lack, the indifference and even the rejection, they relive experiences that are familiar to them. Any attempt to break off the relationship becomes a risk to revive the
old feeling of abandonment. In this case, the person usually feels paralyzed by fear
and continues to live in an unsatisfying relationship, i.e., in bad company.

Symbiotic relationships
Symbiosis, a concept of biology, describes the association of two living beings for
mutual benefit. In the field of psychology, we can infer that, in the relationship,
each one is favored by the feeling of protection and care, by the valorization, by the
importance, all of which feed narcissistic aspects of the personality. However, what
should be gained, for both a healthy and productive life, can result in the fusion
between partners. They are no longer distinguishable from each other. They do not
differentiate their own ego from the ego of the other. The affective dependence arising from symbiotic aspects is extremely important to understand why many prefer
to insist on poor relationships.
According to Verena Kast, there are phases throughout life in which the individual
experiences symbiosis. Through these phases, there are invariably periods of "separation" and "individuation".
[...] "separation" means to emerge from a relationship characterized by
a fusion, and "individuation" indicates the activities that were acquired
and which depict the individual characteristics that were adopted. (Kast,
2006, p.114)

For instance, a human newborn baby is totally dependent on others. Autonomy is
only made possible as they acquire the skills and abilities to stay alive. The increase
in autonomy comes along with the expansion of consciousness that slowly begins
after birth. Such discrimination and independence are fundamental to the development of identity.
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In young and adult life, it is expected that autonomy is already established and that
the person is able to deal with their independence and individuality. In love relationships during this phase, there is affective and functional interdependence between
partners and the symbiotic aspects tend to appear. This experience is actually expected. When love is genuinely experienced, many things will be achieved as a couple. But at the same time, autonomy between peers, respect for singularities and the
preservation of individuality are indeed necessary. Periods of physical or emotional
detachment, when necessary, can mark moments of a romantic relationship. The couple must have maturity to deal with the ups and downs of their relationship.
Union and separation, attachment and detachment are basic polarities in the development of human consciousness. They occur starting from symbiotic relationships,
with the parts separating themselves from the undifferentiated Whole. This phenomenon occurs throughout the life of the individual, in an extensive process of differentiation. However, when there is an exaggerated attachment to what one already
has, as well as resistance to the detachment which is necessary for change, fixations
and stagnation are formed in the process of individuation (Byington, 2008b, p.79).
In this case, symbiosis undermines the autonomy of partners and the personal
growth of each one. Autonomy presupposes the individual's ability to manage their
lives and promote achievement by themselves, with their own desires, instincts and
opinions. In the symbiotic relationship these aspects, so important for the healthy
development of each partner, are lost or suffocated. In a couple’s life, each partner
feels unable to practice autonomy and their choices are limited to match each other's
expectations. Individuality slowly dissolves into a whole where is no longer possible to distinguish who is who.
In symbiosis, a person merges so completely with another person, group,
country, or any other entity, that any distinction between them seems
unreal. Those who fall into a symbiotic relationship have the feeling that
someone is watching over them, that they are protected and free from the
torture of eternal decision (Kast, 2006, p.109).

Life is dynamic and the process of individuation pushes us toward the path of the
expression of individuality. Great and profound questions about life usually happen
during metanoia. The desire for new experiences instigates the person to seek more
space and it is usually one of the partners who initiates the liberation process. However, changing a symbiotic system that is so ingrained is difficult. Any change is
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perceived by the couple as highly threatening. They feel this threat as a risk of death
due to the personal content that was projected. Often, the desire for freedom is energetically suffocated or the space is sought in a dark way, through betrayals, lies, disguised and hidden behaviors (Esteves, 2013, p. 126).
The alternative to symbiosis, according to Jung, lies in "becoming aware" of one's
own identity; a process that extends throughout the subject's life, the individuation.
It is a process meant for differentiating the identity of subject and object, aiming at
the development of one’s individual personality (Jung, 2012, §856-858).

Submission to destructive relationships - the story
of Bluebeard
It is essential to highlight what is possibly the most complicated point of the subject
under discussion: the dysfunctional and destructive relationships and the existing
subjection in them. This negative aspect can be materialized both in a concrete partner or in the self-destructive aspects of the psyche itself.
Many couples are destructively involved and form the typical sadomasochistic relationship. In this type of relationship, one partner submits to the narcissistic whims of
the other. This submission gradually undermines creative possibilities on the path of
individuality. Even what is in the narcissistic polarity has feelings of dependence and
possession, fact that also makes it hostage to the relationship.
To articulate our reflection on this point it is quite enlightening and interesting to
considerer Bluebeard, by Charles Perrault. The story is described and commented
in the book Women Who Run with the Wolves, by Clarissa Pinkola Estés (1992).
Estés intends to rescue the female instinctive psyche. The tale shows how the female
psyche often becomes hostage to its ingenuity and desires. Romantic fantasies fulfil
women’s dreams, while they wait for a hero who will stay by their side and always
be ready to save them from their troubles.
Besides that, when many women (and also men) constellate a series of narcissistic
relationship in which the complexes involving anima and animus are not developed,
this generates an impoundment of the psychic energy, keeping it stagnated in more
regressive dimensions of the psyche where very primitive feelings and behaviors are
produced. They become hostage to their complexes.
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As Vanda Y. Benedito says while interpreting Schwartz-Salant's considerations in
the book Conjugal Love and Couple Therapy:
The impossibility of living the true personal pattern, through the denial of
the Self, generates anger and envy, which are manifested in feelings such as
"self-hatred, hunger, secret theft and lack of generous warmth..." (Benedito, 1996, p.78).

The Story of Bluebeard:
Bluebeard was a rich and feared aristocrat who possessed a frightening beard which
was so black that appeared to be blue. He repeatedly remarried, and after some time
of conviviality, the wives would disappear mysteriously. No one knew the whereabouts of Bluebeard's wives. Seemingly gentle and seductive, he covered his lovers
with gifts. On one occasion, he approached three sisters. The youngest was charmed,
but initially did not like Bluebeard, she could sense the danger. She was, however,
completely seduced by his charms and told the older sisters, "Well, his beard is not
so blue after all." She ignored her own intuition and married him.
Bluebeard covered her with luxuries. One day he decided to travel and gave his wife
all the keys to the castle. She could use the keys and enter all the rooms, with the
exception of a certain room under any circumstances. The young woman, with the
help of her sisters, decided to disobey her husband. She then discovered the truth
about her partner's terrible nature. In the room, Bluebeard hid the corpses of his successive murdered and quartered wives.
It was imperative to become aware of the unknown room and the dark secret of her
partner. When faced with the truth, she was so frightened that she dropped the key
in a pool of blood. The key then began to shed blood and despite of all attempts to
clean it, she failed.
Bluebeard eventually returned from his journey and discovered the disobedience. He
took her by the hair and said, "Now it's your turn!". At that moment, the instinct for
survival prevailed. Ingenuity was lost with the wife’s discovery so she became astute.
She then asked him to give her some time to prepare for death. It was the needed time
for her brothers, who had already been warned, to arrive and kill Bluebeard.
When women are able to emerge from ingenuity, they bring with themselves, and for themselves, something unexplored. In this case, the wiser
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woman now seeks the help of an inner masculine energy (animus). (...) This
psychic figure has special value because it is invested with qualities that the
upbringing traditionally extirpates from women, with aggressiveness being
one of the most common (Estés, 1992, p.85).

Well, his beard is not so blue after all.
It is interesting to observe that, despite sensing danger, many women engage in predictably destructive relationships. Many even wary of the dangerous nature of their
partners, but prefer to ignore it to avoid facing separation and loneliness. Symbiotic
desires, addictive fantasies, unconditional acceptance and the favors of the surrounding world are harmful and deceptive. They create defenses of denial of reality and
open space for the predator, both internally and externally.
Bluebeard symbolizes a deeply reclusive complex lurking around the
bends of a woman's life, watching, waiting for an opportunity to strike
(Estés, 1992, p.63).

As in the story, there are partners who offer apparent freedom and can deceive many
women. They seduce them with words, gifts, but in fact they are in a relationship of
power and control.
But there is in all of us the instinct for seeking the truth. It is the Self that instigates
us to become conscious of the dark aspects that need to come to light. The young
wife needed to be aware of the unknown room and the dark secret of her partner.
When faced with the truth, she was so frightened that she dropped the key in a pool
of blood. From then on, the key started to shed blood and all attempts of cleaning it
were unsuccessful.
And the key, this tiny symbol of life, suddenly does not stop bleeding, does
not stop crying out that something is wrong. A woman may try to hide in
order to deny the devastation in her life, but the bleeding, the loss of the
energy of life, will continue until she recognizes the real nature of the predator and dominates it (Estés, 1992, p. 74)

By becoming consciously aware of her relationship, the woman experiences two
antagonistic reactions: the fear of leaving and the fear of staying. Even if she tries
to delude herself, there is no way to "clean" what is visible. The woman then stops
being naive and becomes aware of the destructive aspect of her relationship.
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The tale portrays the female subjugated in a sadomasochistic relationship in which
Bluebeard symbolizes the terribly negative animus. This animus attacks the femininity of the woman and distances her from her truest feelings. It takes away her naturalness. She feels like a victim and a hostage, with no way out. In the defensive
symbiotic relationship, it is common for many women to settle and even live the daily terror with aggressive, possessive, jealous, and controlling men. They use physical force to always characterize the difference between the strong (man) and the
frail (woman). Many women, imbued with the natural instinct of family caregivers,
remain attached to these men. Others fear to leave these relationships in fear of loneliness or because they are unable to manage their own lives. The fear of being alone
is often greater than the suffering of living with the oppression of a partner.
It is also important to note that although the tale is usually related to the aspects of
the wounded female, many men are also victims of power/submission relationships.
In relationships, polarities are always present, regardless of gender.
Vanda Y. Benedito comments in her article Marital violence: a paradox to be investigated, that although:
(...) the role of the "sadistic aggressor" has been played by the man, and the
role of the "masochistic victim" by the woman, these roles are not fixed
to the condition of gender, but interchangeable according to the psychic
structuring of each spouse. However, patriarchal culture reinforces certain
patterns of behavior, for example, forms of attachment with masochistic
characteristics in women, and sadistic-aggressive behavior in men (Benedito, 2004, p.208).

Furthermore, we must emphasize that there is an unconscious and pathological complementarity in this type of conjugality. Both the aggressor and the attacked complement each other in a highly destructive process in which the bond of dependence
leads to great psychic suffering for both. Aggressor and victim take turns in a fixed
process whereby:
What dominates the internal world of both personalities is hatred, envy,
hunger for empathy, lack of authentic contact with the psychic whole;
experiences which are organized defensively, taking different forms in the
narcissistic and borderline structures (Benedito, 2004, p.205).

It is necessary to activate the egoic force to neutralize the predatory aspect of her
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psyche - symbolized by the Bluebeard - and to replace ingenuity using the key to
access the consciousness of reality. By doing so, she may endure the confrontation
with her fears and face her Bluebeard. He can be the partner in the relationship, but
he can also be the dark aspects of his personality. Finally, in order to leave the victim position, it is important to find the assertiveness within necessary to break the
cycle of submission. Like the young wife, many women can break away from their
oppressor, despite their fear and insecurity. Those who fail, are held hostage to the
tyrannical and destructive relationship traps. They feel paralyzed, become repetitive,
depressed, afraid of their partners. Many settle in or stay in the relationship to have
a social place and livelihood.
This situation only ends when you can kill your Bluebeard, facing your own complexes. It is important to know that in this confrontation there are gains and losses
and the death of Bluebeard is one of the parts of the process.

Final thoughts
We need the other to devote our feelings with the same intensity or more than the
very empathy derived from the relationship. Such feelings are related to the need to
share emotions, concerns, acceptance. When we do not have an appropriate object
with which we can fulfil our fantasies and feelings of affection, or even when we
cannot share our sorrows and joys, life seems dull and meaningless. This can compromise the connection with the Self. Experiences of loneliness that are awfully deep
can generate voids that resemble feelings of death. When we feel positively linked to
someone, in attachment, we perceive an empathic connection that gives us the feeling of understanding, with the other being in tune with our own feelings and ideas.
On the other hand, it is important to exercise our individuality and autonomy so that
the singularity, which is intrinsic to each one, is realized.
How to balance these forces?
It is important, therefore, to use the concept of otherness proposed by Byington
(1986) to designate the dialectical relationship between self and other. For him, in
the archetype of otherness, we include the archetypes of the anima and the animus.
Practicing the other, through alterity, is to recognize them in their fullness. It means
realizing that the other deserves recognition and respect. More than this, the exercise
of otherness also means accepting yourself by respecting your own individuality.
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In order to have a relationship of otherness, it is necessary to "support"
the perception of the lack and incompleteness within each one, in such
a way as to allow the consciousness of the whole in a differentiated way
(Esteves, 2013, p.41).

What arises, then, is the possibility to exercise freedom at both individual and relationship levels. Without dealing with the lack and the intrinsic solitude of every
human being, one cannot achieve the relation of otherness - with the other, of course,
and especially with oneself. It is a process that requires great moral effort and maturity. Most of the time human relationships are conflictive and competitive. By overcoming the fear of being alone, one can learn to deal with their voids and fill them
in a more creative and emotionally healthy way.
We can conclude that in the process of individuation, the archetypal need of the other and the solitude, which is intrinsic to our individual existence, are fundamental
peculiarities for the development of the personality towards the totality. There is a
natural and strong need for differentiation towards the specific, unique individuality. Fundamentally, the paradoxical impulses prevail: the search for companionship
and the quest for independence and autonomy.
The role of the psychoanalyst should be to assist the patient in the intimate connection with their own soul, helping them to develop self-awareness in order to transform their experiences of solitude into a qualified solitude.
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Separation as a rite of passage
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Abstract

Keywords

The article deals with the separation from an attachment object
as a rite of passage. What matters is the quality of the bond and
its preservation after a loss. Every encounter carries with it the
possibility of separation. Life and death are archetypally intertwined – it is necessary to first learn how to establish bonds in
order to work through a separation. There are several forms
of mourning experienced in this process and, with them, the
human being is individuated in the relationship with the other.

