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N ormose, a patologia da normalidade

Na história da humanidade, são correntes certos eventos que

desencadearam significativas mudanças, evolucionárias ou revolu

cionárias. Seja o nascimento de um Cristo ou de um Budaj seja a

publicação de um livro como o Tao- Te-King, de Lao Tse, ou O capi

tal, de Karl Marxj sejam slogans como o da Revolução Francesa,

"Liberdade, igualdade, fraternidade", ou a criação de simples pala

vras, como neurose; sejam, ainda, novos conceitos, como o de recalque
sexual ou inconsciente, de Freud.

O título deste livro, Normose, a patologia da normalidade, foi

lançado e divulgado, nestes últimos quinze anos, pelos seus co-au

tores, em diversas palestras, conferências, livros e artigos, em várias

partes do mundo, de forma convergente e independente. O que

sempre constatamos foi uma curiosa reação comum, nos mais varia-
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dos públicos: sorrisos, risos, seguidos de perguntas e de comentá

rios bastante entusiasmados e estimulantes, sinal óbvio de que estáva
mos acertando em algum alvo significativo (constatação confirmada

pela facilidade com que este conceito rapidamente se irradiou por
muitas partes do mundo). Numa simples pesquisa em um site da
internet, realizada nesta data, encontramos 131 itens sobre este tema!

Tudo indica - esta é a nossa hipótese - que o conceito de nor

mose, com o seu aprofundamento e desenvolvimento, provoca um
importante questionamento a respeito do que se considera normali

dade. A tomada de consciência dessa realidade poderá facilitar uma

profunda mudança na visão e na consideração de certas opiniões,
hábitos e atitudes comportamentais considerados normais e natu

rais pelas mentes mais desatentas e adormecidas.

:t. com a alegria de um dever cumprido que entregamos este

livro às mãos dos leitores, confiantes de que poderá contribuir para
a superação de um imenso e nefasto obstáculo - fonte, também, de

desastres individuais, sociais e ambientais -, que impede o fluxo da
existência evolutiva. Confiantes, ainda, de que ele estimulará ou
tros encontros, reflexões e amplificações, pois trata de um horizon

te muito amplo, a ser reconhecido, percorrido e conquistado.
Esta obra é produto de um simpósio, ocorrido de 17 a 20 de

setembro de 2002, na Granja do Ipê, sede da Universidade da Paz

(Unipaz-DF). O seu conteúdo foi revisado e ampliado, com a in

clusão de partes de textos, trechos de livros e de artigos publicados
anteriormente, por seus autores, em revistas como Le 3' Millénaire,

Palas Athena, entre outras, e, também, pela experiência adquirida
em suas observações clínicas, educacionais, institucionais e nos diá

logos com profissionais de diversas áreas, bem como com o público
em geral.

Agradecemos à Fundação Cidade da Paz, presidida por Sandra
Sandres; ao campus da Unipaz-DF, coordenado por Ângela Maria
de Oliveira; e à coordenadora do retiro e da Formação Holística de

Base, Gizelma Fernandes, pela organização primorosa do evento.

Nosso muito obrigado ao Colegiado de Reitoria, Lydia Rebouças,
Regina Fittipaldi e Cristina Maria Carvalhedo. Nossa gratidão à
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seus dons, a revisar parcialmente este texto.

Somos muito gratos, também, pela participação especial do Iradj
Roberto Eghrari e do frei Vitório Mazzuco, OFM, no último capítu

lo desta obra. Agradecemos o intenso labor de Suzana Beiro e de Lia
TeresaMolinari, que transcreveramo material das fitas. Gratidão muito

especial a Suzana Beiro, pela excelente organização, aceitando o desa
fio de transformar em livro um encontro vivo e palpitante.

Confiamos à Verus, uma jovem editora, dotada de pujante ener

gia e impecável competência, a difusão desta obra, dirigida aos mu
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CAPÍTULO I
N ormose, anomalias da normalidade

1. Introdução ao tema da normose

(Pierre Wcil)

o que nos reúne neste encontro talvez seja um dos conceitos

mais importantes gerados pelo movimento holístico. O paradigma

holístico, que é o de renovação da visão da realidade e da vida,

implica a criação de conceitos que mudem a nossa maneira de ver

as coisas. São palavras emergentes que surgem, a exemplo da holística,

como transdisciplinaridade, transreligiosidade e transpartidarismo

político. Nesta jornada, estudaremos, no contexto da Universidade

Holística Internacional (Unipaz) e do Colégio Internacional dos Te

rapeutas (CIT), dois novos conceitos: o da normose e o da terapia

inter-religiosa.
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Quando indaguei a respeito de quem havia desenvolvido o con

ceito de normose, tive duas surpresas. A primeira delas foi o fato de,

na França, ]ean-Yves Leloup ter forjado e investigado a fundo esse

conceito, sobre o qual publicou alguns artigos. A segunda foi, ao

voltar ao Brasil, descobrir que Roberto Crema também havia de

senvolvido o mesmo conceito, que já consta em seu livro Análise

transacional centrada na pessoa... e mais além. Isso mais ou menos na

mesma época ou, pelo menos, no mesmo século... Sendo assim,

vocês estão diante dos que desenvolveram o criativo tema da nor

mose. Essa expressão tocou-me muito quando a ouvi de ]ean-Yves

Leloup por ocasião de um seminário sobre a normalidade.

Então, teceremos considerações gerais sobre a normose, sua ori

gem e características, além dos critérios para afirmar se uma pessoa

ou uma época são normóticas. Depois, ]ean-Yves Leloup se encar

regará de estabelecer as diferenças e semelhanças entre os conceitos

de normose, psicose e neurose. Roberto Crema focalizará aspectos sis

têmicos, paradigmáticos e evolutivos do conceito. A mim caberá

uma introdução geral.

Um testemunho pessoal

.um dia destes, surpreendi-me refletindo sobre a normose, pro

curando entender a gênese de tal conceito. Quais foram os fatores,

as variáveis determinantes de sua criação? Isso me reportou a uma

passagem de minha história pessoal. Creio que a maneira mais sim

ples de fazê-Ios entender do que se trata será contando um pouco

do que se passou comigo há algumas décadas - o que nos levará, ao

mesmo tempo, aos aspectos pessoais e sociais que resultaram na cria

ção do conceito de normose.

Lembro-me da crise existencial pela qual passei aos 33 anos de

idade. Com o conhecimento que tenho hoje, identifico-a como con

seqüência de uma normose. Foi, tipicamente, a crise de um normó

tico que nada sabia a respeito da normose. "Fazia prosa sem o sa

ber", como diz o jargão popular.
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Por que afirmo que eu era normótico? Minha crise ocorreu por

eu ter procurado ser normal, realizar o que uma sociedade reco
mendava e recomenda até hoje para ser um homem bem-sucedido.

A sociedade, por meio dos meus pais, moldara tal ser humano. Aos

33 anos eu era um homem de sucesso, porque tinha tudo: tinha a

minha residência, tinha a minha casa de campo, tinha a minha pis

cina, tinha o meu cargo na universidade, tinha o meu cargo junto

ao presidente do maior banco da América Latina, tinha o meu con
sultório, tinha o meu livro best-seller, tinha sido entrevistado na te

levisão, tinha, tinha, tinha, tinha ... E minha normose era, justa

mente, ter. Havia introjetado toda uma cultura do "ter". Eu tinha.
Tinha tudo e estava muito infeliz, não era um homem realiza

do. Inserido neste contexto, acabei por tornar-me normótico. Por

quê? Porque segui a norma que me levou à patologia: a patologia

moral- era profundamente infeliz; a patologia social- divorciei-me,

porque, quando se está infeliz, culpa-se o outro; e uma patologia

orgânica - a separação levou-me a desenvolver um câncer. Temos,

então, o conceito de normose: um conjunto de hábitos considera

dos normais que, na realidade, são patogênicos e nos levam à infeli

cidade e à doença. Embora resumida, é a definição que tenho segui

do até hoje, muito útil e clara.

Para sair da normose, deitei-me no divã do psicanalista e resolvi

aprender e praticar ioga. Foi numa sessão de ioga que descobri a

relatividade do conceito de normalidade. Vou contar esse fato, pois

é muito ilustrativo. Todas as quartas-feiras à noite, nosso grupo reu

nia-se e o professor nos fazia relaxar por meio de música e medita

ção. Depois, cada um relatava a sua experiência. Um dizia: "Eu vi
um ser." Outro: "Eu vi cores." Outro ainda: "Eu vi formas." Outro

mais: "Eu tive uma inspiração maravilhosa." E, quando chegou

minha vez, eu disse: "Gente! Eu estou 'tapado'. Não estou vendo
nada!"

Transcorreu um ano, ao longo do qual continuei a participar

do grupo. Foi então que comecei a observar a relatividade do con

ceito de normalidade: nesse grupo, todo o mundo tinha visões, e eu

não. Então, o grupo era normal, e eu, anormal. Lá fora, entre os
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dois milhões de habitantes de Belo Horizonte, quase ninguém ti

nha visões. Então, eu era normal, e o grupo, anormal. Foi quando

comecei a cogitar sobre a relatividade do conceito de normalidade.

A fantasia da separatividade

o estudo de ioga levou-me ao hinduÍsmo, ao budismo e ao

conceito de maia1• Constatei que essa nossa maneira de ver as coisas

é uma fantasia, que mais tarde denominei fantasia da separatividade.

Quando criamos a Universidade Holística, ao estudarmos a gê

nese da destruição da vida no planeta, descobrimos que sua raiz está

em considerarmos a ilusão como normal. É um conceito provido

de consenso social que pode levar ao suicídio da humanidade. A

isso se acrescentou, então, a noção de consenso: uma crença parti

lhada por uma maioria.

Os estudos de ioga levaram-me a fazer um retiro com lamas

tibetanos. Fui para esse retiro especialmente para entender por que
os tibetanos insistiam tanto no caráter do sonho em nossa vida co

tidiana, ou seja, a semelhança entre o estado de consciência de vi

gília e o onÍrico. E lá eu aprendi, por mim mesmo, por meio do

sonho lúcido, que a nossa vida cotidiana é como se fosse um sonho.

Não tem muita diferença, não. E todos acreditam nesse sonho. Vol

tamos à noção de normose e de consenso.

Um dia, em 1986, ao sair do retiro tibetano, Jean-Yves Leloup

convidou-me para um simpósio sobre a normalidade, no Centro

Internacional de Sainte-Baume. O local era um tipo de universida

de holística, com um ambiente como o da Unipaz, que ele dirigia,

no sul da França. Lá havia - e podia ser visitada - a gruta onde Ma

ria Madalena se refugiou depois da passagem de Jesus. E lá, a pedi

do dele, proferi uma palestra sobre as anomalias da normalidade.

Então, surgiu a idéia de que a normalidade podia ser patológica

e patogênica. Todo o seminário versou sobre a definição do que é

normal, tarefa nada fácil. O que é normal, afinal? De qualquer for-
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ma, a criação do conceito de normose nos força a buscar definir o

que não é normal.

Um conceito que me trabalhou

Fiz uma experiência em que procurei colecionar todas as quali

ficações que se costumam atribuir às pessoas julgadas anormais. Por

exemplo: ele é idiota; ele é irresponsável; ele é maligno; etc. Fiz uma

coleção de uns trinta ou quarenta epítetos. Em seguida, traduzi-os

ao seu oposto, pensando que, talvez dessa forma, pudesse definir o

que é normal. Para minha surpresa, saiu uma lista do que é ser san

to. Por esse procedimento empírico, um ser normal seria um santo.

Será? Deixo a idéia para reflexão.

Depois disso, o conceito de normose ficou me trabalhando 

porque um conceito novo nos trabalha. De vez em quando, eu o

usava nas palestras. Notei que, a cada vez que pronunciava a palavra

normose, as pessoas riam muito. Percebi, então, que a reflexão estava

mexendo com alguma coisa fundamental que as inquietava.

Pouco a pouco me dei conta, entretanto, de que esse é um con

ceito fundamental em psicologia, em sociologia, em antropologia,

em educação e nas demais disciplinas e áreas de atuação humana.

Mais ainda, evidencia um processo psicossociológico que ameaça a

humanidade e outras espécies vivas do planeta Terra, uma verdadei

ra fonte de sofrimentos e de tragédias, das mais variadas propor

ções. Então realizei a primeira classificação das normoses. E conti
nuo descobrindo outras em minhas reflexões cotidianas.

Patologia e consenso social

Quando todas as pessoas estão de acordo com respeito a uma

opinião ou a uma atitude e maneira de atuar, manifesta-se um con

senso, que ditará uma norma. Quando a norma é adotada por mui
tos, cria-se um hábito.
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A maior parte dos nossos costumes é resultado de normas que
adotamos, mais ou menos conscientemente, mediante a imitação

de nossos pais e educadores. Como diria Freud, mediante o proce

dimento de introjeção. Essas normas deveriam ter a função de pre
servar nosso equilíbrio físico, emocional ou mental, bem como a
harmonia e a qualidade de vida.

Assim, há uma crença bastante enraizada segundo a qual tudo o
que a maioria das pessoas sente, acredita ou faz, deve ser considera
do normal. Por conseguinte, deve servir de guia para o comporta

mento geral, de roteiro para a educação.
Lamentavelmente, nem todas as normas são benevolentes. Al

gumas, ao contrário, são geradoras de sofrimento e de enfermidades,

podendo conduzir até mesmo à morte. Mas, como são dotadas de
um consenso social, as pessoas não se dão conta do seu caráter pa
togênico.

Certos fatos e algumas descobertas recentes sobre as origens de
sofrimentos e doenças, na esfera individual ou social- como as guer
ras e a violência -, bem como na esfera ambiental - como a des

truição de ecossistemas -, estão a contestar seriamente o conceito

de normalidade sustentado por consenso social. Surge uma denún
cia lúcida de que certas normas sociais, atuais ou anteriores, levam e

levaram a sofrimentos físicos e morais indivíduos, grupos e a comu
nidade global.

Definição de normose

A normose pode ser definida como o conjunto de normas, con

ceitos, valores, estereótipos, hábitos de pensar ou de agir, que são
aprovados por consenso ou pela maioria em uma determinada socie

dade e que provocam sofrimento, doença e morte. Em outras pala
vras, é algo patogênico e letal, executado sem que os seus autores e
atores tenham consciência de sua natureza patológica.

Assim sendo, estas são as características de um comportamento
normótico:
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1. é um hábito de pensar, sentir e agir;
2. aceito como normal por consenso social;
3. tem natureza patogênica ou letal;

4. e gênese pessoal ou coletiva, mediante um processo introjetivo.

A normose é, portanto, uma normalidade doentia. Distingue
se da normalidade saudável, como levantar-se cedo e caminhar to

dos os dias, por exemplo, que constitui um consenso, e da normali
dade neutra, como, por exemplo, almoçar ao meio-dia.

Tipos de normose

Fiz uma distinção entre normoses gerais - que atingem toda a

população mundial ou grande parte dela - e normoses específicas e
também entre normoses comuns e normoses localizadas. Até agora ve

nho estudando mais detidamente as normoses gerais e as específicas.

Tenho certeza de que existem normoses próprias de cada nação, de
cada país.

A normose geral é a que pode levar a um suicídio coletivo. É a
normose criada pela ditadura masculina, que já dura quatro mil anos

na nossa sociedade patriarcal. Caracteriza-se pela repressão do femi

nino, preferência pela eficiência, condenação da afetividade e repres
são do amor. Em meu livro Ofim da guerra dos sexos;o reencontro do
masculino e do feminino, publicado recentemente, faço um resumo
dessa normose, com nova visão sobre o assunto. Até recentemente se

falava no paradigma clássico e no novo paradigma holístico. Eu não
tinha a noção de que, por trás da discussão sobre esses paradigmas,

ocultava-se a repressão do feminino pelo masculino.
Também temos as normoses específicas, que são as alimentares,

as políticas, as ideológicas e as bélicas. Descobri, há pouco tempo,

que a informática contém uma normas e muito perigosa: a infor
matose. E há muitas outras.

No capítulo final deste livro, refletiremos sobre as normoses reli

giosas. É um tema capital nestes tempos de fundamentalismos de-
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mentes e sanguinários que ainda não foi tratado devidamente. Reli

giões normóticas criam consensos de massa, jogando povos contra

povos. Em nome de que Deus? Isso é patogênico. Analisaremos essa

patologia quando abordarmos o tema da terapia inter-religiosa, uma

idéia formulada por ]ean-Yves Leloup. Essa foi uma das últimas pala

vras que ele nos comunicou em seu itinerário pelo Brasil, em 2001,

antes de partir para a Europa.

Autômatos ou seres humanos conscientes?

A característica comum a todas as formas de normose é seu cará

ter automático e inconsciente. Podemos falar, no caso, do espírito de

cordeiros. De um modo geral, os seres humanos, por preguiça e co

modismo, seguem o exemplo da maioria. Pertencer à minoria é tor

nar-se vulnerável, expor-se à crítica. Por comodismo, as pessoas se

guem e repetem o que dizem os jornais: se está impresso, deve estar

certo! Quantas não aderem a uma ideologia, religião ou partido polí

tico só porque é moda ou para serem bem vistas pelos demais?

Uma maneira disfarçada de manipular as opiniões e mudar os

sistemas de valores é anunciar que eles são adotados pela maioria da

população. Nesse sentido, toda normose é uma forma de alienação.

Facilita a instalação de regimes totalitários e dos sistemas de domi

nação.

Nas empresas, o autômato não toca o alarme quando é necessá

rio. Como o burocrata, ele segue as normas e o regulamento ainda

que estes ameacem levar o negócio à falência. Nas religiões, o normó

tico é, muitas vezes, um excelente praticante de rituais e cumpridor

das leis, mas permanece cego e não sabe o que faz. Os crimes da

Inquisição perpetuam-se até nossos dias na terrível violência ritual

de algumas seitas satânicas.

Por isso é importante alertar para a responsabilidade dos educa

dores, cujas mãos podem moldar autômatos normóticos ou seres

humanos plenamente lúcidos. Os automatismos se dissolvem com a
tomada de consciência.
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Tomar consciência da normose e de suas causas constitui a ver

dadeira terapia para a crise contemporânea. Trata-se, também, de

encontrar a liberdade. Seguir as normas cegamente é tornar-se es

cravo. Quando aprendemos a escutar a voz interior, a voz da verda
deira sabedoria, tornamo-nos livres.

Essa é uma visão geral e introdutória à questão imprescindível

da normose. Estou certo de que muito poderemos aprender e jun

tos nos aprofundar neste criativo e instigante horizonte, buscando

transcender a patologia da normalidade, na direção da plenitude
humana.

2. Normose e o medo de ser

(Jean-Yves Leloup)

Agradeço ao Pierre por essa introdução, que recoloca a normose

no marco de uma aventura pessoal. Quero precisar, agora, que a

normose é um sofrimento como a neurose e como a psicose. É ela (que nos impede de sermos realmente nós mesmos. O consenso e a

conformidade impedem o encaminhamento do desejo no nosso in

terior. Pretendo colocar a questão da normose dentro do processo
em que o ser humano evolui.

A existência desenvolve-se por meio de desejos e de medos. O

desejo inconsciente é o desejo do Aberto, apreendido como total

presença ou plenitude, denominado, em grego, p/éroma. O medo

inconsciente é o medo do Aberto, compreendido como total vacui

dade, aniquilamento ou dissolução do ego; em grego, kénosis.

Temor desejado, desejo temido

O ser humano transforma-se, portanto, pelo seu desejo de plé

roma, vencendo o medo da kénosis. Existe em nós um desejo de
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plenitude e, ao mesmo tempo, o medo do aniquilamento. Em ou-

r tras palavras, eros e thanatos, a pulsão de vida e a pulsão de morte.

Pléroma e kénosis, pulsão de vida e pulsão de morte, plenitude e

aniquilamento, são, portanto, dois modos de apreensão do Aberto:

um positivo e outro negativo. Um como objeto de desejo e outro

como objeto de medo; uma mesma realidade que é desejada e que

nos amedronta ... E a normose está relacionada com a pulsão de

morte. É a estagnação do desejo, que impede o fluxo evolutivo.

Sob essa perspectiva, o inconsciente manifesta-se como desejo

de pléroma, a plenitude, e resistência à kénosis, o aniquilamento.

Esse desejo e essa resistência podem conhecer diferentes graus de

intensidade e de patologia.

Há três maneiras pelas quais o desejo de pléroma manifesta-se:

1. começa como uma interrogação, uma curiosidade diante do

Aberto, uma busca da plenitude, inspiradora de filósofos hu
mamstas;

2. prossegue como uma nostalgia diante do Aberto, uma ascese,

um engajamento no caminho da plenitude, que é o domínio

dos filósofos religiosos;

3. desenvolve-se em contemplação, em disponibilidade diante do

Aberto, em meditação no coração da presença, que é o domí
nio dos filósofos místicos.

Normose, neurose e psicose

A resistência à kénosis pode revelar-se inicialmente como:

1. medo diante do Aberto, que é a normose;

2. medo que se transforma em ansiedade e angústia diante do

Aberto, que é a neurose;

3. medo que se desenvolve como terror diante do Aberto, que é a

pSicose.
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Em termos mais existenciais, diremos que a resistência ao Aber

to, percebida como total vazio, é a resistência à morte, o medo da
morte, a angústia diante da morte, o terror frente à morte.

Eu gosto do simbolismo da escada e da árvore (veja quadro na

página 29) para indicar as diferentes etapas da evolução da cons
ciência. A função de uma escada é manter unidas as partes inferior

e superior. O importante é poder subir ou descer, estabelecendo a

ligação entre o alto e o profundo, a ponte entre o céu e a terra.

A imagem da escada nos lembra também que, para ascender a

um degrau superior, é preciso deixar o inferior. Essa integração é

que nos leva mais longe. No processo da transformação, trata-se de

integrar os vários níveis de consciência. A cada passagem, a cada

entrada em um novo estado de consciência, encontraremos o desejo

de pléroma e o medo da kénosis.

Morrer e renascer: uma escalada

Primeiramente, há o desejo e o medo do nascimento. Sente-se

essa dupla realidade: a ânsia e o temor de nascer. Porque, para nas

cer, perde-se um certo estado de consciência, o estado de ser com o

qual estávamos identificados.

Nascer implica entrar num estado de dualidade. Pode aconte

cer, então, uma fixação, uma nostalgia da fusão, passível de mani

festar-se como a busca da dissolução. A fixação pode conduzir a sin

tomas como a drogadicção ou alguma outra forma de regressão ao

estado fusional, anterior à dualidade, que impede o avanço evolutivo

para além dessa fase.

Aquém ou além do ego

É importante não confundir transpessoal com pré-pessoal. Às

vezes, quando desatentos em nossas aspirações, confundimos a trans

cendência do ego com um estado regressivo, com um retorno ao esta

do anterior ao ego, ou seja, aquém do ego.
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É bom lembrar a importância da conquista do ego, base da qual

sempre necessitaremos.

Estado oral

Nesta etapa, o desejo de nascer se projetará sobre o corpo da

mãe, o que poderá levar ao que foi denominado estado oral. Neste

primeiro espaço de identificação, o corpo da mãe e o ego são vivi
dos como não separados.

O p/trama é o corpo do outro; há uma fusão indiferenciada.

Nesse estado, o grande medo é a perda, a separação. Estar separado

da mãe, para o bebê, é como um esfacelamento interior. Ele vai

buscar a unidade pela boca, através da oralidade.

Os que têm uma certa fixação nesse estado de evolução podem

tentar resgatar, por meio da bebida ou da comida, o seio da mãe. Ao--------- ~------
observarmos algumas pessoas comendo, notamos que elas conti-

nuam a mamar. Há um certo jeito de "abraçar" a comida em que se

percebe a atitude de um bebê. Busca-se refazer a unidade por meio
do outro.

Novamente, se a força do desejo for escutada, o impulso para

diferenciar-se da mãe poderá ser percebido. Há que se vencer o medo

da s.9J!r~.s:~o.É por essa razão que cada uma dessas etapas é, ao~

mo tempo, morte e renascimento. Trata-se de morrer para um deter

minado estado de ser a fim de renascer para um novo estado. Isso

ocorre a cada momento: não paramos de morrer e de renascer. É

separando-se da mãe que o bebê tomará consciência do próprio cor

po. O processo aqui envolvido implica passar da identidade ma

tricial para a identidade corporal.

Estado anal

Este é o momento em que a criança descobre o corpo através da

lactação. É o que a psicologia freudiana chamou de estado anaf. Nes-
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ta etapa, há o medo da decomposição. É uma vivência que a crian

ça pode experimentar logo no início de seu processo de identifica

ção corporal. No momento em que utiliza o penico, ela sente que

seu corpo está se decompondo.

Nas tradições espirituais, observa-se o seguinte princípio: "Tudo

o~ ~ comE9sto será decomposto." O choro do bebê durante a

noite pode estar ligado à vivência desse processo. Se acontecer uma

fixação, algum entrave nesse momento, poderá ser gerado algum

distúrbio no corpo: o medo, a fobia por doença. Trata-se, nova

mente, de identificação com uma imagem corporal.

Estado genital

Se a criança vencer todos esses diferentes medos, poderá, então,

ascender à sua identidade sexual pela parte do seu corpo que clama

pelo corpo do outro. Este é o período edípíano, quando poderão ocor

rer vários tipos de fixação, situações capazes de gerar impotência ou

frigidez, todas as dificuldades sexuais conhecidas. Falaremos, então,

do medo da castração.

o nascimento da normose

No decorrer deste processo, a criança ou o adolescente desco

brirá que não é só o corpo de sua mãe, que não é apenas um corpo

perecível, não é um corpo meramente sexual. Descobrirá 'l-ue,_pela---
palavra, existe algo mais que o corp~. E buscará, novamente, o seu

pléroma, a sua ident-idade. Procurará adequar-se à imagem que os

pais têm dela e, nessa tentativa, terá medo de não conseguir corres

ponder a ela. Nesse momento nasc~rá~_que chamamos-de-normose:

("Não po"o '" eu me,mo po<quetenho que co""ponde< à im,·gem que meus pais têm de mim e ao que eles desejam para mim."
Por exemplo, numa escolha profissional nem sempre é o desejo

profundo que é ouvido, mas o desejo proveniente do meio familiar
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- o que pode levar a um conformismo com a situação. O mesmo

acontece com a escolha de um cônjuge: freqüentemente a moça se

casa com um rapaz que agrada à sua mãe, e o jovem busca o tipo de

mulher que o pai aceita e tolera.

É preciso escutar profundamente o desejo íntimo para poder

sair da prisão, do estado de tolhimento ao qual é induzi da a criança

em razão das expectativas que os pais têm a seu respeito. E o traba

lho da terapia, da análise, é facilitar o aprendizado que permite iden

tificar o próprio desejo e descobrir a própria palavra.

Quando falarmos sobre o complexo de jonas, focalizaremos o

fato de que, às vezes, existe um medo de vencer. É quando a pessoa

não quer ser melhor do que seus pais no campo profissional, inte

lectual ou afetivo. Ela teme que, se os ultrapassar, correrá o risco de

perder o amor deles. Freud estudou bem esse medo.

A fase social: medo do ostracismo

Se o desejo for suficientemente forte para ultrapassar esse medo,

busca-se outro espaço, outro lugar de identificação: o social. Busca

se uma forma que corresponda à imagem que a sociedade apresenta
como sendo a do homem ou a da mulher ideal, de bem.

Segundo Pierre Weil assinalou, esse fato é relativo. O que é bom

em uma determinada época, pode não o ser mais em outra. O que é

bom em um determinado país, nem sempre o é em outro. Há um

grande medo a ser vencido. É o que chamamos de medo do ostracis--------- _.
1110: o temor de ser excluído, de ser rejeitado pelo grupo, de não ser

considerado normal, de não ser visto como uma pessoa de bem no

meio em que se vive. Muitas pessoas fixam-se nesse medo, o que

resultará em sofrimentos e doenças.

Ousar ir além ou se conformar

Chamamos de normose a esse conjunto de sofrimentos e de doen

ças. É a necessidade de, a todo o custo, ser como os outros, sem es-
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cutar o próprio desejo. Se não cumprimos o que a formação criativa

nos pede, adoecemos.
Isso reforça o conceito expresso por Pierre Weil: é possível ter

tudo para ser feliz, segundo os critérios de determinada sociedade.

No íntimo, entretanto, sabemos que não é o justo. A escuta daquilo

que habita no mais profundo do ser poderá trazer certas conseqüên

cias: ter que suportar o desprezo e, muitas vezes, o julgamento e a

exclusão das pessoas que nos cercam.

Essa é uma situação muito difícil porque, :e ocorrer o conformis- "

mo, o eu sucumbirá. Por outro lado, se a pessoa for capaz de escutar (
;a-es~profundo que habita nela e atravessar os medos envolvidos,

alcançará uma identidade pessoal; enfim, o poder de ser do eu.

Para pessoas como Freud, essa é realmente uma grande con

quista porque pressupõe liberação da intensidade no confronto en

tre as instâncias do id e do superego. Então, pode-se acessar o pró

prio pensar, o próprio desejo, a própria palavra. Estar bem adapta
do a uma sociedade doente não é sinal de saúde.

O objetivo de algumas terapias resume-se em capacitar a pes

soa para o processo de socialização, de ajustamento social: ser capaz

de ter um bom trabalho, de ter relações sexuais agradáveis, de ser

alguém reconhecido pela sociedade. Entretanto, podemos desco

brir que isso não é suficiente, que não constitui o propósito do ser
humano.

o chamado do Self

Tornar-se uma pessoa é um caminho. Por intermédio de cada

um, o desejo continua sua rota. Trata-se de ir ao encontro da iden

tidade transpessoal. Não basta ser apenas eu, um ego. No interior

de cada um de nós podemos sentir o chamado do Self Através das

experiências do numinos02, descobrimos que existe algo maior do

que nós. Algo mais inteligente e mais amoroso do que nós. Mas

temos medo de enlouquecer, de perder o ego, de perder o que foi

construído no ambiente das relações parentais, familiares e sociais.
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Observa-se, novamente, o mesmo processo de morrer e renas

cer; de passar de um plano de consciência para outro, rumo à iden

tidade do puro ~usou - o tetragrama sagrado YHWH, a fonte mes

ma do ser. Isso pressupõe vencer o medo de perder os arquétipos, ou I

seja, de perder as grandes imagens que nos habitam e habitam as

grandes religiões, fontes de inspiração.

Além das imagens

Trata-se de ir além dessas imagens do bem e de Deus. Novamen

te, o medo aparece e, ao mesmo tempo, a angústia de perder a rea

lidade absoluta. Mas a realidade nunca é perdida. O que temos a

perder são ilusões: as imagens de Deus, as imagens de nós mesmos,

as imagens que construímos do que seria um homem ou uma mu

lher bem-adaptada. ,A realidade, em si, é impossível de ser perdida.

Temos identificações que podem ser fontes de no~mose, de~eu

rose e de psicose. Para falarmos da psicose, retomemos a imagem

dos degraus da escada que se quebraram ou que faltaram.

Uma ilustração da psicose

Lembro-me, por exemplo, de uma pessoa que conheci no hos

pital psiquiátrico de Estrasburgo. Ela devia ter uns cinqüenta anos e

passava o dia inteiro chupando o dedo. Em determinado momen

to, ela subiu numa mureta e, para espanto geral, começou a falar

como se lesse o Evangelho, ou o Bhagavad Gita3, tal qual um porta

voz dos grandes textos de sabedoria. Era como se ela tivesse saído da

fixação em um estado oral para tornar-se canal de uma elevada men

sagem transpessoal.

Entretanto, entre o sábio e a pessoa em estado de regressão falta

um degrau intermediário, há uma grande lacuna. Assim que termi

nou de falar e de transmitir sua mensagem, a pessoa voltou a chupar

o dedo, como se tivesse se desligado de um interruptor, e não con-
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seguimos mais nos comunicar com ela. Era como se o plano social,

a relação com o outro, fosse impossível.

[Esse foi um caso de esquizofrenia muito doloroso. f quando

duas partes nossas, quando dois níveis do nosso ser, tornam-se com

pletamente estranhos um ao outro e, não se reconhecendo, não se
comunicam mais.

Fixações neuróticas

As neuroses são mais conhecidas. Nós as evocamos nos níveis

o~ an'!.le genital como fixações em determinados momentos de
nossa vida, em memórias que a eles nos prendem. E, novamente, o

trabalho da terapia será reencontrar o momento traumático para

desatar o nó, de modo que a energia da vida volte a circular; desco

brir, por exemplo, que sexualidade não é mera genitalidade. A libi

do, quando passa pelo coração, torna-se sexualidade humana 

não apenas mecânica ou animal - e transforma-se em amor. Po

rém, muitas vezes há fixações que impedem esse processo. Nesse

caso, convém detectar as imagens que os pais tinham dessa pessoa

e identificar se as fixações seriam neuróticas ou normóticas.