Separation, grief, rite of
passage, individuation,
attachment.

The social transformation of love

F

rom the very beginning of life, we carry with us the conflicts between union
and separation, completeness and incompleteness, security and freedom, life
and death.

We live several separations during our lifetime: relationships that are either fatally interrupted or come to an end when love perishes and, obviously, the prospect of
the inevitable separation from one’s own life caused by death. According to psychoanalyst Igor Caruso, “Birth is already death and love is already separation” (Caruso, 1981, p. 285).
The present article reflects upon mourning the loss of the love object, the separation
of lovers and the experience of death caused by the end of a relationship – subject of
an infinite number of poems, songs, novels, etc. What is inferred here is that, together or apart, what matters is the quality of the bond established while sharing a life in
common and whose effects persist after separation.
This theme – the separation of lovers – presupposes a reflection on the social transformation of love as an archetypal potentiality that accompanies the history of
human society.
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In ancient times, Plato professed an ideal love that was exempt
from carnal desire and simple human pleasures. He contemplated notions of beauty, truth and virtue. Beauty, in platonic terms,
corresponds to the ideal of perfection and excellence, while love
presupposes the search for completeness in the other as well as
the search for truth (Japiassú e Marcondes, 1996).
In the Middle Ages, love was still idealized and dissociations
between body and mind, sacred and profane, identity and love,
formed the basis of relationships established and maintained by
interest agreements between families. Marriage was enshrined
in a structure of feudal bases, in which the woman went from
being a property of the family, i.e., the father, to reclusion in the
indissoluble bond of Catholic marriage under the authority of her
husband. Women who were not submissive to their husbands,
and did not comply to the social roles assigned to them, were
returned to their fathers or feudal lords.
It is evident, therefore, that the history of love follows the history of the family and the transformation of life in common.
In its beginnings, the maintenance of the family structure was
exercised by the principle of lineage that was defined by the
solidarity between descendants of the same ancestor. It has,
since then, come a long way toward consolidating the modern
nuclear family and new forms of marital life emerging from
postmodernity to the present day. Up until the tenth century,
each spouse possessed and controlled their own inheritance in
the marital relationship.
(...) they were not yet merged into a common mass
administered by the husband: (...) in this century, husband and wife each managed their own inheritance,
they bought and sold separately, without the interference of their spouse (ARIÉS, 1981, p. 144).

This way of functioning sought to preserve the traditional family,
maintaining the power of the founder or ancestor for as long as
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possible, and it “gave birth to nineteenth-century traditionalist theories of the great
patriarchal family” (Ariés, 1981, p. 143).
In the seventeenth century, the intimacy between genders undergoes transformations, not only in the expansion or contraction of blood ties” (Duby apud Ariés, 1981,
p.145), but also in the roles played by men and women in family collaborations and
in the form of coexistence. Until then, the family was considered and “placed in the
same plane as God and the King” (Ariés, 1981, p. 141). This deification was given due to the persistence of an old value, which sought to configure the family in
a regimental manner, in line with religious morality that preached the dissociation
between sex and love.
During a secular process, the family environment will increasingly establish itself as
possessing a dynamic of its own, which progressively replaces the “inward-oriented” religious imposition, with an “outward-oriented” process, recognizing the family as a living organism that creates its own values.
In the eighteenth century, the dissociations in the collective ideology of the Enlightenment were due to the primacy of critical rationality, which implied a refusal to all
forms of dogmatism, especially political and religious doctrines, and consequently
to the value of passions in the construction of bonds.
From the period of industrialization onward, the state begins to take on functions
that were originally the family’s. At the same time, psychoanalysis in the nineteenth and twentieth centuries contributes to the foundation of the modern family
which “sanctions the reciprocity of feelings and carnal desires through marriage”
(Roudinesco, 2003, p. 19).
In the 1960s, the insertion of women in the labor market and their achievement of
greater autonomy facilitated the mobility of relationships. The “until death do us
part”, advocated by the Catholic Church, gave way to the “let it be infinite while it
lasts” of Vinicius de Moraes's poem, opposing the idea that a brief relationship necessarily points to a fugacity and superficiality of the bond. The love relationship no
longer embodied the symbol of stability. Union became a result of desire, affection
and choice. In the 1970s, the conflict between marital commitment and autonomy
accompanied the attempt to adapt to new forms of partnership. In Brazil, the decision to separate was no longer put off as it was before, and this change was reflected
in the music of Chico Buarque (1975):
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Trocando em Miúdos [In Detail]
I’ll leave you the Bonfim ribbon
it served me no purpose
But yes I’ll keep the Pixinguinha record
the rest is yours
In detail, you can keep
The leftovers of everything that's called home
The shadows of everything that we were
The traces of love on our sheets
Our best memories (...)

If in the nineteenth century we opted for the maintenance of the marital and family bond, aiming at the preservation of wealth and security in detriment of individual
identity and freedom, in the twenty-first century we risk a certain security in favor of
individual freedom. A variety of marital partnerships have been legally recognized,
resulting in agreements that allow different levels of mutual liberties. In contemporaneity, poly-affective families and other forms of coexistence emerge, meaning that
affection then began to have legal value.
In 2002/2003, article 593 of the Brazilian civil code recognized that kinship may be
natural, civil or of other nature. With this, emerges the recognition of socio-affective
parenting as a criterion for establishing child custody in a separation. Multi-parenting in homoaffective relationships also became recognized by law, even if there is
not a socio-affective coexistence of all of those involved.
At the turn of the millennium, sociologist Zygmunt Bauman (2004) discussed that
love in contemporaneity was included in the mechanisms of consumer society. The
love relationship in postmodernity was characterized by the impulsive fulfillment
of desire at the expense of quality amorous investment. A desire for immediate satisfaction would transform emotional exchange, love, and desire, into an impulsive
consumption of relationships, a kind of consumerist orgy. In this context, the lovers
would be deprived of experiencing the time it takes for the relationship to develop
from desire to love, which involves accepting the other’s time and space, as well as
a lot of generosity and tolerance.
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Thus, one cannot learn to love, just as one cannot learn to die. And one cannot learn the illusory art – nonexistent, though ardently desired – to avoid
its clutches and stay out of the way. When the time comes, love and death
will attack – but you have no idea when that will happen (Bauman, 2004,
p.17.).

After ten years, Bauman uses the term interregnum to refer to the present moment, a
time between “what no longer exists” and “what does not yet exist.” We are living in
a time of uncertainty and social insecurity, of loss of confidence in the State and in
institutions to resolve issues related to human dignity and well-being.
Faced with the complexity of relationships, one can see a desire to recover the security of the past by seeking to solve issues of the affective sphere through a legal
framework and, at the same time, to maintain the autonomy of individuals. According to the philosopher Pascal Bruckner, the challenge today for men and women is
“to love passionately, if possible, to be loved in the same way, but to remain autonomous” (Bruckner, 2013, p. 35-36). Living together today should not be a struggle or a test of one's own limits. We recognize that the value of a relationship is not
determined by its duration or by the type of contract established. Brief and intense
relationships can lead to deep transformations and leave meaningful impressions,
while some long-lasting relationships are diminished by mutual dissatisfaction and
an absence of creativity.
It appears that, in the polarity between burning desire and the durability of love,
there are those who prefer less passion and longer duration and those who prefer the incandescence of fleeting and intense passions. Still, both desire and love
would be threatened to succumb to a great idealization and immediacy if we were
to seek our own salvation through love relationships and elect the other as the sole
responsible for our joys and sorrows, distancing ourselves from the tragic dimension of our own trajectory.
Eros is a relationship with otherness, with mystery, that is, the future,
what is missing in the world that contains everything. The Pathos of love
consists in the insurmountable duality of beings (Levinas apud Bauman,
2004, p. 22).

The banality and lack of social acceptance of losses and failures have intensified in a
society dominated by uncertainty as well as a reactive immediacy to the social impo-

Encounters

vol02_dialogos_junguianos.indd 153

153

23/05/17 18:43

Separation as a rite of passage

sition of “being happy”. From the spiraling quest for immediate success and satisfaction, arises a present demand for the recovery of certain values through the legitimacy of affection when making decisions in the sphere of civil and family rights.
We focus here on lovers going through a separation as an archetypal rite of passage,
a place, in this diverse world, for the pain and depression that arise from a rupture,
as well as a space for the redemption of values that are fundamental to the process
of individuation.

The archetypal experience of separation
The archetypal experience of separation beckons with the threat of death in life from
the earliest moments in our lives. The baby who separates, even if momentarily, from
the mother, can experience this absence almost as if it were a definitive loss. It does
not distinguish, in the symbolic sense, definitive separation from death itself. What
is no longer in its presence is absent from the world. The primitive agony of loss can
also be experienced by the baby as a threat of annihilation of the Self since it has
not yet constructed an inner image of the Self. The first consciousness of separation
is the temporary absence of the mother or caregiver, as if love and death were intertwined in the Self, in its inexorable and archetypal character. The love that unites is
also that which separates: we part in the same way that we one day came together.
In the process of separation, during adulthood, primary anxieties return to consciousness. The desire to push away that which causes suffering, or to distance oneself
from it, is confused with symbolically determining the death of the other. The denial of pain and conflict transforms a situation of loss into triumph – when the one
who separates tries to block out the feeling of absence immediately, simulating an
untimely experience of self-improvement.
Feelings of ambivalence are characteristic of the experience of separation. On the
one hand, there is the acceptance of loss, on the other, the compensatory desire for
completeness and fusion with the love object. The denial of conflict is a violence
committed by the subject against themselves and against the one whom they separate from.
When a life ends, a relationship is interrupted and absence is the only feeling present,
it is represented, in turn, in the memory of presence. In the elaboration of the end of
an amorous relationship, it is necessary to restore to consciousness the part of one-
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self that was lost with the separation, that left with the other, to bring back the integrity of the Self.
Although I still live in my body, I am a corpse in the other, in that being who
loved me and whom I loved. Forgetfulness is therefore the first and great
defense against death itself. But it also means a homicide in the name of life
and the suicide of the conscience (Caruso, 1981, p. 20).

In a separation, the polarities of good and evil merge in an attempt to reconstruct a
preserved image of the Self, of the other, and of the relationship. There is a period
of ambivalence – a struggle between feelings of frustration and relief over the end
of the relationship. Opposite feelings may be experienced in an integrated manner
through an emotional dive into pain, or in a dissociated and euphoric way, or even
through melancholy, when the mourner merges with the one who died.
The difficulty in mourning, the lack of social acceptance for suffering, points to a
movement towards denial and towards the subject’s intention to prematurely undo
the registration of his or her loss in their conscience in order to maintain their self-esteem. In contemporary times, narcissistic flattery is being mistaken for self-esteem,
due to a demand for rapid adaptation to circumstances, in such a way that the rites of
approximation and separation necessary for intimacy are swallowed up by the denial of pain and the search for an immediate affirmation of pleasure. Due to this, there
is a tendency towards trying to legally resolve conflicts that should be dealt with in
the psychological and psychoanalytical scope.
The termination of a marital union, especially when one is left, can be experienced
as a personal failure, creating insecurity, low self-esteem and fear of new rejections.
On the other hand, when requesting a separation, in cases where there was abandonment and disrespect to the spouse, when opening the judicial process women change
their testimony according to their intention of maintaining the marriage or not. It is
common for many to withdraw their complaints before the divorce is consummated,
as shown by the research conducted by Wânia Izumino (2004). These facts demonstrate that the subject who is separating shares a collective consciousness and tends
to judge him or herself even when the rest of society ignores them. In this case, the
subject exercises the judgment he or she expects of society, in a situation of solitude
that accentuates the anguish of death experienced in separation. Hence the importance of including the category of gender and gender power relations when dealing
with marital conflicts.
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If in the ideals of the patriarchal model of union, the separation could be accompanied by a sense of guilt and be lived as a punishment that fell upon excessiveness
on behalf of the lovers, supposedly marked by an uncontrolled appetite for pleasure, in contemporaneity, we live the conflict between the “emancipation that liberates and at the same time oppresses” (Bruckner, 2013, 103). Some taboos have been
overcome, such as the passivity of women, but other injunctions have been installed
which, rather than strengthen limits, encourage the escape from the task of integrating individual roles and interests in favor of the relationship and bond. Where
there is no room for failure, a rapid reinvention of oneself or the denial of conflict is
encouraged as an instant form of overcoming a separation. Research shows that we
are separating more judicially.
A survey conducted by the Brazilian institute, IBGE (2015), found that:
The number of divorces in the country grew more than 160% in the last
decade. Data from the 2014 Civil Registry Statistics survey indicate that
341,100 divorces were granted in 2013, a significant jump from 2004, when
130,500 divorces were registered [...] in the last three decades (from 1984 to
2014), the number of divorces increased from 30,800 to 341,100.

In IBGE’s assessment, the successive increase in the number of divorces granted
over the years reveals “a gradual change in the behavior of Brazilian society, which
began to accept it more naturally and to access legal services to formalize the dissolutions of marriages.” (Oliveira, 2015).
We understand that the institutional facilitation of divorce, the personal investment
required to maintain a stable relationship today, and the lack of a place of support for
depression and grief have contributed to the numbers shown in the survey.