Uma distinção entre neurose e normose

Há neurose quando não podemos impedir a nós mesmos de

fazer o que o programa parental nos dita. Às vezes, acontece o dis

curso inverso. Uma mulher pode dizer: "Eu não quero me par~c~r

com minha mãe!" - e, ~uanto mais nega, mais se pare~ com a mãe.

Mas também pode ocorrer justamente o contrário. Não há liberda

de diante dessa imagem.

Com a normose é a mesma coisa. Não se trata de dizer que o

programa, a visão ou o que os pais querem para nós seja ruim. Mas

trata-se de nos libertarmos disso e de não nos esquecermos de escu

tar o desejo íntimo que habita dentro de nós. Esse é o desejo da
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Simbólica evolutiva da árvore, extraída do livro organizado pelo Groupe 21: O hom(m
do fUturo; um ser em construção. São Paulo, USp, Triom, Escola do Futuro, 2001.

lranaumanldade 8

o SI, o arquétipo
consciéncla cósmica.
arquetlplca
Identificaçêo
comoSI

Isso nos sugere que, se Jonas escutar o que habita em sua pro

fundeza, terá de ir além da bela imagem de santidade que ele tem de
si mesmo e, também, de Deus; terá de correr o risco de descobrir

que Deus não é justo, bom e amoroso, como se acredita.

Novamente, vem o medo de ser visto como herege, de ser excluí

do da própria religião e de ser rejeitado pelos próprios irmãos. Isso

é o que alimenta o nosso conformismo religioso, social e familiar.

Portanto, toda normose nos impede de estar em paz com nós

mesmos e de permanecer fiéis ao desejo que nos habita. Voltaremos

a focalizar esse tema quando falarmos sobre o complexo de Jonas.

o medo da própria grandeza
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Se avançarmos um pouco mais e conseguirmos estabelecer a di

ferenciação com relação aos nossos pais, o desafio será começar a

nos diferenciar das imagens de homens e mulheres que a sociedade

incrustou em nós. Nesta etapa, surge o que é chamado complexo de

Jonas, o medo da própria grandeza, da dimensão espiritual do Ser. É
o medo do Self o medo de ser Deus, de deixar Deus ser em nós. Em

Jonas também encontraremos o medo do perdão, de ser capaz de

viver uma bondade e um amor a que chamamos de Deus. Porque,

se houver permissão de ir além na busca dessa misericórdia, pode-se

pensar que talvez não seja justo. Trava-se em Jonas um combate

interior entre a exigência de justiça e de verdade e a exigência de

uma realidade que, nele, é maior do que a verdade e a justiça.

Além de Deus

vida, do vivente, que, na tradição cristã, é chamado vontade de Deus:

a vontade de me tornar o que realmente sou para poder ir além de

mim mesmo, para unir-me ao próprio Ser.

Entretanto, isso pressupõe atravessar o medo de não agradar ao

papai e à mamãe, de desobedecer, de não ser um bom menino, uma
boa menina; o medo de não ser amado, de ser excluído.



3. Três fundamentos da normose

(Roberto Crema)

Iniciarei com uma parábola familiar. Quando a minha filha,
Isabela, tinha cinco anos - isso consta do seu álbum de memórias

-, sua mãe lhe perguntou: "Bela, qual é a princesa de que você

mais gosta: a Cinderela, a Branca de Neve ou a Bela Adormecida?"

Ela pensou um pouco e respondeu: "Eu gosto de todas as que des
maiam!"

Permitam-me um elogio aos que desmaiam. De fato, há certas

pessoas que têm a capacidade de sentir, na própria pele, as contra

dições que uma maioria não sente. Há certa nobreza, certa realeza

nos portadores desse dom. Talvez seja isso que faz uma princesa e

um príncipe. Às vezes, precisamos ser suficientemente humanos

para sermos capazes de desmaiar. Desmaiar por uma dor que não

é a nossa dor, chorar por uma infelicidade alheia. Por isso, preten
do falar dos três fundamentos da normose.

1. O fundamento sistêmico

o primeiro fundamento é o sistêmico. A normose surge quan

do o sistema se encontra dominantemente desequilibrado e mór

bido. Então, ser normal passa a ser ajustar-se à patologia reinante

mantendo, assim, o status quo. Neste contexto de normose, a pessoa

realmente saudável é aquela dotada da capacidade de um desajus

tamento justo, de uma indignação lúcida, de um desespero sóbrio.
Trata-se de ser capaz de desmaiar ...

É por isso que eu sinto muito respeito pelas pessoas que so

frem de pânico e de outros sintomas que expressam algo óbvio que

os normóticos são incapazes de sentir. Tantas pessoas que desmaiam
me procuram ... E, quando sinto o peso dos dias, como dizia Camus,

às vezes eu me consolo, inspirando-me em pessoas que desmaiam
não por si mesmas, mas pela nossa ferida humanidade.
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Estamos presenciando uma crise de quase extinção da nossa es

pécie. Neste momento, na África do Sul, em Johannesburgo, cente
nas de representantes de inúmeros países estão reunidos no evento
Rio +104• Simplesmente para constatar uma escandalosa evidência:

a situação ambiental está bem pior do que há dez anos!
Conforme Ed Ayres5, num artigo da respeitável revista World

Watch, encontra-se em curso uma extinção em massa das espécies,

pior do que a que determinou a extinção dos dinossauros há mi
lhões de anos. Alguns já falam em "Armagedon ecológico". O mais

incrível é que a maioria das pessoas não se importa, como se nada
disso lhes dissesse respeito ... É nesse sentido que o normótico não

vê o óbvio e não responde a ele!

o grito da inoclncia

Entre tantos sintomas dos nossos descaminhos, como as guer

ras, a exclusão e a escalada da violência global, o que mais me toca é
a violação da inocência, da infância. Terapeutas, que deveriam cui
dar, violam; sacerdotes violam, fazendo o papa chorar; babás, como

vimos recentemente, espancam as crianças das quais deveriam cui

dar. Há alguns dias, li sobre uma mãe que matou a filha. Crianças
são sacrificadas em rituais satânicos, já na terceira geração, nos Es
tados Unidos. Crianças estão matando crianças e se matando, ma

cabros sinais de tempos apocalípticos.
As crianças são as guardiãs da dimensão mais elevada e sagrada;

são cânticos e poemas da vida. Quando a inocência é violada de

forma tão escandalosa, talvez seja a indicação de que o sistema se

encontra em estado de quase colapso.
Portanto, do ponto de vista sistêmico, falamos em normose

quando o que prevalece é o desamor, quando o dominante é a falta

de escuta, a falta de visão, a injustiça e a corrupção generalizada.
Lembro-me de uma reportagem publicada em uma revista muito

popular, na qual o representante de um partido político afirmava:
"O político que diz não ser ambicioso, ou é mentiroso ou errou de

ofício." O que mais me impressionou foi que, na edição seguinte,
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não houve nenhuma nota de protesto, nenhuma denúncia de con

tradição!

Esse exemplo de cinismo da normose política expressa bem um

contexto desolador de falta de cuidado. É como se não pudessem
existir um Nelson Mandela e um Dalai Lama, verdadeiros líderes

que lutam por suas nações e pelo bem comum, com as mesmas

armas de Mahatma Gandhi: ahinsa e satyagraha, termos sânscritos

que significam, respectivamente, não-violência e veracidade.

Travessia da escuridão

Segundo a tradição hindu, há quatro ciclos cósmicos, denomina

dos yugas. O primeiro é a idade perfeita, satya yuga, a idade da verda

de, regida plenamente pela lei do Darma, pela ordem justa. O ciclo

seguinte é treta yuga, em que um quarto do Darma é perdido. Em

dvapara yuga, dois quartos da ordem ainda são vigentes. O quarto

ciclo, kali yuga, é a idade da escuridão, equivalente à idade de ferro da

tradição greco-romana. Nela, resta apenas um quarto do Darma, pre

dominando a discórdia, a desintegração, a inversão de valores e a ig

norância existencial. Evidentemente, é essa a idade que estamos atra

vessando. É essa a idade em que emerge a doença da normose.

De acordo com o hinduísmo, já estamos em trânsito para a

satya yuga. Nessa crise da crisálida, a lagarta já morreu e a borboleta

ainda não nasceu. É quando se torna imperativo tratar da normose,

a patologia severa revestida de normalidade. Quando a luz nova

mente prevalecer, na idade da verdade, poderemos descansar ... Nes

sa ocasião feliz, não falaremos mais em normose, porque a normali

dade será, então, muito desejável. Essa reflexão destaca a relativida

de do conceito de normose, que emana de uma realidade sistêmica.

Portanto, se a nossa família humana se extinguir, se o barco em

que estamos todos afundar, não terá sido por causa dos psicóticos

nem dos neuróticos, mas dos normóticos que somos! O grande peri

go atual, a grande ameaça global chama-se normose. Precisamos de

pessoas "esquisitas", como as que vejo neste auditório, nesta mesa

de palestrantes e, talvez, no leitor que segue interessando-se por esta
temática ...
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A beleza da diferença

o espanhol é sábio e honra esta palavra tão justa - exquisito -,

empregando-a para denominar algo raro, belo, especial, saboroso.
Precisamos respeitar a beleza, a virtude, a grandeza da esquisitice

que, muitas vezes, se manifesta por meio de sintomas provenientes

da própria saúde de uma pessoa não contaminada pela epidemia da
normose.

Saúde não é ausência de sintomas. Às vezes, ter saúde é ser capaz

de chorar, de se agoniar, de se desesperar, ou seja, de sintomatizar.

Assim, a normose aparece no cenário contemporâneo como sendo,

talvez, o maior perigo e o pior flagelo que nos ameaça neste planeta.

Lembro-me do belo poema de um poeta português, José Regis,

que faz uma contundente e sábia denúncia da normose:

"Vem por aqui!" - dizem-me alguns com olhos doces

Estendendo-me os braços e seguros

De que seria bom que eu os ouvisse

Quando me dizem: "Vem por aqui"!
Eu olho-os com olhos lassos,

(Há nos meus olhos, ironia e cansaço)

E cruzo os braços,

E nunca vou por ali...

...Não, não vou por aí! Só vou por onde

Me levam meus próprios passos...

Se, ao que busco saber, nenhum de vós responde,

Por que repetis: "Vem por aqui"?

Prefiro escorregar por becos lamacentos,
Redemoinhar aos ventos,

Como farrapos, arrastar os pés sangrentos,

A ir por aí...

Se vim ao mundo, foi

Só para desflorar florestas virgens,
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E desenhar meus próprios pés na areia inexplorada.

O mais que faço não vale nada.

Como, pois, sereis vós

Que me dareis impulsos, ferramentas e coragem,
Para eu derrubar os meus obstáculos?

Corre, nas vossas veias, sangue velho dos avós

E vós amais o que é fácil!

Eu amo o Longe e a Miragem,

Amo os abismos. as torrentes, os desertos ...

Ide! Tendes estradas,

Tendes jardins, tendes canteiros,

Tendes pátrias, tendes tetos,

E tendes regras, e tratados, e filósofos, e sábios.
Eu tenho a minha Loucura!

Levanto-a como um facho a arder na noite escura,

E sinto espuma, e sangue, e cântico nos lábios ...

Deus e o Diabo é que me guiam, mais ninguém.

Todos tiveram pai, todos tiveram mãe;

Mas eu, que nunca principio nem acabo,

Nasci do amor que há entre Deus e o Diabo.

Ah, que ninguém me dê piedosas intenções!

Ninguém me peça definições!

Ninguém me diga: "Vem por aqui!"

A minha vida é um vendaval que se soltou.

É uma onda que se levantou.

É um átomo a mais que se animou ...

Não sei por onde vou,

Não sei para onde vou,

Sei que não vou por aí!
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Quem é capaz de dizer à normose, a essa estrada confortável e

fácil, quem é capaz de dizer: "Não, eu não vou por aí! Não, eu não
vou fazer esse curso só porque tem mercado. Não, eu não me ven

derei; não sou alugável, não sou objeto, não sou mercadoria!" Quem

é capaz de passar de uma existência traída, vendida, perdida, para a

que Jean-Yves denomina existência escolhida, tecida, oferecida? Jurar

para si mesmo: "Vou fazer aquilo que meu coração me pede. Em
vez de trabalhar para ganhar dinheiro, ganharei o meu salário reali

zando a minha missão." Qual é o pai, qual é a mãe, qual é o educa

dor que orienta o seu jovem a seguir a via do coração? Um poema
meio torto brota de meu coração:

Quando a normalidade mata
e a loucura cura,

orai por nós, os que desmaiam,
a nobreza aflita,

a esquisitice santa!. ..

2. O fundamento evolutivo

o segundo fundamento, como Jean-Yves evocou muito bem, é
o evolutivo. "Nós não nascemos humanos, nós nos tornamos hu

manos"G, afirmava Joseph Campbell. O ser humano é um ser do

caminho. Cada um se tornará um ser plenamente humano à medi

da que investir nos talentos que o Mistério lhe confiou.

Existe uma ilusão normótica, darwinista, de que o ser humano

evolui através do acaso e da necessidade, por mutações casuais e

competitividade mecanicista em que o mais apto prevalece. Darwin

não entendeu a evolução propriamente humana. Como bom natu

ralista, entendeu a evolução natural.

Na condição de um ser da natureza, são muito justas as pes

quisas de base darwinista. Acontece que o ser humano é um vasto

projeto, que não se esgota na sua constituição física e nos seus

aspectos naturais. Há um gênio que habita além dos genes ... O ser
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humano tem suas raizes no infra-humano, o caule no humano e a

copa no trans-humano. Natureza e Mistério, raÍzes naturais e asas
celestiais...

É muita ingenuidade achar que um são Francisco de Assis é
pura obra da mutação ao acaso e da seleção natural! ... Como afir

ma Erwin Laszl07, criador e presidente do Clube de Budapeste, é
evidente que as mutações aleatórias e o teste da seleção natural

seriam incapazes de gerar espécies complexas. "Em relação ao rit
mo e ao modo da evolução, a teoria clássica de Darwin está caindo
por terra", afirma Laszlo.

A evolução consciente

o ser humano introduziu no planeta uma nova qualidade
evolutiva, que é a evolução intencional, consciente, voluntária.

A pessoa evolui se quiser, se desejar, à medida que enveredar no

caminho da individuação. Há que sair dos trilhos populares e
viciados da normose para tomar as incertas e criativas trilhas evo

lutivas, nas quais enfrentará seus medos, atravessará muitos por
tais e, em algum momento justo, florescerá com vigor, ternura e
poesia.

É uma grande aventura tornar-se humano, sujeito da própria
existência, ser dotado de um semblante único e assumir a direção
dos próprios passos, realizando, assim, a promessa inerente ao seu

mistério. Fazer render os talentos vocacionais é o que caracteriza
um existir pleno. Para isso, convocamos a nós mesmos a existir, a
trazer uma novidade, um canto novo, uma dança nova ... Não nas
cemos para morrer, nascemos para ur.

Muito allm de Darw;n

Na proposta do Colégio Internacional de Terapeutas, com
preendemos como tendo boa saúde a pessoa que aliou suas raÍzes

às asas, que logrou uma plenitude e tornou-se inteira, Íntegra, to
tal. Referimo-nos a dois arquétipos de seres humanos plenamente
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saudáveis que aliam Ocidente e Oriente, a dois Ícones indicativos
da total realização do potencial da espécie: Cristo e Buda.

Essa proposta pode amedrontar muitos, justamente os que so

frem do que Maslow8 denominou complexo de Jonas, abordado por
Jean-Yves. Considero um sinal maravilhoso o fato de que, numa

pesquisa feita nos Estados Unidos, Francisco de Assis tenha sido con
siderado o ser humano do milênio. No fundo, às vezes até incons

cientemente, sabemos que esse é o projeto humano, grandioso e es

quecido.
É freqüente a pessoa receber seu nome de acordo com o santo

do dia. Não seria isso um sintoma do desejo reprimido de realiza

ção suprema, um lapso que sugere um recalque do mais elevado que
nos habita? O ser humano é um leito nupcial no qual todos os

reinos podem se aliar em fecundas bodas, no qual o próprio univer

so pode aprender a se conhecer, a saborear, a amar a si mesmo.

"Vós so;s o sal da terra... »

É espantoso o que Cristo nos diz, como o arquétipo do educa
dor, do terapeuta, do político e do líder em excelência total. Como

afirmou Ken Wilber em entrevista recente, na alienação dos tempos

críticos que atravessamos, necessitamos de um Cristo, de um Buda,
na política, na economia e na liderança internacional.

'Vós sois o sal da terra ..." O sal é a substância milagrosa que

realça o sabor que cada alimento tem. O ser humano é o espaço em
que o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino supra

humano podem se saborear, se saber, dançando a melodia da intei
reza - herança da utopia que encarnamos.

Se quisermos compreender a evolução humana, paralelamente

à abordagem de Darwin e de seus seguidores, devemos enriquecer
os estudos com as pesquisas de Plotino, de Jacob Boheme, de Pietro

Ubaldi, de Teilhard de Chardin, de Gurdjieff, de Ouspensky, de

Shri Aurobindo, de Rudolf Steiner, de Carl Gustav Jung, de Joseph
Campbell, de Graf Dürckheim, de Ken Wilber e, naturalmente, de

Pierre Weil e de Jean-Yves Leloup, entre outros.
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Uma pedagogia da blnçlo

Quando introduzimos em nossas abordagens a perspectiva

evolutiva, estamos diante da premente necessidade de resgatar e de

senvolver, para os tempos atuais, uma pedagogia iniciática. Ou seja,
uma proposta pedagógica que inicie o ser humano na tarefa essencial

de se tornar plenamente humano; que facilite o investimento no

vasto e esquecido potencial da subjetividade, da interioridade, do

reino do coração. Uma pedagogia da bênção em que o educador aben
çoará cada aprendiz: "Eu o abençôo, você é um ser humano! Você

foi aceito pela vida. Quem sou eu para recusá-Io? Quem sou eu para
avaliá-lo? Quem sou eu para julgá-lo? Eu o abençôo, você é um ser
humano único, dotado de um semblante! Você é um mistério in

decifrável. Você é portador de uma chama e pode fazê-Ia brilhar.
Não se esqueça nunca: você é um ser humano!"

Quem já foi abençoado, mesmo uma única vez, sobreviverá com

dignidade aos piores infernos. Por não termos sido abençoados, pior

ainda, por termos sido amaldiçoados por uma pedagogia normótica,

que nos rotula torturando-nos com o método perverso da compa

ração, perdemos a inspiração das boas palavras, que estruturam e
engrandecem. Precisamos resgatar a ética da diversidade, da não

separatividade, que deveria existir em todas as escolas autênticas.

Foi a obra genial de Graf Dürckheim que ousou conceber e

desenvolver, no Ocidente, uma terapia iniciática, para facilitar, por
uma via interior, que a pessoa evolua da prisão do ego ao reino do

ser. Se necessitamos tanto dessa facilitação, é porque as escolas não

estão cumprindo sua tarefa mais básica e imprescindível. Podemos
dizer o mesmo da religião, que deveria iniciar o ser humano na cha

ma do sagrado, na reverência à vida. Como nos lembrou Bob Walter9,

presidente da Fundação Joseph Campbell, das 35 guerras que trans

correm atualmente, 33 têm causas religiosas!

Pedagogia inicidtica e terapia inicidtica: Unipaz e CIT

Falaremos aqui de uma espiritualidade transreligiosa e convi

damos todos vocês para vivenciar uma pedagogia iniciática, já im-
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plícita nos programas educacionais da Unipaz, a exemplo da For

mação Holística de Base, de A Arte de Viver em Paz e da Forma

ção Holística de Jovens. São convites para que a pessoa se coloque

num caminho de realização, de atualização do seu potencial de ple
nitude.

Enquanto a Uni paz propõe uma pedagogia iniciática, o Colé

gio Internacional dos Terapeutas cumpre a função de inspirar e agre

gar os diversos representantes das terapias iniciáticas indicadas por

Pierre Weil em seu livro mais recente, Os mutantes. Esses dois orga

nismos conspiratórios, Unipaz e Colégio Internacional dos Tera

peutas, se olham, se complementam, se abraçam: educação e repara

ção, a via educacional e a via terapêutica realmente irmanadas.

Estamos respondendo ao apelo da Organização Mundial de Saú

de que, há mais de vinte anos, fez uma convocação geral para que

todos se transformem em agentes de saúde, pois o planeta inteiro

está enfermo! Todo o mundo precisa ser terapeuta e agente de uma

educação para a Vida. Temos contas a prestar às novas gerações.

Saúde e plenitude

Se alguém espirrar, nunca lhe deseje só saúde! Isso é quase uma

miséria. Deseje sanidade, santidade, terremotos, encontros, aventu

ras ... A saúde é apenas a retomada de uma condição higiênica básica

para que a pessoa se coloque no caminho evolutivo rumo à plenitude.

É triste constatar que, na celebração do aniversário, o que dese

jamos uns aos outros seja apenas "muitos anos de vida". Por que não

desejamos muita vida nos anos? Não importa muito se viveremos

alguns anos a mais ou a menos. O que realmente importa é que, em

nossos dias, haja vida, que a brisa da essência areje nossos passos.

Aqui nos deparamos com os votos de um verdadeiro mestre: "Ve
nho trazer vida, e vida em abundância ... "

Normalmente, ou melhor, "normoticamente", apenas aspira

mos a uma miséria suportável, como Freud postulava. Eis por que

os antigos afirmavam que, quando a misericórdia do divino quer

nos castigar além da medida, ela atende aos nossos pedidos ...
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Plenitude: uma ousadia imp"scindlvel

Poucos são os que dizem, como Domingos Sávio, discípulo de

Dom Bosco, que logrou a plenitude de sua promessa com apenas

15 anos: "Se não alcançar a santidade, nada terei feito neste mun

do." Um dia, até esse desejo terá que ser abandonado e transcen

dido. É nas asas dele, entretanto, que ascenderemos às vastas eta

pas do processo iniciático, em que cada um terá de transformar-se

naquilo que realmente é. Como afirmou outro sábio "esquisito":
''A única tristeza é a de não ser santo." Infelizmente, é muito raro

alguém pedir por essa plenitude possível. Usualmente, só pedimos

bobagens ...
No entanto, estamos condenados à santidade. Como orava

Agostinho1o: "Senhor, criaste-nos para ti, e nosso coração não tem

paz enquanto não repousar em ti ... Tarde te amei, Beleza tão an

tiga e tão nova, tarde te amei! Tu estavas dentro de mim, e eu te

buscava fora de mim." Essa é a nossa herança de luz, o lar de onde

saímos e para onde, no momento justo, retomaremos. Talvez por

isso exista o Dia de Todos os Santos, o dia que nos aguarda a todos

nós em alguma curva da estrada ... Como a palavra santidade está

muito impregnada do sentido religioso, talvez seja melhor subs

tituí-Ia por plenitude, na proposta de uma espiritualidade trans

religiosa.

Como afirmavam os antigos gregos: "Os deuses guiam aqueles

que querem. Os outros eles arrastam!" Então, com liberdade e ele

gância, ou arrastado sobre pedregulhos e cascalhos, uma hora es

trelada de realização plena está destinada a cada ser humano, seja

na alegria da busca, seja aos trancos e barrancos. Pode não ser ago

ra, pode não ser amanhã nem daqui a vinte mil anos ... Um dia,

entretanto, teremos que assumir essa herança essencial que Tobias,

um dos arquétipos do Antigo Testamento que habitam as pro

fundezas do potencial humano, foi buscar, guiado pelo arcanjo

Rafael. E, por isso, esse é um livro muito importante para ser lido,

à luz de uma hermenêutica leloupiana, no Colégio Internacional

dos Terapeutas.
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3. O fundamento paradigmático

O último fundamento é o da transição paradigmática. Alguns o

indicam como Apocalipse, outros como Ponto de Mutação ou como

Portais 11: 11, outros como Ventos da Transformação ... Todas essas

palavras apontam para o momento em que estamos transitando para

outra idade da consciência. Acontece que o mito esgotado ainda

prevalece, ainda domina, enquanto o mito emergente já desponta,

na fragilidade possante de tudo o que nasce e traz o dom do novo.

Como afirmava Max Planck, segundo Thomas Kuhn 11 em seu

notável livro sobre as revoluções científicas, um novo paradigma é

implantado não porque os cientistas da antiga visão do mundo abram

mão, desapegadamente, de suas certezas. Acontece que todos nós

morremos ... e a juventude, de mente aberta e receptiva, acolhe a

nova ordem, o aprender a aprender. Felizmente, os ferrenhos equi

vocados também morrem e, de enterro em enterro, de berço em

berço, um novo paradigma é implantado e floresce.

É por isso que, nos períodos de transição paradigmática, a nor

mos e ganha uma intensidade espantosa no apego ao velho mito, no

fechamento e na resistência aos novos horizontes que despontam.

Em um de seus livros, Carl Rogers faz referência a uma fala vidente

e contundente que Oppenheimer fez na American Psychological

Association, em 1956. Nela, o eminente físico alerta os psicólogos

de que, se continuassem presos a uma física ultrapassada, a psicolo
gia se tornaria obsoleta.

A normose do cientificismo

Os grandes representantes da ciência do século XIX, refletindo

o espírito da época, postularam determinismos variados, centrados

na competitividade. Darwin apontou para o determinismo biológi

co e competição entre as espécies; Marx, para o determinismo eco

nômico e competição entre as classes; Freud, para o determinismo

psíquico e competição entre as potências psicológicas. Ninguém

falou de cooperação, solidariedade, fraternidade e sinergia. São elas
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virtudes perenes e imprescindíveis, que sempre foram cultivadas pelas
autênticas vias espirituais, naturalmente.

Um exemplo trágico e chocante: se você tiver uma experiência

mística legítima, uma vivência de comunhão com a totalidade, que
se revela numa qualidade de amor incondicional, e contar isso a um

médico, a um psicólogo, a um psiquiatra, eles dirão que você está

doente, que necessita de tratamento. Para os representantes de uma
normose cientificista, muito em voga, não existe a categoria do nu
minoso e do espiritual. Para eles, Cristo e Buda são ilusões; ou, pior

que isso, são degenerações, o ópio do povo ignorante, ilusão e alie
nação patológica.

Essa normose caracteriza-se pela unidimensionalidade simplista

e pela estreiteza da mente binária, que despreza e reprime todos os
demais níveis de realidade, o domínio da complexidade e o que, na

abordagem transdisciplinar, se chama terceiro incluído.

Diante da cegueira ética e consciencial do abismo em que nos
encontramos, temos de arriscar um salto qualitativo, criar uma massa

crítica para que, de fato, o novo paradigma passe a ser dominante.
Estamos num momento natural e inevitável de confronto e, por

isso, a normose adquire uma tonalidade pretensamente científica.
A normose binária, a lógica da exclusão, o fanatismo por um

único nível de realidade, encontram-se na base do cientificismo. Na

afirmação de Basarab Nicolescu12: "A fonte da barbárie moderna

não é a ciência, mas a proliferação anárquica da tecnologia e o pre
domínio do pensamento binário, o do sim ou não." A abordagem

transdisciplinar é uma resposta inesperada e sábia da própria ciên
cia que, ao reconhecer diversos níveis de realidade, abre-se para uma

dimensão ontológica e para o sentido, resgatando a dimensão do
sujeito. É a proposta de um diálogo autêntico e premente com a
tradição sapiencial e com as outras formas de conhecimento.

opacto do slculo XVII

Gosto de apontar para o que denomino pacto do sécuLoXVII. Foi
nessa ocasião que a Idade Moderna foi parida, com a emergência
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espetacular e criativa do racionalismo científico. Como existia um

poder religioso despótico, que torturava e jogava na fogueira os dissi

dentes do paradigma dogmático aristotélico-tomista, os representan
tes da nova ordem tiveram que fazer uma negociação com a Igreja.
Lembremos de Giordano Brunol3, que não compactuou, e de Gali
leul4, menos impulsivo e mais razoável, que sobreviveu para prosse
guir sua notável obra.

Este é o pacto, em linhas gerais: cabe à ciência emergente estu
dar e pesquisar o mundo material, observável, quantificável, ma

nipulável. Cabe à Igreja a função de cuidar da alma, da subjetivida
de, da ética, do espírito.

Não há dúvida de que a ciência faz um excelente trabalho. O

mesmo não podemos afirmar com relação à Igreja, talvez pela repres
são da mística e pela predominância do fator institucional. O fato é

que aquele pacto, que teve função lúcida na agonia de transição, to
mou o estatuto de verdade, não se atualizando perante a dialética da
história.

Um princípio equivocado e perverso de antagonismo entre ciên
cia e consciência, entre matéria e espiritualidade, foi introduzido

no cerne do paradigma moderno, reforçado pelo Iluminismo do
século XVIII com sua proposta de liberalismo, que surge para eli

minar os horrores de uma religião desviada e pervertida, e pelo cien
tificismo do século XIX, massacre da afetividade pela eficiência,

apanágio de uma razão imperialista e excludente, de uma religião
positivista e materialista, desidratada de subjetividade e consciência

do universo interior, A consciência da diferenciação, a grande con
tribuição do racionalismo científico, degenerou-se em dissociação,
como denuncia Wilber15.

A ~p~ssão da ma~stria

É por isso que, em nossos livros convencionais de pedagogia,
de psicologia, de psiquiatria, de administração ou de liderança, não

consta a maestria de um Buda e de um Cristo, para citar apenas
dois ilustres representantes de uma inteligência integral do Oriente
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e do Ocidente. As gerações de um futuro mais Íntegro e saudável
custarão a acreditar que gerações e gerações de médicos, de psicólo

gos, de psiquiatras e de outros "cuidadores" não estudaram os mais
eminentes representantes desses ofícios, os expoentes educadores e
terapeutas da humanidade.

Que outro líder que, com apenas 12 colaboradores, redefiniu

toda a história da humanidade, a exemplo do que Cristo fez há dois
milênios? Há um tratado de Clemente de Alexandria sobre o Cristo

pedagogo. E há um ícone do século XIV do Cristo Psychosostes,
representando-o como médico e psicólogo, pleno de sabedoria com
passiva.

Cristo foi agente de cura do corpo físico, ao limpar a pele de

leprosos e abrir os olhos de cegos. De cura psíquica, pela profunda
e eficaz psicologia do perdão, pelas parábolas sábias que resistem
aos séculos e ainda mantêm o frescor original. De cura noética, ao
ensinar a terapia da bênção e da oração. E, finalmente, agente de
conexão com a essência da vida, colocando-nos em contato com

aquele que, na intimidade, ele chamava de Paizinho ...
Buda, quando se iluminou, desvelou as quatro nobres verda

des. A primeira afirma que existir implica sofrimento. Existir dói.
Quem aqui não sofre? Levante a mão. Quem aqui não quer ser
feliz? Levante a mão. A segunda nobre verdade afirma que o sofri

mento tem uma causa: o apego, a fixação e identificação com o
desejo. A terceira nobre verdade postula que, sendo assim, o sofri

mento pode cessar pela transcendência ao apego. A quarta nobre
verdade indica o caminho óctuplo para atingir a cura e a realização:
o pensar correto, o falar correto, o agir correto, um modo correto
de existência, o esforço correto, a atenção correta, a concentração

correta, a compreensão correta.
Como um terapeuta excepcional, Buda fez um diagnóstico pre

ciso, um prognóstico, e propôs um tratamento efetivo que dá belos
frutos há 2600 anos, a exemplo do nosso conhecido Dalai Lama.

Em razão da normose academicista, esses grandes homens e

mulheres que demonstraram o majestoso alcance da capacidade hu
mana de florescer, não merecem ser estudados cientificamente.
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Por terem desenvolvido, além da razão, a plenitude da inteli
gência do coração e da consciência noética, dando testemunhos belos
e paradigmáticos de amor e de fraternidade total, foram banidos

das escolas, das universidades e da academia, que apenas reconhe
cem os gênios menores.

O absurdo maior dessa alienação normótica consiste em consta

tar que o imperativo óbvio para superarmos esta megacrise pela qual
passamos é justamente orientar nossa razão instrumental pela sabe
doria do coração - o espaço de onde emanam a ética e os valores

perenes do amor e da compaixão.

Plenos e aut/nticos terapeutas

É triste observar que, em função de um pacto esclerosado, os

seres humanos que se dedicam ao desenvolvimento pleno da subje
tividade, da dimensão interior, da capacidade de amar e de se doar,

são totalmente marginalizados, banidos de uma pesquisa aberta e
rigorosa. Estão enclausurados em mosteiros, templos e conventos,
ou em sombrias instituições que, aproveitando-se da miséria essen

cial, os utilizam num mercado mafioso e próspero. É tão óbvio que
até dói ...

No Colégio Internacional dos Terapeutas, quando queremos
mencionar o arquétipo de um terapeuta em sua plenitude, não he
sitamos em apontar para a realidade crÍstica e búdica, embriões da
humanidade total no interior de cada ser humano.

Essa é a importância da questão paradigmática, desta revolução

conceitual, valorativa e atitudinal que transcorre, indicando que algo

está morrendo, algo está nascendo. Acontece que geralmente as pes
soas querem renascer, mas ninguém quer morrer! Frederick Perls1G

afirmava: "Consentir a própria morte e renascer, não é fácil." Ele

conclui a sua autobiografia, Esearafimehando Fritz; dentro e fora da

lata-de-lixo, indagando: "Será que algum dia aprenderei a confiar to

talmente em mim?" Só quando abrimos espaço para o Totalmente
Outro é que se torna possível consentir na morte, renascendo confian

temente no coração do instante, na alquimia do grande encontro.
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o novo pacto

Gosto de pensar que a abordagem transdisciplinar holística tem

o valor de um novo pacto. Representa o encontro inusitado da inte

ligência analítica com a sintética, o diálogo heurístico da ciência

com a consciência. Nessa visão inclusiva e escuta ampliada, são re

conhecidos, respeitados e articulados os diversos níveis de realida

de, com as suas lógicas intrínsecas e próprias, num universo de com

plexidade, que se abre para o terceiro incluído.

Nicolescul7 defende uma zona de não-resistência e de transpa

rência que corresponde ao sagrado, categoria essencial completa

mente desprezada e reprimida pela unidimensionalidade estreita e

patogênica do cientificismo. Quanto à total urgência desta atualiza

ção de paradigma, o seu brado é contundente: "Amanhã será tarde
demais!"

Caminhe um pouco mais firmeI

Portanto, a normose possui fundamentos de três ordens: o sis

têmico, o evolutivo e o paradigmático. Todos convergem para este

momento em que vivemos, que nos convoca a uma escuta generosa,

a um olhar aberto, posto nessa tocha de humanidade vasta que cada

um de nós recebeu dos pais e que precisamos passar, com a maior

dignidade possível, para as gerações seguintes.

Gosto de me lembrar de um simpósio sobre As Crianças do

Trauma, coordenado por Christina Grof, num congresso interna

cional de abordagem transpessoal. Uma terapeuta americana, filha

de pai europeu e de mãe indígena, Nancy Puhlmann, ergueu a voz

sonoramente para afirmar o que se segue, num exercício livre de
memória:

Pertenço a uma família em que, em três gerações, as mulheres suicida

ram-se no mesmo dia, na mesma hora, do mesmo jeito. Eu não tive
bisavó, não tive avó, não tive mãe. Fui violentada física e emocional

mente. Estava totalmente perdida quando encontrei alguém. Era um
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homem que não tinha nenhum diploma; era representante de uma

sociedade nativa. Ele olhou nos meus olhos e disse: "Ninguém pode

machucar o seu espírito, exceto você!" E tudo o que eu sei, aprendi

com esse homem. Depois fiz um doutorado para vocês me escutarem.

Ela terminou recitando o poema que uma menina, muito pe
quena, fez para a mãe:

Uma menina, no caminho simples, disse à sua mãe:

"Estou seguindo as suas pegadas, mãe, e não quero cair.

Algumas vezes eu as vejo nitidamente.

Outras, mal posso enxergá-Ias.

Caminhe um pouco mais firme, mãe!

Para eu poder segui-Ia.

Eu sei que há muitos anos você percorreu caminhos

Que não queria percorrer.

Conte-me tudo sobre esse tempo, mãe,

Pois eu preciso saber.

Porque, às vezes, quando eu duvido,

Eu não sei o que fazer.

Caminhe um pouco mais firme, mãe!

Para eu poder segui-Ia.

Um dia, quando eu crescer,

Você é quem eu gostaria de ser.

Então, terei uma pequena garotinha,

Que vai querer me seguir.

Eu quero poder saber conduzi-Ia à verdade!

Caminhe um pouco mais firme, mãe!

Para eu poder segui-Ia."

Este momento nos conclama a "caminhar um pouco mais fir

me", só isso. Ser, a cada dia, um pouco menos terrorista, um pouco

menos mentiroso, um pouco mais transparente, um pouco mais
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amoroso. A mística de Santiago de Compostela, da qual sempre nos

fala Jean-Yves Leloup, consiste apenas em dar o passo seguinte com

atenção e confiança.
Nossos jovens estão nos observando. Eles necessitam de menos

discursos e mais testemunhos. Temos de ousar ser ativistas da trans

formação, inspirando a proeza do lótus e conspirando ela, que surge
do lodo e se transmuta em flor. Talvez este seja o maior desafio dos

tempos em que vivemos: transmutar o lodo da normose, do como
dismo, da estagnação evolutiva e da perda do sagrado e dos valores

perenes numa flor de consciência, de amor e de solidariedade.

Perguntas e partilhas

1. Sobre o medo

Roberto, pior do que se descobrir um normótico é não conseguir romper

a barreira do medo. Quais são os caminhos?

Roberto Crema: O que eu posso indicar, inicialmente, é o que consi

dero um metaprincípio, um princípio de princípios, que se encon

tra na fonte mesma do sofrimento e do temor. Eu o aprendi em

meu primeiro e definitivo encontro com Pierre Weil.

Na época, no início da década de 1980, eu atravessava uma

crise de passagem em minha existência. Alguma coisa me oprimia,
o ar andava me faltando. Estava sendo um analista didata da escola

transacional, com diversas formações em outras escolas da psicolo

gia humanÍstica, quando recebi um fôlder sobre um cosmodrama

que seria orientado por um psicólogo franco-brasileiro, do qual eu
já tinha ouvido falar. Pensei, decidido: "Está na hora de conhecer
esse tal de Pierre Weil!"
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O que se passou, quando olhei nos olhos azuis de Pierre, pela

primeira vez nesta existência, foi imediato e definitivo, alheio a qual
quer explicação de meu repertório da época. Entrei em um natural
estado alterado de consciência. Ou seja, foi esquisito pra chuchu! ...

Com a mente atenta, aberta e contemplativa, ouvi aquele sere
no professor afirmar algo que, para mim, foi bombástico: ele nos
mostraria a raiz de todo o sofrimento humano. Foi quando Pierre
traçou um esquema, constelando apenas três palavras:

[Apego

+
Medo

Est+resse

Nesse instante, uma ficha desabou em minha consciência, um

relâmpago iluminou-me interiormente. Compreendi, num Iampejo,
o que oprimia meu peito, a causa das minhas aflições. Estava acom
panhado de um amigo, também analista transacional didata, que
testemunhou a metanóia inusitada que eu vivi, sobretudo a partir
dessa elucidação. Posso afirmar que esse foi um marco em meu pro
cesso evolutivo. Jamais voltei a ser o jovem que entrou, angustiado,
naquela sala. Foi uma surpresa bastante chocante, especialmente
para minha mulher, que viu um homem qualitativamente diferente
retomar, em muitos sentidos, à sua própria casa...

Tive que reescrever o livro no qual estava trabalhando na oca
sião, Eu, nós e o cosmol8• Há 22 anos, desde então, pesquiso e cons

tato a validade deste metaprincípio, a patologia das patologias, em
minhas experiências pessoais e relações profissionais.

A tarefa de Pierre, na verdade, foi atualizar, com palavras da
psicologia contemporânea, uma pérola da sabedoria perene, encon
trada nas vozes de todos os terapeutas supremos, como Buda, Cris
to, Krishna, Nagarjuna, Lao Tse, entre outros.

O apego é a identificação com um desejo. Quando nos identifi

camos, seja lá com o que for - idéia, posse, pessoa, cargo, status ... -,

tememos perder, o que determinará estresse e toda sorte de enfermi
dades decorrentes. É um círculo vicioso que todos podem observar
no laboratório da própria existência.

55



o oposto do amor é o temor ... provocado pelos apegos, natu

ralmente. Há apegos físicos, psíquicos e noéticos. Diga-me o tama

nho de seus apegos, e eu lhe direi o tamanho de seu sofrimento.

Agora, a grande questão que se coloca é: como transcender os

apegos? De onde eles vêm? Como deixar de temer e de sofrer? E a

mente binária tenderia a responder: pelo desapego, naturalmente.

Acontece que o desapego é uma outra forma de apego, o apego ao

desapego!

O apego decorre do que Pierre Weil denomina fantasia da sepa

ratividade. Essa normose primária, do paraíso perdido, é que nos leva

ao sentimento de abandono e de desvinculação. Como dizia Sartre,

somos lançados em um mundo sem sentido: a angústia é o espanto

do homem diante do absurdo da existência, na abordagem sartriana.

À medida que vamos vivendo nessa ilusão é que, de forma com

pensatória, buscamos nos apegos uma tábua de salvação, para nos
livrar deste sentimento de nulidade, de falta de sentido. E o circuito

vicioso do apego reforça a ilusão de separatividade ...

Portanto, é pela atenção plena aos apegos e pela conquista da

consciência não dual, pelo despertar da consciência de comunhão,

que superamos as armadilhas e artimanhas do apego. À medida que

vamos aprendendo a amar, nossos temores se diluem, gradativa

mente. A cura total do medo é a iluminação.

Tean-Yves Leloup: Eu acrescentaria que não é preciso ter medo de ter

medo. Efetivamente, esse medo é normal e o fato de aceitá-Ia já o

torna menos poderoso.

Mas, como posso fazer para que meu desejo seja mais forte que

meu medo? Como disse Roberto, o contrário do amor é o medo.

Como posso desenvolver em mim o poder do desejo?

Essa é a primeira questão, a fidelidade ao meu desejo mais anti

go; e depois, através do estudo e da reflexão, aprofundá-Io. É o que

sempre nos disse Krishnamurti19: "Por trás de todo medo há um

pensamento, e por trás de todo pensamento, uma memória."

O medo é alguma coisa que está ligada ao nosso passado. É
uma projeção do passado sobre o presente. Daí a importância de
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manter a atenção no presente, de estar liberto das dores passadas e

das projeções e de descobrir o segredo do instante.

Se estivermos realmente atentos, um pouco daquele medo pode

se dissolver; ao olharmos atentamente para aquilo que nos dá medo,

vamos poder constatar que - usando aqui uma imagem indiana - o

que parecia uma serpente assustadora é apenas uma corda no chão.

Então, podemos seguir adiante.

2. Sobre o paraíso perdido

Jean- Yves, como uma mãe, que já teve todos os medos que você mencio

nou e ainda conserva alguns, pode ensinar seus filhos a não ter medo?

Tean-Yves Leloup: Eu também sinto todos os medos que citei e me

pergunto igualmente: O que faço para não transmiti-Ias a meus

filhos? Como fazer para não acrescentar mais sofrimento ao sofri
mento do mundo? Isso existe em nós, no outro, no mundo. Creio

que este é o primeiro passo: não acrescentar sofrimento. Não causar

mais sofrimento através de pensamentos e de julgamentos. Não pro

jetar nos outros os nossos medos. Novamente, é o nosso passado

que retoma e se projeta não só sobre o nosso presente, mas sobre o

presente do outro, do nosso filho.

Como manter esse estado de atenção e de vigilância? Trata-se de

reencontrar a confiança em nós. A confiança é criativa. Se transmi

tirmos confiança ao nosso filho, ele poderá trair a nossa confiança,

mas terá consciência do que faz. Da mesma forma, se oferecermos

nossa confiança a um homem ou a uma mulher, uma confiança

pura e sincera, e a pessoa nos enganar, não o fará sem um peso da
consciência.

Talvez o que nos falte seja um olhar de confiança sobre nós.

Então passamos a não confiar em nós mesmos, a não confiar nos

outros. O paraíso perdido é a confiança perdida.

Como reencontrá-Ia? Essa é a importância da experiência inte

rior. A vida confiou em nós, já que estamos existindo neste momen-
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to. Temos de reencontrar essa fonte de vida, que nos aceita tais como

somos e que age através de nossos desejos. Temos de confiar em

nossos desejos interiores. Nem sempre é fácil, porque existe o olhar

exterior que duvida de nós. Mas a confiança será mais forte.

Se pudermos transmitir um pouco dessa confiança aos nossos

filhos, talvez eles tenham medos a atravessar, provas a superar, mas

seus caminhos não serão interrompidos pelo medo. A confiança ne

les depositada será um incentivo fundamental para fazê-Ios prosse

guir. Daí a importância de os pais demonstrarem confiança na vida.
E a vida continua ...

3. Sobre o suicídio: uma normose?

Vócêspoderiam falar mais sobre a normose na questão do suicídio?

Pierre Weil' O que a pergunta evoca é uma normose localizada em

certas culturas, como, por exemplo, a cultura japonesa e, atualmente,

uma subcultura islâmica fundamentalista, em que se considera natu

ral o suicídio em nome de uma causa. Também o culto do haraquiri

cometido pelos kamikaus japoneses, que se matavam atirando os

aviões sobre os navios aliados durante a guerra ... E, agora, os "kami

kazes" islâmicos, que se suicidam atacando e matando judeus em vá

rios pontos de Israel... Trata-se de um suicídio normótico, porque, se

aplicarmos os critérios da normose, é consenso em grande parte da

população, por exemplo da Palestina, de que isso é algo normal e até

desejável; de que esse suposto martírio garantirá o céu e um lugar ao

lado de Alá. É patogênico porque mata o próprio sujeito e também

outras pessoas inocentes. A mesma coisa pode-se dizer dos kamikazes.

Creio que poderíamos estender essa noção de suicídio, embora

com outro nome, a todos os heróis de guerra que se sacrificam em

gestos fatais de bravura, por exemplo, durante a resistência, a luta

de guerrilhas cujos chefes, comandantes e líderes vão à frente da

batalha, arriscando a própria vida para atacar e vencer. Às vezes, é

uma forma de suicídio heróico, em nome de uma causa.
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Isso é o que me ocorre, no momento, sobre esse tema inusitado.

Lembrei-me agora de uma outra forma de normose, que se apro

xima do suicídio: a tradição do duelo, no século passado. Assim

como hoje a guerra é algo normal - tanto que existe até mesmo o

conceito jurídico de guerra justa, ou seja, poder matar cruel e legal

mente - o duelo também já foi considerado normal e legítimo.

Nos dias de hoje um duelo seria ridículo. No entanto, no século

passado, era um hábito normótico, porque havia um consenso acei

tando e recomendando que, se uma pessoa fosse ofendida moral

mente por outra, podia escolher as armas e convocar seu agressor

para um duelo, com testemunhas. Assim, um tinha que matar o ou

tro ou seria morto. Era uma espécie de homicídio-suicídio, conside
rado muito normal. Novamente, usando o critério: havia consenso,

ou seja, era a norma social. Mesmo que fosse uma norma insana, pa

togênica, que aceitava a morte e o assassinato.

Tean-Yves Leloup: Essa questão me desperta recordações dolorosas.

A primeira é que, no meio psicanalítico francês, observou-se que

em torno de Jacques Lacan20 havia muitos suicidas. Lembro-me de

um analista que me dizia: "O suicídio é sinal de que a análise foi

bem-sucedida ... " Porque a vida não tem sentido se não superarmos

os fantasmas e as projeções. Através da análise, revelamos todos es

ses fantasmas e essas projeções e ficamos face a face com o absurdo

da existência. Então, pode-se considerar um ato de coragem pôr

fim a essa existência absurda. Essa é uma questão que percebemos

também na abordagem sobre a eutanásia. Por que prolongar o sofri
mento, se uma vida não tiver sentido?

Assim, retomamos uma certa noção de normose, em função da

imagem do homem que postulamos. De acordo com a visão que

temos do ser humano, o sentido da vida e da morte pode mudar.

Se cremos, verdadeiramente, que não existe senão esta existên

cia material e mortal, que é absurda, então o suicídio passa a ser

normal, uma normose. A eutanásia ativa passa a ser algo desejável.

Isso pode indicar uma normose médica e psicanalítica. Como não

há nada além da existência mortal, refletir que a vida pode ter um
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sentido e que o absurdo não teria a última palavra, soa anormal,

como uma espécie de loucura. É por isso que nossa reflexão atual é

muito importante.

Qual é a imagem que temos do ser humano? Será o homem

apenas essa montagem mecânica, esse conjunto de átomos? Esse

composto que um dia se decomporá? Restará alguma coisa quando
nada mais restar?

Cada um tem uma visão diferente do ser humano. É importan

te identificar quais são as conseqüências que essa visão pode ter em

nossa existência concreta e constatar que o suicídio pode ser fruto

de uma certa filosofia do absurdo, uma representação do ser huma

no que não está aberta a um sentido.

O segundo momento doloroso foi quando, na Palestina, eu vi

uma mãe colocar um colete cheio de bombas no próprio filho, um

jovem de 15 anos. Ela lhe dizia que era pela honra da nação, em no

me da religião. Como afirmou Pierre, percebemos que, por um des

vio da via mística, é a pulsão de morte que desliza, que penetra nas

palavras religiosas.

Como já se viu não raras vezes na história do catolicismo, há

muita flagelação, muita mortificação escondida por trás de palavras

nobres e instintos necrófilos. Eu diria que é uma vitória da pulsão

da morte. Além disso, a questão é: Será que somos necrófilos? Será

que amamos a morte sob qualquer uma de suas formas? O suicídio,

assim como a degradação, assume diferentes formas ...

Será que somos biófilos? Será que nosso amor pela vida é mais

forte que nosso amor pela morte?

Essas não são perguntas meramente intelectuais. A forma como

as respondemos poderá determinar a nossa existência. Existe a mor

te e existe a vida. Muitas vezes, sentimos a pulsão da morte penetrar

em nós. O suicídio não está longe, e ficamos buscando pretextos,

muitas vezes religiosos, mas em nome de que Deus? Será um Deus

que atira, que mata, que destrói? Ou será que é o Deus da vida, do
amor?

Talvez pudéssemos ir um pouco mais longe e não nos apressar

mos em dizer que nosso Deus é o Deus dos viventes. Talvez exista
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uma realidade que contenha a vida e a morte. Não conhecemos os

segredos do suicida. E, por essa razão, não podemos julgá-ia. Pode

mos dizer, talvez, como Pascal, que as pessoas se suicidam porque

aspiram à felicidade. Quando a vida se torna demasiado dolorosa e

insuportável, a pessoa pode querer acabar com ela pelo desejo de ter
mais vida dentro dela.

Não podemos generalizar. Quando acompanhamos pacientes

terminais que pedem para interromper o tratamento, isso nem sem

pre significa uma decisão de suicídio. Talvez, nesse processo, se bus

que através da morte algo que seja maior que a própria morte. Há

que se fazer um exercício de discernimento.

Cada um tem que viver uma morte simbólica, a morte do ego.

Novamente, a morte do ego pode ocorrer para a vitória do Self Esse

tema mereceria ser aprofundado. Temos de nos colocar, cada um de

nós, à escuta desse combate entre as pulsões de morte e de vida e ver

de que forma a nossa visão do ser humano ou a nossa visão religiosa

pode manipular essas pulsões.

Nesse sentido, há um grande trabalho de esclarecimento e de
lucidez a ser feito.

Roberto Crema: Concordo com Leonardo Boff quando ele afirma

que o suicídio é um mistério radical. De fato, é preciso ter uma

abertura para se fazer a hermenêutica justa, buscar a compreensão,

em cada caso específico, sem tentar uma fórmula geral. Assim como

existimos de forma singular, também podemos pôr um ponto final
em nossa existência de forma única.

O que me toca muito é o número crescente e alarmante de

suicídios infanto-juvenis. Recentemente, uma pesquisa realizada nos

Estados Unidos verificou que quarenta crianças se suicidam diaria

mente naquele país.

Lembro-me de que no Congresso Holístico Internacional do

Rio Grande do Sul um educador iniciou sua fala sobre a abordagem

transdisciplinar na educação, dizendo: "Vou ler para vocês um bi

lhete que um menino escreveu para os pais, antes de pular da janela

de seu apartamento: 'Por favor, destruam as escolas!'"
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:t. muito importante escutar o clamor desse menino que apon

tava para a normose - uma normose educacional, que não acolhe a

vastidão do ser humano, que não abençoa com a palavra de vida os

aprendizes. Aqui, na Formação Holística de Jovens e na Formação

de Jovens Líderes, é emocionante observar que os jovens anseiam

por falar, por refletir sobre as questões fundamentais da existên

cia. Por outro lado, ampliando um pouco mais o que ouvi de Jean

Yves Leloup, podemos falar em normose analisicista.

De fato, há uma diferença qualitativa entre um analista extremis

ta do nosso tempo e a pedagogia de um Buda, que também apontou

para o desejo, para quem deseja e para o sofrimento como um ponto

fundamental. Assim fizeram os analistas contemporâneos, mas Buda

apontou também para a chama, para a luz no fim do túnel, para o

norte do Darma, para a trilha da transcendência e da realização.

Constatei isso quando já era analista didata. Foi muito difícil

verificar o óbvio: analisar não gera bondade nem fraternidade nem

amor. Analisar gera explicações, conhecimento, tecnociência. Essa

é a função analítica, apropriada para a exploração do universo exte

rior. Nesse sentido, conduzir uma pessoa apenas por essa via redutivo

causal, de decomposição sistemática do todo em suas partes, pode

ser perigoso e iatrogênico. Como nos lembra Jean-Yves, basta pen

sar nas pessoas que decidiram pelo suicídio após terem concluído a
análise ...

:t. preciso incluir a dimensão sintética no processo terapêutico.

Enquanto a análise fragmenta, a síntese restaura a inteireza e gera

abertura para os sentidos. Esta é uma função, complementar à do

analista, que denomino sintetista e que consiste em facilitar que a

pessoa se dê conta da possibilidade de comunhão, de participação
no mistério do Todo.

:t. pela síntese que o processo analítico adquire um sentido e

abre uma possibilidade de transcendência, a partir da qual o ego,

que não tem saída em si mesmo, pode ser orientado pelo Self Nun

ca é demais insistir que esses dois enfoques não são antagônicos,

mas complementares, e conformam uma fecunda e imprescindível

smergla.

62

Parece-me que uma função importante do Colégio Internacio

nal dos Terapeutas é preservar o rigor da virtude analítica que nos

leva a explicar uma realidade e facilitar a uma pessoa explicações

através das quais possa também clarear a si mesma e avançar; por

outro lado, enfatizar a necessidade da via sintética, possibilitando

que a chama do Ser seja desvelada, aquecendo e iluminando as tri

lhas, para que o labirinto existencial possa ter um centro, uma saída

vertical, uma solução evolutiva.

Tenho insistido sempre na metáfora do corpo caloso, que conecta

os hemisférios cerebrais esquerdo e direito, o analítico e o sintético,

a quantidade e a qualidade. Talvez aí esteja a grande solução peda

gógica e também a terapêutica. Concordo com Carl Sagan21 quan

do diz que "o futuro da humanidade depende do corpo caloso",

dessa possibilidade de vivenciar a nossa dimensão ocidental-analíti

ca ao lado da oriental-sintética, reconhecendo que o oriente inte

rior deve orientar o ocidente interior, e vice-versa. Em português,
há uma sincronicidade feliz neste termo: oriente-se.

Uma tecnociência triunfante e desalmada, sem orientação, des

tituída de coração e de princípios éticos norteadores, é uma forma

nefasta de apressar os descaminhos da globalização impiedosa. :t.

um processo cego que exclui e, às vezes, leva as pessoas a medidas

extremas, como o suicídio, por exemplo, que pode ser considerado

um sintoma da crise global de sentido e de orientação.

4. Sobre Procusto e o bom jardineiro

Roberto, você disse que devemos indagar "quem sou eu" antes de dar

uma nota a alguém. Mas como fazer um filho evoluir sem julgar seus

atos e ajudá-lo a crescer em todas as dimensões?

Roberto. Crema: Compreendo que essa questão traduza um impas

se que todos nós vivenciamos. Jamais esquecerei de uma ocasião em

que estava levando meu filho de 16 anos - hoje com 24 - para a

escola, onde ele cursava o primeiro ano do segundo grau. De repen-
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te, ele desabafou: "Pai, não vou agüentar! Eu tenho quarenta profes

sores ... Cada um dá uma aula de quarenta minutos e só vou vê-Io na

outra semana. Pai, não vou agüentar! Só de matemática tenho cinco

professores; não vou agüentar! ... "

É muito triste e degradante chamar isso de educação. Embora

impactado, confesso que gostei de ouvir meu filho dizer que não ia

agüentar. Às vezes, o problema está em agüentar o que não é para

ser agüentado, em não sofrer e em não apresentar sintomas, quando

saúde é justamente ser capaz de sofrer, de apresentar um sintoma

qualquer que denuncie a contradição. Eis o drama da normose ...

Agora, como transmitir a um filho, numa situação dessas, uma

mensagem que aponte para o caminho do meio, para uma possibili

dade que não seja abortiva e extremista: "Estou com você, meu filho.

Eu o compreendo e sei que o erro não é seu; esse sistema está esgotado

e falido. Agora, procure agüentar, fique e atravesse essas contradições,

pois dentro do sistema você terá condições melhores e mais efetivas

para transformá-Io!. .." Bem sabemos que isso não é nada fácil!

Na Unipaz, há quinze anos temos buscado implementar outras

formas de avaliação que não utilizem a comparação. Comparar é

absurdo! O bom educador é como um bom jardineiro. Você já viu

um jardineiro comparar um jasmim a uma flor de maracujá? E exi

gir o mesmo currículo de ambos?
Fizeram isso conosco e ainda estão fazendo com nossos filhos.

Por termos sido normoticamente torturados, já nem percebemos a

própria tortura. Essa é a famosa cama do Procust022, o bandoleiro

da mitologia grega que oferecia sua hospitalidade a todos os viajan

tes. Se o hóspede fosse maior do que a cama oferecida, Procusto

cortava-lhe as pernas. Se o hóspede fosse menor, ele as espichava,

naturalmente. Vez ou outra aparecia um hóspede do tamanho da

cama, ou seja, do tamanho de Procusto. É o que representa, literal

mente, um currículo rígido e padronizado.

Esse método que implica comparação e atribuição de notas gera

muito sofrimento. Na Unipaz, quem tem Formação Holística de

Base sabe que o aprendiz que chega ao último estágio não encontra

rá uma banca de "suposto-saber" para avaliar um "suspeito-saber".
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Ele é convidado a apresentar uma obra-prima. O que é uma obra

prima? É algo concreto que ele transpirou por ter integrado a aborda

gem holística. A obra brota de sua vocação singular. Pode ser uma

realização artística, científica, educacional, espiritual ou filosófica que

não será comparada a nenhuma outra, dentro do que D'Ambrosi023
denomina ética da diversidade.

Essa é a beleza da biodiversidade. O Grande Arquiteto providen

ciou que houvesse flores de todas as cores, para que um jardim pudes
se exalar a natural harmonia decorrente da unidade na diversidade.

Nós recebemos talentos diferentes e, às vezes, quando somos avalia

dos apenas a partir de um único padrão, temos que jogar a indivi

dualidade e a originalidade na lata-de-lixo. Para sobrevivermos, te

mos que nos vender por notas. Mais tarde, nós nos venderemos por

outras notas. Creio que a normose da comparação e padronização

escolar encontra-se na própria origem da corrupção que aí está ...

A atitude educativa é facultar a cada um a possibilidade de se

desenvolver a partir de sua vocação; a possibilidade de parir a pala

vra própria, de florescer a partir de uma alteridade, como fazia o

grande educador Sócrates24, um autêntico parteiro que, através de

sua maiêutica, facilitava a cada um dar à luz a si mesmo. Creio que

poderemos encontrar outras formas criativas e construtivas, além

da citada obra-prima, de auto e heteroavaliação, como um processo

centrado no aprendiz.

Lembro-me de um grupo de formação que facilitei há alguns

anos em que todos eram avaliados de uma forma muito interessante,

porque era transformadora. A pessoa se sentava na "cadeira quente" e

fazia uma auto-avaliação. Depois, recebia de cada colega uma avalia

ção de seu processo. Ninguém julgava, apenas dizia: "Na minha escu

ta, na minha visão, você apresentou tal forma de caminhar entre nós."

Geralmente, ao final desse processo, as pessoas apresentavam profun

das mudanças, até nas vésperas de concluir a própria formação.

Então, proponho o desafio de encontrar novas formas de avaliar

e transmutar as escolas em jardim, lembrando que o bom jardineiro

não é tanto o especialista em botânica, mas o amante das plantas.

Esta é a pedagogia maior e essencial: a pedagogia do amor.
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Quando perguntaram a Dom Bosc025, grande terapeuta e edu

cador, qual era a sua pedagogia, ele respondeu: "É ciência, espiri
tualidade e carinho." Faltou incluir aí a arte, para indicar a comple

ta abordagem transdisciplinar! Então, vivam os bons jardineiros!
Viva a possibilidade de esse jardim brotar e novamente encantar a
nossa ferida e subtraída humanidade!

5. Sobre cuidar da saúde

Sobre a escada à qual Leloup se reftriu, se jàltar um degrau, existe a

possibilidade de construí-Io em outra etapa ou elepoderia ser saltado de

alguma forma? Como jàzer isso?

Tean-Yves Leloup: Retomemos o que disse sobre a pessoa que chupava
o dedo e saiu recitando o texto sapiencial do Bhagavad Gita. A ques

tão para o terapeuta é como fazer essa pessoa reencontrar aquele de
grau que faltava. Geralmente, nas instituições psiquiátricas, quando
uma pessoa fala como um sábio hindu ou um profeta do Evangelho,

o diagnóstico dos médicos é que ela está delirando.

Novamente a pergunta: Qual é a imagem que temos do homem?
Quando mencionei a escada, falei em subir, mas também em

descer. Se a base não estiver sólida, a escada não poderá parar em pé.
Por isso é um processo, um percurso de descida e de elevação, de
uma espiritualidade conectada à base. A escada deve crescer desde a

nossa mais tenra infância, com os traumas que podem ter sido vivi

dos um dia. O problema é que, quando olhamos a escada, alguns
podem dizer que não existe nada além da base, negando aquilo que
se dirige para a plenitude.

Existem duas formas de observar uma flor de lótus. Podemos

olhar para ela e dizer que é só lama, que é o resultado de uma interação

de vida que há dentro dessa lama. Ou então posso ficar maravilha

do com o fato de que da lama pode nascer a maravilhosa flor.
Também há duasmaneiras de se olhar para um ser humano. Pode

se vê-Io como um ser que só se dirige para a morte. Ou ver que esse
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ser humano, mesmo traumatizado, fragilizado, ferido, é o espaço de

onde emerge a consciência. Desse ser que sofreu e passou por tanta
dificuldade, pode surgir um ser de sabedoria e de serenidade.

O terapeuta deve sempre observar a flor que brota. Seja qual for
o degrau que se quebrou, o nó na memória que impede o outro de
avançar, o terapeuta acredita na força de vida que pode ajudá-Io a

atravessar essas dificuldades. Cuidar de alguém é cuidar do que é
saudável nele, porque é a partir desse estado de saúde, de santidade,

que a cura virá.
Se uma pessoa tem "um degrau quebrado", trate de ajudá-Ia a

prosseguir do lugar em que parou, em que o medo a fixou, para que

~la volte a acreditar na força da vida, que é capaz de desfazer esse
medo, esse nó.

O terapeuta não se ocupa da doença, mas trabalha com a saúde
que há no coração da doença. Ele lembra que há seiva na árvore que

cresce em direção à luz, mas que também tem raÍzes.Se formos bons
jardineiros, como disse Roberto, não vamos podar a planta para ela

brotar mais rápido, e sim cultivá-Ia e colaborar com a seiva que a
enraíza nas profundezas da matéria e, num mesmo movimento, a faz

crescer para a luz. Uma árvore saudável não é apenas aquela que abre

seus galhos para a luz; se não tiver raÍzes, ela não parará em pé.
A espiritualidade que não levar em consideração os aspectos

psicológicos estará arriscada a ser uma fonte de ilusão e de sofri
mento. A psicologia que não considerar a abertura do ego em dire

ção ao transpessoal, a abertura do psiquismo para a transcendência,
impedirá o desenvolvimento pleno da árvore humana.