Separation as a rite of passage
Along with influential social factors in the establishment of the marital bond in contemporaneity, every separation is configured as a rite of passage and as a psychological process of transformation. The problem of the guilt felt during a separation is
stressed here, due to the subject's realization of the disappearance of his or her own
affection. In this process, the pain is also related to the separation from the very sentiment of love that is no longer present. The period of disconsolation postpones the
experience of emptiness, dodging one’s difficulty to detach oneself from the very
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pain of separation. This pain becomes the only possible presence in the melancholic
solution, as it bears witness to the previous existence of affection.
When we begin grieving, we are faced with the loss of an object. The first stage of
mourning is the realization of the absence of the other in our life. Overcoming this
moment of rupture may not fully occur and the mourner takes refuge in sadness in
such a way that he or she is confused and no longer knows what has been lost. If this
mourning does not conclude in a rite of separation, there is the nostalgia and melancholy of the person who feels they have lost themselves. The melancholic lost his or
her own Self. According to Igor Caruso (1981), the separation from someone we love
is the presence of death in our consciousness, maintained by the feeling that to sentence the death of the other may mean to sentence one’s own death.
The confirmation of the death of affection that had been considered indestructible is
the motto of the melancholy experienced in separation. Valuing the feeling is different from idealizing it. The more we idealize marriage or union as love, the less we
tolerate impasses and negative feelings that are lived in a shadowy way and enacted
in the relationship. Elaborating an amorous loss involves levels of renunciation and
generosity through the integration of conflicting affections: love, anger, resentment,
strife, desire for retaliation, and others. The manipulation of discourse in sessions of
psychoanalysis or judicial hearings accompanies the conflict and the unconscious
desire of individuals and couples. They may be: attempts to keep the relationship
alive and denial of conflict, fear of loss of identity, guilt and melancholy, true renunciation or sacrifice.
Reconstructing the narrative of one’s history and the history of the relationship
enables the mourning process. Literature and the poetic language both constitute an
intermediate place between imaginary and reality, between the subjective and the
objective, between the desire to escape and the need to immerse oneself in mourning.
When separation is imposed by the death of one of the spouses, the mourning ritual
presents itself in the same way as a space of transformation.
Norberto Lichtenstein published the book 81 dias e 36 anos [81 days and 36 years]
after the death of his wife, Vivian, with whom he had lived with for 36 years and who
spent 81 days in the ICU fighting against an infection. In it, he describes his experiences and memories during these 81 days of struggle between hope and death. Here,
it was not the death of affection but the elaboration of a separation imposed by physical death. Still, the mourner questions what he failed to do for his partner while she
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was still alive. In the book, he also recovers his life story and the love story lived by
them. He published the book and, as there were spare copies, he posted a comment
in a Facebook group stating that he would give a copy to anyone interested in reading it. There were many people interested, more women than men. Norberto began a
kind of pilgrimage, he placed each book in an envelope belonging to his wife’s collection and delivered, one by one, to different locations previously arranged with
those who were interested. This mourning ritual gathered people around him, sharing his loss. With each book delivered, the mourner was gradually separating himself
from his beloved wife, giving the goodbye that he was unable to before she passed.
The mourning ritual is also a process of self-rescue.
Is there a right way of facing life? Of course not! Each person determines
their own path, especially the manner in which they will deal with the joys
and sorrows that everyone faces. Lately, I've been thinking about the phrase
“let life take its course”. The great contemporary philosopher Jerry Seinfeld
said in an episode of his philosophy treatise (the Seinfeld television series)
that, when you lose something, the powers of the universe quickly work
towards replacing that loss. This doesn't always happen, but thinking this
way makes us less unhappy. Isn't that what we want? To be happy? The risk
of thinking like this is in becoming comfortable waiting for good things to
simply happen and for bad things to go away on their own. Since I can't sit
still in my corner, I'm enjoying the idea of “letting life take its course” but
using the sail on my boat to guide the wind in the direction of my dreams
(LICHTENSTEIN, 2014, p. 25).

In a song by Tunai and Sérgio Natureza (1980), As aparências enganam [Looks can
be deceiving], the conflict of ambivalence between love and hate is eloquent, life and
death, both present in the love bond and in separation. It is necessary to welcome and
live through the “summers” and “winters” of amorous relationships. In the “autumn”
of the passions, fire and ice fraternize and there is no way of warming up. Thus, the
huge task of dealing with the ambivalence of feelings that occurs in every separation always remains.

As aparências enganam [Looks can be deceiving]
Looks can be deceiving,
to those who love and hate
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Because love and hate
fraternize in the fire of passions
The hearts catch fire and then
there is nothing to put it out
If combustion pursued them,

The flames and embers are
The food, the poison and bread,
dry wine, the memories
of the passed times of communion
Lived dreams of sharing a life
Looks can be deceiving
to those who hate and those who love

Because love and hate fraternize
in the glacier of the passions
Hearts become ice and then
there is nothing to make them defrost

No more time to keep warm
There is nothing else to do,
but cry under the blanket
Looks can be deceiving,
for those who freeze and those who inflame
Because fire and ice fraternize in the fall of the passions

Hearts cut firewood,
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and then prepare for another winter
But the summer that had them united,
still lives and there transpires
In the bodies, united in the fireplace
In the reluctant spring
In the insistent smell of something called love

The elaboration process of a separation goes through moments of recovery and
destruction of memories. The ego's pursuit of survival occurs through the symbolic
murder of the other and, to some extent, it constitutes a threat to the integrity of one's
own ego. The way in which separation takes place marks the continuity of the individuation process of each of the spouses, bearing an existential meaning.
Each separation touches upon previous griefs. The fear of loss accumulates unprocessed mournings. It will be necessary to integrate the ambivalence of feelings with
past experiences of loss. Barthes (1981, p. 22) speaks of the anguish of love associating it with the primitive anguish of the baby, who lacks a discourse to decode his
experience of fear of losing his love object. Every bond includes the possibility of
loss and of separation from the first encounter: the “primitive agony”.
The song Atrás da Porta [Behind the Door - 1972], by Chico Buarque de Holanda,
is eloquent in showing the ambivalence of lovers between trying to consciously keep
alive that which makes them suffer, or to accept separation and live the death of the
feeling. Here is an exerpt:

(...)
I started to curse our home
To stain your name
to humiliate you
To revenge myself at any cost
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Adoring you in reverse
Just to show that I'm still yours
(...)

The rituals in the elaboration of the separation from a love object that is alive, like the
rituals of mourning for the physical death of the loved one, aim at the preservation of
what is still alive, but also help in the separation from that which is already dead.
Carlos Machado (1999), an anthropologist, reports that the impulse that leads individuals or collectivities to practice their funeral rituals – which have, in this case, the
dead body as its central element – points only to the “living man,”the society of the
living. The ritual of death will ultimately be a ritual of life. Ensuring a good transition is a way to preserve the peace of those who stay.
The back-and-forth, the inviting and turning away, is part of the rite of separation
of couples, they are attempts at keeping the other alive in the conscience until letting them go for good. Thinking about someone is part of the process of forgetting.
Going back to that same place, sending a letter, singing a song from the first date,
looking over photos from the relationship, is all part of the separation process. Small
ritualistic acts, sayings, and gestures directed to the loved one: together they form
systems that integrate symbols of the elaboration of the rupture of a bond.
In the mourning of physical death, reality proves itself in the true absence of the
beloved object that is no longer there. In mourning a separation between the living, in which the object is neither dead nor necessarily distant, it is the mourner who
deliberates the “when” and the “how” concerning their disappearance in his or her
conscience. This process is extremely painful and conflicting, be it in the wounded
self-esteem, for having been forgotten, or in the realization that the other lives well
without their presence, or in the sense of guilt and responsibility involved in the
loss, along with feelings of relief and longing.
In the experience of melancholy, there is the feeling of guilt for not having died
along with that which has perished, or along with the person who died, or for not
having being good enough, or even for not having been able to avoid separation.
The conscience is divided between the feeling of having o die with the love object,
and the right to life. In order to solve the melancholic conflict, it becomes necessary
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to differentiate the dead from the living and to recover the memory and dignity of
both good and bad moments.
In separation, there is also the pain in being detached from the sentiment of love in
itself besides the love experienced with the one who is no longer present. In her novel, Fazes-me falta [Your Absence is Felt] (2002), Portuguese author Inês Pedrosa
tells the story of a couple who lived a love story without reaching sexual intimacy.
Here, the feeling of premature separation occurred, of having been robbed of each
other’s company. One of the narrators is the protagonist, a teacher who took to politics and is already dead, the other, a writer who is much older, but still lives. The
book follows the dialog between the two after her death. A relationship of pure affection situated between love, passion and friendship, but without having consummated their sexual intimacy. Between losses and damages, betrayals, misunderstandings
and correctness, the focus of the novel is love in all its forms: erotic love, sincere
love, a love which is pure affection and that tries to stay alive at the expense of the
castration of certain aspects of the protagonists’ identities.
Only by living over change could one avoid pain, only bypassing the monstrous perfection of time could one overcome it. So I thought, and I was
wrong, because time is not thinkable. I concentrated on ceasing to be in
order to be everything, to forget in order to dominate existence. I am time;
I am nothing, the swift and immobile nothingness that shapes the body of
time. Ceasing to be is still to abide by the ruthless rules of being. Teach me
a pain that does not pass, that can shine in the furrow of tears when the
tears have dried, that can leave a ballast on the table where my head rested
– desperate. Teach me the gentleness of this despair where past and future
joys boil, the splendor of mortal ecstasy. Teach me your death, which in life
I could only marvel (Pedrosa, 2002, p.90).

Lovers seek an ideal space where the polarities of love and pain are neutralized.
Casting oneself to death or not fully realizing the relationship is one of the fictional ways of making your love divine and indestructible. Using this reasoning, the
attempt to postpone the separation process and to maintain pain as a possible presence is portrayed in the lyrics of many popular Brazilian songs. Likewise, there is
the desire to “turn the game around” and believe in the possibility of transformation
that exists in pain.
The song Mil Lágrimas [A Thousand Tears] describes a ritual of diving into pain for
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transformation and psychic development.

Mil Lágrimas [A Thousand Tears]
Itamar Assunção and Alice Ruiz

Every thousand tears a miracle comes out
But even if it is normal
Crying is inevitable
Taste the salt, the salt, the salt
Taste the salt, drop by drop, one by one
Two, three, ten, a hundred thousand tears, feel the miracle
Every thousand tears a miracle comes out

The song proposes a solutio, an alchemical process of emotional plunge into pain
as a path towards healing. The possibility of elaboration is in the tears, in the salty
taste of pain. Separation is prepared by the anguish of the conscience and continues
to generate anguish in the conscience. The miracle happens through the recovery of
pleasure and the self-esteem that is given by a “miracle”: the overcoming of anguish.
As Inês Pedrosa (2002) said, it is not possible to escape the imponderability of time,
memories and history itself. Eros, as a linking factor, throws us in the absolute desire
of the “I will love you forever”. However, the idea of eternal love presupposes being
eternally one and immutable. The denial of our own contradictions and limits leads
us into an absolute false. The ego in its ideals of unity, immortality and immobility struggle against the tragic dimension of the humankind and against the task of
self-construction. The contemporary immediacy and lack of space for psychic pain
threatens to withdraw from the rituals of union and separation the necessary time for
psychic elaboration. When the expectation and wait are harmed or banned, the rituals of time and space for elaborating affections are lost.
Between losses and damages, together or apart, what matters is the quality of the
bond while sharing a common life and after separation. But the unconscious and
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the subversive character of love pass through social conventions and injunctions,
because they are untamable and can even subvert lawsuits. The responsibility of
the spouses in the protection of the companion’s and the family’s personalities is
debated in the legal sphere. There is no unanimity in Family Law today regarding
the adjudication of responsibility in cases of violation of the individual rights of the
spouse and family members: “life, physical integrity, honor, freedom, identity and
privacy”, as in cases of adultery or violence (Silva, 2012, p. 103).
The imbalance observed in situations where the spouse’s abandonment and disrespect occurred both during and after the separation is not solely resolved by law, with
adjustments or financial compensation. A dialogue between psychology and law is
necessary for the mediation of the marital separation and the elaboration of affective
and moral damages resulting from it.
The moment of separation must be approached as a rite of passage, an opportunity
for reviewing one’s own life, in which feelings of loss, guilt, self-annihilation, low
self-esteem, resentment, loss of identity, or desire for reparation are only fragments
of a story that in the words of Inês Pedrosa (2002), serve “to this obsession of truth
that we call love.”
It does not matter what you love. What matters is the substance of this love.
The successive layers of life that throw themselves into that love. Words are
only a beginning – not even the beginning. Because in love the principles,
the means, the ends are only fragments of a story that continues beyond it,
before and after the brief blood of a life. It all serves this true obsession we
call love. The dirty, the light, the rough, the soft, the fault, the persistence
(Pedrosa, 2002, back cover).
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Rafael López-Pedraza

archetype, myth and image in
psychotherapy
Margarita Méndez

W

e can say that Rafael López-Pedraza was a man who lived his life in
consonance with the archetypes that inhabited him. He died at his
home in Caracas on January 9, 2011 of heart failure, a condition that
did not prevent him from remaining extraordinarily active until the last years of
his life. With his departure we lost not only a psychotherapist who turned his
craft into art but also a master and a friend.
Let me recall some aspects of his life. Rafael López-Pedraza was born on December 21, 1920 in Santa Clara, Cuba, and in 1949 he came to Caracas, Venezuela. He
went to Europe in 1962 and began his analysis in London with Irene Claremont de
Castillejo, a therapy that, according to him, “opened his emotions.” López-Pedraza liked to quote Claremont, saying: “Emotion always has its roots in the unconscious and manifests itself in the body” (1973). He admired her and showed her
deep gratitude. In 1963, López-Pedraza began his studies in Analytical Psychology at the C.G. Jung Institute in Zürich, based on her recommendation. He arrived
there full of strong emotions which were appropriate for his psychotherapeutic
work. He started his analysis with James Hillman, the day after he arrived, and
this process resulted in him undergoing profound psychic transformations. At
that time, Hillman followed in the steps of Carl Alfred Meier, for whom Ancient
incubation was the basis of psychotherapy. For López-Pedraza, therapy had to
be transformative in order for it to be a real therapy and he emphasized: “For
me, psychotherapy is about the transformation of the personality.” They quickly
became friends and co-workers for many years.
In Switzerland, Rafael López-Pedraza was a resident at the Klinik am Zürichberg where he worked and gained experience as a psychotherapist. In our peer
group supervision, that lasted over fifteen years, Dr. López-Pedraza commented on a case from his years as a resident at the clinic, led by Dr. Toni Frei in the
1960s, a case which had been treated through the body, the psychic body (a concept developed and expanded by him). It referred to a woman in a catatonic
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state that he met at a painting workshop. “She took a pencil
and drew a line of about 8 inches, this took her between one
and a half to two hours,” López-Pedraza watched her attentively as she drew. Dr. Frei was concerned about the resident’s
mental health, as well as the therapy he was applying, but
allowed López-Pedraza to continue with this practice. Over
time, the patient became accustomed to his presence, probably feeling symmetry with him, by him being present, accompanying her and watching her draw her slow line. After a
while, she began to move and López-Pedraza was able to take
her to play badminton. He eventually took her to one of the
small dancing parties that he organized every Thursday afternoon with his patients. He would invite them to dance and
have some refreshments near the lake. The patient began to
attend as she slowly emerged from the catatonic state. One
day, López-Pedraza pulled her out to dance and related his
surprise when, putting his hand gently on the woman's back,
he clearly felt that, despite her outer inertia, inside she was
like a Rolls Royce engine bustling with contained energy. This
expresses the way in which, for the catatonic patient, psychic
energy is completely reversed inward.