A consciência do ego sem a consciência do Self pode levar ao

desespero e ao suicídio, à inflação e à megalomania - tomar-se por
Deus. É preciso mantê-Ias juntas, espiritualidade e psicologia, para
que a árvore esteja em boa saúde.

No acompanhamento de uma pessoa, ou em nosso próprio, em
alguns momentos são os instrumentos da psicologia que nos aju
dam; em outros, são os instrumentos da espiritual idade. Não se de

ve separar o que Deus uniu; não se pode separar a dimensão mate
rial da dimensão espiritual no ser humano.
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6. Amar... apesar de tudo!

Maria da Glória Sobrinho: No encerramento desta etapa, quero com

partilhar com vocês um poema que é de autoria de Aurea Vasconce

los e que consta da contracapa do livro Amar. .. apesar de tudo, de

Jean-Yves Leloup. É inspirador, e sua mensagem converge para o

âmago do tema de nosso encontro:

Amar apesar de tudo!

Amar apesar do medo, da ansiedade, da angústia,
da incerteza.

Amar apesar do passado, do futuro ... apesar do presente.

Amar apesar dos impasses, das dificuldades, dos problemas.

Amar apesar das impossibilidades.

Amar apesar do mal, da destruição, da ameaça,

do coração de pedra.

Amar apesar da separação, da indefinição.

Amar apesar da sombra.

Amar apesar do outro.

Amar apesar de mim.

Amar apesar de Deus.
Amar .

Hoje, mais do que nunca, amar.

Amar ... a porta que dá acesso ao jardim.
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CAPÍTULO II
o universo da normose

1. Normose e o complexo de Jonas
(Jean- Yves Leloup)

Penso no profeta Jonas.

Já evocamos o desejo que nos atravessa e a escuta que nos per

mite fazer a travessia dos nossos medos, este desejo que nos convida

a nos tornarmos nós mesmos e ainda mais que nós mesmos. Às ve

zes, ele surge quando é difícil escutá-lo e chegamos até a recusá-lo.

Jonas é aquele que começa dizendo não à sua voz interior: "Para

vivermos felizes, vamos nos esconder, vamos nos deitar." É aquela

pessoa que se recusa a escutar a voz que convoca: "Levante-se!"

Lembram-se da história de Jonas? Certa noite ele foi atravessa

do por uma presença que o convidou a levantar-se e partir para
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Nínive, a grande cidade, inimiga do povo de Israel. Ele foi convoca

do a seguir na direção dos seus inimigos. Em vez de ir para Nínive,

Jonas se dirige a Társis, na Sardenha, ao Norte da Espanha, onde há

espaço para o lazer, para o esquecimento.

Os medos de lonas: a fuga do Ser

Jonas foge da sua palavra interior. Entra num barco que está

partindo para T ársis e dorme no porão. O problema é que uma tem

pestade se precipita; enquanto ele dorme, as ondas se levantam.

Este é o primeiro ensinamento do livro de Jonas: o fato de não

nos tornarmos nós mesmos pode ter conseqüências não só em nos

so interior, mas também em torno de nós. Precisamos lembrar que

o maior serviço que podemos prestar aos outros é nos tornarmos

nós mesmos. Se não fizermos isso, haverá tempestades e distúrbios
à nossa volta.

A continuação da história vocês já conhecem. Os marinheiros

dentro do barco se perguntam: "Por que esta tempestade? Por que

esta ameaça?" Depois de consultarem as cartas e interrogarem os

deuses, concluem que o motivo é Jonas.

Quem não escuta sua voz interior pode causar distúrbios nos

que estão ao redor. Então Jonas se defronta com sua responsabili

dade: reconhece ser a causa de tanto transtorno e mergulha no ocea

no. Simbolicamente, mergulha no seu inconsciente e cessa de fugir.

Entra num processo de conhecer a si mesmo, suas sombras e seus

medos. Isso é simbolizado pelos três dias que ele passa no ventre da

baleia - uma descida às profundezas de si mesmo.

:t. no coração dessa profundidade que Jonas vai gritar e apelar

para Deus. Só quando vai além dos próprios limites é que ele reen

contra o Ser que o faz ser e aceita a sua missão.

Depois que a baleia o expulsar pelo vômito, ele cumprirá a sua

missão. Jonas pregará na grande cidade, dirá que, se os habitantes

continuarem a viver do mesmo modo, serão todos destruídos.
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O medo de amar

A voz do profeta é aquela que adverte. Jonas anuncia a justiça, a

lei do carma: "Todas as causas provocam efeitos; se continuarmos

com essa atitude de violência e de desprezo, isso acarretará a destrui

ção da grande cidade." Para sua surpresa, o povo de N ínive escuta sua
voz e retoma à sua verdadeira natureza. E a cidade não é destruída.

Mas algo curioso ocorre: Jonas, que deveria ter ficado feliz, fica triste

e muito bravo com Deus. Diz então ao seu Deus: "Eu bem sabia que

você era um ser de ternura e de perdão, mas não que era injusto. a
normal é que esta cidade seja destruída como conseqüência natural

de seus atos." Desse dia em diante, Jonas trabalha muito para aceitar

esta dimensão da misericórdia do ser que não revoga a justiça e a lei
do carma, mas transcende-as.

a livro de Jonas é muito interessante para a nossa abordagem

porq~e o medo que Jonas sente e as razões de sua fuga fazem parte

de nós. Jonas está em cada um de nós. Quando recebemos o convite

para nos levantar, para despertar do nosso sono, alguma coisa den

tro de nós ainda resiste. E a essa força que resiste é que chamamos
normose.

Do que Jonas tem medo?

O medo do sucesso

Já evocamos o medo de fazer sucesso, de realizar o que nossos

pais não conseguiram. Isso é, efetivamente, algo que pode estagnar

o nosso vir a ser. Por exemplo, ser feliz na vida afetiva quando nos

sos pais se divorciaram, ou algo muito difícil como vencer profissio

nal e financeiramente podem se transformar numa fonte de in

quietude. Freud dizia que o medo de superar os pais na felicidade,

na educação e na riqueza pode repercutir como uma ameaça de se

perder o amor deles; corre-se o risco de ser rejeitado por eles. :t. claro

que tudo isso transcorre no nível do inconsciente, porque os pais

sempre desejam que seus filhos sejam melhores do que eles foram.
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Essa é a mensagem consciente. Entretanto, inconscientemente, às vezes
ocorre um ciúme secreto que a criança pode captar, sentir. Então o
desejo de vencer torna-se um sonho virtual inofensivo. Mas, se esse

sonho se realiza, pode se tornar um verdadeiro problema.
Freud costumava citar o exemplo de um de seus professores na

universidade. Este queria tanto o lugar do chefe que, quando conse

guiu o cargo, ficou doente. Essa é uma observação que podemos fa
zer. Entretanto, creio que ainda não é bem aí que se situa o complexo
de lonas, ele é mais central. Há algo mais profundo que é o medo ao

ostracismo, ao qual já nos referimos.
Para lonas, ir a Nínive significa, de certo modo, ir na direção

dos inimigos de Israel e, assim, trair seus próprios irmãos - o que é
inaceitável. Ele prefere não cumprir a missão para não ser conside
rado traidor.

Às vezes isso nos acontece quando fazemos parte de um certo

meio, de uma família, de um partido. Se buscarmos outros partidos

ou outros meios, isso pode ser visto como traição. Então, surge o
medo de ser expulso do meio ambiente - medo que gera o medo de
ser diferente e de ser rejeitado em razão dessa diferença.

o medo do exílio

Citando Rollo May!: "Muitos fatores provam que a maior amea

ça, a maior evidência da angústia do homem ocidental não é a cas
tração, mas o ostracismo." Ou seja, sentir-se rejeitado pelo grupo.
Muitos contemporâneos nossos sofrem uma castração voluntária,

renunciando à própria originalidade, ao próprio poder, à própria

independência por medo da exclusão. Eles adotam a impotência e o
conformismo sob a ameaça eficaz do ostracismo.

Muitos psicólogos da corrente humanista mostrarão o poder

desse conformismo que engendra uma aparente segurança. É uma
falsa segurança, que consiste em sentir-se normal, como todo o

mundo, enquanto a única segurança possível é aquela que decorre

do fato de você tornar-se um consigo mesmo, com seus desejos

72

mais íntimos. Se renunciarmos a isso, surgirá dentro de nós uma
fonte de distúrbios e de doenças. E, como diz o livro de lonas, não

só para nós, mas também para os outros. A saída do conformismo e
da segurança se alia ao medo da mudança. Ficamos encerrados no
conhecido por medo do desconhecido.

o medo do saber

Krishnamurti2 escreveu um belo livro no qual afirma que a libe
ração do conhecido demanda muita coragem e maturidade. O medo
de não ser como os outros desencadeia o medo de conhecer a si

mesmo. lonas tem medo de ser diferente porque essa diferença é o
que ele realmente é. É isso que se tem de escutar. Quanto mais
impessoal o conhecimento, mais seguro ele será; quanto mais pes
soal ele se tornar, na escuta do próprio mundo interior, mais nos
questionaremos a esse respeito.

É importante lembrar que o transpessoal não é o impessoal. É a
passagem, a abertura do pessoal ao que o ultrapassa, sem destruir
a pessoa, abrindo-a para outra dimensão. Essa outra dimensão, é

com a nossa forma própria que precisamos apreendê-Ia.

o medo da autenticidade

Ao medo de ser o que somos damos o nome de medo da auten

ticidade. Cada um de nós tem uma missão a cumprir, algo a encarnar.
Esta é a pergunta de lonas: "O que tenho a fazer na vida que nin
guém pode fazer por mim?" E é, também, uma boa pergunta para
cada um de nós: "O que tenho a fazer que ninguém pode fazer por
mim? Qual é a forma exclusiva, única, através da qual o Logos, a
Inteligência Criativa, se encarna em mim? Qual é a minha forma

própria de ser inteligente? Qual é a minha forma particular de amar,
encarnar e manifestar o amor no mundo?"

Uma inteligência diferencia-se da outra. A maneira de amar de

um não é a mesma do outro. O amor é único e a inteligência criati-
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va é una, mas assumem formas diferentes e particulares em cada um

de nós. É assim como a água que cai no canteiro. A mesma água faz
com que as flores se abram em diferentes cores. Uma vermelha, outra

branca, outra laranja. É a mesma vida em todas, mas cada uma tem
uma cor para manifestá-Ia e encarná-la. Uma maneira única de ma
nifestar a vida.

E é disto que Jonas quer fugir: do que a vida e Deus pedem a
ele. Ele foge do que poderá conduzi-Io a si mesmo.

A cidadela do outro

Jonas pode fugir na direção de Társis e esquecer essa voz inte

rior. Nesse caso, ele não se tornará verdadeiramente Jonas. Ele ape
nas se tornará Jonas se for na direção de si mesmo, ousando dirigir
se para Nínive, ou seja, em direção ao outro. Porque é na relação

com o outro que nós nos tornamos quem somos.
É o fato de ter uma tarefa a cumprir que torna cada um de nós

insubstituível, dando um sentido à nossa existência. Essa não é uma

tarefa reservada apenas aos grandes sábios e profetas, mas é o que
cada ser humano pode realizar em sua existência. Só nos tornamos
realmente quem somos se formos na direção do outro.

Não fugir do próprio desenvolvimento e não cair no confor
mismo patológico - o que chamamos de normose - é resultado de
um processo, de uma escolha cotidiana. O fato de ir além de si

mesmo, ir além das próprias possibilidades, não é para se perder,
mas para se encontrar. É entrar em contato com o ser humano no

bre, com o ser humano sagrado, com a dimensão espiritual em cada
um de nós.

o medo da vastidão

O medo de Jonas é o medo de ser, o medo do Self. Por que
tememos esse eu interior? Porque para se entrar em contato com
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essa dimensão de nobreza, com a dimensão do sagrado em cada um
de nós, há uma exigência - uma exigência de viver de um modo
mais nobre, mais elevado.

Abraham Maslow fala do complexo de Jonas como sendo o me

do que temos da nossa própria grandeza - o medo do Self. Se con
seguirmos atravessar esse medo, se confiarmos nessa energia que re
vela em nós o desejo de realização e de plenitude, então nossa missão

se cumprirá. Isso será útil para nosso bem-estar e também para o
bem-estar de todos.

Resta, ainda, uma pequena dificuldade a ser vencida: Qual é a

imagem que postulamos do Self? Que imagem temos do Absoluto
que nos habita? Para Jonas, é a imagem da justiça, um Deus da ver
dade. Para ele, justiça e verdade implicam em que cada um pague
pela conseqüência de seus atos. Aquilo que você planta, você colhe;
se você semeia violência, colherá violência! Para ele, Deus é essa jus
tiça, essa lei do carma.

o medo do Se/f

Jonas descobre que existe algo mais profundo que a justiça e fica
perturbado, amedrontado. Ele tem medo de ser Deus, de ser capaz
de perdoar, de sentir misericórdia. Às vezes experimentamos isso na
vida. Alguma coisa em nós não quer perdoar. Afirmamos: "Isso não
é possível, é inaceitável!" É inaceitável para o meu eu, para o ego.
Acontece que não é o ego que perdoa, mas o Self.

Assim, tornar-se Deus não é tornar-se um ser fantástico e ex

traordinário; mas passar a ser capaz de ter paciência infinita, seja por
nós mesmos, sejapelas pessoas. É, sobretudo, transformar em nós esse
desejo de destruir, de retaliar, para a reconstrução da humanidade.

o desejo da vida

Jonas vive uma experiência surpreendente. Quando está coléri
co, num estado de recusa da ternura e da misericórdia de Deus,
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deseja morrer. Então, cresce uma árvore que se levanta acima de sua

cabeça, e, à sombra dela, ele entra num estado de repouso e felicida

de. Durante a noite, um verme destrói a árvore, expondo Jonas à

violência do sol no decorrer do dia. Cheio de raiva, ele indaga: "Por

que retirou a minha sombra? Prefiro morrer a viver assim!" Então, a
voz interior, a voz de Deus, diz a ele: "Você fica com raiva e lastima

a destruição dessa árvore que não lhe custou nenhum trabalho, que

não você ajudou a crescer, que em uma noite existiu e em uma noite

pereceu. E eu não terei pena de Nínive, a grande cidade, onde há
mais de cento e vinte mil homens que não distinguem entre a mão

direita e a esquerda, como muitos animais?!"

Essa voz nos lembra que, no fundo do ser, há o desejo da Vida.

Seja qual for o comportamento de uma cultura ou de uma civiliza
ção, não é de se esperar, simplesmente, um profeta da infelicidade.

Jonas quer ser um profeta da infelicidade, mas outra coisa lhe é

pedida: ser capaz de perdoar. Não se trata de negar a justiça, mas de
saber que talvez não seja ela, e sim a misericórdia, que dará a última

palavra.
O livro de Jonas não diz se o profeta aceitou o desafio. Ele fica

pelo caminho, assim como nós. Cada vez que superamos um medo,
uma imagem de nós mesmos, uma imagem de Deus, uma represen

tação do Absoluto, há sempre algo desconhecido a ser descoberto.

Um passo a mais!

'Normose significa estar estagnado, retido, seja numa imagem,

seja num sintoma. A tarefa, então, consiste em dar um passo a mais.

Recordo a minha definição de espiritualidade, que é a mesma men

sagem do peregrino de Compostela: dar um passo a mais.
A vida espiritual nem sempre consiste em ter grandes idéias e

maravilhosos projetos, e sim em dar um passo a mais a partir do
ponto em que nos encontramos. Não temos que nos comparar com

ninguém. Para atingir o alvo, cada um precisa percorrer um cami-
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nho longo e único. O importante é dar um passo a mais. O ponto
em que paramos é o começo do caminho que segue. É esse passo a
mais que resgata o desejo e a vontade da vida, que vem vindo ao
nosso encontro.

Temos de escolher entre uma vida perdida e uma vida escolhida

e doada. Através do dom de nós mesmos, descobrimos aquilo que
nunca vai morrer em nós. Pois a única coisa que nada nem nin
guém pode nos tirar é aquilo que já doamos.

O dom, assim como a missão, é diferente para cada ser huma
no. A travessia da normose também será diversa para cada um. Jonas,

ao atravessar seus medos, nos convida a dar mais um passo. É esse
passo a mais que podemos, agora, desejar uns aos outros.

2. Normose, um mundo a ser explorado
(Pierre Weil)

Depois das palavras extremamente lúcidas de Jean-Yves, que
nos mostraram, na história de Jonas, todo o mecanismo interior e

íntimo da normose, sinto-me inspirado a prosseguir.
Já mencionei a existência de uma normose geral, global, que, ao

mesmo tempo, geograficamente, abrange a humanidade toda, o gê
nero humano inserido nas diversas sociedades. Existem, também,

as normoses específicas e algumas localizadas geograficamente.
Quando falo em global e local, refiro-me a um aspecto geográfico;
por geral e específico, refiro-me a um assunto, a um domínio.

Qual é a normose que atinge todos nós?

1. A normose do paraíso perdido

Todo ser humano guarda uma certa nostalgia: a nostalgia da
felicidade permanente e completa, da felicidade absoluta. Estamos
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seguros de que ela existe em algum lugar, do qual já nem lembra
mos. Geralmente a buscamos fora de nós, num amigo, no casa

mento, na religião, num espaço particular. E não a encontramos

ou, se a encontramos, ela não dura. Disso decorre uma certa infe

licidade, que só aumenta sob a influência de um conjunto de fato

res que denomino normose do paraíso perdido.
Em livro anterior3, antes do meu despertar para a realidade da

normose, classifiquei essa patologia como neurose; entretanto, é
uma normose, simbolizada, no Gênesis, pelo mito do paraíso, da

árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal e

pela queda de Adão. Há descrições detalhadas e muito claras dela

também na ioga hindu e budista.
Trata-se de um círculo vicioso, de uma compulsão repetitiva,

de uma sucessão de causas e efeitos que se retroalimentam. É mui

to difícil escapar desse circuito sem uma profunda tomada de cons

ciência do processo, a começar pela informação geral de seu funcio

namento. Essa informação, em si mesma, já implica um primeiro

efeito terapêutico.

Ilusão da duatidade

Quando solicitamos às pessoas que nos apontem a natureza, a

reação imediata da maioria é apontar para o meio exterior. Esse

gesto indica a ilusão da percepção, denominada dualidade pela

filosofia, que divide o real em sujeito e objeto. É como se existis
sem o eu e o universo, o observador e o observado, o conhecedor e

o conhecido.

Até recentemente, a ciência aceitava essa separatividade como

um dogma ou, pelo menos, como um dos princípios fundamen

tais da metodologia experimental, teórica e tecnológica. A obje

tividade era considerada uma condição essencial do método cien

tífico, o que resultou na eliminação do sujeito. Essa é uma crença

normótica que, juntamente com a consideração exclusiva do es

tado de consciência de vigília, podemos denominar de supersti-
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ção cientificista, segundo as evidências da física contemporânea.

Edgar Morin e Nicolescu abordam, de forma particularmente

lúcida, essa questão.

Entretanto, a física quântica nos demonstrou que a elimina

ção do sujeito é um engano; é impossível dissociar o sujeito obser

vador do objeto observado. Mais ainda, ela evidencia que todos os

sistemas são feitos de energia, da mesma energia. O ser humano e

o universo são feitos da mesma energia e, portanto, resulta artifi

cial separá-los.

Um dos novos ramos da psicologia, a abordagem transpessoal,

nos mostra a existência de um estado de consciência no qual todo

tipo de dualidade desaparece. A experiência transpessoal é encon

trada em todas as culturas, de todas as épocas, de todas as civiliza

ções. Essa mesma experiência é indicada com nomes diferentes, o

que pudemos constatar em um estudo comparativo.

Tudo aponta, também, para a demonstração de que o estado

de consciência de vigília não corresponde, absolutamente, a um

real despertar: encontra-se na própria origem da fantasia da se

paratividade, por estar dominado pelos limitados cinco sentidos

e pelo insuficiente raciocínio lógico formal. A ciência moderna
é um conhecimento baseado exclusivamente nesse estado de cons

ciência.

Podemos indagar até que ponto a fantasia da separatividade,

sob a forma do dualismo e da suposta objetividade científica, não

constitui a raiz da desumanização da ciência, da tecnologia, da edu

cação e do declínio ético. Outra conseqüência desastrosa dessa vi

são, derivada do antigo paradigma newtoniano-cartesiano, é a cri

se de fragmentação que assola toda a civilização industrial. Enfim,

essa fantasia da separatividade nos leva ao que chamei de Roda da

Destruição, e que está conduzindo a humanidade para a auto

destruição. Foi ela que determinou o fracasso da conferência de

]ohannesburg4, sobre a nossa crítica situação ambiental. Por trás

de tudo encontra-se a manifestação do inconsciente.

79



80

Diagrama da roda da destruição
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Por causa dessa fantasia é que nos percebemos como sujeitos

sólidos em contato com objetos exteriores, igualmente sólidos e

permanentes. Assim é que classificamos estes últimos, segundo nos

sas sensações de prazer ou de dor, em três categorias: agradável, de

sagradável e neutro.

Em função dessas categorias, desenvolvemos, de um modo im

perceptível, três tipos de atitudes básicas: apego a tudo o que nos pro

picia prazer - objetos, pessoas e idéias; rejeição a tudo o que provoca

dor ou nos ameaça; e indiferença ao que não nos causa prazer nem dor.

Cada uma dessas atitudes faz surgir sintomas muito conhecidos.

A possessividade é desejar, só para si, objetos, pessoas ou idéias,

apegando-se a eles. Uma das causas mais importantes da destruição

ecológica é a normose da posse da terra. É uma falácia achar que os

recursos naturais são infindáveis, que podem ser explorados indefi

nidamente. O movimento ecológico tem sido uma terapia para

mudar essa atitude predatória selvagem e insana.

Outros apegos produzem fatores psicológicos de destruição e de

sofrimento: o ciúme, por exemplo, quando alguém se sente ameaça

do de perder o seu objeto de apego; a competição e a rivalidade entre

os que disputam o mesmo alvo; o orgulho e a vaidade quando se tem

apego a uma auto-imagem de superioridade em relação aos outros.

Por trás das outras formas de apego e possessividade, em geral

encontra-se o medo: medo de perder - se a pessoa acredita possuir -,

medo de não poder possuir e medo de não recuperar um objeto de

apego perdido. Se houver perda, uma depressão pode se instalar.

A agressão e a cólera se produzem, sobretudo, em conseqüência

do ciúme, do orgulho ferido, da competição ou do sentir-se agredido.

Esses são comportamentos e sentimentos específicos de rejeição.

A indiferença é a ausência de sentimentos positivos ou negati

vos; é a desatenção e o desprezo a objetos, pessoas e idéias que não

inspiram simpatia nem sugerem ameaça. Quantos motoristas pas

sam, por exemplo, ao lado de alguém acidentado e nem se dignam

a olhar ou parar?

Alguns desses comportamentos e sentimentos, reforçados por

consensos sociais, muitas vezes são sancionados por textos jurídi-

Como a maioria da humanidade está submetida à fantasia da

separatividade, há um consenso que reforça, de maneira extrema,

essa ilusão, transformando-a numa miragem coletiva. O princípio

exclusivo da objetividade, em ciência, provê uma espécie de selo

oficial: a fantasia torna-se um dogma quase inviolável. Felizmente,

nos últimos anos multiplicaram-se os colóquios sobre ciência e cons

ciência que estão denunciando esse caráter ilusório e nefasto.

Sintomas da normose da stparrzhvidadt



coso Assim se instalam, também, normoses socioculturais, a exem

plo do duelo, que já não existe, e da figura legal da guerra justa que

justifica os mais terríveis crimes coletivos.

O círculo vicioso, a repetição compulsiva, são próprios da nor

mose do paraíso perdido. Emoções e sentimentos destrutivos ins

crevem-se em nossos músculos, sob a forma de tensões, perturban

do o sistema endócrino e causando danos ao sistema orgânico de

defesa. A frustração repetitiva gera estresse e, gradativamente, a en
fermidade física se desenvolve. Esse sofrimento físico realimenta a

fantasia da separatividade.

Acabamos de descrever o que nos parece ser uma normose geral

da humanidade atual, a mais profunda e severa fonte de destruição
e de sofrimento.

Um terrlvel circulo vicioso

Este é um drama inconsciente. Nesta cegueira, permanecemos

mergulhados no pântano da compulsão-repetição, que começa no

indivíduo, em cada de um de nós, porque nos percebemos separa

dos uns dos outros e do próprio universo.

Esse ser humano desajustado cria uma sociedade também de

sajustada no plano da cultura porque reprime os valores fundamen

tais, desenvolvendo outras normoses específicas. Por exemplo, a nor

mos e bélica, tragédias a que às vezes assistimos, confortável e alie

nadamente, como a um espetáculo de televisão.

Esse contexto determina uma sociedade competitiva. A compe

tição também, dentro da nossa cegueira, é realçada como sendo um

valor extremamente importante, no qual insiste, sobretudo, o mun

do empresarial. A ênfase na competição interpessoal reflete-se no

aspecto econômico de exclusão e de extremo consumismo: a dis

paridade chocante entre a riqueza e o luxo do hemisfério Norte e a

pobreza e a miséria do hemisfério Sul.

Essa sociedade desajustada modela e reforça o desajustamento

individual. Como um ser humano pode crescer saudável numa so

ciedade patológica? Essa sociedade desajustada, por sua vez, destrói

82

a natureza com seu consumismo, expressando um apego coletivo.

Polui a matéria, destrói ecossistemas, quer dizer, a própria vida,

intervindo inconseqüentemente na informação e na programação

nuclear e genética, ou seja, na programação do próprio universo.

Normose machista: a repressãodo amor

Em recentes reflexões, descobri que a normose coletiva global

encobre um fator ainda maior, que passei a chamar, num de meus

livros, O fim da guerra dos sexos, de normose machista ou masculinista

(em contraposição ao termo feminista).

Nós, os homens, somos responsáveis, há quatro mil anos, pela

instituição de uma deformação mental e educacional grave. Roberto

Crema apontou para essa direção com um novo termo: pedagogia

normótica. É um longo capítulo a ser escrito.

Estamos descobrindo novas normoses, como a pedagógica, que

expressa a dominação do homem e a repressão da mulher, do prin

cípio feminino, que levou a uma hipertrofia tirânica das qualidades

masculinas, do raciocínio lógico. Essa realidade é expressa pelo an

tigo paradigma newtoniano-cartesiano, que é analítico e separatista

e que reprimiu a síntese, o feminino, a intuição, a visão imediata,

global. Reprimiu, sobretudo - e este é o grande mal do nosso século

- o amor. A tal ponto de não se saber mais o que é o verdadeiro

amor. Ele está dentro de nós, pode brotar a qualquer momento,

mas não é cultivado nem reconhecido quando se manifesta. A essa

repressão do feminino denomino normose machista ou masculinista.

Uma normosefeminista?

Em reação a essa normose surgiu o feminismo. Indago: Será que,

ao menos nas suas primeiras fases, a reação feminista não teria sido

uma normose feminista, na qual as mulheres, para se libertarem da

pressão masculina, tiveram que imitar os homens, introjetando o

machismo? Em suas primeiras manifestações, o movimento femi

nista foi machista, arriscando a nos levar para um outro extremo, a

que podemos denominar normose feminista.
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Creio que, ultimamente, há certas respostas positivas no pró

prio movimento feminista, como a tomada de consciência de um

certo abandono do lar e da convivência com os filhos, que são, jus

tamente, os aspectos patogênicos deste desvio.

Algumas feministas, como Rose Marie Muraro5, andam dizen

do que o problema não é mais lutar pela igualdade dos direitos, mas

pelo direito à diferença. E a diferença é o amor. A função da mulher
é reintroduzir o amor na sociedade. Isso me emociona muito ... Só o

princípio feminino, na mulher e também no homem, pode desper

tar o amor. Mesmo na Trindade cristã, é Maria, a portadora do

Espírito Santo, que o transmite ao masculino. A mulher é a grande

inspiradora, e a ignorância dessa realidade constitui uma normose
inconsciente.

Reflexões e seminários como estes precisam multiplicar-se pelo

mundo. É bom saber que ]ean-Yves irradia essa nova consciência,

sobretudo na Europa, tão soterrada em suas memórias e tão distan

ciada da dimensão do coração. O conceito de normose é muito

importante para uma possível transcendência dessa fria situação.

No Brasil há mais abertura e jovialidade para o desenvolvimento

dessa reflexão e para a irradiação da conspiração do amor.

2. & normoses específicas

o número de normoses é muito grande. A cada dia podemos

descobrir mais uma ou várias, nas áreas mais inesperadas. Uma vez

que assimilemos esse conceito e o seu alcance, nossa visão se abre.

Essa denominação comporta-se como um poderoso agente revelado r,

que facilita a tomada de consciência de aspectos essenciais para a

preservação da saúde individual e coletiva.

Normose do consumismo

Tomemos como exemplo a normose consumista. Está baseada

na crença, já mencionada, de que a terra é dotada de recursos infini-
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tos; que foi criada para a humanidade e que esta pode dispor dela,

de forma irrestrita, para seu prazer e consumo. O hiperconsumo é

reforçado pela normose da competitividade, alimentada pelo siste
ma educativo.

Na área da alimentação, há vários tipos de normoses que po

dem ser agrupadas sob a denominação normose alimentar. Um exem

plo clássico e histórico vem da China, quando foi introduzida, pe

los ingleses, a indústria de refino do arroz. Surgiu, então, o beribéri,

que não existia entre os que consumiam arroz integral.

Nessa categoria podemos indicar todos os alimentos industria

lizados cancerígenos, tais como os corantes alimentares e as conser

vas enlatadas. O consumo do açúcar refinado, bem sabemos, é uma
das causas das cáries dentárias.

O consumo exagerado de carne vermelha merece uma referên

cia especial. Um relatório das Nações Unidas recomenda a alimen

tação vegetariana e afirma que, se o consumo de carne diminuísse

10%, só nos Estados Unidos, permitiria economizar um valor que

daria para alimentar com grãos toda a população faminta da terra.
A literatura sobre o assunto é enorme. O movimento naturalista e

vegetariano busca facilitar a cura dessa normose alimentar.

Outra normose proveniente do consumismo é o uso de carros.

A produção aumenta assustadoramente, apesar de ser notório o co

nhecimento de que a poluição provocada pelo tráfego ameaça a exis

tência dos cidadãos duplamente: pela impureza do ar e pelos bura

cos na camada de ozônio provocados pela radiação. Esse tipo de

normose é reforçado pela pressão das mídias, da publicidade e da

propaganda. Há uma crença disseminada, baseada em princípios

democráticos, de que cada cidadão do mundo deve ter um carro.

No mínimo isso causaria um total desastre, um colapso fatídico,
naturalmente ...

Existem muitas outras normoses específicas que merecem estu

do mais detalhado. No domínio da ciência, por exemplo, há uma

normose materialista e mecanicista, ligada à fixação em paradigmas

ultrapassados, que afeta diversos campos, inclusive os da medicina,

da psiquiatria e da psicologia.
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NormoSl! do alcoolismo ~ do tabaco

o alcoolismo resulta de uma normose muito bem estruturada

em todo o mundo. t, modelado pela propaganda que associa o con

sumo de bebidas alcoólicas à beleza, à juventude, à aventura. E

movimenta uma indústria portentosa que se alimenta do vício e da

dependência.

Quanto ao tabaco, este encontra-se numa fase de tomada de

consciência e de intensa pressão para ser reduzido. Há vinte anos
todos achavam normal fumar.

Narro um exemplo pessoal. Há cerca de sessenta anos, eu era

um jovem que não fumava. Como todos à minha volta fumavam,

eu me sentia anormal. Fumar estava associado à virilidade, à sensua

lidade, ao charme ... Então o que fiz? Comprei um maço de cigar

ros, os mais fracos que encontrei. Passou-se um mês, e eu não con

seguia tragar: tossia, cuspia e continuava me sentindo um anormal.

Então, para tornar-me mais normal, comprei um isqueiro. Quando

alguém me perguntava se eu tinha fogo, antes eu respondia, cons

trangido, que não fumava. Com o meu isqueiro novo, passei a acen

der, com muito orgulho, os cigarros dos amigos - era a minha ma

neira de mostrar que era normal. ..

Hoje, o tabagismo é considerado anomalia, e os fumantes co

meçam a sentir-se mal. O Brasil assimilou rapidamente essa idéia, o

que não se deu na Europa. Pode-se viajar num avião brasileiro numa

atmosfera saudável e limpa, felizmente, ao passo que numa compa

nhia francesa, por exemplo, viaja-se sob baforadas de fumaça. Por

tanto, entre esses paradoxos, estamos em processo de mudança. Al

gumas normoses estão sendo reconhecidas, ou seja, aos poucos se
vai tomando consciência delas e elas vão se transformando.