Margarita Méndez
(Venezuela) is a psychologist
and Jungian analyst who
practices in Caracas, Venezuela.
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teacher and supervisor in her
country and in training groups
abroad. Her passion lies in the
integration of the body and
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with Dr. Rafael López-Pedraza
and his wife Valerie Heron.
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They continued the painting, dancing and outdoor exercise
therapies, in addition to those administered at the hospital,
and the patient continued to improve. Years later, López-Pedraza returned to Zürich and asked about her. Dr. Frei said that
she had been discharged and was seen doing her normal activities around the city. From this example, we learn that there
is a psychotherapy of the pathway to the body. According to
López-Pedraza: “A person in a state of profound unconsciousness cannot be rationally spoken to and indirect therapies that
act by impact tend to have better effects,” not only in people
who are very sick (Méndez, 2010).
In 1969, Hillman and López-Pedraza traveled to London and
visited the Warburg Institute and the Welcome Library where
they became familiar with the hermetic tradition. They found
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the hieroglyphs of Horapollo and the Picatrix, a book of talismanic medicine written in 1256. This was followed by readings and meetings at the Spring publishing house on Autere Zaune street in Zürich. These meetings – also attended by
Adolph Guggenbühl, Patricia Berry and other important Jungian analysts – had a
great emotional charge and gave rise to the Psychology of Archetypes, also called
Archetypal Psychology.
The way in which López-Pedraza and Hillman saw “the image” – López-Pedraza’s insistence on “sticking to the image” and Hillman's “saving the phenomena”
– expanded the understanding of a psychology that was miles away from traditional Jungian psychology, revolving around polarities and balances. Archetypal
Psychology was at times understood as a catalog of archetypes, while López-Pedraza tried to see the archetype within its limits and understood it for what it was
not, i.e., psychopathy, excess and Titanism (Capriles, 2005).
After completing his education in 1974, he returned to Caracas with his wife
Valerie Heron (who from then on was his editor and proofreader) and dedicated himself to his private practice. After his arrival, he gave a series of seminars
on Classical Greek Mythology at the College of Letters of the Central University of Venezuela (1976-1989) which had a great impact on the vision of Jungian Psychology of that time. Many psychiatrists, psychologists, writers, poets,
artists and intellectuals attended his courses. In 2010, he was nominated Doctor Honoris Causa by the Central University of Venezuela, in recognition of his
life’s work and his important contributions to Psychology and contemporary
thought. The work of Rafael López-Pedraza, as well as his lectures and presentations at international congresses, make him one of the most important reflective minds of his generation.
His publications include: Hermes and His Children; Cultural Anxiety; Dionysus in
Exile; Anselm Kiefer: 'After the Catastrophe'; Artemisa e Hipólito; 4 ensayos desde la
psicoterapia; Emociones: una lista; Eros y Psique; Sobre héroes y poetas. López-Pedraza started to write later in life and was passionate about his work, which was
translated into German, English, Portuguese and Italian. The Lopecinos in Caracas, who are his colleagues and students, have taken on the task of keeping his
legacy alive and continue to study his works in depth. He was a lover of good food
and good wine, and enjoyed spending time with friends while upholding his privacy. He left us the fruit of a long life as an analyst and author, as well as a mentor, teacher and friend to all those who were fortunate enough to have been close
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to him. He was extremely generous as he shared his teachings with his students
and analysands, who were the sons and daughters that life gave him.
For him, the true importance of life resided in valuing the psychic life propitiated
by the slow pace that allows an authentic connection with the happenings of the
soul in a psychic body. López-Pedraza approached the human psyche from the
Greek legacy, the history of culture and art, and considered that psychology has
more to learn from art than the other way around. He was known for his respect
for the irrational aspect of emotions, both in clinical practice and in his writings,
as well as in his own life. He appreciated the history of depth psychology and proposed a psychotherapy based on the criterion of reality.
His book, Hermes and His Children, caused surprise and echoed in the Jungian
community for its originality and depth. This work encouraged many people
to approach Jungian Psychology from different perspectives. Such was the case
of Enrique Pardo, a native Chilean residing in France, who is the director and
founder of the theater group Pantheatre, who remembers those years:
In 1979, I bought Hermes and His Children in London and returned with
the seeds of Pantheatre in my suitcase. I immediately started to work on
Rafael's book. My first fantasy was very ambitious: a literal representation
of Hermes and his children: Pan, Hermaphrodite and Priapus. I focused
on Pan and put together the performance “Calling for Pan” and our group
was started....His passages on Fellini's Satyricon helped me to understand
his astonishing perspectives on the strange, extravagant, and frightening
aspects of Hermes and his children. He said that I belonged to the Latin
American Baroque family, a kinship I gladly accepted, especially because of
his presence in it. He introduced me to the poet José Lezama Lima. I use a
motto that Rafael pointed out to me:‘Astride the edge of the Baroque casserole – to death’Today, I ask my actors, myself included, to fall into the
Baroque casserole, then to return and tell of what they saw. Hermes and
His Children is a required reading for artists who train with us: the richness of its images, its cultural perspective, the preponderance that provides
the vision and logic of Psyche. I notice that young artists get completely
absorbed by his writings, and for me this confirms the true value of making
images and the curiosity of Psyche, for the figure of Psyche was undoubtedly Rafael’s central muse (Pardo, 2011).
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Without a doubt, both Psyche and Pan were some of the many mythological
themes that captured his interest, as can be seen in this passage from chapter
four: A Tale of Dryops and the Birth of Pan:
The ‘happening’ of Pan's echo in psychotherapy can constellate a true
epiphany of God, which is one of the most vivid expressions of the psychotherapeutic relationship, similia similibus curantur. This is when true symmetry happens, where the dance is, where the true psychotherapy of Pan
occurs. It is an expression of two bodies dancing in unison, a psychotherapy of the body. Are we in the psychoid realm of the psyche? Perhaps, but we
are surely in the realm where Pan appears in a psychotherapy within a kind
of dance and through body movements, constellating a transference that is
his own (López-Pedraza, 1980).

Pan appeared in one of Rafael López-Pedraza’s last seminars, where he brought us
movingly to Titian's painting The Punishment of Marsyas (1570-1576), in which the
satyr is skinned when he loses a musical competition against Apollo. This was the
punishment for being presumptuous towards a god, but also a Dionysiac image
that touched him in his old age. For López-Pedraza, you must be a certain age in
order to incorporate Dionysus without him destroying you. López-Pedraza often
commented that he did not want anything to rob him of his death, and so he
waited in deep contact with his own emotions and images, which allowed him to
leave this life in resonance with Psyche.One day, I asked him why he had returned
to Venezuela when he had a thriving clinical practice in Europe. He replied that
it was because he would do anything for a loquat (an aromatic tropical fruit also
known as sapotilla). He needed the tropics with all his might, and upon returning, he and Valerie bought an apartment on the beach with a wonderful view of
the sea. López-Pedraza asserted that we are descendants of the counter-reform
on its Caribbean side, in which the Jesuits had had tremendous influence. His
ashes were scattered in the Caribbean Sea, or the Sea of the Antilles, to which he
belonged dearly.
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Abstract

Keywords

Some aspects of the conflicts within individual religions and
between different religions are discussed in order to understand these conflicts beyond the economic, social and political
aspects. This present article seeks to demonstrate how the discoveries of Jung offer an opportunity for a new way of looking
at the religious experience, which is capable of going beyond
the superficial one-sidedness.

Religion, experience, symbol,
conflict, dialogue.

Introduction

E

ach religion involves beliefs, behavioral prescriptions and rituals, elementary aspects that form its identity. Today, as in all times, belonging of the religious man to a church contributes to the construction of personal identity
within the group. At the same time it seems to be incompatible with any other religious organization that is not one´s own.
Insertion of the individual in a religious community provides union, solidarity,
mutual assistance, recognition and is expressed in social work, charity, education,
health assistance and, furthermore, it provides spiritual comfort. On the other hand,
it carries a dark side when it predisposes people to look judgingly at "rival" groups.
This judgmental attitude can vary from a healthy exercise of criticism to the other
extreme of the spectra, that is, a ferocious and destructive intolerance.
This article will consider some challenging issues, drawn from traditional religious
views, in order to demonstrate how Jung's approach to the religious phenomenon,
resulting from a lifetime work, has the potential to launch humanity to new evolutionary level.
Obstacles on the roads of religions
The basis on which a religious system supports itself is, generally, its founder,
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according to its scripture, accepted as sacred, and contents passed
on through tradition. Scripture and tradition are sources of meaning, spiritual paths, treasures of the human experience and criteria
for action to ensure order against the forces of chaos.
On the other hand, the explanations from each religious world are
considered incontestable, their orientations infallible, their prescriptions unquestionable. Viewed as proceeding from God himself, they constitute absolute codes. They can be used as the basis
for any other construction, but are immune to questioning, considered to be the fruit of human pride and rebellious by individuals intent on overcoming divine reality. Attempts to consider other possibilities normally result in passionate responses, vehement
protests and visceral indignation.
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Each of the different descriptions of God, although possibly recognized as limited, presupposes the righteousness of their formulations, the correlation between the latter and the divine reality considered in itself. Herein, we have considered, as a special
example, the images of God transmitted in the various religious
traditions of the West. God, although largely accepted in His transcendental reality, is always represented in some way as: severe
and compassionate, loving and moody, involved in human issues
and capable of profound indifference with the ones who forget
him, of vengeance against the ones who betray him and of love
for the ones who follow him. At times this God is seen as unconditionally welcoming and at times as a rigorous judge. He is the
supreme good and in him there is no evil, but he has one enemy
who opted for evil and whose presence is tolerated and sometimes
this enemy seems to even prevail above the divine work. Of God
it is said that he appreciates worship and is susceptible to insults,
and at the same time is ready to forgive the ones who repent and
to help the ones who have decided to change their ways.
These are only some of the examples of how God is represented.
The different religious groups emphasis a particular set of attributes. However, in all of them the descriptions are paradoxical.
The different theologies develop approaches that have been wide-
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ly discussed, in order to design systems that are capable of explaining the contradictions as circumstances that are necessary, and which cannot be presented in any way
that differs from the way they are described in the body of beliefs. Each religion survives on the certainty that its representations are the only true ones.
Of course the search for profundity, alongside clarity in relation to the limits of consciousness, is something that exists in people pertaining to many different belief systems. It is not from these people that religious wars are born. They spring forth from
ferocious naivety, seasoned with good intentions and power disputes, to which even
highly informed people succumb.
The people who assume a determined religion this way considers itself as chosen
by God in the midst of all the other people to whom it tends to look at with a mix
of indifference, compassion, devaluation, pity, fear, disqualification or hostility. It is
believed that the other needs clarifying, the benevolent opportunity to, finally, recognize the truth (for sure our truth). At times the people who considers itself as the
chosen one believes it has to eradicate the error from the face of the Earth. The error
lives, evidently, in the other peoples, who recollect only some aspects of the truth, or
profess their abominable false beliefs, when they are not simply considered as messengers of God`s enemy.
In radical belief systems the definitions of good and evil are tempting for their simplicity. The good is confounded with obeying orders attributed to God and with abstinence of actions prohibited by this God. The evil coincides with transgression. The
rival groups are contentious since their laws are not the same. Therefore the people to which we belong is considered just because they follow the laws we believe
divine, while all the others are unjust, deviant or perverse because we assume their
laws do not come from God, as ours do.
It is easy to note that under such circumstances there is an identification of the religion itself and its members with the good, while the evil, or at least, the error is projected on the followers of the other religions.
Taken as literal and erected as absolute truths, their different beliefs promote irreconcilable disputes, unquestionable condemnations, chasms that are never welded,
wounds that do not heal. If our will comes from God, the supreme good, the opponent truths can only come from the enemy of God. They are a product of evil. The
bigger the projection of evil onto the other the more improbable the existence of any
form of relationship with the followers of different fellowships, sometimes very sim-
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ilar, but generally intolerant of each other for considering that the similarities among
them threaten the distinctions that make each one recognizable. Similarities carry the
unbearable risk of losing their identity.
There have been innumerous religious debates throughout history. A significant
number of them were attempts at convincing the other of their truth. No one could
deny that the search for persuasive arguments has refined the resources of rationality, taken consciousness close to its limits in a considerable effort to find the truth,
which was presupposed to be within reach of logical thinking.
If it was accepted that absolute truth could be accessed by well constructed reasoning
based on premises considered valid, the high level of conviction in each of the contrary systems ignored the passion with which the arguments were defended, vehemently, whose roots were largely unconscious. It referred to nothing less than survival and the status of entire groups threatened with dissolution if opposing ideas
thrived.
Thus, it was vital to overthrow the antagonizing groups, defeat them, if possible,
with an implacable logic often supported by the violence of weapons. The debates
sought consensus within solid groups and served to provide arguments able to overturn the positions of enemy groups in order to defeat them. Little dialogue and excessive confrontation.
In rare cases, when considered a virtue, tolerance tended to be expressed in a superior attitude. It was tolerance granted to what was considered inferior. Because superiority of one´s beliefs was immune to any sort of conscious doubt, such judgement
came from the unconscious. There was awareness of the animosity, but it was legitimized on reasoning built on pillars of primitive emotions that granted its validity.
The motives given for mutual resentment were kept in the shadow. If there were to
come out into the light, they would not resist a careful analysis, or they would lead
to circular processes, whereby the rejections made by both sides were legitimatized
by the allegations of aggressions coming from the opposite side.
This is clearly evident from the registers of numerous massacres performed in the
name of religion. The problem is far from being restricted to the past and it cannot
be considered a rare anomaly. It continues to affect history with such gravity that
any attempt to find a consistent solution deserves the union of constructive efforts
by contemporary society. The analytical psychology of Carl Gustav Jung provides
us with a precious resource that has the potential to orientate us in the search for a
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perspective that values the differences as rays of light shining on the diverse facets
of our reality.

Jung and the religious experience
The followers of a religion usually received it from their parents or from important
people in their lives. These people probably received it in the same way. Teachings
inherited this way may correlate to individual experiences, which, rarely, were lived
with great intensity, without the ego provoking them intentionally. The authentic
founders of a religion, and some of their followers, had experiences that were absolutely real to them, although impossible to describe accurately since language did
not provide sufficient references that were shared collectively. They may have been
considered crazy, alienated from reality, if they did not disclose a knowledge beyond
that of their time and an extraordinary capacity to help others overcome their own
problems.
These are individuals that stand out from the majority, who were able to demonstrate
that they had direct access to perceptions which cannot be fully expressed by the language available. Common men arrive at knowledge through the meticulous work of
science that deals with the data that is available to the senses and using instruments
capable of expanding the sensorial field, and reach conclusions that are potentially
accessible to those available to those who are dedicated enough to pursue them. The
data are examined based on a methodology that can be replicated and validated in
practice. Science deals with verifiable phenomena not circumscribed to subjectivity.
A certain amount of scientific truth coexists within someone, together with common
sense, culturally inherited ideas that had little opportunity to be verified. However
"science cannot establish a religious truth. A religious truth is essentially an experience, it is not an opinion. [...] A religious experience is absolute, it cannot be discussed" (Jung, 1989c, §692).
To live an experience of this nature carries an enormous healing potential, which
points towards spiritual development – even if identified by another name – as an
important factor of psychological health. As emphasized by Schwartz-Salant, "[...]
healing depends upon linking to the background source of existence as we can know
it, ineffable experiences that lead to symbolic manifestations of the Unus Mundus"
(Schwartz-Salant, 1987, p.46), the unity underlying all diversity of phenomena.
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Even if it is an absolute for the person who experiences it, religious experience
continues to be outside of the realm of exact words. What could be said of beliefs
detached from all personal experience? The pretension to give any absolute value to
formulations that come from such beliefs is destitute of meaning, even if such affirmations are originally made by whoever has had the extraordinary experience, since
comprehension of such would imply a similar experience by the individual receiving the message. Nevertheless, the original religious discourse can persuade innumerous people. Nothing can prevent them from accepting with naturality what they
feel they understand with respect to the doctrine received. What is unjustifiable is the
pretension to impose on others as absolute, the affirmations that seems true to them.
To make absolute statements is beyond man's reach, although it is ethically
indispensable that he give all the credit to his subjective truth, which means
that he admits being bound by his conviction to apply it as a principle of his
actions. Any human judgements, no matter how great its subjective conviction, is liable to error, particularly judgements concerning transcendental
subjects (Jung, 1989c, §1584).

If testimony of the senses generates equivocal interpretations, what can be said of
experiences that can only be described as analogies? The experience which is not
subject to time and space cannot be verbally represented even by sophisticated language, unless in an incomplete way and adapted to collective references that are
available. The adoption of a vocabulary anchored in widely known experiences
enable them to be described with some precision, that consider the subtle distinctions familiar to all, and to be shared through clear communication. But how would
it be for a person who has a sense of vision, to try and describe a visual scenery to a
society of intelligent beings that only has at its disposition the other senses, but not
that of vision? How would they imagine the colors and the laws of perspective, for
example? The scenery would be described as a mix of flavors, harmonious and differentiated perfumes, or as a musical composition of sounds of different pitches and
diverse noises, associated to touch and other sensations interconnected by concepts
permitted by that limited sensorial repertoire. The description would maintain certain aspects in common with the original experience. If the people were aware of
the limitations of such a vocabulary, the attempt to share descriptions could, up to
a point, be successful in pointing towards the original phenomenon. However, they
would not pretend to have described it fully and accurately. But a fundamentalist follower of such a description would think that everyone is obliged to believe that the

Encounters

vol02_dialogos_junguianos.indd 177

177

23/05/17 18:43

Religions – conflicting truths? - contributions from jung's perspective

variety of sounds, perfumes, flavors, tactile forms, consistencies and temperatures
translates exactly the experience of seeing the landscape as described by a person
who had eyes, even if they had no idea of what "seeing" means.
Still we continue to attribute to words a power that they do not have when we wish
to evoke what is outside of our perceptual and interpretative universe.
We don't produce God by the magic word or by representing his image.
The word for us is still a fetish, and we assume that it produces the thing of
which it is only an image. What God is in himself nobody knows; at least I
don't (Jung, 1989c, § 1595).

In order to express a transcendental experience, a metaphor or a sign can be used. It
is a deliberate analogy chosen to substitute the impossible objective description. "A
sign is always less than the thing it points to, and a symbol is always more than we
can understand at first sight" (Jung, 1989c, §482).
When image representations – visual or otherwise – impose themselves by their own
power they are considered symbols. What is found outside of consciousness cannot be described by it or it would not be unconscious. However, we can get in touch
with images that, in a spontaneous manner, are formed in the liminal space between
the conscious and the unconscious as the ones that appear in our dreams or in the
unknowable experiences.
Without images you could not even speak of divine experiences. You would
be completely inarticulate. You only could stammer "mana" and even that
would be an image. Since it is a matter of an ineffable experience the image
is indispensable. I would completely agree if you would say: God approaches man in the form of symbols. But we are far from knowing whether the
symbol is correct or not (Jung, 1989c, §1612).

Under these conditions, images are symbolic expressions, the best expression possible of the experience in a given moment, whose sense is not obvious and cannot be
exhausted. Still they offer the opportunity of a new exploration, through their spontaneous association with a net weaved of other symbols, contemporaneous experiences, individual memories, emotions, values, personal and collective experiences
as well as myths that are still capable of having a strong impact.
Common symbols of a given society connect to each other and form living myths.
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"Myths [...] consist of symbols that were not invented but happened" (Jung, 1989c,
§568), called by powerful forces that pulsate from the depth of the psyche. None of
the great human realizations would have been possible without a primordial flux that
fertilized consciousness with creative inspiration.
If St.Paul had been convinced that he was not but a wandering weaver of
carpets, he would certainly not have been himself. His real and meaningful life lay in the certainty that he was the messenger of the Lord. You can
accuse him of megalomania, but your opinion pales before the testimony
of history and the consensus omnium. The myth that took possession of him
made him something greater than a mere craftsman (Jung, 1989c, §567).

To the extent that the symbol brings to consciousness content from the unconscious,
it says what it had to say. Or, better, consciousness says what it is able to say in contact with the symbol. Configured in layers of the psyche and available for reflection,
symbols germinate, blossom and give their fruit and seeds and are incorporated to
what is known, and as such they fulfill their function. However, the deeper they are,
and the closer they are to the origins and primordial movements of the psyche, the
more fertile they reveal themselves to be, to the point of showing themselves to be
inexhaustible throughout the ages.
What the conscience does with the symbol is the question. It will interpret it with
the references available in the present moment, which come from personal, social
and cultural history and from values in the context of the symbology highlighted
at the moment. Does it make sense to ask if the interpretation is correct? Different
from science, which seeks unequivocal clarity in formulating its hypothesis, rigor in
its verifiability, precision and specificity in its conclusions, high probability of having its forecasts fulfilled, symbols on the other hand, come loaded with possibilities,
ambivalences, reveal themselves to be broad, all encompassing, full of life, able to
mobilize, even incisive and yet difficult to be encapsulated in an exact formula that
can fully interpret them.
Treating symbols as if our constructions based on them were scientific truths is
tempting for it alleviates the discomfort that comes from uncertainty and creates
ready and finished conclusions around which a religion can structure itself, a society
can organize itself and identify its members.
Even among the ones who believe in God, no one has seen God as he is. Faith is
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mediated by a symbolic image. Exploration of the symbol becomes a description
of divine characteristics as imagined by men. If one is not aware that it is only a
description from symbolic images, elaborated by consciousness, the resulting image
of God is taken as the true description of God. The following objection from religious followers happens frequently: "So you are saying all this is only a symbol?" It
is similar to counter arguing with someone who does not accept a given size of the
universe: "You are saying that the size of it is only infinite?" Instead of the expression "only a symbol", it could be recognized that the symbolic manifestation points
to something much bigger than any of our poor formulations – even the most extensive and sophisticated ones.
To know that images of God cannot go beyond the symbol disarms our possible
arrogance, which is the source of so many conflicts. There are in those images inevitable contradictions that our reasoning insists in vain to suppress. Most of the arguments we construct to logically reconcile the opposites inside of the divine images,
although admirable for their skillfulness, are nothing but verbal jugglery, imitations
of scientific rigor, which function to silence any type of objection. That is why it
is so important to distinguish the religious experience from theological elaboration
even if presented using the utmost talent and dedication.
Everything gets even more complex when, as well as descriptive affirmations,
judgements about God are included. The question: "If God is good, why is evil
allowed?" is an example of the way it is easy to assume as absolute the descriptive
scenery and judgments we make about images that we believe to be faithful reflections of a reality in itself.
What we consider good or evil refers to the human experience that organizes its value systems. In protecting animals from treatment capable of imposing suffering on
them, we rely on our own painful experiences. The compassion that allows us to
imagine the pain of our neighbor can be projected as well onto animals. If pain was
completely unknown to us, we would not be able to perceive it in the animal nor
represent it. As such, the concepts of good and evil are human judgements attached
to a human point of view.
[...] moral judgement is human, and under no condition metaphysically
valid. Within these confines good is good, and evil is evil. One must have
the courage to stand up for one's convictions. We cannot imagine a state
of wholeness [...] which is good and evil. It is beyond our moral judgement
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(Jung, 1989c, § 1599).

The attempt to literalize the image of God as summum bonum leads to the absurd,
for it applies a human judgement to what is found in a level that antecedes and goes
beyond human judgement, and consequences come in the form of contradiction,
precariously resolved with certain arguments, that are more comfortable than valid. If God is all good, why does he allow evil? Can't He stop it? Thus, He cannot be
omnipotent. Doesn't he want to interfere? So, he is cruel. Is it because he respects
human free will? The argument has the same weight as it would have in relation to
a father that allows his small children play with a loaded gun, saying that they know
perfectly well that it is wrong because he has already prohibited them from playing
with it. As can be seen, the image that intends to portray the Being – transcendental to us due to the fact that it is beyond human experience and imagination – is, in
this case, associated to a judgement that is typically ours, marked by human vicissitudes. The contradictions that arise are avoided by captious reasoning, even though
well intended. The same goes for any other attempt to use the symbol as a complete
and definite logical explanation.
The thesis that intends to describe an attribute of God, such as supreme goodness,
sees evil as a privation of good and attributes to good and evil the condition of real
things in themselves and not of judgements. From this premise comes a distribution of good and evil between God and men. If God cannot include evil then evil
must belong to men. If one imagines [...] that evil [...] is only the "privation of (God-given) good" by women and men, then omne bonum a deo et omne malum ab homine, "all good
is of God and all evil is from people" (Miller, 1987, p. 31).

The consequence of this precept is a rupture between the image of God and of men,
belonging to the latter the onus of carrying all that is wrong and despicable.
Thus a religious viewpoint, logically necessitated by a monotheistic God
who is Summum Bonum, is responsible for human feelings of shame,
guilt, and anxiety, not to mention inferiority, worthless, and depression
(Miller, 1987, p. 31).

The image of being guilty, bearer of all evil, is insupportable to the psyche, even if
this is transformed in a conscious affirmation that cannot be completely taken seriously and cannot entirely convince the deeper layers of the soul. So, the only possibility is seeing evil in the other, mainly in the one whose supposed perfection seems
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to diminish us even more. But this solution also does not sound totally true due to the
existence of consciousness – even if vague at first – that the other cannot be responsible for what we do. We go back to the idea that evil is in us. We go from projection to introjection. The same happens to the idea of good, when it is hypostatized.
Sometimes we project good onto others, exaggerating their merits and depreciating
ours to compensate, other times we introject, giving excessive merit to us and resulting in egoic inflation. Jung has identified this dynamics inside of the therapeutic relationship, that proposes – as a way of health and integrity – the distinction between
self-image and true self, so that, when recognized as such, the image does remain in
its stereotyped fixations and recovers its healthy state of flux. While still dominated
by projections and introjections that define the course of their actions, men cannot be
considered free to make choices.
In projection, he [the patient] vacillates between an extravagant and pathological deification of the doctor, and a contempt bristling with hatred. In
introjection, he gets involved in a ridiculous self-deification, or else in a
moral self-laceration. The mistake he makes in both cases comes from
attributing to a person the contents of the collective unconscious. In this
way he makes himself or his partner either good or evil. Here we see the
characteristic effect of the archetype: it seizes hold of the psyche with a
kind of primeval force and compels it to transgress the bounds of humanity. It causes exaggeration, a puffed-up attitude (inflation), loss of free will,
delusion, and enthusiasm in good and evil alike (Jung, 1977, §110).

Liberty presupposes consciousness. Without it, choices are compulsive. Our consciousness is always relative, always supported by processes that are outside of itself.
When consciousness has clarity about its points of support, they are already part of
it. In going down to the depth of our consciousness we will always arrive at a limit,
we will be close to unexamined presuppositions and tendencies that are unknown to
us. We are never fully aware of something. That is why our liberty is never absolute.
The unconscious always performs a significant part in our decisions. "Nobody, of his
own free will, can strip the unconscious of its effective power" (Jung, 1977, §258).
Not only is "freedom of the will" an incalculable problem philosophically, it is also a misnomer in the practical sense, for we seldom find anybody who is not influenced and indeed
dominated by desires, habits, impulses, prejudices, resentments, and by every conceivable
kind of complex (Jung, 1989a, §143).