NormoSl! da invisibilidad~ social

O psicólogo Fernando Braga da Costa defendeu o seu mestrado

no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP) com

uma pesquisa denominada "Gari, um estudo de psicologia sobre
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invisibilidade social"6. O trabalho de campo teve início em 1996.

Ele ainda cursava a faculdade e trabalhou como gari, de um a três

dias por semana, por meio período, durante cinco anos. No seu

impressionante relato, ele registra que jamais foi reconhecido pelos

colegas alunos, porque nunca olhavam para ele. O seu uniforme de

terminava a própria invisibilidade. As pessoas não o cumprimenta

vam porque o uniforme o reduzia a uma mera função, a um objeto. .
mexpreSSlVO.

Tal invisibilidade opera em dois níveis distintos: no consciente e

no inconsciente. A tomada de consciência do sujeito invisível depen

dia de uma aproximação e de uma interação. A conclusão a que ele

chegou foi que, nesse contexto, o ser humano passa a ser entendido

como coisa, a ponto de se tornar imperceptível. Nesse caso, um mero

cumprimento pode elevar a pessoa a uma condição de existente ...

Essa é uma situação que, com certeza, é uma triste normose de

indiferença burguesa frente à imensa maioria dos trabalhadores sim

ples e anônimos; uma manifestação mórbida da exclusão, a mais

visível das patologias sociais.

NormoSl! do tecnologismo ~ da informdtica

Outra normose é o tecnoLogismo ou o uso excessivo da tecnologia

a serviço de valores destrutivos, a começar pela enorme tragédia das

tecnologias bélicas de destruição. Considera-se normal usar armas;

é legal tê-Ias em casa - armas que, em geral, acabam matando as

pessoas da própria casa ... A fabricação de armas, considerada "nor
mal", é a maior fonte de renda do mundo. Essa é uma normose

terrível que precisamos transcender urgentemente.

Existe, também, a normose da informática, a que denominei in

jormatose. Ela é muito sutil, corrói e destrói a unidade da família. Se

olharmos o que se passa em nossa casa, constataremos uma grande

perda. As horas, antigamente destinadas à boa e necessária convi

vência, ao diálogo, à intimidade e à comunhão de uma refeição, se

perderam. Hoje, cada filho passa todo o tempo na frente do seu com

putador, bem como o pai e a mãe. Houve uma dissociação familiar.
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Esse desequilíbrio faz com que algumas pessoas percam até a

noção da realidade e o seu contato com ela, embrenhadas e perdidas

que estão no mundo virtual, demasiado virtual. .. Não se consegue
nem falar com elas. Há também sintomas motores provocados pela

constante digitação. Poderia me estender muito mais sobre esse tema,

mas já o fiz num artigo recente?

Por outro lado, já foram cunhados os termos apartheid digital e

infoexclusão para designar os excluídos desse mundo de tecnologia

informacional, o que tende a aumentar o fosso com relação aos

marginalizados da civilização. Sabe-se que apenas 1% da população

humana tem acesso a computador!

Normose na pol/tica

No plano político, esta normose afetou seriamente o lema da

Revolução Francesa: "Liberdade, igualdade e fraternidade". O ideal

da fraternidade, equivalente ao amor universal e à amizade compar
tilhada entre todos os seres humanos, foi totalmente abandonado.

Isso, atualmente, é assunto de religião. O capitalismo rechaçou o

ideal de igualdade e fixou-se no de liberdade. O comunismo negou

a liberdade e idolatrou a igualdade. Assim, a política normótica

separou-se dos valores éticos e transformou-se num terreno de luta

pelo poder, que determina atos de violência e guerras.

Podemos indagar, também, se os nacionalismos não seriam uma

forma de normose, já que são evidentes causadores de guerras. No

vamente, estamos diante da questão da propriedade, da posse da

terra e da criação de fronteiras que conduzem a inevitáveis confli

tos. Podemos estender esta normose à maioria das religiões que,

assim como as nações, julgam-se superiores às demais. Pretendem

ser proprietárias não de terras, mas da verdade.

Normose btlica

A mais terrível das normoses é a que, ao longo da história, passou

a considerar as guerras um fenômeno natural, uma prática normal de
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resolução dos conflitos ou de disputa de interesses entre os povos. Essa

é uma normose sociocultural que, apesar de ser quase geral, não conta

mina toda a humanidade. As investigações em polemologia das últi

mas décadas nos permitem reconstituir a gênese desta normose. Ela

inicia com a fantasia da separatividade, do apego, da possessividade,

da ira e da agressividade e utiliza-se de fatores econômicos, culturais,

sociais, militares e jurídicos sob o consenso de uma guerra justa. Me

dalhas, promoções, desfiles militares e livros de história, ao darem prio

ridade às datas de vitórias militares, reforçam a idéia da normalidade

da guerra. Quando será redigido um tratado sobre a história da paz?

Interessante constatar que algumas normoses do passado prati

camente desapareceram. Hoje, seriam consideradas ridículas. Já me

referi a um exemplo desse tipo. Trata-se de uma normose local, por

que estava localizada na Europa: a normose do duelo. Este é um caso

específico de normose bélica em geral: era normal que os rivais se

desafiassem e se matassem quando se sentissem ofendidos. Hoje, quem

se importaria? Espero que o absurdo de considerar uma guerra justa

seja reconhecido como um contra-senso ridículo num futuro breve.

É consolador conjeturar que as normoses atuais serão, um dia, con

sideradas loucuras do passado.

Este fato nos permite augurar um futuro estudo histórico das

normoses, quando se descobrirão, provavelvelmente, muitas normoses
atualmente extintas.

E a pesquisa continua ...

Por outro lado, é muito importante prosseguir nesta investiga

ção e descobrir outras normoses ainda não desveladas. É curioso o

mecanismo dessa descoberta, que é o mesmo que descobrir nossos

aspectos neuróticos. Às vezes, consideramos normais certos compor

tamentos neuróticos. Por exemplo, hostilizamos nosso companheiro

ou companheira se o achamos parecido com nosso pai ou com nossa

mãe, de uma forma completamente inconsciente, como se fosse nor

mal. De repente, um lampejo: "Hum, meu pai era assim!" Depois

cai de novo o véu do esquecimento.
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o mesmo acontece com a descoberta das normoses, uma vez

compreendida a sua natureza e seus mecanismos. De vez em quan

do, surpreendo-me descobrindo uma nova normose. Como estou

envolvido em outros afazeres, acabo não anotando e esqueço-me

dela. Mais tarde digo: "Que normose era mesmo?" Já não sei mais,

porque estou mergulhado nela ...

f preciso um esforço coletivo para desvelar outras patologias da

normalidade. Por exemplo, uma que nos escapou completamente,

embora trabalhássemos no tratamento dela, foi a normose religiosa.

Tivemos essa idéia quando fazíamos o programa deste simpósio e

nos deparamos com o termo proposto por Jean- Yves Leloup: tera

pia inter-religiosa. Ficou clara a existência de uma normose religio

sa, atualmente tão em voga, com trágicas conseqüências, a exemplo

dos homicídios e dos suicídios, na tradição cristã, japonesa, judaica

e islâmica, aos quais já nos referimos.

Quem determina o que é normose? f preciso estar fora do con

texto normótico para identificar uma normose em questão, natu

ralmente. Isso exige cautela e discernimento. Ainda não há passos

para se determinar o que é normose. Nesse ponto nos deparamos

com uma delicada questão ética, que precisamos aprofundar.

Diferenciando normose da neurose e da psicose

f importante, como ressaltou Jean-Yves Leloup, situar a normose

com relação à neurose e à psicose. A questão é imperativa, primeiro

por motivos filológicos: o termo normose foi escolhido tendo como

inspiração as outras duas denominações, já clássicas.

Há outros aspectos que estamos descobrindo progressivamente

e que estão nos mostrando relações entre essas patologias, ao menos

nos seguintes níveis:

1. no nível da pessoa, da gênese e da manifestação da sua patolo

gia, pode-se procurar a influência da normose nesses aspectos;

2. no nível do terapeuta, podem-se questionar certos comporta

mentos terapêuticos como sendo influenciados por uma nor

mose, abrangendo identificações e projeções contratramftrenciais.
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No rmoses da tradição

Farei uma exposição breve, apresentando os frutos de minhas

observações nesses dois níveis, usando alguns exemplos.

Comecemos pela normose no nível da pessoa em tratamento. A

normose nos parece ter grande influência nos aspectos repressivos

de um superego rígido. f um terreno privilegiado, onde normas de

comportamentos morais adotadas por consenso, em culturas e sub

culturas, podem se tornar patogênicas.

Quando estive na Índia, ao ler os jornais surpreendi-me pela gran

de freqüência dos suicídios entre as moças. A história era sempre a

mesma: os pais não aceitavam o casamento da filha com o homem

que ela preferia porque já havia outro rapaz que fora escolhido pelas

duas famílias. Nas famílias tradicionais indianas, há uma regra se

gundo a qual as crianças de oito a dez anos são prometidas em casa

mento, por acordo dos pais que, para tomarem tal decisão, são orien

tados por um astrólogo. Essa é uma norma cuja origem se perde na

noite dos tempos. Com a penetração progressiva do amor romântico,

próprio da cultura ocidental, essa tradição, antes aceita normalmente

e sem problemas, vem se transformando numa normose perigosa,

geradora de sintomas graves, que podem levar à morte.

O mesmo aconteceu na Europa e ainda ocorre até hoje, bem

mais raramente, em algumas famílias da nobreza.

Há exemplos de normoses consumistas que se agregam à neu
rose. Em certos casos de obesidade, o consumo normótico de doces

é uma compensação para a falta de afeto e de carinho da parte dos

pais ou dos companheiros. Talvez o mecanismo de interiorização da

normose seja a introjeção de imagens, conceitos e hábitos, princi

palmente parentais.

Normoses contratransfirenciais

No segundo caso, a partir da psicanálise, sabemos quanto os

sentimentos e os preconceitos do terapeuta podem bloquear os pro

gressos da pessoa que está sendo cuidada. f por essa razão que os
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psicanalistas recorrem ao superviso r, para se prevenir ou para dis

solver essas contratransferências possíveis.

Em certas regiões do mundo ainda imperam preconceitos ra

ciais que constituem verdadeiras normoses. Por exemplo, se o tera

peuta ainda tiver tais resquícios de racismo poderá, inconsciente e

contratransferencialmente, tomar o partido dos pais, cuja filha está

em tratamento, que são contra o namoro dela com um negro.

Negação normótica da parapsicologia

Estou cada vez mais convencido de que a rejeição, por parte de

terapeutas de certas subculturas acadêmicas, aos fenômenos para

normais constitui uma normose. Essa patologia pode lesar muitas

pessoas, apressadamente taxadas de psicóticas e alucinadas quando,
na realidade, vivenciam outros estados de consciência. Estou certo

de que as rejeições das evidências da parapsicologia e da psicologia

transpessoal constituem uma normose pseudocientífica.

Farei o relato de um dos muitos casos dessa natureza que tive a

oportunidade de presenciar. Certo dia, recebi no meu consultório

para tratamento um novo paciente. Ele me foi apresentado pelo

pai, com o diagnóstico de esquizofrenia. Quando eu pretendia ini

ciar a sua anamnese, o jovem respondeu que não queria falar comi

go, pois havia um gravador em minha maleta, que estava sobre a

mesa ao lado. Ele tanto insistiu que fiz questão de mostrar-lhe a evi

dência, abrindo a maleta para provar, definitivamente, o seu erro de

julgamento e assim acabar com aquela discussão sem sentido. Ao

abri-Ia, qual não foi a minha surpresa quando vi o gravador que eu

tinha esquecido de pôr no lugar!

Se fosse um terapeuta convencional, poderia ter simplesmente

encerrado a questão com o diagnóstico de paranóia, rejeitando qual

quer outra possibilidade no domínio da paranormalidade. Esse

exemplo demonstra que pode ser considerada normótica a atitude

do psiquiatra ou terapeuta que ignora e recusa sistematicamente a

ciência da parapsicologia.

Darei um outro exemplo. É bastante conhecido, nos meios psi

quiátricos, o chamado sintoma esquizofrênico da ectoscopia. Ele se
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manifesta quando a pessoa denominada paciente afirma ter visto, ou

ser capaz de ver, o seu próprio corpo físico, de longe. Acontece que,

nas últimas décadas, pesquisas realizadas em inúmeros departamen

tos de parapsicologia, bem como por médicos como Raymond Moody,

têm evidenciado que esse é um fenômeno paranormal. Essa feno

menologia corresponde a uma realidade própria do estado onírico,

ou de relaxamento, ou da experiência clássica, denominada near death

experience (NDE) [experiência de quase-morte: EQM]. É corriquei

ra a vivência de sair do corpo físico por nosso sistema psíquico e noé

tico. O profissional de saúde que, com sua postura antropológica

materialista resiste a aceitar essas evidências científicas, pode internar

e tratar como esquizofrênica uma pessoa sensível e saudável. Essa é

uma atitude iatrogênica e, evidentemente, normótica.

Negação normótica das memórias regressivas

o mesmo afirmo com relação à rejeição preconceituosa da pos

sibilidade de terapias de existências passadas por parte das meto

dologias regressivas ou por rigorosas pesquisas, como a de Stevenson8.

Essa atitude supersticiosa é a normose responsável por psicoterapias

e análises intermináveis, devido às reações contratransferenciais dos

terapeutas que bloqueiam a regressão da pessoa ou a rotulam como

patológica por não poder compreendê-Ia.

Lembro-me de um dia em que estava saindo do consultório com

uma pessoa que se tratava comigo. Ela não entendeu quando meu

colega e eu lhe sugerimos que entrasse no carro. Sabendo que ela

costumava fazer regressões espontâneas a uma outra existência, trans

corrida alguns séculos antes, quando ainda não existiam automó

veis, sugerimos que ela entrasse na carruagem - o que ela imedia

tamente fez! Para um terapeuta que não aceitasse ou não compreen

desse a existência efetiva de memórias e de vivências retrospectivas,

de existências passadas, esse seria um típico caso de internação e de

um eventual tratamento quimioterápico, completamente inadequa

do, que, por sua vez, seria uma reação normótica do terapeuta, lesi

va à saúde mental e física da pessoa.
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]ean-Yves Leloup e eu escrevemos o artigo "Normose e trans

missão palingenésica"9abordando essa importante questão, que foi

publicado numa revista francesa. Lá demonstramos que essas vi
vências se acumulam graças a pesquisas tanatológicas, oníricas e
outras verificadas in loco, por diferentes meios: milhares de crianças

que se lembram de outras existências, terapias regressivas em adul
tos ou investigações experimentais sob hipnose consciente, sem ne
nhuma indução de conteúdo.

Tudo indica que a regressão não se detém no nascimento. Exis

te uma memória intra e pré-uterina denominada palingenésica. O
que nos chamou a atenção, inicialmente, para essa realidade, foi a
existência dos tulkus tibetanos, a reencarnação de uma mesma sabe

doria ao longo de uma linhagem especial. O Dalai Lama é um bom
exemplo dessa possibilidade.

Após recolhermos inúmeros testemunhos de grandes mestres
tibetanos, demonstramos em pesquisa anterior que os tulkus são seres
singulares, especiais. Em suas existências intra-uterinas e logo após o
nascimento, eles demonstram serem dotados de consciência plena.

De fato, eles se encontram num estado de superconsciência. A verifi
cação dessas consistentes hipóteses pela nova geração de pesquisado
res e psicoterapeutas parece-nos bastante criativa e promissora.

3. Rumo a uma normoterapia

Temos que criar estratégias de tratamento da normose, uma

normoterapia, que consista em superar esse conjunto de obstáculos
que nos impedem, como mostrou ]ean-Yves Leloup, de sermos nós
mesmos, por medo de ficarmos malvistos, de sermos uma minoria
perseguida pelos próprios vizinhos e colegas, de sermos considera

dos anormais. Esse é o grande obstáculo e desafio a ser enfrentado.
Retomemos ao exemplo da normose do cigarro, já em franco

declínio, que nos ajudará a entender como se dá a normoterapia, ou
a dissolução de uma normose, que tem sua origem nas sociedades

tribais, mas tornou-se geral quando os brancos ocuparam a América.

94

A primeira fase dessa normoterapia foi a divulgação dos efeitos
patogênicos, e até letais, do uso do cigarro. As mídias contribuíram
muito, e de maneira espontânea, na divulgação das descobertas mé

dicas nesse sentido. Essa é a fase social do processo. O público e a
imprensa pressionam para que medidas legislativas sejam tomadas.

O Congresso Nacional aprovou uma lei que obriga toda propagan

da de cigarros a apresentar a tarja de advertência: "O cigarro faz mal
à saúde': Essas medidas em âmbito social ainda são insuficientes,

apesar dos inúmeros debates pela TV, reforçados por conferências

médicas. Essa primeira fasede socioterapia teve de ser complementada
por medidas no plano individual.

Com efeito, é nesse nível que a normose se manifesta como

dependência física da nicotina. Tornou-se indispensável acrescentar
a terapia individual nas suas diversas modalidades. Verificou-se que
usar o cigarro era um modo de aliviar as tensões, de ordem eventual

mente neurótica. A sua gênese freqüentemente encontra-se na iden
tificação dos jovens com a figura masculina e numa afirmação mas
culina na concorrência com o movimento feminista.

Novamente, estamos diante de uma relação entre a normose e a

neurose. Empregando uma linguagem psicanalítica, tudo indica que
a normose se instala na formação do superego, por identificação com

as figuras parentais portadoras dos componentes normóticos.

Essa experiência indica, portanto, que a fase socioterápica pre

cisa ser reforçada, no plano individual, com medidas psicoterápicas.
E, quando falamos em terapia, estão implícitos os aspectos educacio
nais envolvidos. Isso é bastante evidente na normoterapia ecológi
ca, em franca expansão. A normoterapia precisa penetrar nas esco
las, nas mídias e nos departamentos de recursos humanos - outra
palavra de origem normótica!

Proposiçõespara uma normoterapia

Assim sendo, compreendo que uma normoterapia é realizada
em dois níveis, distintos e correlatos. Primeiro, no nível social, to

mamos as seguintes medidas:
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1. pesquisa dos efeitos patogênicos e letais das normoses;
2. divulgação pública dos resultados pelos órgãos científicos, pela

mídia, entre outros recursos;

3. ação das associações de consumidores, sindicatos e entidades de
classe, fundações, organismos da sociedade civil e do terceiro
setor;

4. pressão desses órgãos sobre o Legislativo, visando à elaboração e
à votação de leis adequadas; também sobre as autoridades poli

ciais, quando for conveniente;

5. divulgação das leis, por todos os meios, visando à sua devida

aplicação;
6. sociodramas, dinâmicas de grupo e laboratórios de sensibilização

em toda a coletividade, onde for considerado oportuno, inclu

sive através do desenvolvimento organizacional holístico.

Segundo, no nível individual, as ações no campo educacional e

terapêutico:

1. programas específicos de educação nas escolas, nas empresas e

pelas mídias;
2. psicoterapia individual e grupal nas suas diversas modalidades; é

conveniente que os psicoterapeutas sejam esclarecidos ou forma
dos na abordagem da normose, para identificar os seus sinais;

3. programas educacionais para os pais e para as famílias.

Com essas medidas de normoterapia, estaremos contribuindo

para uma mudança cultural indispensável, em plano mundial. Há
um exemplo real dessa possibilidade na Unesco, cujo Diretor Ge
ral, Frederico Maior, desencadeou um movimento internacional para
transformar a cultura da violência em que o mundo está mergulha

do, em cultura de paz e de não-violência. É também importante a
contribuição de lúcidos documentos de base que a Unesco tem pro

duzido, desde 1986, para o desenvolvimento da transdisciplinari
dade. Implícitas nessas iniciativas pode-se entrever uma verdadeira

normoterapia em pleno curso.
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Há muitos aspectos a serem considerados e merecedores de nossa

atenção e pesquisa. Por exemplo, as relações da normose com a evolu

ção humana rumo à descoberta da verdadeira natureza do espírito.

Acredito que o processo evolutivo, individual e coletivo depende, em
grande parte, do descondicionamento e da superação da patologia da

normalidade. Nesse caso, a normoterapia é uma prática evolutiva,

como também é o caso de todas as psico e socioterapias.

Levantei muitas questões espontaneamente. E é a espontanei

dade que nos tira da normose, como demonstrou Moreno1o, que

falava em normose de uma outra forma quando criou o psicodrama.
Ele chamava de conservas culturais. Ah, que termo maravilhoso! Vocês

já pensaram na cultura em latas de conserva que vocês vão consu
mindo ... A normose é isso!

Enfim, eu estou convencido de que o assunto do século será a

normose. E não podemos nos desviar nem silenciar diante desse de

safio, que requer os nossos melhores cuidados.

3. Da normose à transparência
(Roberto Crema)

"Uma anciã indígena conversava com o seu neto: 'Há no meu

coração dois lobos, meu filho. Um é furioso, cruel, destrutivo, ego

cêntrico. O outro é doce, amoroso, compassivo, pacífico. Eles bri

gam entre si, no meu coração.' O neto perguntou: 'Qual deles vence

rá esse combate?' E a sábia respondeu: 'Aquele que eu alimentar!'"

Não é difícil reconhecermos que há dois seres no interior de

cada um de nós. Um é gentil e nobre, é um príncipe, uma princesa.

O outro é insensível, perverso, bandido, perdido. Vencerá a batalha

aquele que for alimentado com a nossa atenção e com os nossos

cuidados. Essa é a nossa responsabilidade, e é também o mistério da

nossa liberdade. Nós nos tornamos aquilo que alimentamos em nós.
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A outra face

Podemos obrigar alguém a ser escravo. Naturalmente, não é pos

sível obrigar ninguém a ser livre. Nesse sentido, a normose é uma

grande prisão da qual só escapa aquele que desejar e, para isso, lutar.
Quero referir-me a alguns aspectos dessa prisão.

O primeiro diz respeito à normose da violência passiva. Ma
hatma Gandhi 1I falava de dois tipos de violência, a ativa e a passiva.
"Prefiro o violento ao covarde", bradava o grande líder.

A violência ativa talvez seja menos prejudicial. Ao agredir ativa

mente alguém, pelo menos lhe é dada a oportunidade de oferecer a

outra faa, a face humana da nobreza, da consciência. A outra vio

lência, a passiva, é mais perversa e se traduz pela covardia: nada
fazer diante dos descaminhos da humanidade. Em grande parte, a

normose caracteriza-se por essa violência passiva.

Seguindo as pistas

No final da década de 1970 e início da década de 1980, comecei

a refletir, de forma seminal, sobre o tema da normose. Tocavam-me

muitas indicações, de diversos autores, apontando para o medo de

ser. Rolio May12, como bem lembrado por Jean-Yves,falava do medo
do ostracismo; Erich Fromm13 referia-se ao medo da liberdade; Eric
Berne14 indicava o medo da intimidade; Alexander Lowen15 denun

ciava o medo da vida; JunglG afirmava que só aspira à normalidade o
medíocre. Frederick Perls faz uma reflexão pertinente e interessante:

"Considero que a personalidade básica de nosso tempo é a personali
dade neurótica."

O reparo que faço é substituir o termo personalidade neurótica

por normótica. Pelo menos, um neurótico tem a decência de sofrer
conflitos internos, de desenvover sintomas, de ter insônia, de se an

gustiar ... A normose é mais cruel porque é silenciosa. Portanto, des
trói de forma insidiosa e sutil.
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Prossegue Perls, criador da gestaltterapia: "Acredito que estamos
vivendo em uma sociedade doente, na qual a pessoa só precisa esco
lher entre participar da psicose coletiva ou correr riscos e tornar-se
sadia e, talvez, também ser crucificada."

Interessante constatar que Perls introduz, nessa breve afirmação,
a neurose e a psicose. Escapa-lhe, entretanto, a normose.

Uma filosofia da nobreza

Alguns bons filósofos também indicaram esse horizonte de uma
normalidade doente, que reprime a nobreza potencial no humano.

Segundo Ernest Beckerl7, "serum homem normal é, para Kierkegaard,
ser doente". Há uma saúde fictícia, caracterizada pela ausência de
um sentido maior, pelo abandono a uma hipnose coletiva, à insigni
ficância no rebanho, pelo medo de expor-se, de atrever-se a ser.

Nessa direção, Nietzsche também indagava: "Seráque existem neu
roses de saúde?" A resposta de Kierkegaard é que, não sendo a saúde
uma normalidade cultural, deve ser algo que transcende os hábitos co

muns dos sereshumanos. Logra-sea verdadeira saúde graças a um com
bate que leva o ser humano a se transcender, a ir além de si mesmo.
Para Becker, Chesterton alinhava-se com Kierkegaard, demonstrando

que a mente moderna valoriza as características da loucura. É famosa a

sua afirmação: "Louco é quem perdeu tudo, exceto a razão!" Becker,
por sua vez, aproximando-se de nosso conceito de normose, diria que
"a essência da normalidade é a recusa da realidade".

Para Kierkegaard, o ideal da saúde é o cavaleiro da fé: o ser huma
no heróico, que se entrega às forças vivas do Mistério, à energia divina,
no destemor da morte. Esse conceito converge com o conceito de

homem nobre, dotado de riqueza interior, capaz de transfigurar a exis
tência cotidiana, postulado por Mestre Eckhart. Na mística eckhar

tiana 18, a nobreza do ser humano consiste em abdicar dos desejos pes
soais egocêntricos, transcender o pensamento e libertar-se de causas e
motivos exteriores, refugiando-se na onipotência redentora do amor,
em contato direto com o divino, sem intermediários.
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A água morna da normose

Narro-lhes uma estória sufi bastante elucidativa.19

"Certo dia, muito tempo atrás, Khidr, o mestre de Moisés, fez

uma advertência ao gênero humano, afirmando que, em uma de
terminada data, todas as águas seriam transformadas, levando os

humanos à loucura. Apenas um homem prestou atenção ao aviso.
Precavido, recolheu uma quantidade de água suficiente para si e ar
mazenou-a. No dia indicado, as fontes pararam de jorrar e os poços
secaram. Observando o ocorrido, o homem foi a seu refúgio e bebeu
a água guardada em seu reservatório. Quando percebeu que as fontes
voltaram a jorrar, juntou-se aos outros homens e viu que eles estavam
totalmente loucos. Tentou dialogar com alguns, mas todos o olha
vam de forma estranha, tratando-o com hostilidade ou pena, como

se estivesse louco! Solitário, ele continuou bebendo, a princípio, a
sua água guardada. Finalmente, resolveu beber da água nova, por
não suportar mais a tristeza do seu isolamento. Tornou-se, então,

igual aos outros, e esqueceu totalmente o que havia se passado com

a água. Os homens, aliviados, passaram a vê-lo como um doido que
havia recuperado milagrosamente a razão."

Essa estória ilustra bem o fato de que, no meio onde a normose

domina, a pessoa saudável pode ser discriminada e perseguida como

doente. O que queremos afirmar é que não precisamos beber a água
contaminada da normose coletiva. Podemos ser "a maioria de um",
na lúcida provocação de Thoreau2o•

Parece-me que a normose pode ser compreendida como a sé
tima igreja do Apocalipse, a de Laodicéia21, que, na minha leitura, é
a mais severamente admoestada: "Conheço tua conduta: não és frio

nem quente ... Porque és morno, nem frio nem quente, estou para te
vomitar de minha boca!"

São interessantes os conselhos dados a essa igreja, nesse texto de
sabedoria perene: ouro purificado no fogo, vestesbrancas e um colírio

para ungir os olhos, de forma a que possam enxergar. O ouro da
consciência no fogo da transmutação; as vestes brancas, que lem
bram a tarefa do batismo nosso de cada dia, a purificação das velhas
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memórias, da "conserva cultural" à qual Pierre se referia. Mas, fun
damentalmente, um medicamento destinado a abrir os olhos, a cu

rar a visão, para que possamos enxergar o óbvio, conscientemente.

Uma abertura do olhar

Precisamos de uma escola do olhar, como afirma ]ean-Yves, em

seu livro L'icône, une Icole du regard22• Ver antecede o conhecer.
Não é possível saúde e plenitude se não abrirmos nossos olhos, se
não resgatarmos uma visão clara. "Meu olhar é nítido como o giras
sol", diz o poeta Pessoa.

Recordo-me de uma passagem divertida. Em 1978, estava com

o amigo Rolando Toro, o criador da biodança, no famoso Esalen
Institute, em Big Sur, Califórnia. Naquela ocasião introduzimos a
biodança em uma universidade californiana. Estávamos nos banhan

do num daqueles balneários naturais de Esalen, de cálidas águas vul
cânicas, sob uma majestosa lua cheia pairando sobre o oceano Pacífi
co. Era aceito pela cultura local que homens e mulheres se banhassem
nus. Quando entramos no carro para voltar a San Francisco, Rolando
Toro, notável criador da terapia não verbal, da alegria de viver, segre

dou-me aos ouvidos, quando o casal que nos acompanhava já dor
mia: "Roberto, que terrível é a resistência no olhar! É muito maior do
que eu imaginava. Você acredita que nem consegui olhar para os pei

tos daquelas mulheres?!" Onde está o colírio capaz de abrir os nossos
olhos para a nudez do instante?

Normose da especialização

O segundo aspecto da referida prisão é a normose da especializa

ção, mais precisamente a estreiteza do olhar e da escuta. Gosto mui
to da tese de Buckminster Fuller23 segundo a qual a origem da espe

cialização coincide com o início da globalização e com as grandes
descobertas marítimas do século XVI. Ele afirma que quando os
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grandes piratas entraram em contato com outras civilizações e apren

deram outras formas de ver, de saber e de fazer, descobriram que
adquiriam mais poder e domínio sobre os demais do que se ficas

sem encerrados no jugo de uma única cultura. Foi, então, a partir
de um princípio bélico - dividir para conquistar -, que se inventou
a especialização, como uma forma ornamental de escravidão.

Sob esse enfoque, todos são dependentes de todos, cada qual
com seu saber e fazer minúsculos, desprovidos de uma visão da

totalidade. A agenda secreta da especialização é a submissão daque

les que carecem de uma visão mais ampla àqueles que enxergam
mais longe - a repressão da visão como forma de dominação. Como
diz o ditado: "Em terra de cegos, quem tem um olho é rei."

Não se põe viseira em cavalos para que eles puxem a carroça
sem resistir, sem questionar? Compreender implica perceber o vín
culo entre a parte e o todo. De olhos abertos, podemos ver uma

árvore sem perder de vista a floresta e contemplar a floresta sem
perder de vista árvore em particular - a sinergia entre a visão analí
tica e a sintética, implícita no novo pacto da transdisciplinaridade.

Visão aberta e escuta inclusiva são duas virtudes integradas na justa
apreensão da realidade.

Eis a minha definição de especialista normótico: uma pessoa
exótica, que sabe quase tudo de quase nada, dotada de uma certa

imbecilidade funcional, que se orgulha da unilateralidade de sua

visão e de sua ação, dotada de uma viseira elegante que lhe impossi
bilita a visão ampla. Assim, ela conduz sua carroça, sem saber de
onde nem para onde ...

O lema, tão valioso para nós, "pensar globalmente e agir local

mente" - para não dizer loucamente! -, exige olhar e escuta amplos
para que a ação tenha um sentido, um oriente, uma orientação.

o desabafo de Reich

Um texto que me arrebatou e sensibilizou para as minhas pri
meiras suspeitas e reflexões sobre a normose, na década de 1980, foi
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o pequeno libelo de Wilhelm Reich24, Escute, Zé Ninguém. O Zé
Ninguém, por ele abominado, é o que denominamos normótico: a

pessoa sem face, o homem comum, levado pelo rebanho, mergu
lhado na mediocridade generalizada.

Reich relata como descobriu, primeiro ingenuamente, o que

ele passou a chamar de Zé Ninguém, um ser inofensivo, que desco
nhece a si mesmo, que não olha a própria realidade, que está ador
mecido. Entretanto, aos poucos ele vai percebendo o perigo dessa

praga emocional, que crucifica, atira em fogueiras e envenena os
seres mais nobres, que se diferenciaram e se tornaram plenamente
humanos. Por fim, Reich escreve O assassinato de Cristo25, onde se

identifica com o herói da saga e termina seus dias - louco, dizem

alguns - num presídio americano.
Depois de revelar, de forma genial, a couraça caracterológica,

ou seja, o correspondente muscular a que Freud chamou de resis
tência, Reich mergulhou nos estudos do orgônio, uma energia cós
mica e curativa. Fascinado com suas descobertas revolucionárias,

Reich pagou caro por denunciar tantas contradições da normose

da época, a década de 1940, mesmo vivendo num país reconheci
damente democrata.

A normose da fofoca

Temos, então, de falar de uma violência que o próprio Wilhelm

Reich indicava e da qual ele foi vítima, que é uma decorrência da
violência passiva: a normose da fofoca. Em meus cursos universitá
rios de psicologia e de ciências sociais, meus professores jamais tra
taram desse fenômeno social, tão comum e avassalador. Como pos

tulou bem Ângelo Gaiarsa26, discípulo de Reich, em seu Tratado

geral sobre a fofoca: fofocar é falar de uma pessoa ausente de for
ma tendenciosa. É a pior e a mais terrível forma de controle social,

porque todos se vigiam. Quem se desvia dos trilhos da normose
sujeita-se à tirania da fofoca. Em suas reflexões, Gaiarsa fala de uma

normopatia.
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Existem as fofocas intrapsíquicas, interpessoais, internacio
nais ... A intrapsíquica tem a ver com um fato muito singelo: nin
guém cresce impunemente. Para crescerem, vocês têm de desobede

cer a velhas decisões, aquela cultura em particular adquirida e inter
nalizada na primeira infância e conservada por diálogos internos
intermináveis. As autoridades que foram introjetadas continuam a

fazer seus jogos despóticos, na interioridade subjetiva, para mante
rem vocês nos trilhos da normose social. Se vocês quiserem ir além
de suas decisões velhas e precoces, irão contrariar interesses, deso

bedecendo à autoridade interior ativa, que revidará, às vezes, com
sintomas psicossomáticos que expressam autopunições inconscien

tes. É por isso que a re-decisão, em psicoterapia, precisa ser precedi
da da re-parentalização, ou seja, da internalização de novas mensa
gens positivas. Re-parentalização, no enfoque da análise transacional,
é o processo de aquisição de novos valores, de um novo pai, de uma
nova mãe, de uma autoridade benevolente, de um suporte interior.

Por outro lado, desobedecer ao programa interior pode implicar
pagamento de penitência pelo rompimento com tabus interiores e

inconscientes. A pessoa pode infringir a si mesma uma perda, um
sofrimento, um sintoma.

A fofoca interpessoal é bem mais visível. A transformação de

uma pessoa pode ameaçar parceiros e vizinhos. Padrões interacionais

disfuncionais e simbioses antes adotados podem não interessar mais

à pessoa que se desenvolve. Então, são comuns reações do tipo: "Mas
você não é mais o mesmo! Você está diferente; não quer mais sentar

para conversar, fumar e beber como antes. O que aconteceu com
você?" A pessoa que inicia um processo terapêutico, que toma o ca

minho da individuação, terá de superar o medo de perder os amigos,
de ser abandonado, de ficar só. O terapeuta é quem lhe dá a mão e,
de alguma forma, diz: "Eu não posso salvar você, mas posso cami
nhar do seu lado. Tenho certeza de que você não perderá os verda
deiros amigos, porque jamais perdemos as verdadeiras amizades. Só
perdemos as ilusões."

Há muitas outras fofocas, utilizadas em jogos de poder, capazes

de desestabilizar e destituir autoridades, lideranças e governos.
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Julgar é não compreender

Considero um princípio muito importante aquele que consiste

em não falar de pessoas, e sim falar com pessoas. Pessoassão processos
infindáveis. Traduzo isso indagando: Vocêsjá viram um rio? Ver um

rio é acompanhá-Io desde a nascente até o ponto onde ele deságua.
Alguém aqui já viu um ser humano? .. Assim como não vemos todo o
rio, apenas alguns trechos dele, o ser humano também não pode ser
apreendido no mistério da sua totalidade. Por isso os grandes mestres
sempre nos aconselharam a não julgarmos. O julgamento é a falência
da compreensão. Somente os nossos atos nos julgarão.

O ser humano é muito mais vasto que o rio. Os rios e os ocea
nos circulam, na forma de sangue, lágrima, urina e transpiração,

pelos meandros do ser humano. E é nesse sentido que a perversida
de insidiosa da normose da fofoca e do julgamento tem causado

tantos danos. É importante falar dos princípios que podemos pôr
em prática nas nossas relações com pessoas. Essa postura evita os
jogos de condenação promovidos pelo instrumento da fofoca.

Ousar transparecer

Como se livrar do jogo da inautenticidade? Com o exercício da
intimidade. Entretanto, a intimidade intimida.

Vinte anos atrás, quando eu mencionava a normose - alguns
que participaram de meus cursos de Análise Transacional talvez se
lembrem -, representava-a colocando a estrutura egóica dentro de
um quadrado. Quer dizer, um ego encapsulado num quadrado,
tranca fiado por normas parentais, sociais e culturais.

Imagine um ser que viveu muitos anos no interior de uma pe

quena toca. Um dia, ele se dá conta de que há uma abertura, pela
qual ele avista a imensidão da natureza que o cerca. Naturalmente,
é uma visão assustadora. Para quem está despreparado, a prisão da

toca pode ser mais atraente do que o desconhecido proporcionado
pela liberdade. Por isso precisamos ter muita paciência uns com os
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outros, porque a liberdade é um grande desafio. Os trilhos do co

nhecido são muito convidativos, porque as trilhas criativas da ori
ginalidade muitas vezes nos arranham, nos induzem a tombos e a

equívocos. Precisamos estar maduros para enfrentar o desafio da
ousadia, para ousar transparecer, para ousar ser.

A normose da fofoca decorre da falta de transparência e do medo
da intimidade, da ausência de um encontro autêntico e sincero.

Viver de maneira intensa e transparente é a antítese dos jogos tóxi
cos e enfadonhos da fofoca.

Recentemente, tivemos um encontro com Bob Walter, o presi
dente da Fundação Joseph Campbell. Antes do seminário, ele este
ve com um pequeno grupo em meu consultório. Pedi que nos falas
se de sua vivência com Joseph Campbell, o grande sábio, navegante
afoito do universo dos mitos, porque ele considerava a véspera da
verdade, a poética da própria vida. Para Campbell, o mito mais
vital de nosso momento hist6rico é o de um globo azul sem frontei

ras, nossa casa comum flutuando no espaço infinito.

Essência e transparência

Bob Walter nos contou que, quando Campbell já estava com
cerca de oitenta anos, ele foi convidado para prestar uma homena
gem aos 83 anos de Graf Dürkheim27, na Floresta Negra, Alema

nha. Embora fossem amigos, Joseph Campbell recusou o convite,
afirmando não estar atualizado com a obra de Dürkheim. Walter
então decidiu deixar dois livros recentes do GrafDürkheim sobre a

mesa do Joseph Campbell.
No dia seguinte, encontrou-o agitado e entusiasmado, exclaman

do: "Esse homem sabe, esse homem sabe! Ele consegue expressar o
que estou tentando dizer há anos. Ele fala em transparência. Eu quero
homenageá-lo!" E foi muito bonito e tocante o encontro de Joseph
Campbell com Graf Dürkheim, dois sábios apaixonados pela causa
humana.

Graf Dürkheim definia a saúde plena como a condição em que
a essência transparece na existência. Não se trata de estar livre dos
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sintomas. Não pensem que um Buda não tem problemas, que não
chora, não agoniza. A diferença entre um Buda e um Zé Ninguém
é que os problemas do primeiro são reais, são problemas do instan

te, ao passo que os de um Zé Ninguém são fictícios, são ilusões do

passado e ficções do futuro.
Jamais rezem para não ter problemas, pois esse enfrentamento

fortalece nossas raÍzese asas e tempera o aço do ser. Orem pelos ver

dadeiros problemas, pelo bom combate, pela graça da transparência.
Essa nobreza que habita em nosso coração, esse sol que brilha no

relicário do Ser e transparece... no olhar e nos passos do ser humano
pleno.

A tarefa iniciática

Às vezes, em dias nublados, muita gente comenta que não há sol.
Entretanto, o que se passa é que existem nuvens; o sol está sempre
presente. O sol da essência está sempre brilhando, sempre esteve e
sempre estará. A tarefa iniciática é afastar as nuvens da ignorância

existencial, para deixar transparecera luz do sol. Esse é o tema da
transfiguração, tarefa portentosa que exige muita paciência e total
empenho.

Lembro-me de um sonho que tive há cerca de vinte anos e que

contei no livro Andlise transacional centrada na pessoa... e mais além.

Nesse sonho, o papa João Paulo II aparece e diz: "O caminho é o

ABC. A de atenção, B (bios) de vida e C de calvário." Acordei espan
tado e registrei-o imediatamente. Leveimuitos anos para decifrar essa
profunda simbologia. Há onze anos, em 1991, despertei de madru
gada com a mente totalmente silenciosa, com muita vontade de es

crever. Então, ouvi o que denomino mensagem do deserto e que termi
na assim:

Navegantes do espaço,
não há descanso,

antes do último suspiro da obra em construção.
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Morra em cada ação.Atenção!

Em cada passo,dance.Vida!
De cada dor, renasça.Calvário!
Desertos,desertos e desertos.
Numa sóVoz, todas as vozes:OM!

"Morra em cada ação. Atenção." Essa é a arte de morrer que

Jean-Yves Leloup28 interpreta em seu livro de maneira tão lúcida e
tão ampla. A arte alquímica de morrer para o passado e para o fu
turo. O pão e o sonho nosso de cada dia - não o de ontem nem o de
amanhã. "Que os mortos enterrem os mortos ..." Cada dia traz o seu

passo, a sua dor, a sua lágrima. A atenção plena é a arte de morrer a

cada instante para poder recriar a si mesmo e a realidade.
"Em cada passo, dance. Vida." É preciso dançar, jamais deixar

de brincar! Talvez o maior problema seja levar a encarnação dema
siado a sério! Absolutizamos o relativo e tombamos ao lado do sol

da essência - essa a grande tragédia.
Quando eu era criança, notei que o mundo andava muito mal

freqüentado. Então adotei duas atitudes de sobrevivência: não levar

nada muito a sério. Como levar a sério a mãe, o pai, os vizinhos, o

prefeito, o padre ... A outra atitude foi procurar enxergar o que há
de positivo nos outros e a sombra dentro de mim. "Pesquisai tudo
e retende o bem", acoselhava Paulo. Entrem em contato com tudo,

com todas as pessoas, mas retenham o bem, o belo, o bom.

A ética da bênção

Esta é uma ética da benção, postulada no Colégio Internacio

nal dos Terapeutas. Fazer a aliança com o bem, com o belo e com o
bom, ou seja, com o sol do outro. Confiar e apostar nessa dimensão

solar. A porta na qual você bater é a que se abrirá.
Se vocês baterem à porta da patologia, se tratarem o outro

apenas como um neurótico, ou psicótico, ou normótico, essa é a
porta que se abrirá. A porta da sabedoria, da nobreza e da divin-
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dade potenciais certamente se abrirão quando vocês se curvarem
diante do outro, numa atitude de respeito, e afirmarem: Namastê
Deus em mim inclina-se diante de Deus em você; ou Namascar

os deuses em mim se inclinam diante dos deuses em você; ou Namu

Amida Butsu - o Buda Amida do meu coração inclina-se diante do

Buda do seu coração. Façam disso um exercício. Sugiro que vocês
o façam durante este retiro.

Há uma história de que gosto muito.
"Num mosteiro, os religiosos fofocavam demais. Isso estava fi

cando insuportável, levando-os a um estado de infelicidade. Todos
julgavam todos, não havia mais confiança. O diretor do mosteiro
resolveu procurar um sábio a quem contou sua preocupação: 'Na
minha cidade da paz, todos brigam, todos estão contra todos. O que

posso fazer?' O sábio olhou para ele e disse: 'Eu sei qual é o proble
ma: Buda está escondido e disfarçado em um de vocês.' Admirado,

o diretor voltou para o mosteiro imaginando: 'Será que Buda está
disfarçado no nosso jardineiro? Mas ele é tão distraído! Será o car

pinteiro? Será...?' Quando chegou, reuniu todos para dar a boa no
tícia: 'O problema é que Buda disfarçou-se em um de nós!' As pes
soas se entreolharam, mas com um novo olhar. E a partir desse mo

mento a paz retornou ao mosteiro."
Mudar o mundo é mudar o olhar... A paz pode retomar, dentro

e fora de nós, quando nos tornamos caçadores de Buda. Faça cada
um aqui este exercício: imagine que todos são Buda, menos você.

Sem esquecer - perdoem-me a palavra pouco gentil- que o "bun
dão" de hoje é o Buda de amanhã! Se negarmos a nossa realidade atual
cheia de imperfeições, estaremos negando também o Buda que nasce
rá um dia, o Selfque brota do ego, como a borboleta da lagarta ... Essa
é a importância da virtude da paciência em relação a nós mesmos e
aos demais, confiando em que todos somos condenados à plenitude.

A face da nobreza

Olhar para o outro como quem olha para um ser humano nobre

pode fazer com que o mundo se torne imediatamente mais bem-fre-
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qüentado. É a pura magia do olhar, que tem uma função estruturante.

A forma como olhamos para o outro e para nós mesmos tem o poder
de estruturar, de constituir. Como diz Jean-Yves: "Vocês se tornam

aquilo para o qual vocês dirigem o olhar." Se vocês só olharem o pe
queno, o Zé Ninguém, esseserá o seu futuro. Mas, se olharem o bem,
o belo e o bom no outro, esse, também, será o seu amanhã.

"Em cada passo, dance. Vida!" Dançar o instante, com leveza.

Não nos levar muito a sério. Aqui, estamos brincando de participar
de um simpósio, de um retiro. E, se brincarmos bem, ajudaremos
uns aos outros nesse processo do despertar.

"De cada dor, renasça. Calvário!" Talvez esse telefone que toca

seja o mais difícil de atender. Renascer da dor. Graças a Deus, graças
à dor!

Ocorreu-me uma ocasião em que John Pierrakos29 estava condu

zindo um seminário, na Unipaz. No trajeto de minha casa para a
universidade, vivenciei uma catarsesúbita: comecei a chorar, um choro

totalmente diferente. Não chorava por algo em particular; era difuso

e total, por mim e por todos. TIve que parar meu carro, pois não con

seguia seguir dirigindo. Então, brotou de minha alma profunda um
poema, dirigido à própria anima, no seu itinerário rumo ao ser:

Oh! amada minha!

Eu te busquei nas lendas.

Eu te busquei nos tempos.

Eu te busquei nos montes.

Eu te busquei nas quedas.

Eu te busquei nos sonhos.

Eu te busquei nas águas.

Eu te busquei no lodo.

Eu te busquei no 16tus.

Eu te busquei nas quedas.

E, ainda mais que tudo,

nos desertos te busquei.

E, depois de tanta busca,

foi na dor que te encontrei.
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Que isso não seja um libelo masoquista, de que a dor é positiva

e de que devemos idolatrá-Ia. Precisamos fazer tudo para vivermos
felizes, para transcendermos a dor. Agora, se ela está presente, se o

calvário comparece em nossa trilha, então temos de atravessá-Io com
a maior dignidade possível.

o tantra da dor e do gozo

Às vezes, a dor é impessoal e envolve a humanidade, o universo.

Então, podemos vivenciá-Ia no sentido do sacrifício, de forma não

egocêntrica, ofertando a experiência da dor para amenizar a dor do
mundo.

Da mesma forma, podemos vivenciar a felicidade, o gozo, a

alegria. Podemos oferecer até mesmo o orgasmo a todos os seres de
todos os universos. Sugiro que façam essa experiência, pois sei que
a esquecerão muitas vezes... Ofereçam o seu próximo orgasmo a
todos os miseráveis, aos excluídos, até mesmo para os demônios
que tanto precisam, para os que fazem a guerra ... Nesse momento
vocês não estarão distante do taoísmo e do tantra do amor.

No meu caso em particular, o meu carma é muito pesado com
o abacaxi. Adoro tanto essa fruta que chego a saboreá-Ia de forma

muito egoísta, escolhendo os pedaços mais doces, sem nenhuma
piedade, mesmo diante do olhar, também doce, dos meus filhos ...

Confesso que precisei exercitar muito o carma-yoga com esse apego
ao abacaxi. Um belo dia, saboreando uma porção tão suculenta e
deliciosa, não pude agüentar; decidi que aquilo não poderia ser ape
nas para mim. Numa atitude inusitada, ofereci aquela delícia a to

dos os seres que sofrem em todo o universo. Creio que, nesse dia, as

grades do presídio da minha normose se ampliaram um pouquinho ...
Portanto, o que estamos aqui refletindo nos envolve a todos. O

Zé Ninguém da normose está dentro de cada um de nós; não o
procurem fora. Busquem no outro o Buda; em seu interior, fiquem

atentos ao pequeno, ao normótico. Essa é uma boa estratégia, eu
lhes garanto.

111



Finalmente, quero concluir com um poema de João da Cruz,

uma oração ao pássaro solitário. Em cinco capítulos, esse nobre ho

mem resume uma prece, que pode ser a nossa prece neste momen

to, dirigida aos seres alados no coração de nosso encontro:

Primeiro, voe ao ponto mais alto.

Segundo, não anseie por companhia, nem a de sua

própria espécie.

Terceiro, dirija seu bico para os céus.
Quarto, não tenha uma cor definida.

Quinto, que o seu canto seja suave.

Perguntas e partilhas

1. Sobre a normose da estética

Podemos falar de uma normose da estética: operações plásticas, lipoas

pirações, etc.? De uma normose da moda, de grifes?

Pierre WeiL· Muito obrigado pela pergunta tão interessante. Embora

eu nunca tivesse pensado nisso, a minha resposta imediata e fulgu
rante é sim! Existem aspectos normóticos da estética e da moda.

Estou pensando, por exemplo, na moda que deforma ou deformava

os pés das japonesas, em nome de uma estética que auferia beleza

aos pés pequenos, o que determinava que as japonesas torturassem

os seus pés em moldes, para que não crescessem. É um exemplo de
flagrante violação deformante, do ponto de vista da saúde.

Lembro-me da imagem do sutiã, que é, em primeiro lugar, uma
falsidade. Ele é um instrumento de manutenção da estética do seio

nas mulheres ocidentais. Já entre os africanos, quanto mais caídos

são os seios das mulheres, mais são considerados bonitos. Agora, há
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quem diga que, para manter os seios bem firmes e pontiagudos, há

necessidade de precaução e de cuidado médico e fisiológico, para

evitar a ruptura dos ligamentos que os sustentam. Logo, isso se apro

xima, pelo menos, de uma normose estética.

Roberto Crema: Quero fazer uma ampliação, destacando um certo

culto narcisista de uma beleza exclusivamente exterior e que, mui

tas vezes, inflige danos. Hoje sabemos que a anorexia30 é algo muito

presente, inclusive aqui no Brasil; uma tortura a que as mulheres se

submetem, e também alguns homens, para estarem de acordo com

um padrão que não respeita a individualidade, a pluralidade, a di

versidade. Nesse sentido, poderíamos falar num certo consumo com

pulsivo e normótico de medicamentos, de dietas, e num abuso de

cirurgias estéticas. Conheço pessoas que, se estivessem empregan

do, nos caminhos meditativos e evolutivos, o tempo, a energia e a

economia que destinam à aplicação de cremes e aos exercícios físi

cos, meramente para manter uma estética de acordo com um pa

drão imposto pela mídia, já se teriam iluminado! ...

Finalmente, destaco uma distorcida ginástica mecanicista,

advinda da academia militar, que consiste em manter a barriga para

dentro e o peito para fora, geradora de uma hipertrofia muscular e

egóica, estilo Rambo, que está na moda. Essa postura estrangula o

hara31, o centro localizado no ventre, tão precioso na tradição zen e

para quem pratica autênticas artes marciais. Essas artes, de natureza

meditativa, surgiram em templos e articulam e associam o movi

mento, o gesto físico, à respiração e à consciência. Essa é a beleza de

um tai chi chuan, de um akidô, do caminho do samurai, palavra que

significa "servidor da paz".

O automatismo na ginástica, que se circunscreve a uma mus

culação meramente mecânica, mesmo sendo algo melhor do que

ficar estagnado no sedentarismo, reforça uma normose da meca
nicidade.

Na época em que Pelé era Ministro dos Esportes, fui convidado

a dar para toda a sua equipe uma palestra, de alcance nacional, em

São Paulo. Numa feliz sincronicidade, foi nesse evento que lancei o
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meu livro Saúde eplenitude, que me foi enviado pela editora Summus,

localizada nessa cidade, ao hotel onde eu estava hospedado. Para es
se público especial, com uma escuta sensível e aberta, focalizamos o

tema de uma prática física, integrada à alma e à consciência, além

dessa normose desintegrativa, mecanicista e narcisista. O Ocidente

tem muito a aprender e a trocar com o Oriente nesta pesquisa
transdisciplinar aplicada à saúde integral.

A verdadeira beleza advém de uma integração do corpo com a
alma e com a dimensão noética, atravessados pela chama da Vida.

Confesso que estou bem mais para Teillard de Chardin do que para
Pierre CardinL ..

kan- Yves Leloup: A questão da normose estética nos remete ao tema

que já refletimos anteriormente: O que é o bem, o que é o mal? O

que é o belo, o que é o feio? E, novamente, encontramos os inqui
sidores, presentes também no mundo da moda, que vão nos dizer
que isso é bom, isso é mau, isso é bonito, isso é feio. E, de novo,

entramos na mesma dependência e na mesma alienação.

Como ficar livre da moda? Temos que reconhecer que estar li
vre não é só negar ou rejeitar. E, a propósito da cirurgia estética32,

gostaria de falar de Ivo Pitangui, o grande cirurgião brasileiro que
vocês conhecem. Ele me disse que, por trás de uma pesquisa estéti

ca, existe todo um processo de terapia e de cura. Afirmou que existe
uma arqueologia estética. A nossa discussão foi muito interessante,

pois nos perguntávamos: "Afinal, o que é a beleza?"Ele indagou-me,
sob o ponto de vista dos antigos. Para os antigos não havia beleza sem
verdade e sem bondade.

Para Platão, a beleza era o esplendor da verdade. Por isso, al

guém que é verdadeiro é sempre belo. Mesmo quando os seus tra
ços são grosseiros, mesmo quando o seu corpo está doente. Creio
que todos já acompanhamos alguma pessoa muito doente, mesmo

no leito de morte, e constatamos que, naquele corpo fatigado, na

quele rosto desfigurado, podemos ver a beleza. Uma beleza que não
é apenas exterior, mas é transparência - transparência de uma for
ma exterior a uma presença interior. Existe um elo entre a verdade e
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a beleza, assim como entre a beleza e a bondade. Podemos conhecer,
também, homens e mulheres muito belos e muito frios, como a
beleza das estátuas. Não é a beleza do ser humano.

Em francês existe uma expressão para dizer que "alguém tem

graça". A palavra graça tem a mesma etimologia da palavra gratuidade.

É uma qualidade de dom. A graça é a bondade que se doa. Existe
uma beleza que se guarda, como a das lojas, mas também existe a

beleza que se doa, aquela beleza cheia de graça. Talvez seja a esta be
leza que devemos aspirar: a beleza daquilo que expressa em nós a
bondade e a verdade. Não é a beleza das máscaras, é a beleza de um

semblante. Não é somente a beleza das aparências, é a transparência
de nossa aparência na presença do Ser.

Assim, temos uma cirurgia arqueológica a fazer: reencontrar a

nossa origem, a nossa beleza original, a beleza da criança que não se
importa se é bela. Que, simplesmente no dom de seu ser, está cheia
de graça, de uma beleza viva.

Estejamos cheios de graça!

2. Sobre a normose da velhice

Roberto Crema: Talvez ainda haja uma pontuação importante. Pare

ce-me que a normose estética decorre de uma outra normose - da
negação da impermanência, da negação da morte, muito bem
pesquisada por Ernest Becker.

Sustento que a velhice é uma normose. Não é próprio do ser
humano saudável envelhecer. Nós passamos, como tudo o mais que
existe. É belo passar, quando aceitamos a impermanência e o pró

prio sentido da passagem. Por isso, gosto de falar das estações da
existência. Cada estação tem a sua beleza, desde que a pessoa atuali

ze os seus valores para que estejam em ressonância com a própria
estação.

A primavera é o tempo-espaço de inclinar o coração para apren
der. O verão, uma ocasião de inserção na sociedade, através de uma
prática vocacional e do exercício da cidadania. O outono, um tem-
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po generoso, de oferta dos frutos da própria colheita. O inverno, a
estação de preparação para o retorno ao lar.

Assim, a juventude não é uma questão de idade cronológica: é
um estar desperto, inteiro e afinado com a estação da existência.

Juventude é um estado de consciência capaz de aceitar o que é, um
estado de abertura para o amor, para a transmutação dos valores do

ter, do poder, do parecer, para os valores do Ser. Como afirma Jean
Yves, um estado de transparência à nossa verdade original.

3. Sobre a normose ambienta! (reflexão)

Regina Fittipaldi: Gostaria de pedir licença para abordar um aspec
to da normose sobre o qual é fundamental que nos debrucemos,
por denunciar a nossa falta de amor e cuidado para com o nosso
planeta ... Falar um pouco desse sono que nos tem conduzido a uma

total desconexão com a nossa própria condição humana, assim como

a um profundo distanciamento da natureza como um todo; que
traduz a ausência de uma relação sistêmica com a totalidade que a
Mãe Natureza, em toda a sua sabedoria, vem tecendo há bilhões de

anos. A normose tem envolvido em véus compromissos ancestrais
com a harmonia e com o equilíbrio da vida, fazendo de nós, a hu

manidade, agentes de um processo destrutivo e desagregado r _ pro

cesso cuja face dramática é preciso denunciar e encarar com indig
nação, para que possamos mudar o curso dessa série de ações vio
lentas e absurdas que tem caracterizado a dita civilização moderna.
Afinal, todos, sem exceção, temos a mesma origem, somos filhos da

mesma Terra Mãe, que os gregos chamavam Gaia, organismo vivo.
Na verdade, essa desconexão normótica tem norteado as atitu

des da grande maioria dos seres humanos para com o planeta num
total desrespeito pela teia da vida, tratando toda a rica biodiversidade,
as florestas, os oceanos, as montanhas, os campos, os animais, toda

a existência na Terra, enfim, como se fosse nada mais que um mero
cenário para a manifestação das ações humanas. Anestesiamos e

banalizamos o que deveria ser o deslumbramento, por nos saber-
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mos o resultado de um processo extraordinário de inter-retro-cone
xões, movidas pela ânsia da vida por si mesma, no qual a aventura
humana se efetivou quando 99% de todos os ecossistemas estavam

organizados e em seu relativo e delicado equilíbrio.
A esse propósito, Leonardo Boff33expressa, com a maior pro

priedade, esse florescimento da expressão humana em meio a todo
o processo evolucionário da vida, quando fala da humanidade "en
tendida como a própria Terra que alcançou o estado de sentimento,

de pensamento-reflexo, de responsabilidade e de amorização".
A normose nos fez esquecer que o surgimento da vida humana

expressa a subjetividade subjacente a toda a rica evolução da maté
ria e que essefato, por si só, já estabelece laços e compromissos com

toda expressão da vida.

Cuidar da casa

É fundamental, pois, que passemos a alimentar uma postura
com uma consciência do global e do local. Somos convidados a edi

ficar uma nova era de civilizações. Que ética, que moral importa
viver nestes próximos tempos?

A atitude normótica remete a maioria a uma atitude de sono e

de inércia. Para aqueles mais despertos, há uma dolorosa sensação de

impotência diante do alarme ecológico. Mesmo esses últimos aca
bam por transferir para "além do meu quintal" a responsabilidade
que é de cada um. A atitude de cuidar da casa, da morada, do ethos,

é de cada ser que respira, se movimenta, se alimenta, gera resíduo. A

teia da vida manifestada, de uma anêmona do mar a um angico, de
uma vaca no pasto a uma andorinha, faz sem dúvida a sua parte,
enquanto nós, humanos, ditos civilizados e modernos, terceirizamos

essa co-responsabilidade.
A normose nos aprisiona em um sono do qual é preciso desper

tar, para começarmos a perceber e a reagir aos sinais de esgotamento
dos recursos naturais que denunciam que tudo depende da salva

guarda da Terra, para a manutenção das condições de vida e de

reprodução para a humanidade. Temos notícias históricas de colap-
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sos e cataclismos que baniram do planeta determinadas espécimes.

Mas a vida, em sua extraordinária conspiração e criatividade, tem
continuado o seu processo evolucionário, a despeito dessas extinções.
Assim sendo, o projeto de harmonizar a humanidade com o planeta

nos parece ser uma pré-condição fundamental para que se possa
viabilizar qualquer outro projeto, pois estamos falando da sobrevi

vência da Terra e dos seus filhos e filhas. Essa consciência precisa ser
assimilada e vivenciada, urgentemente.

Cuidar dos espaços

Chama-me particularmente a atenção um dado que estima que,
se seguirmos esse modo de produção e os modos de relação do ser
humano com a terra, 80% da humanidade, até 2020, estará assenta

da em centros urbanos. Esse é um grande desafio a encarar e, na

qualidade de arquiteta e urbanista, é uma perspectiva que gera em
mim profunda inquietação: é preciso começar a pensar um novo
paradigma para a forma de morar, de habitar, de circular, de viver
coletivamente. Para os cidadãos, é o convite a uma participação cada
vez mais comprometida com o uso do espaço e os seus desdobramen

tos. O modelo de assentamento que hoje se nos apresenta é perverso
e exc1udente de uma qualidade de vida social, ambiental, e esse fato
não diz respeito só àqueles que moram nas periferias, embora sejam
suas maiores vítimas: todos estão sentindo os reflexosda violência, da

falta de qualidade do ar, cada vezmais poluído, das águas e rios sendo
invadidos por espumas, detergentes, esgotos e lixo.

A forma como os assentamentos humanos acontecem é o reflexo

dessapercepção desconectada com os outros ecossistemas:desmatamos

quilômetros para fazer ruas, calçadas e quadras, para depois plantar
de novo outras árvores e plantas, a maioria exótica aos ecossistemas

locais, numa total desmemorização de que ali há uma cidade para
abelhas, borboletas, minhocas, besouros, etc... Nossa visãoantropocên
trica e desconectada desconsidera essesvalores sagrados, em nome de
outros valores e de outros pressupostos completamente normóticos.
Que espaços estaremos legando às futuras gerações?
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Esse é um desafio enorme, a meu ver, para nós que nos esforça
mos por despertar desse estranho sono: a expansão de nossos valo

res para além de um modo de pensar e agir imediatista e consumista.

Esse modelo consumista que nos impomos viver é diretamente res
ponsável por toda uma atitude de desconexão com as nossas pró
prias necessidades e gerador de todo tipo de lixo.

o arquétipo do terapeuta Francisco

No Colégio Internacional dos Terapeutas, no qual tive a honra

de ser acolhida como terapeuta do espaço, fala-se da busca por um
conforto essencial e por uma simplicidade voluntária de viver. Creio

que espaços como o Colégio Internacional dos Terapeutas, que co
loquem em contato pessoas com diferentes formações e vivências,

são fundamentais para que possamos, juntos, buscar respostas para
esses desafios que, mais que uma reflexão, demandam atitudes.

Cabe aqui falar de uma lenda da tradição franciscana, que Boff

nos conta em seu livro São Francisco de Assis: ternura e vigor34:

Conta-se que Francisco, certo dia, estava especialmente feliz por

que estava sentindo Deus em todas as coisas. Ao passar por um
pessegueiro, disse: "Fale-me de Deus, plantinha." E uma brisa
balançou delicada e alegremente os galhos do pessegueiro, que
floria intensamente. Diante de um córrego de águas claras, ele
disse: "Fale-me de Deus, irmão rio!" E as águas se agitaram,
parecendo querer falar, acalmando-se em seguida e transforman
do-se em espelho a refletir o céu, as montanhas e as borboletas
que voavam. Francisco estava radiante e encontrou um bando

de passarinhos em revoada, que, diante do pedido de Francisco:
"Falem-me de Deus, amiguinhos!", soltaram ao vento melodias

e sons maravilhosos, silenciando-se em seguida, fazendo voltas
no céu. Francisco prosseguiu em seu caminho, cantando, o co

ração em festa, e encontrou um homem que parecia vir de lon
ga jornada, carregando uma velha mochila. Ao vê-Io, Francisco

saudou-o amistosamente e pediu: "Amigo, por favor, fale-me
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de Deus!" O caminhante, sem dizer palavra, segurou a mão de

Francisco e o conduziu por caminhos, atravessando a peque
na cidade até chegarem a um bairro bem pobre, a uma pequena

praça onde havia crianças brincando e mulheres lavando roupa,

em cantoria, numa bica de água escassa. Sentaram-se no centro

da pracinha, e logo as pessoas se aproximaram. O bom homem
abriu sua mochila e, de dentro dela, começou a tirar pão, que

repartia e entregava para as mãos que se sucediam estendidas. O
pão foi distribuído fartamente das mãos do caminhante e das

mãos das pessoas que o repartiam entre si. Todos estavam mui
to alegres. O bom homem então, olhando para todos e para o

céu, disse: "Pai nosso..."; e, sorrindo para todos, concluiu: "... o

pão nosso!" Francisco compreendeu, e seu coração irradiava ale

gria porque encontrara Deus no pão e nas pessoas simples que

o repartiam entre si.