When we confuse something with the image we make of it, the natural consequence
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is a chain of contradictions, of attempts at solutions that lead to new impasses, of
plots that entangle us even more as we try to untangle them, of swamps that swallows whoever fights to get out of them. Taking the image for the thing that it represents is the first step to many pathologies and existential crisis.
There is no need to discredit the images that convince us, even because it is impossible for someone to live through the complexities of life without representing for
himself the reality he lives. What cannot be left out – either for a healthy life or for
the integration of the transcendental dimension – is the recognition that any image
is just an image and therefore limited. The symbol that gives it life is always greater than the image.
There is no use in discussing good and evil in the divine context, unreachable for
men, in the same way that the archetypal dimension is unreachable, the dimension
of the primordial forces that organize observable reality. When it is clear that the
concepts of good and evil depend on human judgement, that they could be highly
trustworthy to us, and as we undo the premise that they are real in themselves, we
breakdown the cornerstones of those fragile constructions erected on the presupposition that our images describe with total fidelity that which is outside of our reach.
"Beyond good and evil" is an expression that means "beyond the categories of
human judgement" and it refers to a level of reality that is wider than that of human
consciousness. But we can have a glimpse of this possibility of accepting that not
everything can be assessed and that the deepest basis of our experiences should not
be confused with the images that they generate for consciousness.
It is, in fact, impossible to demonstrate God's reality to oneself except
by using images which have arisen spontaneously or are sanctified by
tradition, and whose psychic nature and effects the naive-minded person has never separated from their unknowable metaphysical background (Jung, 1989b, §558).

So to get closer to totality – without, of course, being able to encompass it fully –
our consciousness needs, at the same time, to recognize itself and transcend through
its opening to what supports it from outside, that which we call the unconscious.
The word "unconscious" itself is far from being able to allude to all the rich phenomenology that it tries to refer to.
The encounter between the conscious and the unconscious has to ensure
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that the light which shines in the darkness is not only comprehended by
the darkness, but comprehends it. The filius solis et lunae is the the symbol
of union of opposites as well as the catalyst of their union. It is the alpha
and omega of the process, the mediator and intermedius. "It has thousand
names", say the alchemists, meaning that the source from which the individuation process rises and the goal towards which it aims is nameless, ineffable (Jung, 1989b, §756).

The ineffable, that which is impossible to exhaust with words, sends its signals to
consciousness. What the latter receives is the symbol. Recognition of the symbolic
character of a formulation leads to the comprehension that different symbols do not
imply different and mutually excluding truths, but are different expressions that can,
to a certain degree, refer to the same theme from various angles, without necessarily
deciphering it in a complete and definite way.
The symbol has its own power, since it is not an arbitrary product of consciousness.
To recognize the symbolic character of a representation does not mean to weaken it
or remove its credibility. In that sense, recognition and acceptance of the differences
at a symbolic level is not chaos nor confusion, but lucidity.

Conclusion
The affirmation – frequently made – that Jung was a mystic, is far from the truth. If
this was the case, he would be preaching a system allegedly revealed to him during
mystic experiences. Jung's position, which he constantly assumed, is that of an
empiricist and that was the case when confronting his own experiences as well as in
his work to comprehend his patients and in the way he studied history from a psychological point of view.
Although he recognized man’s capacity for fraud, conscious or unconscious, the
possibility of self-deceit, even if well intended, of superstitions or beliefs accepted
only by hearing about them, Jung did not disqualify experiences related to religion
and spirituality by reducing them to a pathology, bad faith, mistakes, or defense
mechanisms. And he did not act like a sectarian of any closed set of beliefs.
He did not propose a new religion, a new theology, or a new set of beliefs that would
substitute the ones being preached in any of the established systems. By emphasizing the symbolic nature of spiritual experiences – including the most authentic ones
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– Jung rescues respect for the transcendent, for the ineffable that is beyond any
attempt of formulation.
Based on his own discoveries, that in relation to any religion, even when there is an
uncommon approximation to "reality itself", there is no possibility of sharing the
experience if not in a symbolic way – it make no sense in arguing for any type of
confessional formulations. Jung reveals to us that symbols, although spontaneous,
are not arbitrary; they carry representations, even if they do not correspond to any
well-known object. His discovery clearly shows that the way, when facing contradictions within a given system of religious representations, cannot be completely
revealed by reasoning, although thinking is required to cooperate with the task of
finding meaning for the symbol. It is therefore nonsensical for any religion to enter
in conflict with any other religion in the name of a supposed truth of its own symbols and interpretations and based on the claim that the other doctrines are false.
The consequences of Jung's discoveries would be: an open and intelligent conviviality with the paradoxes inherent in each of the religions, a pacific coexistence of different religious systems living side by side and respectful relationships among religions by means of enriching dialogues and the recognition that each person has the
right to search for the deepest meaning for his or her own life. Authentic religious
freedom has as a condition mutual respect that is only made possible when there is
recognition of the symbolic character of the formulations within each belief system.
Thus, all reasons for disputes cease to exist. Dialogue among religious organizations, in addition to enriching them, could dissolve resistances and prejudices and
open new ways for experiences to occur, it can help people recognize the differences
without trying to oppose them. Religious identity is not lost but it no longer affirms
itself on the basis of projections and confrontations. It is a condition that brings us
even closer to the depth of our source.
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This article presents biographical data of Richard Wilhelm,
highlighting the importance of his translation of the I Ching
and its role in approximating the culture and thinking of the
East with the West. It examines his collaboration with C.G.
Jung and his important role in developing the concepts of
Analytical Psychology.
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R

ichard Wilhelm was born on May 10, 1873, in the city of Stuttgart, Germany. His father was a stained-glass painter who died when he was nine years
old. He was raised by his mother and his grandmother. As a teenager, suffering from what he considered the dark and limited environment of his school, he
tried to kill himself, but bought the wrong ingredient. He fell sick, and whilst ill had
an important dream that seems to have been fundamental for his life:
I had a dream. The graves had subsided and skulls and bones were strewn
everywhere. And it was my task to discover why everything is as it is. I begin
to sink, as into a swamp and my chest was constricted by deathly fear. Gradually I regained full consciousness and I realized that after my dream everything was not yet over. I was still alive and had the chance to do it all differently. An indescribably sweet feeling of being protected filled me and I
prayed passionately thanking God for giving me the chance to lead a new
and meaningful life and asking Him for the strength to follow it though. I
started to put everything around me in order. I truly embarked on a new
life. This turn-around rather resembled a conversion, but I kept this conversion to myself. I thus remained free from the dead forms of conventional piety. (Wilhelm, 2011).

In 1891, he joined the University of Tübingen, where he studied Theology, and was
ordained a Lutheran minister aat the prestigious Stiftskirche four years later. He
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was a vicar in two parishes and met Christoph Blumhardt, a former clergyman who had left the ministry to enter political life, a
free-spirited man who was to be his mentor and whose favorite
daughter, Salome, he was to marry. In 1899 Wilhelm set out for
the German Protestant Mission in East Asia to the city of Qingdao (a city in China occupied by Germany between 1898 and
1914). His fiancée followed him and the wedding was celebrated in 1900 in Shanghai. The couple had four children, all born on
Chinese soil.China was experiencing serious political tensions
and in 1900 the bloody Boxer Uprising broke out. In Shandong
Province, where Qingdao is, there was a revolt over the construction of a railway. German soldiers intervened brutally and Wilhelm was one of the mediators of peace. In 1901 he inaugurated
the Lixian School, where he worked with Chinese teachers, and
later he created a school for girls, where his wife Salome taught
German. His work was recognized and he was even decorated by
Empress Cixi.
Faced with such a distinctive world, Richard Wilhelm's attitude
was one of profound humility, simplicity, and true religiosity.
According to Jung, he "had the gift of being able to listen without
prejudice to the revelations of a foreign mentality, and to perform
that miracle of empathy that allowed him to make China's intellectual treasures accessible to Europe." (Jung, 1989). He quickly adapted and learned Chinese, and adopted the courtesy name
Wei Xisheng (sage emulator) (Yuliang, 2013). He was expected to form a Christian community in China, but he later stated,
with pride, that all the time he stayed there he never baptized one
Chinese; he felt that his mission was not the conversion of souls,
but "to live a simple life according to Christian principles; acting
through schools and hospitals, being around people and becoming very close to them." (Wilhelm, 2011).
In 1912, the revolution led by Sun Yat Sen overthrew the Qing
dynasty. China became a republic, with the start of profound
changes in its society. That civilization began a radical, painful
and prolonged transformation:
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The revolution was an event of the greatest historical importance. It was
as if the world was ending before our eyes. The old Chinese empire, rooted in Confucian thought for over 2000 years had collapsed. (Wilhelm, 2011)

Several former Chinese sages left Beijing and went to the German protectorate for
safety. The old men thought that revolution was a serious threat to the preservation
of their millennial knowledge. During this period Wilhelm had a dream:
An old man with friendly eyes and a white beard visited me. He called himself “Mount Lao” and offered to initiate me into the secrets of the old mountains. I bowed to him and thanked him. Then he disappeared and I woke up.
Then a few weeks later a teacher came to Qingdao, His name was Lao. His
ancestors came from near Mount Lao and he resembled, to the last detail,
the sage who visited me in my dream. (Wilhelm, 2011)

Master Lao Nai Hsuan (1843-1921), an expert of the I Ching, the ancient Chinese
book of mutations, proposed that Wilhelm translate it, since the wisdom of this book
was a tradition that was being lost. Using very old Chinese editions from the seventeenth century, he explained the text to Wilhelm. He took notes and translated them
into German. Wilhelm then translated his own text into Chinese without the books,
and the master compared how accurate they were in terms of form and content. They
discussed and refined the text several times and added important comments. This
process ensured that not only the words but also the spirit of the text was preserved,
which made this translation unique, and considered the best and from which translations were made into several other languages. This process would last ten years.
In 1914, with the outbreak of World War I, the Japanese attacked and occupied Qingdao, ending German sovereignty and families of the Europeans had to leave, as well
as master Lao, consequently the translation process was interrupted. Richard Wilhelm remained as the coordinator of the Chinese Red Cross, dealing with the Japanese and arranging burials of the dead. He saw in the I Ching the signs of how to get
through those difficult days:
Each person´s fate is just a task that is put to him to work on. If destiny
imposes a tragic situation upon the individual a fracture always remains.
The purest solution in such a case is to accept one´s fate even if it leads to
death. (Wilhelm 2011)
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In the summer of 1920 Wilhelm completed twenty years of missionary activity and
returned to Germany. He founded, together with Count Keyserling, Herman Hesse,
Albert Schweitzer and others, the School of Wisdom in Darmstadt. There he met
Jung. In the meantime, master Lao Nai Hsuan had passed away.
In 1922 Wilhelm returned to China, without his family, to work as a scientific advisor at the German embassy in Beijing and taught at the university. In 1923 the translation of the I Ching into German was finally published. Always grateful to master Lao, who "opened my mind to the wonders of the Book of Mutations. Under his
experienced guidance I wandered in a trance through this strange but familiar world
(Wilhelm, I Ching, p.1)
In 1924, for financial reasons and family pressure, he made his painful farewell to
China, to which he would no longer return and which was then a country in deep
transition, from which emerged a new world, very different from the one Wilhelm
had known a few years before. Having to return to Europe was bitter for him:
I thus carry on with my life. I must now leave behind far away China and
dive into this totally real, narrow-minded, dirty and eventful Europe and
swim on through its muddy waters. This is nauseating at first. But it has to
be. If the spiritual height one reached in the East doesn´t give one the power to swim through the floods of Europe then it is not real. But I do believe
it is real. (Wilhelm, 2011)

He went on to teach the History of China and Chinese Philosophy at the University
of Frankfurt, where he was often attacked, because his texts, which were very intuitive, were not considered scientific. He raised funds and in 1925 created the China
Institute, where he intended to create a space that "inseparably linked the East and
the West", sharing the knowledge of both civilizations. He was proud of his eastern side: "It is a comfort to me, that I as a missionary converted to Chinese."At that
time, one of great political tension in Europe, however, other negative signs loomed:
I have found very strange signs in the I Ching. These signs correspond to
these difficult times and to the situation I find myself in the present. I hope
that it will be possible to live through these times in a way that the difficulties will bear fruit on a higher level and that they just mark a pause before
new progress on the spiritual level. (Wilhelm, 2011)
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After meeting Wilhelm, Jung invited him to give a lecture on I Ching at the Psychology Club in Zurich in 1923. Soon they became friends. Jung said of him: “Wilhelm,
when I met him, looked completely Chinese, outwardly, as much as in his writing
and speaking”. (Jung, 1989). Both wise men had many interests in common. Richard Wilhelm knew the complexity of the expression of the ancient Chinese culture,
and Jung was surrounded by impressive coincidences, which suggested the idea of
acausal parallelism and that would later lead him to formulate the principle of synchronicity. Jung had already studied Oriental thought, and for him, the I Ching experience enables the hidden quality of the moment, expressed through the hexagram, to
become readable (Jung, 1987, p.15). In his Memoirs Dreams Reflections, Jung gives
a notion of the importance of the relationship with Wilhelm:
What he told me, out of his wealth of knowledge of the Chinese mentality, clarified some of the most difficult problems that the European unconscious had
posed for me. On the other hand, what I had to tell him about the results of my
investigations of the unconscious caused him no little surprise; for he recognized in them things he had considered to be the exclusive possession of the
Chinese philosophical tradition. (Jung, 1989, p.375)

Richard Wilhelm has a similar impression of his psychologist friend:
There is no accident that I, coming from China found in Dr Jung a European
with whom I have much in common. Independently of each other, Chinese
wisdom as well as the insights of Dr Jung have descended into the depths of
the human collective consciousness, where they have encountered entities
that look so similar to each other because they both truly exist. This seems
to prove that truth can be reached from every point of view, if only one digs
enough. (Wilhelm, 2011)

In 1928, while working on his Red Book, with the image of a "golden and well-fortified castle," he received from Wilhelm the manuscript of a Taoist-alchemical treatise entitled The Secret of the Golden Flower, which dealt with the golden castle, The
embryo of the immortal body. This fact was very significant for Jung, and is linked
to the closing of the Red Book:
The beginning of the end came in 1928, when Wilhelm sent me the text of
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the "Golden Flower," an alchemical treatise. There the contents of this book
found their way into actuality and I could no longer continue working on
it. (Jung, 2009, p.360)

Jung would write the commentary on The Secret of the Golden Flower (1929), where
for the first time the subject of mandalas was discussed, and he himself included
some of his own, without identifying himself. In the same year he wrote to Wilhelm: "Fate seems to have assigned us the role of being two pillars which support the
weight of the bridge between East and West […]” (Stein, 2017, p.12)

Sickness and death
Wilhelm was losing his Chinese characteristics and resuming Western gestures and
thinking. According to Jung, his sermons were no different from conventional ones.
The eastern aspects of his personality were becoming increasingly unconscious.
After attending the lectures, I attempted to call his attention to the danger
threatening him. My words to him were: "My dear Wilhelm, please do not
take this amiss, but I have the feeling that the West is taking possession of
you again, and that you are becoming unfaithful to your mission of transmitting the East to the West". He replied, "I think you are right something
here is overpowering me. But what can be done?" (Jung, 1989 p. 376)

Wilhelm was staying at Jung's house when he showed signs of the disease that would
kill him. He was hospitalized and continued to work there. Always attached to his
beloved China, Wilhelm considered that "the fact that I am sick is easily understood
if you think more deeply. I cannot be healthy with my connections to China when it
is as bad as it is now." (Wilhelm, 2011)
Jung had visited him and Wilhelm told him his dreams:
What he confided to me at the time confirmed my conjectures. In his dreams,
he revisited the endless stretches of desolate Asiatic steppes the China he
had left behind. He was groping his way back to the problem which China
had set before him, the answer to which had been blocked for him by the
West. By now he was conscious of this question, but had been unable to find
a solution. His illness dragged on for months. (Jung, 1989 p.376)
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The conjectures - of danger - mentioned by Jung referred to the fact that his Chinese conscience, which prevailed when he returned from Asia, was succumbing to
the original European and Christian spirit, rendering unconscious the eastern part of
his personality. From the unconscious, close to the corporeal dimension, it expressed
itself somberly through the dysentery he had acquired in China. For Jung, "Wilhelm's problem can also be seen as a conflict between consciousness and the unconscious, which in his case took the form of a clash between the West and the East."
(Jung, 1989, p.377)Wilhelm slowly lost weight. His disease, thought to be amebiasis, was in fact tropical spru, which was not diagnosed at the time. He died on March
1, 1930, and is buried in the Bad Boll cemetery. In his tomb there is a large travertine
sphere, around which the eight trigrams of the I Ching are arranged, the same ones
that he studied so much and that deal with the cycles of nature, including life and
death. His wife Salome was buried there. The importance of Wilhelm to Jung is such
that, in a speech given in his honor, shortly after his death, Jung said: "I feel so very
much enriched by him that it seems to me as if I received more from him than from
any other man […]" (Jung, 1962, p.149). In 1948 Jung would be invited to write the
preface to the English translation of Wilhelm's I Ching.

Conclusion
Richard Wilhelm was an important German thinker, whose capacity for empathy,
his respectful attitude and deep sensitivity, enabled the I Ching to be translated, and
which retained the essence of the work. This represented a true connection between
East and West thinking. His collaboration with Jung also made it possible to ascertain the universality of certain phenomena and gave Jung a more precise understanding of some aspects of the European unconscious, as well as the later postulation of
the principle of synchronicity. The monumental task carried out by Richard Wilhelm
was, from a psychological point of view, a conflict of the unconscious with consciousness that led to his own life being sacrificed.
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La Grande Illusion
Dir.: Jean Renoir
Réalisations d'Art
Cinématographique. France,
1937.
1 DVD, 114 minutes

by Emmanoel Fenelon S. Câmara

J

ean Renoir, son of the great Auguste
Renoir (1894-1979), was a military man
and participated in operations in the First
World War. After being wounded in the leg, he
began to act as an aerial reconnaissance photographer. He claimed that this film was based
in real facts.
The paradoxes begin with the title of the film,
which is a homonym of the book by Norman
Angell (1910), much in vogue during the prewar times, postulating that in industrial civilization nations had nothing to gain from war
and therefore it would not happen again. Even
if it started, it would be for a very short duration because a war was very harmful to all. The
Great Illusion then became the atrocious reality that catastrophically denied this hypothesis, but it is not in the aspect of slaughter and
suffering in the trenches that the film focuses on. In the air front of World War I, two
French pilots, captain Boëldieu (Pierre Fres-
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nay) and lieutenant Maréchal (Jean Gabin)
are shot down and captured by the Germans.
They are received in a respectful and elegant
way by their enemies, with the proverbial cordiality and camaraderie existing among the
airmen, the knights of the air, a cordiality and
identity developed between the German officer captain von Rauffenstein, (Erich von Stroheim) and captain Boëldieu, both of aristocratic origin, that seems to overcome the polarity
of the war in which they are both involved.
The aviation prisioners are taken to a prison camp in Germany, where they meet other Frenchmen, including lieutenant Rosenthal (Marcel Dalio), the son of a Jewish banker.
There they can receive food and other privileges through the post, which results in the quality of their food being far superior to that of
their guardians, who are obliged to eat cabbage. They have a relative amount of freedom,
in the face of the strict orders of the Germans.
After repeated attempts to escape, the airmen are finally taken to a castle converted
into a prison, from which it seems it is impossible to escape. Here, they again meet captain
von Rauffenstein who is in command of the
castle. Many identities and differences have
emerged, not so much between Germans and
French officers, but between people from different socio-cultural strata. The projects to
escape then require greater insight and a deeper exploration of social and cultural identities,
and reach a climax.
Rosenthal and Maréchal manage to escape and
find shelter in the house of the young German
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widow Elsa (Dita Parlo). The tenderness of the
stay of the two fugitives in Elsa’s humble and
empty house is a highlight of the film. It introduces us to the human misery of Elsa's loneliness, who is very poor and has a small daughter
to raise, with her large empty table, the men of
the house all dead in combat, now present only
in the sad portrait hanging on the wall. Aware
of the misery of this family, the two help her
in the heavy field work, the only and necessary form of survival, where any consideration
of nationality is forgotten, even the fact that
Elsa's relatives were killed by the French. Consequently, the possibility of love also flourishes, the heart´s need to survive, with the same
indifference to the adverse circumstances of
war. Affection seems to be a rare factor that
overcomes differences and provides the way to
greater understanding, since Maréchal, who is
French, when he becomes involved with Elsa,
says that only then is he able to better understand the German language...
It is time, however, for the two military men
to try to return to their homeland and resume
their positions, and as they search for the
border, the two characters comment that it
is man-made and do not exist physically. The
border guards then stop firing at them assuming that they are already on Swiss territory,
even though there is no visible sign of the border. After all, what is illusory, what is real?
Despite this apparently simple plot, it is a
very sensitive and human film, which seeks to
denounce the absurdities of war through its
paradoxes, while at the same time reveal other
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unimagined human borders, much more rigid
and permanent than the illusory geographical
lines which separate the countries and mark
the course of war. The armed conflict is actually the backdrop to cultural contrasts, nationalities, and social classes.
The film is spoken in French, German and
English, with subtitles, an unusual feature at
the time, but which seems to seek to bring to
the forefront the differences of nationalities.
These differences are referred to critically and
humorously. The British seem to be dressed as
women and one of them asks to sing the Marseillaise. Germans are portrayed as excessively organized and systematic, and consequently predictable and easily taken in and deceived.
The Russians, portrayed as an unstable mob.
Even the French do not escape and in one
scene the characters seriously discuss their
concern and even revolt at the new fashions of
women's skirts and short hair. Also the value of
heroism is confronted when reference is made
to a soldier who has become a hero but this did
not prevent him from “being a cuckold”.
Aristocrats understand and identify with each
other, with a fatalistic air, for they know they
are a class that is in extinction. They have a
peculiar understanding of the sense of duty,
they feel responsible for society. They are professional soldiers and understand each other's
actions and worth, even when at war with each
other. The film stresses that this condition does
not stem from economic power, for even the
banker father, the three castles and the hunting
grounds do not make Rosenthal an aristocrat.
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A war film in which there are no battle scenes
or the horrors of the trenches. With a somewhat somber atmosphere and raw realism, it
evokes feelings of solitude and human solidarity, as if, more than fighting against each other,
we need to support each other.
La Grande Illusion was filmed in 1937 when
Nazi-fascist regimes were already in power and
the outbreak of a major new war in Europe was
imminent. It preserves an almost puerile air of
hope for mankind, which was deeply compromised by the horrors of the subsequent war,
in which the dissociated defense of incendiary
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and unilateral ideals allowed man to disclose
an unexpected and atrocious animal face.
Probably because of its conciliatory and pacifist
content, the film was forbidden In Nazi Germany and then in occupied France. The copies
were collected and destroyed, and it was only
possible to reconstitute the film in 1958. Without the collaborative effort between the Russians and the French, the poetry of this universal masterpiece, invariably included among the
ten best films of all time, would simply have
disappeared forever and become for us another great illusion.

Everything Will
Be Fine
Every Thing Will Be Fine

Divulgação

The most popular social class, which von
Rauffenstein calls the "consequences of the
French Revolution," seems preoccupied only
with resuming their lives, since their presence in the war is accidental, they are not soldiers by nature, but have other jobs (engineer,
actor). They organize a party in the prisoners
camp and appreciate the pleasures that money can offer, such as good food and comfort.
The atavistic nature of these distinct classes seems to demarcate reality rather than the
boundaries between countries. Even massive and irrational killing does not alter this,
suggesting that geographical boundaries are
indeed a great illusion. Twentieth century
man, always so attentive of the big picture,
seems unable to perceive his contradictions
in more subtle scenarios. What determines
the boundaries? Rational and political decisions or the invisible bonds of identity and
affection that even the trenches cannot separate? What is the great illusion?

Dir.: Win Wenders. Roteiro: Bjørn
Olaf Johannessen
Neue Road Movies e Montauk
Productions, Germany, Canada,
France, Sweden, Norway. 2015.
1 DVD , 118min

by Priscilla Tessicini

I

n 2015, renowned German director Win
Wenders returned to fiction following two praised documentaries - Pina
and The Salt of the Earth - with an intimate
and melancholic drama, filmed in 3D tech-
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nology. The film has a strong visual impact,
and it is evident that great care was taken in
the choice of colors, landscapes and monochrome scenarios. The change of seasons
reflects the emotional states of the protagonist, a writer in the midst of a creative crisis. The director's idea, in using this technique, was to transport the audience inside
the characters, inviting them to be "under
the skin of the actors," in his own words.
At the beginning of the film, Thomas (James
Franco), a writer, finds himself in a hut
searching for inspiration, in the midst of an
icy Canadian landscape. Then he gets in his
car and goes for a drive. A sign announces
that he is approaching the city, "Santa Filomena". It is here, in this city, that fate will
summon Thomas and put him to the test.
The name of the city, as was the life of the
saint, known for her martyrdom and faith,
announces that suffering will be part of the
journey. Filomena became holy, having been
loved and revered for having endured innumerable martyrdoms with her unwavering
faith.
The phone rings, it is Sara, his partner.
Thomas does not answer, but the moment
of distraction results in him hitting a sledge
that has ridden in front of him. Frightened,
he gets out of the car and removes a small
boy from under the vehicle, who is still alive.
As he takes him to the nearest house, he
repeatedly says to him: "Everything will be
fine." The writer hands him over to his mother, Kate, who then asks about the young-
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er son. Thomas is surprised, he had not seen
the second child under his car. They run off
and realize that he had died in the accident.
Thomas is then consumed by guilt. Gradually, we realized that ice is also the emotional territory of the protagonist, whose affective life was listless even before the accident.
Throughout the film we realize that there is
a state of almost incommunicability between
the characters, each immersed in their own
inner world where melancholy and solitude
prevailed. Thomas cannot write because,
symbolically, access to his feelings and emotions is covered in snow. He is a man who,
through a rational stance, tries to keep his
feelings under control through logical postures and rationalizations.
Santa Filomena is also a reference to the
character Kate (Charlotte Gainsburg), the
martyr and suffering mother. Kate will go
through intense suffering, seeking relief for
her pain through faith. Realizing Thomas's difficulty, she does not blame him and
tries to help him, pointing to faith as a way.
Thomas rejects it; he is a man of reason.
Kate reveals that she feels guilty for not paying attention to her children.
But she later transferred the blame to William Faulkner, claiming that she was reading a novel of his at the time of the accident. Anger causes her to tear up and burn
the book. But the desperate gesture can not
eliminate the fact that her life has turned
into a possible faulknerian drama. Shifting
her anger to another writer, she preserves
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herself and Thomas. In the film, quoting
the American Nobel Prize writer also reveals
his influence. If we remember the author's
famous phrase: "Between pain and nothingness, I choose pain," the path to redemption
of the protagonist is outlined. Thomas does
not choose pain, he escapes from it, avoiding any situation that can shake him emotionally, therefore demonstrating that he is
unaware of this great truth. The eternal conflict between faith (Kate) and reason (Thomas) creeps under the skin of these characters.
Both need to seek meaning for their personal tragedies. The emotional texture of the
protagonist becomes evident in the few dialogues with the women and also with the
father. The paternal lens is severe; he says
that his son is caught up in buzzwords always
using ready-made phrases that reproduce
his mechanical and empty modus operandi.
Thomas is barren, he can not have children.
His inner life is also barren, lacking in emotions that take him out of his comfort zone.

to the traumatic event, becomes a bestseller.
However, despite having unblocked his creative channel, he is still unable to abandon
his distant and defensive posture in his affective relations. The film raises the question
of the negative paternal complex that permeates the lives of all the characters. The
paternal figure is absent or non-existent in
the characters' stories in general. The acid
dialogues between Thomas and his distant
father are quite revealing. Thomas, as a child,
felt the weight of his parents' failed marriage
and felt guilty. His father told him that his
mother was "boring". It is possible that this
paternal view has had a negative influence on
Thomas' love life, since he seems bored in his
relationships with women. He has two partners throughout the film, but we do we feel
that he is really connected to either of them.
Ana, like Sara, resents what she considers to
be coldness and lack of affection from her
partner and accuses him: "... is there anything
that affects you?"