A figura, o arquétipo de são Francisco de Assis pode ser alta

mente significativo neste momento de conciliação com a Mãe Ter

ra. Temos de nos abrir para a escuta da terra, das plantas, das aves,

dos insetos, das estrelas, e ter a necessária humildade para reaprender
com elesa arte da convivência com a diversidade; restabelecer a alian

ça com a origem, com nossa raiz primordial de filhos e filhas da Ter
ra, desse "pálido ponto azul", como nos disse Carl Sagan, único por

to confiável e conhecido onde podemos resolver as questões e de

sarmonias que geramos na direção de uma convivência harmoniosa
entre todos os seres.

Com essaconvivência poderemos agregaras conquistas que nossa

extraordinária aventura nos tem trazido por meio da arte, dos avan

ços técnicos e científicos, juntamente com nossa complexidade cria
tiva, para um despertar ecológico pleno no qual a Vida se manifeste

na expansão das relações sociais, interpessoais e transpessoais, para
a primazia do sagrado dom de fazermos parte dessa extraordinária
criação, com liberdade e respeito ao princípio do Ser em todas as
suas manifestações.
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4. Sobre o sentido de uma oração

Maria da Glória Sobrinho: Além da normose dos auto ma tismos

repetitivos, uma oração pode nos abrir o coração. É o caso do Pai
Nosso, conforme a visão de Jean-Yves Leloup. Compartilho com

vocês minhas anotações de um seminário que realizei com Jean
Yves, em seu monastério, no sul da França:

Ao dizer "Pai Nosso", é preciso reunir, dentro de si, toda a criação.

Porque Deus não é só o Pai e a Mãe dos seres humanos. É, também, o

Criador do mundo mineral, do mundo vegetal e do mundo animal.

Quando eu digo essa oração, todo o Universo reza em mim. Eu rezo

com as plantas, com as pedras, com todos os elementos do mundo e,
também, com todos os meus irmãos humanos. Nesse momento, devo

acolher no meu coração não só os que têm a mesma fé que eu; também

aqueles que têm outras práticas, outras crenças, porque somos todos
irmãos, somos todos seres humanos.

Cada palavra do Pai-Nosso faz-nos partilhar o desejo, os desejos que

habitam no coração do próprio Cristo. Para o homem de hoje, isso

pode ser uma revelação daquilo que é o seu próprio desejo, que habi

ta no mais profundo e no mais secreto do seu ser, quando este per
manece no Aberto.

5. Sobre o labirinto humano

Já que em nossoprograma consta uma caminhada grupal pelo labirinto

que existe na Unipaz de Brasília, vocêspoderiam esclarecer o significa
do do labirinto?

Tean-Yves Lelou!},' Nós vamos caminhar num labirinto. O labirinto é1

uma bela imagem da nossa vida, desse desejo que nos fazavançar e do

medo que nos faz recuar. Mas o labirinto é um caminho orientado, e

ter essa orientação dentro de nós é importante.
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Quando se caminha no deserto, as cartas e os mapas não ser
vem para nada; o importante é ter uma bússola. E muitas vezes, no
deserto da nossa existência, no labirinto da nossa vida, sentimo-nos

perdidos. Temos a impressão de que não caminhamos, de que não
avançamos, de que estamos regredindo. O importante é lembrar
mos que existe uma bússola dentro de nós, que é o coração.

O nosso coração é aquela parte que se volta para a luz dentro de
nós, que não nos deixa afastar do amor, que vai em direção ao cen

tro. E é dessa forma que todos os passos no labirinto nos levam ao
centro. Este é um belo ato simbólico: caminhar dentro desse labi

rinto nos faz lembrar que, a cada passo, se tivermos o nosso coração

orientado em direção à luz e ao amor, estaremos nos dirigindo a
esse centro, que é a verdade, a bondade e a beleza que buscamos.

É o coração que está dentro do coração da própria vida. Trata
se de não ter medo de entrar no labirinto, de caminhar nos mean
dros da nossa existência, de entrar na sombra. Há dentro de nós

uma bússola que nos faz lembrar que a luz existe, que a paz existe.
Caminhemos em direção a ela!

Pierre Weil' Eu queria dizer algumas palavras de prudência. Quan

do participamos de um seminário desta natureza, que lida com a
transformação da normose em plenitude, sempre arriscamos a cair
em dois extremos, que correspondem à imagem do homem ou à
visão antropológica de que tanto falam ]ean-Yves e Roberto.

O primeiro extremo é acreditar que existe, como última reali

dade, alguma coisa concreta, tangível. O outro extremo, no qual
podemos cair, é dizer que não existe nada.

O primeiro extremo, em filosofia, chama-se materialismo, já pos
tulado na Antigüidade grega por Demócrit035: a crença de que exis
te uma partícula sólida. O outro extremo é o niilismo, proveniente
do latim, nihil, que significa "nada": a crença de que não há nada.
Niilismo seria o mesmo que nadismo.

Os dois extremos estão sendo refutados pela física quântica.
Atualmente, sabemos que uma partícula subatômica é, ao mesmo

tempo, uma onda. A crença em alguma coisa sólida como última
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realidade, do ponto de vista científico, desabou. De outro lado, a
microfísica está nos mostrando, também, que o espaço vazio, o va
zio absoluto, não existe. Nesse conceito, a ciência e a tradição espi

ritual convergem maravilhosamente.
Assim, podemos afirmar que alguma coisa e o nada foram eli

minados, definitivamente. É preciso evitar cair nesses extremos, o

que muitos não conseguem. Entre o alguma coisa do materialismo,
e o nada do niilismo há algo: nem nada nem alguma coisa, mas algo

que é muito mais que isso. Quem cai no extremo do materialismo,
cai no apego e em todas as suas conseqüências. Quem cai no extre
mo do niilismo, cai no desespero e, às vezes, no suicídio.

Quando uma pessoa pensa em se suicidar e vem a mim, costu
mo dizer: "Você é livre para se suicidar. Só que você matará apenas

o seu corpo; as razões do seu desespero e desse ato extremo serão
levadas para depois da morte, muito aumentadas, porque não exis
tirão mais as limitações e os amortecedores de seu corpo!"

Então, nem nada nem alguma coisa: algo maravilhoso!
Com relação ao labirinto, destaco que a espiral é uma lei que se

encontra em todo o universo. O caracol e as galáxias reproduzem

essa lei da espiral que encontraremos em nosso labirinto.

Roberto Crema: Quero lembrar que o labirinto pelo qual vamos ca

minhar é uma construção inspirada no Espaço Renascer, da amiga e

companheira de saga Gislaine Maria, terapeuta do Colégio Interna

cional dos Terapeutas e dirigente da Uni paz de Belo Horizonte.
Esse labirinto é a obra-prima de uma colaboradora muito dedicada,

que tem feito um bonito trabalho nesta casa: a Delma Maria.
Como muitos de vocês sabem, a obra-prima representa a etapa

final da Formação Holística de Base, quando o aprendiz oferece

algo concreto a partir de sua vocação particular, uma expressão de

que interiorizou, profundamente, a abordagem transdisciplinar
holística. Essa tarefa simboliza, também, que cada ser humano tem
uma obra-prima a ofertar para a humanidade, para o universo, que

é a vocação, esse conceito promissor sobre o qual refleti anterior
mente.
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É o que traduzo afirmando que todos nós somos filhos e filhas

de uma promessa que fizemos. Encarnamos para honrar e cumprir

essa promessa através da realização de uma tarefa individual intrans

ferível. É essa aventura que nos convoca a penetrar no labirinto de

nós mesmos, em direção ao diamante do ser, no coração da pedra
bruta de nossas existências.

Pierre levantou a indagação sobre o que seria, realmente, a saú

de. É muito feliz e lúcida a definição desse conceito pela própria

Organização Mundial de Saúde, que focaliza a saúde não como

ausência de sintomas, mas como a presença de um bem-estar psicos

somático e social. Recentemente, foi incluído o bem-estar ambiental

e espiritual.

Talvez possamos agregar a essa bela definição de saúde uma ten

dência ao que integra, ao que harmoniza. Uma tendência à transpa

rência e às três grandes virtudes enaltecidas pelos gregos: a verdade, a

beleza e a bondade. Nesse sentido, patologia seria o mal-estar produ

zido por uma tendência ao que desintegra, ao que dissocia, ao que

desarmoniza, ao que nos distancia desse núcleo do Ser que nosfaz ser.

Finalmente, quero lembrar que Fílon de Alexandria, comen

tando o Gênesis, afirma algo interessante que tem o esplendor de

um especial sentido. André Chouraqui, dois milênios depois, apon

tará na mesma direção, na sua tradução do Gênesis. Elohlns, quan
do vai criar o ser humano, diz: "Nós faremos Adam - o Terroso - à

nossa réplica, segundo nossa semelhança." Fílon assinala que, so

mente na criação do ser humano, Elohins utiliza o plural: "nós"

faremos! É como se, nesse caso especial, necessitasse da ajuda de

potências cósmicas. Novamente, isso aponta para a vastidão do pro

jeto que encarnamos. Como disse Mestre Eckhart36: "Deus está mais

próximo de mim do que eu mesmo. Ele está próximo também das

árvores e das pedras; a diferença é que elas não sabem."

Então, creio que nossas reflexões estejam colaborando no senti

do de desmistificar a palavra santidade, ou plenitude, como prefiro,

que representa uma herança potencial em cada um de nós. Na nor

mose, através do complexo de jonas, a possibilidade de florescimento

evolutivo é projetada em apenas algumas pessoas, veneradas como
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se fossem supra-humanas. Isso é uma alienação comodista e irres

ponsável. Diz um famoso poema de Pessoa:

6 mar salgado, quanto do teu sal

São lágrimas de Portugal!

Por te cruzarmos, quantas mães choraram,

Quantos filhos em vão rezaram!

Quantas noivas ficaram por casar

Para que fosses nosso, ó mar!

Valeu a pena? Tudo vale a pena

Se a alma não é pequena.

Quem quer passar além do Bojador

Tem que passar além da dor.

Deus ao mar o perigo e o abismo deu,

Mas nele é que espelhou o céu.

A crise que vivenciamos é a da pequenez de alma. Perdemos de

vista a vastidão do projeto humano. Na normose, nenhuma aventura

evolutiva vale a pena, pois a alma é tão pequena ... Mahatma, em

sânscrito, significa "grande alma". Toda a história da plenitude hu

mana fala de um mesmo processo, de resgate da grande alma que nos

habita. Foi esse o belo testemunho daquele grande líder, profeta, filó

sofo, político e místico que conhecemos como Mahatma Gandhi.

Na história da psicologia já foi denunciada a repressão da sexua

lidade, do poder e do sentido, com suas nefastas conseqüências. Ago

ra, precisamos também denunciar, com clareza e vigor, a repressão da

luz, a repressão do que temos de maior e mais elevado: o potencial

humano de lograr qualidade total, de florescer plenamente.

Gosto de lembrar a afirmação de Teresa d'Ávila de que a santi

dade não é um privilégio de poucos; é uma responsabilidade de to

dos nós. Ser santo é ser inteiro, é ser simples, é ser transparente. É
ser tudo aquilo que realmente somos. É uma conquista do processo

de individuação, da travessia das sombras rumo ao ser, processo que

jamais termina e que começa com o primeiro passo neste labirinto
de nós mesmos.
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É bom lembrar que um labirinto não é uma trilha reta. É uma
espiral, como lembrou Pierre, plena de curvas. Às vezes, estamos
tão próximos do centro ... e a curva nos leva para longe. Às vezes,
estamos tão distantes do centro e outra curva dele nos aproxima.
Ilustra muito bem o processo de individuação, apontado por Jung

como uma circunvolução em torno do Self.

Como diz ainda a grande alma do poeta Pessoa: ''A morte é a
curva da estrada. Morrer é só não ser visto ..." Se você quiser saber

quantas vezes terá que morrer antes de se realizar, talvez seja instru

tivo contar quantas curvas há no labirinto que vamos percorrer ...

6. Além das amarras normóticas

Regina Fittipaldi: Peço um minuto de vocês para oferecer uma poe
sia ao Roberto Crema.

Quando fiz a Formação Holística de Base, na turma lU, há tan

tos anos, o Roberto Crema foi um dos meus primeiros facilitadores.
Algo que ele disse calou fundo no meu coração e continua calando

até hoje. Acho que é a energia que, de certa forma, me motivou a
perceber a normose e colocar-me no caminho da mudança. Falan
do sobre a vastidão humana, ele citou um poeta, que dizia: "Con

tradigo a mim mesmo porque sou vasto."
Eu costumava escreverpoesias e as guardava nas gavetas. A partir

dessa frase que escutei do Roberto, resolvi entrar em um concurso de

poesia. Resolvi ousar, experimentar exercitar a minha vastidão.
A poesia era acompanhada da fotografia de uma mulher nua,

completamente amarrada por cordas. O concurso associava ima

gem plástica com poesia; podia ser pintura, fotografia, escultura. E
eu fiz essa poesia e tive a felicidade de tirar o primeiro lugar. Quero
oferecer este poema, "Soltando as amarras", ao Roberto e a todos os

que participam deste encontro:

Deixe-me dançar a dança da vida!

Quero abrir os meus braços sem correntes
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e abraçar o meu ser com amor

ao som da música que vem das estrelas...

Permita que minhas mãos deslizem,
com ternura,

sobre minha pele morena,

molhada pelo suor do meu calor,

e que eu cavalgue nos campos dos meus sentidos ...

Deixe os meus cabelos soltos

voarem ao sabor do vento

que me trará os segredos que preciso ouvir,

para saber
do dia e da noite,

da água e do fogo,
dos sonhos e do amor.

Preciso respirar a liberdade

de ser hum-ana,

de ser uma-na grande família,

e que eu partilhe à mesa

com aqueles que eu eleger...

Eles verão brotar dos meus olhos

as lágrimas das minhas dores,

e dos meus lábios os sorrisos das minhas alegrias.

Então, nutrida e livre,

poderei caminhar

e escolherei o sítio onde plantar

as minhas próprias raízes.

Nesse mágico momento, renascerei.

Poderei gerar os meus doces frutos

E espalhar as minhas sementes ...
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CAPÍTULO lU

Da normose à plenitude

Relato de um sonho de Maria'

Esse sonho, eu o tive na véspera do aniversário de passagem de

uma pessoa muito querida da Unipaz e do Colégio Internacional

dos Terapeutas, Myrtes Mattos. Como penso que ele tem a ver com

o que estou vivendo neste simpósio, desejo relatá-Ia:
"Estou subindo as escadas de um edifício, em Minas Gerais.

Quando chego ao quarto andar, vejo uma criança, de dez ou onze
anos, deitada numa cama, muito machucada. Ela está amarrada,

presa em cativeiro há muito tempo. Ao olhar essa criança, a primeira

coisa que me ocorreu foi levá-Ia para cuidar dela em casa. Percebo,

* Uma participante do simp6sio, Selene, ap6s ter vivido o sonho relatado,

levou uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes para a Uni paz.
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então, que não posso fazer isso, porque há muitas outras crianças que
também estão sofrendo, e eu não daria conta de cuidar de todas elas.

Então, tive uma idéia: Nossa Senhora de Lourdes cuidará! Com

preendi que eu deveria ter numa gruta, uma capelinha, em algum
lugar aonde eu levaria todas as crianças necessitadas que me apare
cessem em sonhos ou que eu visse perdidas na rua, para colocar sob
os cuidados de Nossa Senhora de Lourdes."

Sou católica, mas não entendo muito da vida dos santos e não

conhecia a história dessa Nossa Senhora. Acordei e pensei: Onde é

que eu poderei realizar isso? E me veio a resposta: na Unipaz!
Mais tarde, conversando com o Roberto Crema sobre o sonho,

compreendi que era possível trazer essa imagem para a Unipaz.
Coincidentemente, num dos últimos encontros que tive com a Myr

tes antes de sua passagem, vi que ela havia pintado algumas imagens
de Nossa Senhora que distribuía para os seus amigos e amigas. A

que eu recebi de presente foi a de Nossa Senhora de Lourdes. Hon
rando essas sincronicidades, trouxe essa imagem de Nossa Senhora

de Lourdes, que está aqui para cuidar dos nossos jovens e das nossas
crianças. Agradeço muito por essa oportunidade.

1. As tentações da normose
(Jean- Yves Leloup)

Com Nossa Senhora de Lourdes, acolhemos também Bernadette,

aquela que a viu. E com Bernadette, o que ainda acolhemos é essa
qualidade de coração e de consciência, que lhe permitiu não ter medo
de ser derrotada por aquilo que lhe aparece. Porque, quando Nossa

Senhora de Lourdes apareceu para Bernadette, num período muito
materialista na Europa, principalmente na França, foi introduzida

neste mundo uma outra visão. Isso agitou muito a normose daquele
meio ambiente.

Bernadette teve que lutar muito contra todas as acusações de

loucura, de manipulação, que surgiram contra ela. Mas manteve-se
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firme, com a certeza daquela presença que havia se manifestado
para ela. E foi essa certeza que lhe permitiu atravessar todos esses
obstáculos.

Creio que a vinda de Nossa Senhora de Lourdes para a Unipaz,
justamente neste momento em que estamos falando de normose, é
algo muito importante. Porque, com certeza, houve momentos em
nossa vida em que o céu se abriu, em que a matéria se abriu. Temos
de ser fiéis a essa luz, quaisquer que sejam as oposições que possa
mos encontrar. Essa luz é a nossa verdadeira natureza. Lembro-me

de uma história que vocês devem conhecer. É a lenda do grande
inquisidor. Ela se passa na Espanha, no tempo da Inquisição. Eu a
reconto, adaptando o relato original às nossas reflexões.

Cristo e o inquisidor

o grande inquisidor encontra-se com o Cristo que voltava à Terra e diz:

- De novo, eu terei que matá-Io porque você semeia a discórdia no meio

de nós. Você põe em xeque as nossas certezas, os nossos hábitos, as nos

sas normoses. Você impede as pessoas de serem felizes. Nós, os inqui

sidores, queremos a felicidade da humanidade. A humanidade precisa

saber o que é o bem e o que é o mal. E nós fazemos isso, dizemos o que

é bom e o que é ruim. Dizemos: "Faça isso e você será salvo. Não faça

isso ou você vai para o inferno!" E as pessoas, então, ficam tranqüilas.

Elas se sentem seguras. Sabem o que é branco e o que é preto; aquilo que

é bom e o que é mau; o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Mas

você traz para os homens uma grande liberdade. Você lhes lembra que

não é exatamente isso que é bom e exatamente isso que é ruim, mas

que tudo depende da qualidade do coração, de como as coisas são feitas.

Tudo é puro para aquele que é puro, e isso é algo muito difícil para os

seres humanos. Nós queremos a felicidade deles, e isso é a segurança. E

você quer dar-Ihes a liberdade, que é algo muito difícil. Então, nós va

mos ter que matá-Io, novamente ...

Essa história, contada por Dostoievskjl, está bem no centro da
nossa abordagem.
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Que tipo de felicidade estamos procurando? Freqüentemente
confundimos felicidade com segurança, seja ela material, afetiva ou
intelectual. Queremos as coisas bem certas, e a atitude de Jesus é, de

certa forma, muito próxima àquilo que é do conhecimento dos cien
tistas de hoje em dia. Porque nada é certo, nada é sólido; tudo está

em constante mudança. Aquilo que tomamos como corpúsculo tem
também uma realidade ondulatória.

Não existe uma atitude justa; existem atitudes que se ajustam.
Esta é sempre a nossa questão: Qual a atitude justa com as nossas

crianças? Com os nossos amigos? Com a natureza?

O inquisidor tende a dizer: "Faça isso! Faça aquilo!", ao passo
que, em seus ensinamentos, Jesus jamais adota essaatitude alienante,

porque o que é justo num determinado momento pode não o ser
em outro momento.

À escuta do mestre interior

Aquilo que é justo para com uma de nossas crianças pode não o

ser para com outra. Por essa razão é que, dentro da pedagogia ini
ciática, de que nos falava Roberto Crema, temos de levar em consi
deração as peculiaridades de cada uma das nossas crianças. Não

podemos emoldurá-Ias, como na história de Procusto, já evocada.
Existem apenas atitudes que se ajustam.

Quando digo uma mensagem para alguém em estado terminal,

ela pode ajudá-Io. Por ter ajudado essa pessoa, talvez eu pense que,

se eu disser o mesmo para outra, será igualmente útil. Vocês bem
sabem que isso não é verdade. O que é bom para um pode ser ruim
para outro.

Assim, existe em nós esta questão: o encontro entre o inquisidor

e o Cristo no interior de nós mesmos. Aquele que diz, dentro de nós,
o que é bom e o que é mau, do ponto de vista exterior, como se fosse
uma lei; e aquele que nos convida a escutar o interior, a estar atento

ao instante, para discernir o que é justo. Às vezes, essa atitude pode
não ser considerada boa no ambiente em que vivemos, e então se-
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remos julgados de forma negativa. É preciso coragem para sermos
fiéis a essa palavra interior, como nos indica a história de Jonas.

Parar de mentir

De um lado, como respeitar os outros e o meio ambiente? Por

outro lado, como respeitar e não mentir para si mesmo? Vocêssabem,
e nós já evocamos, que há um momento na vida em que podemos
nos enganar, nos equivocar, mas não é mais possível mentir para nós
mesmos. Esse é um momento importante, porque durante toda a
vida sempre poderemos nos enganar; entretanto, é possível deixar de
mentir para si, deixar de contar histórias a si mesmo, pois a mentira é
motivo de doença e de infelicidade. Bernadette não sabia mentir.

Diante da lei exterior, Cristo nos faz lembrar da lei interior: avan

çar no seu caminho sem mentir a si mesmo. Mesmo que isso venha a

sacudir a normose do meio em que vivemos. Isso nós encontramos
na própria atitude do Cristo, na sua maneira de encarnar o Messias.

Os seus discípulos e o povo de Israelesperavam um Messias triun

fante, alguém que se impusesse pela força - fosse pela força política,
fosse pela força mágica, fosse pela força da ciência. Cristo toma uma
outra via. Ele não seguiu a via normal ou normótica do sucesso. Isso

foi algo perturbado r, mesmo para os que lhe eram próximos.
No momento em que, no deserto, ele virou as costas para a

normose, quando foi conduzido para o espaço de vacuidade, foi,
então, tentado. As tentações que ele sofreu, e que vocês conhecem,
foram as tentações propostas pelo diabolos, para que ele tomasse um
caminho de poder e fizesse o povo acreditar que ele resolveria todos
os seus problemas, dispensando os homens do exercício da liberda

de. Esse é o grande poder do inquisidor: libertar os homens do

fardo da sua própria liberdade. E é justamente dessa liberdade que
Cristo não quer nos liberar. Ao contrário, é a essa liberdade que ele
quer nos convocar.

Essa atitude é um convite ao discernimento. O mestre que nos

ensina, será que ele pensa por nós ou ele nos ajuda a pensar por nós
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mesmos? Será que diz o que temos que fazer ou o que ele nos diz
nos ajuda a discernir por nós mesmos?

É importante estarmos atentos a isso, porque não faltam pe
quenos inquisidores que venham nos dizer: "Faça isso!", ou: "Faça

aquilo!"; que buscam pensar por nós, procurando nos libertar do
fardo da nossa liberdade. Isso é sempre atual.

Cristo diz não à normose

A primeira tentação de Cristo no deserto foram palavras que

lhe solicitavam aceitar que as pedras se transformassem em pão.
Para a tradição antiga da Igreja, é pensar que podemos resolver to

dos os problemas dos homens pela economia: se todas as pessoas
tiverem o que comer, não teremos problema e não haverá nem mes
mo necessidade de se falar de Deus. Se todas as pessoas estiverem
satisfeitas economicamente, a paz virá ao mundo e todas os seres
humanos serão felizes. Essa é uma fala que, muitas vezes, nos seduz.

Dentro desse discurso há um fundo de verdade, pois não pode
mos falar de espiritualidade para alguém que tenha o estômago va
zio. Trata-se de dar o pão, suprir as necessidades básicas, e todos nós
estamos de acordo com isso.

O pão é necessário, mas não é suficiente. O homem também vive

de poesia, de amizade. E, se o pão lhe for dado sem essaamizade, sem
essa qualidade de presença, será como uma pedra em sua barriga.

Então, a primeira normose contra a qual Cristo começou a lutar
foi o discurso que pensa que as satisfações materiais dos seres huma
nos podem resolver todos os seus problemas. "O homem não vive
apenas de pão." Trata-se de dar-lhe o pão com esta qualidade de ami
zade e de humanidade. O serhumano não é apenas o Homo economicus.

A segunda tentação de Cristo é a do poder. "Eu lhe dou todas as
nações e de todas elas você poderá fazer uma só, se você se inclinar
diante de mim." Então, Jesus responde: "Ao Senhor teu Deus ado

rarás e só a ele prestarás culto." E, nessa passagem, vê-se a tentação
do poder político, que é juntar todas as nações numa só; a unifor
mização, a redução de todas as diferenças dentro do mesmo molde;
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colocar todo o mundo numa espécie de grande exército, com regras

muito precisas. E assim, novamente, dizer o que é certo e o que é
errado. E aquele que é capaz de dirigir o mundo dessa maneira, será
o mestre do mundo.

Jesus lembra que o único poder é o de Deus, que respeita as

diferenças. Como falamos anteriormente, no canteiro não existem
flores de uma única cor; cada uma tem suas particularidades, sua
fragrância própria. Da mesma forma, ele faz florescer no mundo
nações diferentes, etnias diferentes, tradições diferentes, religiões
diferentes. A diferença não é a separação. A diferença é a condição

para haver união. Se não formos diferentes uns dos outros, não po
deremos nos unir uns com os outros. Se todos pensamos a mesma
coisa, é que já não pensamos mais! É justamente por termos pontos
de vista diferentes que o nosso próprio pensamento pode ser esti
mulado. Nem confusão, nem separação, mas união e diferenciação.

Jesus renuncia a ser um Messias político para dominar os seres
humanos. Assim, ele se conduz como o sal. Roberto Crema nos lem

brou a afirmação de que nós somos o sal da terra. Vocês sabem que sal
não é só aquilo que dá sabor aos alimentos, mas aquilo que releva o
sabor de cada alimento. Caso contrário, é sinal de má cozinha ...

Quando se diz que vocês são o sal da terra, não significa que
darão ao outro um gosto idêntico ao seu. A função do sal é dar a cada
um o gosto que lhe é próprio, ressaltar a sua particularidade, a sua
diferença.

Jesus renuncia ao poder econômico, ao poder político e renun
cia também ao poder da magia. Em outra tentação, o que Satã lhe
propõe é lançar-se do alto do templo e, por magia, chegar ao chão
sem problemas e, assim, fascinar os que estão à sua volta. Novamen
te, Jesus recusa-se à fascinação, sempre buscando preservar a liber
dade do ser humano.

o milagre da liberdade

Há alguma coisa em nós que gostaria de estar obrigado a crer,

de não ter que escolher, de ser convencido. Nesse momento, en-
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tão, Cristo nos faz lembrar que nada nem ninguém pode nos obri

gar a crer. Podemos presenciar milagres, viver coisas extraordiná

rias, mas isso não nos dispensa desse ato livre que é a fé, a manifes
tação da liberdade dentro do ser humano. Porque há pessoas que,

como Bernadette, viram o milagre, mas não acreditaram.

Quando conhecemos a história de Bernadette, sabemos que em

sua vida houve um momento em que Nossa Senhora parou de apa

recer para ela. O que estava no exterior veio para o interior, e nada
mais havia de extraordinário. E houve um momento em que até

mesmo a aparição interior desapareceu - não havia mais nada. Isso
não impediu Bernadette de crer, de ser fiel e de exercer sua liberda

de no mais profundo do seu ser.
Então, o ensinamento desse Evangelho indica que Jesus parece

desmascarar um pouco nossas normoses: a crença de que pela eco

nomia podemos resolver todos os problemas; de que pela política
podemos resolver todos os problemas; de que pela magia podemos

resolver todos os problemas; e de que também pela ciência pode

mos resolver todos os problemas.

A normose do determinismo

Essa é justamente a normose do século passado, segundo a qual

todas as coisaspodem ser explicadas. E, quando é possível explicar to
das as coisas, não há razão para crer. Tudo é evidente. Para tudo há

uma explicação.

Então, Jesus nos lembra de que não há explicação para tudo, de
que sempre há algo que nos escapa. Ao olharmos e reconhecermos

aquilo que nos escapa, vemos despertar em nós uma qualidade de
liberdade.

Ainda haveria muito a falar a esse respeito, ao constatar que, no

Evangelho, Jesus afronta a normose do meio ambiente e, particu
larmente, a normose religiosa. Até mesmo seus discípulos ficaram

espantados; algumas vezes, até mesmo decepcionados.
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A prisão da expectativa

Lembre-se de Judas, que foi um homem decepcionado porque

queria que Jesus se tornasse um poderoso guia, que acabasse com a
ocupação romana, que desse de comer a todas as pessoas, que curas
se todos os doentes. Judas decepcionou-se porque Jesus não corres

pondeu a essa imagem.
Eu creio que, em nossa vida, trata-se de atravessar os momentos

de decepção: nós nos decepcionamos na razão direta das nossas ex

pectativas. Quando digo que alguém me decepciona, não é culpa
da pessoa. Talvez a culpa seja da expectativa que tenho em relação a
ela. Estar livre diante da normose é estar livre das expectativas.

Talvez esse possa ser o primeiro passo no caminho da cura da
normose: observar o que esperamos dos outros e, particularmente,
deste homem ou desta mulher. E verificar que, nessa expectativa,

talvez haja uma criança infeliz dentro de nós que busca preencher a
falta. Não se trata de tornar o outro responsável por nossa decep

ção, mas de trabalhar nossas expectativas.
Nossas expectativas são habitadas por todo tipo de normose: a

do homem ideal, a da mulher ideal, a do casal ideal, a da socieda

de ideal. Há um momento em que a tarefa talvez seja renunciar a

esse ideal para estar livre da idealização e começar a trabalhar com
o homem real, com a mulher real, com o casal real, com a socieda

de tal como ela é. E a partir dessa realidade tal como ela é, nova

mente ser capaz de dar um passo a mais. Esse passo a mais, agora, é

passar a palavra para o Roberto e para o Pierre.

2. Trilhos normóticos, trilhas evolutivas

(Roberto Crema)

Diz o poeta Jimenez2: "Não corras. Não tenhas pressa. Aonde

tens que ir é só a ti."
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Penso na parábola do filho pródigo para ilustrar como, pelo
mergulho no interior da promessa inerente ao ser humano, pode

mos transcender a normose, rumo a uma plenitude possível.
Todos nós somos filhos pródigos, filhas pródigas, que retornam

à casa do Grande Pai, da Grande Mãe. Quando lá chegarmos, have

rá uma ceia e talvez alguém, um querubim, um serafim, protestará
diante do Grande Ser: "É injusto! Eu sempre estive ao seu lado e

nunca recebi uma festa como essa. E ele, que se prostituiu, se per
deu no mundo ilusório das polaridades, é recebido com um ban

quete ..." Vocês conhecem a resposta: "Pois é, meu filho, você sem

pre esteve ao meu lado, na glória da essência. Enquanto esse seu

irmão teve de ralar, atravessar as trevas da noite para recordar-se de
si mesmo!"

Essa é a aventura que, no Colégio Internacional dos Terapeutas,

denominamos anamnese essencial. Na bela expressão de ]ean-Yves,

lembrar do Ser que nosfaz ser...

Tornar-se humano

É preciso lembrar que dá muito trabalho ser plenamente huma

no! É um grande privilégio, mas também um grande atrevimento,

estar encarnado como ser humano. Nagarjuna afirmava que é mais

fácil para uma tartaruga, no meio do oceano, ao subir à tona para

respirar, ser laçada por uma corda jogada ao acaso na água do que
ter um corpo humano para encarnar!. .. Essa comparação nos forne

ce a medida da nossa responsabilidade.