The accident is the cathartic element that
breaks his defenses and pushes him to look
within, forcing him to perform the dreaded
introversion. Thomas, who was not familiar
with his own emotional universe, falls into a
deep depression and attempts suicide. After
surviving his own death, he begins to write
using autobiographical elements that refer
to the encounter with the family from Santa Filomena. The accident leads him back
to the source of literary creation. Pain reactivates a connection with the symbolic universe. His new book, Winter, a clear reference

The boy who survives the accident projects
a father figure on to Thomas and wants him
throughout the twelve years that pass before
his next encounter with the writer. Now an
adolescent, his psychologist encourages him
to look for Thomas, in an attempt to resolve
his obsession with him. When they meet,
the teenager, who had read all his work, asks
if he is the boy in the book. Thomas is evasive. Thomas's distant and defensive posture
hurts the adolescent, who tells him, "your
books were not good before the accident
...". The teenager wants to be recognized, as
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During the course of the film, the writer reconciles with the father, who is sick. When he
asks him to visit the river, they both contemplate it, hug each other and the father cries.
The hardness is finally dissolved by human
fragility, by the shared pain, by the tears that,
like the river waters, flow in search of emotional fluidity. Overcoming the estrangement between father and son, Thomas’ "renegade son" appears again. At the insistence
of the young man, he is forced to reconnect,
and this time he is able to do so, breaking
his emotional barriers. After talking, Thomas finally embraces the boy. Then each one
goes his way, but not before we realize that
the cathartic encounter has promoted a
transformation; fact evidenced by the smile
that illuminates the face of both. With this
film, Wenders confronts us with a profound
psychological truth: the way out of human
suffering can often be achieved through the
expression and acceptance of affections,
thus integrating the complexity and totality
of the human emotional universe.
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Wisdom of changes
Richard Wilhelm and
the I Ching
Wisdom of changes – Richard
Wilhelm and the I Ching
Bettina Wilhelm

Divulgação

part of the writer's life. His hard words incite
Thomas to give meaning to the pain that all
of them suffered. and confirm that the tragic event was not in vain, but also promoted
an approximation between them. The young
man was seeking a meaning for his own personal story, a confirmation that the tragic
event had not only brought suffering but had
also promoted an important meeting. But
Thomas does not acknowledge this fact and
the young man leaves frustrated.

Filmkinotext, Schwarz Weiss
Filmverleih e Triluna Film.
Switzerland, 2011.
1 DVD, 87min

by Susan Carol Albert

R

ichard Wilhelm (1873-1930) was a German missionary and educator who in
1900 went to Qingdao, China, where
he worked for twenty years. He developed a
great interest and a genuine connection with
the people and culture of China, undertaking
important studies and translations of ancient
Chinese works, among them the I Ching the book of mutations. Bettina Wilhelm, his
granddaughter, and daughter of his youngest son Walt (1910-1971), never met her grandfather, who had died twenty years before her
birth and, as a filmmaker, decided to take the
paths he had taken, directing this rare documentary about his life and work.
Taking a trip back to Qingdao in contemporary China, Bettina undertakes a chronological journey of her grandfather's footsteps
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and, demonstrating a certain intimacy with
Chinese customs and language, goes in search
of the most important places. She finds, with
some ease, several buildings of that time (early twentieth century), in a surprisingly good
state of preservation: the school he founded still exists and is still open; the monastery
he visited is still there; the church, where he
held the services, too, and is even an important attraction in Qingdao, now a thriving
metropolis of 9 million people.
Interspersed with visits to these places, Bettina presents biographical notes and
excerpts from the unpublished diary of Richard Wilhelm. Read in the first person, it
reveals a humanist, a person of great sensitivity, who is often confronted with intense
and sometimes very painful realities. There
are drawings and small paintings, impressive
accounts of some dreams, rich descriptions
of the Chinese people, and the transformations taking place in their country. The diary, of extreme interest, remains unpublished
and the revelation of these passages is the
beauty of the documentary.

of the important collaboration between him
and Jung. With the participation of Sonu
Shamdasani, an interesting finding is shown
in Jung’s Red Book, demonstrating that the
searches of both Jung and Wilhelm aimed at
the same reality in common.
Little flaws do not compromise the great value of Bettina Wilhelm's documentary. Presented in English, the English and French
subtitles are simplified and unfortunately
do not cover all of the audio content, sometimes limiting the understanding of what is
shown.Beautiful, delicate, robust and sometimes emotional, this documentary illustrates
Wilhelm's deep love, respect and great empathy for the Chinese people and culture, which
allowed him to penetrate deep into that distant and different world and bring rich treasures to the West. Indispensable for those
who want to know more about the life and
work of Richard Wilhelm and his important
collaboration with Jung.

With the help of experts, the I Ching and its
method of consultation are presented. The
translation into German of this millennial work, undertaken together with Lao Nai
Hsuen, was a task of great complexity that consumed ten years of work, resulting in a faithful
text that retains the essence of his spirit.
The documentary also shows Wilhelm's periods in Europe and highlights some aspects
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We hope that this space be fertile in exchanges and creativity, with letters, information news and topics of interest.
In this issue, we present some of the many congratulations we received for the initiative of Jungian Dialogues and
we have reported on some events. Feel free to contribute!

Eighth Junguiando
Even though I am an agronomist, always breathe, by inheritance, the air laden
with good Jungian aromas. It is impossible, therefore, to make a certain analogy
between the tree that feeds the body and this one in the cover that helps in the
understanding of the soul. The old and good farmer knows that the tree treated
with excessive care, that is kept in the shade, is in fact a beautiful plant, showy,
but it is lazy and not productive. It has "sparkling" leaves, but bears little fruit.
The old and good farmer also knows that this beautiful tree of the cover, exposed to the vicissitudes of life, to the natural stress of the seasons of time, encourages the growth of flowers. He knows that the affection of intimate, friendly
care, produces viable fruit.
The tree of the cover is one of those trees that has been cultivated with great care
and affection. It is welcoming and productive. It is known as the eighth class of
SBrPA. It is leafy, at the same time, rustic, adapted to the wet or dry caustic wind.
It welcomes the enchanted breeze that comes from the north, south, east and
west of our Brazil. It belongs to those who work hard, who enjoys, for its pleasure, the beauty of Jungian psychology.
Well, this magnificent tree insists on offering people beautiful and important
fruits. Now it has just produced a special fruit, with an intrinsic flavor: "Jungian
Dialogues", a vintage harvest "Connections".
Edgar Esteves

Santa Rosa, SP, June 19, 2016.

I would like to point out the launch of Jungian Dialogues journal by the 8th Class
of SBrPA Analysts.
During their formation, this group, perhaps due to the fact that they were members
who had to travel to São Paulo for their training, demonstrated an enormous stu-
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dy performance, an extraordinary pedagogical and affective cohesion. This group
expressed the SBrPA's original ideal of training analysts within her individuation
process. It was the communion with this ideal, which has certainly yielded one of its
fruits, uniting Eros and Logos, with the launch in the first volume of the journal Jungian Dialogues.
Personally, I would like to praise and thank Mário Catelli for his article, which opens
the journal with the excellent approach to the works of Jung, Neumann and myself in
a comprehensive and creative account of the structuring formation of ethics.
I would also like to thank Emmanoel Fenelon Câmara for the Dialectic and Alterity
article, which is undoubtedly the best synthesis written to date on my academic life
and my work, together with the book by Mario Saiz.
To all of them my admiration and best wishes for more numbers from the "Dialogues" to continue to flourish.

Carlos Byington
São Paulo-SP, June 20, 2016.
Thank you very much for your publication - it is a pleasure to read it. Congratulations.
Verena Kast
Zurich, September 20, 2016.

Carlos Byington and Maria Helena
Guerra in Brasilia
On March 25, Dr. Carlos Byington and Dr. Maria Helena Guerra Mandacaru were in
Brasilia, where they made presentations to a group of Jungian analysts in the capital
city of Brazil. Dr. Maria Helena presented the provocative lecture The love drama
of C G Jung, based on her book of the same title, in which she elaborates important
parallels between excerpts from the Red Book with Jung's personal love experiences at the time, raising interesting hypotheses.
Dr Byington lectured on Jungian Symbolic Psychology, which he presents in his
homonymous work. He spoke about the primary quaternion, the seven stages of
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life and the categories of defenses, with provoked the genuine interest of the selected audience. One of the founders of the Brazilian Society of Analytical Psychology (SBrPA), Dr. Byington will soon launch his new book entitled Jungian Symbolic
Psychopathology. The presence of these two renowned analysts was of great importance to the Jungian analysts in Brasilia.

Léon Bonaventure in Brasilia
Dr. Léon Bonaventure, one of the pioneers in the Jungian analysis in Brazil was
in Brasilia on February 3, in an event promoted by the Jungian Association of
Brazil (AJB), where he made a presentation entitled Depression. Dr. Léon made
a sensitive presentation on the role of the analyst, emphasizing, among other
points, the value of the autonomy and originality of the analysand's insights.
He was accompanied by his wife Jette Bonaventure. Léon Bonaventure, a
native of Belgium, holds a PhD in Psychology and came to Brazil in 1967.
He was familiar with the work of Dr Nise da Silveira and settled in the city
of São Paulo where he collaborated actively with the first groups of Jungian
analysts in Brazil. He is the author of Psychology and mystical life and is a
member of the commission responsible for translating the complete works of
Jung into Portuguese.

Dreams in couple therapy
The book Os sonhos na terapia junguiana de casal: um modelo de análise
(translated as Dreams in Jungian Couple Therapy: a model of analysis –
no English edition yet available), by the analyst Silvia Pessoa, will soon be
launched in Brazil. It examines the couple dynamics and how to deal with
them, and offers a method of working with dreams in the context of couple
therapy, based on Jung and other authors of analytical psychology.
Os sonhos na terapia junguiana de casal:
um modelo de análise
295 pages
Editora Appris
Launch on May/2017 – São Paulo-SP, Brazil
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Events

june

2017
June 9
to 16

Nature and the Soul: cultivating a partnership with the
wholeness of all
C G. Jung Psychology and spirituality conference
Santa Fe - New Mexico, USA

June 14
to 16

Twelfth International Conference on The Arts in Society
2017 Special Focus: Gestures That Matter
Pantheon-Sorbonne University, Paris, France

June 22
to 25

15th Conference of Research in Jung and Analytical
Psychology - Complexity, Creativity, and Action
Key Bridge Marriott, Arlington Virginia – USA
Jungian Society for Scholarly Studies

June 21
to 24

48th Society for Psychotherapy Research International
Annual Meeting
Toronto, Canada

july

June 29
to July 2
July 10
to 14
July 11
to 14
July 16
to 18
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2017 Annual Meeting, International Society of Political
Psychology
Edinburgh, Scotland, United Kingdom

27th Congress of the International Association of Individual
Psychology
Minnesota, USA
15th European Congress of Psychology
Amsterdam, Netherlands

2017 Sandplay Intensive – Where Pele Reigns: Elemental
Consciousness in Hawaii
Hilo, Hawaii
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July 17
to 21

XXII International Congress of Rorschach and Projective Methods
Paris, France

July 19
to 23

24th ISST Congress
Destruction and Creation in the Fertile Fields of Sandplay Therapy
Kailua-Kona, Hawaii

July 20
to 23

XXXI Boitatá – O Sentido da Vida
Centro de estudos Boitatá
São José dos Campos-SP, Brazil

July 22
and 23

Second International Workshop
Society for Psychology as the Discipline of Interiority
Toronto, Canada

July 23
to 27

Mérida, Yucatán, México

July 24
to 28

8th World Congress for Psychotherapy
Paris, France

July 27
to 30

2017 IAJS Conference - The Spectre of the “Other” in Jungian
Psychology

Aug 24
to 27

XXIV Congresso Nacional AJB
Foz do Iguaçu, Brazil
Associação Junguiana do Brasil - AJB

Aug 30
to Sep 3
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36th Interamerican Congress of Psychology

august

Cape Town, South Africa

20th International Congress International Society for
Psychological and Social Approaches to Psychosis (ISPS)
Liverpool, United Kingdom
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november

september

Aug 31
to Sep 3

Ancient Greece, Modern Psyche Conference
Santorini, Greece
Petros M. Nomikos Foundation

Sep 1
and 2

VI ERANOIS
São Paulo – SP, Brazil
Conexões Junguianas

Sep 7
to 9

The Uncertain Future, between Traditional Knowledge and
Scientific Thought

Sep 8
to 10

Holism: Possibilities and Problems – an interdisciplinary
conference
University of Essex, UK
Centre for Psychoanalytic Studies

Sep 8
to 11

47th European Brain and Behaviour Society Meeting
Bilbao, Spain

Casa Eranos, Ascona-Moscia, Switzeland

Sep 17
to 22

1st Pan-African Psychology Congress

Nov 11

Who is my Jung?
Celebrating 40 Years of the Association of Jungian Analysts
United Kingdom
The British Library

Durban, South Africa

Pan African Psychology Union

to XXIX Moitará
confirm Campos do Jordão-SP, Brazil

Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica
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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.

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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Correspondence
The papers should be sent to the email address dialogosjung@gmail.com. The
text should not include any information enabling the author to be identified,
other than that in "information about the author". Images and illustrations, if
any, should be included in the text and should also be sent in separate files, in the
minimum resolution required for publication. The papers will not be returned
to the author.

Assessment and selection
The manuscripts presented will be submitted to a peer review based on a double-blind system. The assessment criteria are originality, creativity, theoretical or clinical interest and scientific validity, and relevance and suitability for
publication. Ethical and professional aspects will also be taken into consideration. The reasons for non-acceptance will not be informed. Acceptance will be
communicated within 40 days, when the review process with the author will
begin. Once this process has been concluded, the author must formally authorize, in accordance with the terms of the journal and by email the publication
of his or her paper, without which, publication will not proceed.
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