Não nascemos apenas para sofrer e findar; nascemos para amar,

nascemos para florescer. E isso solicita o desafio e a provação do ca
minho, com todas tentações do dia bolos no deserto, dentro de cada
um de nós.

Quero aprofundar a reflexão sobre um aspecto da normose que

considero um dos mais importantes: a normose como estagnação
evolutiva.

138
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o parto da inteireza

Vamos retomar essa afirmação antiga dos terapeutas de todos os

tempos: o ser humano ainda não nasceu. A grande obra-prima é o ser

humano que precisa ser construído. Essa nossa tarefa será realizada
com nossos risos e com nossas lágrimas.

Recordo Gurdjieff3, um mestre notável, que, no início do sécu
lo XX, fez uma síntese da psicologia ocidental e oriental colocando,

no coração de sua perspectiva, a questão evolutiva. Ele dizia que
não há uma humanidade; existem, no mínimo, sete tipos diferentes

de seres humanos, que ele diferenciava por números, de um a sete.

Os três primeiros não são ainda seres humanos, apenas possibilida
des, um potencial de humanidade plena a ser atualizado.

O ser humano se realizana medida em que diz sim ao desafio das
trilhas de individuação. E, como diz o poeta Tagore: "Onde as estra

das são construídas, eu perco o meu caminho." O caminho se faz,
caminhando ... É bela a tradução que Chouraqui faz das bem-aven
turanças: "Em marcha!" Como sabem os bons navegantes, o naufrá

gio maior e irremediável é não partir! E ninguém pode empurrar nin
guém nessa arte de aprender a amar. Estamos, aqui, diante do misté
rio da liberdade. Como obrigar alguém a se libertar, a ser livre?...

Talvez seja arrogância querer mudar o outro e o mundo. É isso

que sempre nos decepcionará. Entretanto, quando nos colocamos
na tarefa que nos cabe, de nos transformar, nada poderá nos impe
dir de seguir avante, exceto nós mesmos!. ..

É nesse sentido que podemos afirmar que estamos condenados

a Ser, pois somos habitados pelo germe de plenitude. Há um Buda,
um Cristo, adormecido em cada um de nós. Sofre-se de um esque

cimento de Si, como PIatão indicava. Despertar dessa letargia, da

ignorância existencial, eis a colossal aventura!
Manfred Max-Neef, que esteve conosco no Congresso Holístico

de Belo Horizonte, nos dizia que sempre quis saber em que a nossa
espécie se diferencia das demais. Constatando não ser a alma, nem a
cultura, nem o humor, a sua perplexidade persistia. Até que, num

encontro inesperado, ele ouviu de seu pai: "Não será a estupidez?"
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Max-Neef afirma que urna luz se acendeu dentro dele, tornando-o

o primeiro estupidólogo. Indicando a mesma direção, Einstein tam
bém afirmava que, para ele, só havia duas certezas: a da imensidão

do universo e a da estupidez humana. "E com relação à imensidão do
universo, eu ainda tenho algumas dúvidas", concluía o sábio.

A "estupidologià' é urna ciência que precisamos estudar, se qui

sermos realmente transcender a normose. A estupidez se diferencia
da imbecilidade, que é inofensiva, pela racionalidade. Alguém pode
ser altamente racional e totalmente estúpido! O fracasso da confe

rência ambiental, Rio+ 1O, é urna boa e triste ilustração. Nós pode
mos, com discursos técnicos muito elegantes, fazer corno alguém
que serra o galho da árvore em que ele próprio está sentado ...

o encontro é o caminho

É no interior da pedra bruta da estupidez que encontraremos o
diamante da excelência, da plenitude, da capacidade incondicional
de amar. Caminhar sobre ondas com os pés secos, levitar, trans
mutar, são eventos notáveis que, às vezes, precisamos testemunhar

para compreender o alcance do potencial humano. E todos esses
dons empalidecem diante do poder da inocência, da transparência.

Amar é urna alquimia do encontro qU,eninguém pode ensinar a
ninguém e que ninguém pode aprender sozinho ... Talvez na grande

magia dos caminhos, de todos os caminhos, o milagre maior seja o
do encontro. Estamos aqui porque ainda não sabemos amar vasta e

totalmente. No fundo, algo dentro de nós sabe que esse milagre é
possível. Nós só buscamos o que já encontramos.

Gurdjieff falará, então, de sete tipos de seres humanos. O pri
meiro, o segundo e o terceiro são seres ordinários, numa mesma
condição de adormecidos, de não evoluídos.

Ele denominou o primeiro instintivo-motor: é a pessoa na qual
prevalece urna habilidade física, que lhe é própria por herança, urna
inteligência natural e técnica. Poderá se tornar muito hábil no mundo

dos negócios, um grande empresário, um excelente técnico. Entre-
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tanto, ainda não é um ser humano. Se lhe faltar satisfação instinti

va, ou se lhe suceder urna debilidade motora por algum acidente,
essa pessoa, na sua fragilidade e incompletude, terá perdido todo o

sentido da sua existência. Num contexto em que se valoriza a força
instintiva e a perícia técnica, esse tipo é muito bem considerado.
Cada época da humanidade enfatiza um desses seres humanos não
evoluídos.

O segundo é o emotivo: aquele que herdou urna inteligência

afetiva mais apurada, a habilidade das aventuras. Poderá ser um gran
de esportista, alguém devotado ao mergulho na sensibilidade, na
sensualidade, na área artística. É um ser que tem um dominante

emotivo e, se lhe faltar talvez urna bem-amada, se perder urna com
petição, na sua fragilidade se considerará totalmente fracassado.

O terceiro é muito popular em nosso momento histórico. É o

cognitivo: aquele que herdou o dom intelectual. É urna pessoa que
pode chegar a ter muita erudição. Poderá ser urna biblioteca ambu
lante, até mesmo ganhar um Prêmio Nobel e ainda não ser huma
no, no sentido evolutivo.

Fazer render os talentos

Esses três tipos confo.rmam o que, do ponto vista evolutivo,
estamos denominando normóticos. Trata-se de um estancamento

do devir, dos que não estão investindo nos talentos que receberam
da própria vida - urna outra parábola sábia e perene. Cada um de
nós recebeu talentos, talentos diversos. O normótico é aquele que
padece da falta de empenho em fazer render os talentos que o Mis

tério lhe confiou. É aquele que enterra, indolentemente, os dons
que lhe são próprios, que denomino vocação, a voz interior de nosso

desejo mais íntimo e permanente: o de ser quem somos.

O normótico é aquele que não se preparou para responder a
pergunta essencial que todos teremos de enfrentar no momento
derradeiro da passagem desta existência: Você foi você mesmo? O
que fez com os talentos que lhe confiamos?
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Então, interiorizando a mensagem de Fernando Pessoa, fale
mos desses seres inconformados, que não se contentam com as sa

tisfações de necessidades legítimas, básicas e insuficientes, do nível
instintivo-motor, afetivo e cognitivo; dos que se dão conta de que

lhes falta algo, que só o infinito poderá preencher; dos que geram a
si mesmos, colocando-se a caminho:

Tristede quem viveem casa,
Contente com o seu lar,

Sem que um sonho, no erguerde asa,
Façaaté mais cubra a brasa
Da lareira a abandonar![...]

Eras sobre erasse somem

No tempo que em erasvem.
Ser descontente é ser homem.

Que as forçascegasse domem
Pelavisãoque a alma tem!

o-despenar evolutivo

Para Gurdjieff, o ser humano número quatro é o que inicia a
grande aventura evolutiva; o ser que se inventa e se realiza nas tri
lhas; o filho pródigo que ousa penetrar na via estreita, de volta ao
lar do Grande Pai, da Grande Mãe. É aquele que identificou a sua
tendência dominante com relação aos três centros básicos - o ins

tintivo, o afetivo ou o cognitivo -, desenvolveu as funções indife

renciadas ou atrofiadas, integrando-as e harmonizando-as; o que
logrou um centro de gravidade permanente. Sobretudo, o número

quatro é aquele que se deu conta de que é apenas uma possibilidade
de realização, um germe de humanidade, e que não descansará en
quanto não provar do Ser.

A Unipaz existe para, através de programas como o da Forma

ção Holística de Base, facilitar o despertar de seres humanos do tipo
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quatro, agregando-os e estimulando-os para que prossigam no pro
cesso de autoconhecimento e realização plena. Já o Colégio Inter
nacional dos Terapeutas acolhe os terapeutas que, além da tarefa de

facilitar o processo de cura, estão comprometidos com o processo
de individuação. Para isso, necessitamos de uma pedagogia iniciática,

complementando a função de uma terapia iniciática. A dimensão
iniciática diz respeito ao despertar para o atualizar do potencial
evolutivo, de forma que, através de uma via interior, o ego possa ser
desenvolvido e transcendido na direção do Self, do Ser. São aborda

gens que facilitam que o ser humano desperte, coloque-se de pé e
penetre numa trilha com o coração - qualquer uma, porque todas
elas conduzem para onde estamos ou a lugar algum ... Essa é a mu

dança paradoxal. A verdadeira transformação é quando você se tor
na quem é. E, como dizia Dom Juan Matos para seu discípulo

Castaneda4, "o que importa é que o caminho tenha um coração".

Transpondo ponais

Em algum momento, com a transposição de um portal, haverá o
salto qualitativo para o ser humano número cinco. Há diferenças en

tre essesseres humanos como as que existem entre as espécies. O ser
humano número cinco é aquele que consolidou uma plena atenção,

uma presença ao instante, tendo conquistado o acesso ao centro emo
cional superior. É um ser acordado que se deixa nutrir pelo aqui e
agora, pelo real que tanto nos escapa. É um ser da unidade e da cons
ciência de si, que está dançando e surfando o momento presente,
onde habita o encontro.

E, se ele continuar avante, transpondo obstáculos e portais, ha
verá um outro salto qualitativo, para o ser humano número seis,

aquele que penetrou também na mente objetiva da espécie, acessando

um centro intelectual superior. São os grandes profetas, os grandes
videntes, os mestres de uma sabedoria perene.

Até, finalmente, a utopia humana florescer totalmente no ser

humano número sete, que consolidou um Selfpermanente, auto-
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transcendente. Podemos indicá-Io através de dois arquétipos supre

mos, Cristo e Buda, para aliar a luz do Ocidente à do Oriente. Seres

transfigurados, que lograram nascer do Alto, nascer da Grande Vida,
realização plena, denominada ressurreição, na tradição cristã, e que
vão continuar no caminho, porque até o último suspiro- sempre é

possível aprender, ascender, seguir adiante.
Esse é um simples esquema indicativo do desabrochar evolutivo,

processo que se faz através da diferenciação, da integração e da su
peração. O ser humano número quatro é aquele que se diferenciou
do um, do dois e do três; que os integrou e os transcendeu e por isso

pode compreendê-Ios. Porém, o número quatro não compreende o
cinco, o seis e o sete. O número seis se diferenciou dos anteriores,

integrando-os e superando-os. Compreende-os sem compreender,
entretanto, o mais elevado.

f por isso que os grandes mestres sempre admoestaram: Não

julgue! Porque apenas o ser humano número sete poderá tudo com
preender e não necessitará mais julgar, pois quem tudo compreen
de, é capaz de tudo perdoar e amar. Não nos compete a tarefa de

julgar. O que nos compete é a tarefa do caminho. São nossos atos
que nos julgam. Constatamos na história, freqüentemente, os seres
humanos estagnados condenando e, às vezes, crucificando os que

lograram a realização plena, o que atesta que a democracia é um
exercício justo quando predominam a consciência e o discernimento,
naturalmente.

E, no final, um espelho!

Diferenciar-se da normose transgredindo os seus limites asfixian

tes é urna tarefa que solicita o herói, a heroína de nossa alma, para a
travessia dos medos e das ilusões.

Corno afirma o poeta e sábio sufi Farid Attar, na busca da sabe
doria ternos sete vales a atravessar: o vale da busca, o vale do amor,

o vale da compreensão, o vale da independência, o vale do alhea

mento, o vale da unidade pura, o vale do espanto, o vale da pobreza
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- o vale do Nada. Vale tudo para se chegar ao Nada ... E, lá chegando,
um espelho nos espera. Diz urna profecia hopi: "Nós somos aqueles

que estamos esperando."

Utopia humana: chamas da aliança

Há uma outra forma de falar sobre isso, de que gosto muito. Nos
dois mesesque passei,no início de 2002, em Paris,pude me aprofundar

na obra de Gitta Mallasz5,que vim a conhecer através dos escritos de
Jean-YvesLeloup. E confesso que fiquei muito encantado e impressio
nado com essa história, que alguns consideram o fato espiritual mais

importante do século XX, acontecida na Hungria, em 1943.
"Era véspera da invasão da Hungria pela SS nazista, um mo

mento de muita agonia, de muito sofrimento. Três amigas se reuni
ram numa sexta-feira para falar de suas perplexidades. Urna delas, a

líder - mais tarde seu marido se juntaria ao grupo -, diante de tudo
o que tombava e que explodia, numa atitude inédita, declarou: 'Aten
ção, não sou mais eu que falo!' Então, através de um límpido e trans

parente processo de transcomunicação, captando esferas angelicais,
Hanna expressou a primeira e tocante mensagem."

Durante cerca de dezoito meses, nas tardes de sexta-feira, o pro

cesso transcomunicacional prosseguiu, desvelando urna obra extraor

dinária, no fogo da inspiração, temperada de simplicidade, profundi
dade e fidedignidade. Obra que só foi publicada 33 anos depois, por
Gitta Mallasz, a única sobrevivente, que era católica e pertencia a

urna família de militares. Hanna, Lili e Joseph, todos judeus, termi
naram seus dias corno mártires nos campos de extermínio.

Gitta Mallasz sobreviveu ao inferno da Segunda Guerra Mun
dial e ao comunismo, que posteriormente sufocou a Hungria, para

publicar o Dialogues avec tange [Diálogos com o anjo] tão logo se

refugiou na França. Toda a sua existência foi consagrada a essa men
sagem, que ela comentou em diversos livros de estatura extraordi
nária. Um autêntico e raro testemunho vocacional que me lembra

muito outro ser humano excepcional, Elisabeth Kübler-RossG, que
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Viajantesdo espaço,
não há descanso,

antes do último suspiro
da obra em construção...

Nesta idade de passagem, precisamos aprender a descansar en

tre um passo e outro, na pausa do instante. É um consolo confiar

que, na satya yuga, a idade da luz, a nos aguardar no final dos es
combros, aí descansaremos ...

Na hermenêutica leloupiana, a aliança entre o animal e o an

gelical se dá através do desvelar do desejo, proveniente das pulsões
instintivas, e da palavra, a emanação do Logos. Assim, orientando o

desejo pela palavra, integramos essas duas dimensões.
A segunda aliança, a do vegetal com o arcangelical, processa-se

através da dança e do canto: o desejo dançado e a palavra cantada.

Em alguns espaços, como em Findhorn, na Escócia, constatamos
que, cuidando de desertos que se transmutam em jardins, também
acessamos uma consciência alada e melodiosa. No "Livro de Ana

maria", que consta de meu livro Antigos e novos terapeutas, eviden

ciamos como essa especial amiga evolutiva pôde curar-se de suas
feridas d' alma regando jardins, transmutando dor em flor, luto
em lótus.

Finalmente, a terceira aliança é a do mais sólido, o reino mine

ral, com o mais sutil, o reino da luz. Para Leloup, ela se dá através da
imobilidade e do silêncio: o desejo dançado que se imobiliza na quie

tude de um cristal; a palavra cantada que se transmuta em silêncio,

virtude matriz do feminino-luz. Eis a grande utopia da plenitude
humana, o sacerdócio cósmico, aliança suprema, ponte entre a ma
téria e a luz.

Contemplando esse projeto utópico, novamente me lembro de

parte de uma mensagem oriunda da inspiração do deserto:

Arte das bodas

- a tarefa do homemo abismo a preencher -

MUNDO CRIADO MUNDO CRIADOR

V
I

11IIIIVVVIVII

MINERAL

VEGETALANIMALHOMEMANJOSERAFIMO

(arcanjo)

SETE

verdade,

amorritmo,consciência-luz,paz,prazer,
número,

crescenteharmonia,equillbrio,silênciopoder,
lei

movimentoponte força
que irradia

Nessa magnífica simbólica, constatamos a existência interliga
da do mundo criado - os reinos mineral, vegetal e animal - e do
mundo criador - o angelical, o arcangelical e o reino da luz - com o

reino humano. O animal conecta-se com o angelical; o vegetal com

o arcangelical e o mineral com a luz, no relicário do coração huma

no, câmara nupcial das bodas do pré-pessoal com o transpessoal.

se dedicou a ficar junto com as pessoas à beira da morte e iluminou
se nessa missão de acompanhante de passagens.

Gitta Mallasz, no núcleo da sua obra, nos aponta para a tarefa

da humanidade que, de forma ampliada, encontraremos em algu
mas obras de ]ean-Yves Leloup. É um vasto esquema, na forma da
menorá hebraica, o candelabro de sete chamas, que pode nos indi

car a totalidade do projeto humano, como fator Ponfifex, que alia e
integra todos os reinos, o infra-humano e o transumano, no cora
ção do humano:



Uma obra em construção

f', importante observar que não há descanso antes do último sus
piro, não o meu, não o seu, mas o da obra em construção! Essa obra

é o ser humano, naturalmente. f', nesse sentido, insisto, que precisa

mos ousar postular uma pedagogia iniciática, uma autêntica escola

evolutiva que inicie o ser humano no processo pelo qual ele se torne
plenamente humano. f', urgente olhar, com destemor, para esta tare

fa, com uma consciência ao mesmo tempo de humildade e de gran

diosidade. Nesse encantamento do símbolo do bambu que, pelo seu

vazio, se faz flauta de Krishna, por onde a melodia da Vida se expressa
e as forças curativas da Natureza atuam. averdadeiro sábio é o que se

despoja na modéstia de se saber meramente canal e na dignidade au
ferida pela consciência da nobreza do projeto humano.

a estudo da plenitude e dos caminhos de realização é funda

mental e constitui um dos temas mais importantes da educação

integral. Assim é que retorno ao sonho de Selene, que muito me

tocou. Nele, poderemos encontrar chaves preciosas para compreen
der o que estam os indicando nesta reflexão sobre a normose. Sem

pretender interpretá-Io e esgotá-Io, apenas buscando apontar algu

mas direções criativas, de forma ampliativa, vou me permitir passear
por esta significativa vivência onÍrica.

o Manto da Grande Mãe

Um edifício em ruínas ... Talvez uma metáfora destes tempos
que estamos atravessando e que denominei crise de demolição: li
ção do demo, da dispersão e da fragmentação; desabamento de uma

Babilônia insustentável, do império do amor ao poder. Mas lem

brem-se de que, dos escombros inevitáveis, poderemos erguer uma
nova Jerusalém, a cidadela do poder do amor.

a quarto andar é muito importante, é onde começa o processo
do caminho evolutivo. f', precisamente o quarto ser humano, na
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proposta de Gurdjieff. O ser humano também é o quarto reino na
simbólica que nos foi brindada por Gitta Mallasz, assim como o
coração é o quarto chacra, o mais propriamente humano, que conecta
os três básicos aos três supremos.

Podemos compreender o primeiro chacra como sendo o reino
mineral; o segundo, o reino vegetal; o terceiro, o reino animal. a
quinto é o angelical; o sexto, o arcangelical; e o sétimo, o da luz.
Todos se integram no quarto chacra, o do coração, em fecundas
bodas de sinergia e de realização.

Neste sonho especial há uma criança machucada, presa em cati

veiro, o que nos lembra o sintoma já mencionado, tão doloroso e

trágico, da violação da inocência. f', a criança machucada e aprisiona
da da humanidade, apontando para o melhor que está ferido em cada
um de nós, que está encarcerado em cada um de nós. Essa inocência,
essa capacidade de olhar com confiança plena, é a criança que Carl

Gustav Jung7 denominava divina, um arquétipo do Selfcrístico.
Na virtude terapêutica da compaixão, ela quis levar a criança

para sua casa para cuidar dela. Selene talvez represente esse femini

no em nós que quer cuidar de todas as crianças ultrajadas e abando
nadas e que se dá conta, num momento de lucidez e reconhecimen
to saudável de impotência, de que não pode fazê-Io.

Entretanto, há algo em nós, além de nós, que pode abrigar todo
esse sofrimento num colo de luz pura e de bondade infinita: "Eu

preciso levá-Ia para a Grande Mãe!" Que insight sábio e precioso!
Como diz o poeta Jimenez: "Eu não sou eu. Eu sou Alguém que
caminha ao meu lado ..." Esse Alguém que me habita e que não sou

eu, esseAlguém pode cuidar de nossas crianças feridas e perdidas: o
arquétipo da Grande Mãe, do Manto de Maria!

Finalmente, a amiga fala na gruta. Não será essa uma outra me
táfora do coração humano? A simbólica mesma do Útero da Vida,

essa fenda de Amor no âmago de todos os universos, onde o Femi

nino Eterno habita? Indagação que me leva a partilhar uma outra
mensagem, precisamente a quarta - que escutei em oito madruga

das de 1991 -, muito vasta, que tem sido uma inspiração e consolo
em meu caminho:
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Mãe de todos os oceanos,

Origem de todos os universos,

Grande terror dos perdidos,

Consolação infinita dos buscadores,

Mistério de todos os mistérios,

Em cujo Sonho tantas vezes nasci,

Tantas vezes parti.

Mãe de todos os desejos,

Em cujo Seio fui pedra,

Rastejei no lago,
N a selva fui fera,

Cabra nas montanhas,

Até erguer-me das mil formas,

Chamando seu nome nas mil mortes,

Penetrando no caminho sem volta,
De volta ao Lar.

Mãe de toda a misericórdia,

Refúgio seguro da miséria do existir,

Em cujo Manto todas as lágrimas secam,
Todos os murmúrios cessam,

Toda a aflição silencia.

Útero de canções e epopéias,

De gemidos sem fim,

Dos arrepios da vida,
Do Grande Silêncio Gerador.

Mãe da doçura e do perdão,

Do Sim que fecunda todos os desertos,

Da minha infindável travessia,
Na terra do Eu Sou.

Todos os números foram lançados,
E a fome não foi saciada,

Todos os oráculos criados,
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E a sede não foi aplacada,
Todos os vinhos servidos,

E não curada a ferida.

Das entranhas da noite o meu grito:
Mãe!

...Ainda ontem tão inseguro andava,

E agora nos seus braços me aninho,

O universo me abraça.

Afinal, eu me rendo,

Quem se rende afinal?

Quem se rende?

Ao vento do deserto eu me esvazio,

A taça transbordante do Poeta em minha mão,
Me basta.

Torrentes, torrentes e torrentes,

Onde me afundo, debato e me encontro

Descanso.

Esse é o único espaço além do espaço, o tempo além do tempo,
em que poderemos descansar, no maternal regaço da Fonte Essencial,

de onde jorra tudo o que é existente. É preciso resgatar esse poeta
capaz de esvaziar-separa que o cálice do Nada possa transbordar.

Ainda bem que, no melhor de nós mesmos, somos poetas. Ouço

dizer que Deus criou o mundo. Às vezes, gosto de imaginar, com ]i
menez, que foram os poetas que criaram um mundo de beleza, de
harmonia e de graça para que Deus não morresse de um tédio eterno ...

Nada menos que Tudo

Concluirei, então, com este poeta maior, ]imenez, tão sensível à

normose que viveu nos anos que passou em hospícios, dando-nos
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um sensível e belo testemunho de poesia, de grandeza e de amargu

ra. "Aonde tens que ir é só a ti ... " Ele comenta uma mensagem do

Evangelho. É um poema que desmistifica o tema da plenitude, que

desnuda o esplendor da transparência humana. Esse alvo que, às

vezes, as instituições religiosas e as idolatrias nos pintam de modo

mais a nos alienar e a nos afastar do que a desvelar e a aproximar: a

ressurreição, o germe crístico adormecido no promissor e descuida
do Oásis do Potencial Humano.

Esta é uma estratégia da normose: afastar-nos do melhor de nós

mesmos, encerrando em altares o que está ao alcance de todos os

que se buscam, dos artesãos que laboram nas oficinas da evolução,

onde um ser humano pleno se encontra em processo de gestação e

de construção:

"As palavras que vos disse são espírito e vida ... "

Se isso fosse verdade, Senhor,

que ventura! E que alegria
se tivesses

vivido.

Se essas palavras doces

tivessem sido por tua boca ditas.

Eu quisera encontrar-te

um dia, na curva de um caminho,

vestido de ti mesmo,

livre, por fim, das ricas

sedas que os outros te vestiram

em tua perfeita, clarÍssima nudez,

com a mão entre os linhos,

perdido em tuas fragrantes fantasias ...

Sim, quero seguir-te

pela senda divina

que leva a um paraíso de venturas,
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mas que a harmonia

de tua glória não seja

como essa que me pintam.

Que não te mostres de outro modo,

que, por fim, venhas a mim, como costumavas,
melancólico e doce,

vestido de tristeza e de sorriso.

3. Do estagnante ao mutante
(Pierre Weil)

Em primeiro lugar, quero dizer que, depois da fala do ]ean-Yves

e do Roberto, não sei mais o que dizer ... Identifico-me com uma

história de que gosto muito, do sábio persa, Mula Nasrudin, que
ensinava através de anedotas.

"Um dia, ele foi convidado para falar a um grupo de pessoas

ávidas por seus ensinamentos. Chegando ao grande auditório reple

to, Mula assim falou: 'Minha gente, para eu falar a vocês e ser com

preendido, preciso ter certeza de que vocês têm conhecimento da

quilo que vou dizer. Levante o braço quem tem ciência de meus

ensinamentos.' Ninguém levantou, e Mula Nasrudim concluiu: 'Se

ninguém sabe o que eu vou falar, o que eu estou fazendo aqui?' E
foi-se embora.

Transcorrido um mês, a mesma delegação foi visitá-Io, implo

rando para que ele voltasse a falar. Mula aquiesceu e, lá chegando,

de novo indagou: 'Vocês já sabem que só posso falar para quem tem

conhecimento do que vou dizer. Quem conhece o que eu vou dizer,

levante o braço.' Todas as pessoas levantaram o braço, e o mestre

concluiu: 'Então, se todo o mundo já sabe, o que estou fazendo

aqui?' E foi-se embora.

Um mês depois, novamente procuraram Mula, numa insistente

solicitação para que ele ensinasse o povo faminto de sua sabedoria.
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Mula concordou e dirigiu-se ao auditório. Lá chegando, indagou:

'Quem conhece o que vou falar, levante o braço.' Prudentemente,

metade do grupo levantou o braço e a outra metade não. Então sen

tenciou Mula: 'Muito bem; sendo assim, que a metade que sabe
ensine a metade que não sabe!' E foi-se embora."

Tornar-se o que se é

Acontece que as histórias de Mula Nasrudin são muito profun

das e contêm um ensinamento escondido, nem sempre evidente. O

que Mula queria dizer é que, realmente, nós não ensinamos nada, não

transmitimos nada - sobretudo no que se refere ao absurdo de como

passar da normose à plenitude. Porque tudo já está dentro de nós.

Mais perto do que a ponta do nosso nariz!

O que fazer para passar da normose à plenitude? A resposta é só

uma: despertar! Aquilo que Gurdjieff e todos os grandes mestres da

consciência indicaram: despertar! É essa a arte que está ao nosso
alcance, em nossas mãos.

Acontece que procuramos essa plenitude onde ela não está. Ainda
nesse contexto, lembro-me de outra história de Mula Nasrudin.

"Numa noite de luar, ele procurava um objeto na rua. Suando

muito, ele procurava e procurava. Um amigo de Mula aproximou

se e perguntou: 'O que tanto procura, Mula?' Ele respondeu: 'A

minha chave, que perdi.' O amigo tornou a indagar: 'Onde você a

perdeu?' Ao que Mula respondeu: 'Eu a perdi em casa.' Perplexo e

irritado, o amigo o confrontou: 'Mas, se você perdeu a chave na sua

casa, por que a procura aqui, na rua?' Mula respondeu: 'É que aqui
está mais claro!'"

Essa é a diferença entre o normótico e a pessoa saudável. O pri

meiro procura a plenitude onde ela não é encontrada. Ele procura a

felicidade, mas onde ela jamais está. E creio que a introdução tão

linda e tão poética de ]ean-Yves e a mensagem do nosso cada vez
mais poeta Roberto Crema definiram muito bem "onde a andori

nha dorme", ou seja, onde está o xis da questão ...
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Roberto Crema fez um grande esforço para nos mostrar e

definir o que é um ser humano realmente saudável, que está além

da normose. Esse é grande o desafio que temos diante de nós. Ele

assumiu uma posição absolutamente adequada com relação a esse

tema: o ser humano está em formação.
Isso me lembra a história de um rabino.

"Um aluno disse: 'Senhor, eu li o Gênesis, a introdução do

processo de criação. Deus, quando cria o céu, diz que está satisfei

to. Quando cria a terra, diz que está satisfeito. Cria as plantas e os

animais e afirma a sua satisfação. E, quando cria o homem, ele

não diz nada! Por que não diz nada?' A resposta do rabino até

provoca um calafrio, porque aponta, exatamente, para o âmago

do nosso tema: 'Meu filho, Deus não disse nada porque o ser
humano ainda está sendo criado!'"

Uma síntese

Essa é a nossa missão. Assim, a tarefa que me cabe, agora, é

fazer uma espécie de síntese, simplificando um pouco tudo o que

foi dito até agora. Para tornarmos mais claro e compreensível o

como, consideremos a questão levantada por Roberto: O que fa

zer? Como passar da normose à plenitude?

O que fazer com os outros e pelos outros? A primeira resposta

é: começar por nós mesmos. Como podemos orientar os outros

se nós mesmos não passamos nem pelas primeiras fases pelas quais

passam as pessoas para percorrer o candelabro de aliança, tão bem

descrito na obra de Gitta Mallasz? Para isso, temos de firmar uma

posição, esclarecer o que é o ser humano normótico e o que é o

ser humano saudável. Qual é a diferença?

Penso que, de certa forma, ]ean-Yves e Roberto abriram um

horizonte básico sobre esse tema fundamental. Quem vive a ple

nitude de modo permanente é santo. Passar da normose à pleni

tude é passar da doença à sanidade e da sanidade à santidade.
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Despertar para o ser

No livro Saúde e plenitudeS, indica-se que o ser humano plena
mente saudável é santo. Também Jean-Yves apontou para essa dire
ção. Então, é corno se estivéssemos diante de um objetivo quase ina
tingível. O santo está em nós, potencialmente. É preciso despertá
10. Não se forma um santo. Trata-se de um despertar para a santida
de. A questão é: Corno despertar? Diante dessa questão, há dois
tipos de pessoas: o normótico, que está totalmente inconsciente dessa

possibilidade; e o ser humano saudável, que despertou e encontra
se a caminho, conscientemente, da atualização desse potencial de
plenitude.

Nos idos de 1960, na Europa, esse buscador era chamado de

mutante. Retorno o termo agora, porque é realmente genial, embo
ra um pouco fora da realidade. Não se trata de mutação, mas sim de

uma transformação lenta, não repentina. É repentino o salto para a
plenitude, que é dado abruptamente, após um longo e intenso tra
balho anterior e interior.

Esse é o terna de meu livro mais recente, Os mutantes9, no qual
faço urna distinção entre dois tipos humanos básicos: os estagnantes

e os mutantes. O estagnante é o normótico; o mutante é o ser saudá

vel, em processo de transformação. Ele muda, geralmente, porque
passou por urna crise existencial que o fez chorar e desesperar-se até
encontrar a saída pelo caminho evolutivo.

Mutantes e arcanjos

Portanto, a nossa função é despertar e formar mutantes. O

mutante é aquela pessoa que, esteja onde estiver, transforma os pró

prios valores, trabalha a si mesma para uma única finalidade: lograr
a plenitude, ou seja, o pleno alcance de todo o seu potencial, da sua
liberdade e da consciência total. Corno se faz isso?Pois é exatamen

te o que, há mais de dezesseis anos, estamos fazendo nesta Uni paz,
que se irradiou por este Brasil afora e para o exterior.
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Para nós, está muito claro que existem, pelo menos, três verten
tes. O processo de passagem do estagnante ao mutante, do nor

mótico ao ser pleno, é uma via tríplice: a educação, a terapia e a

meditação/contemplação. Jean-Yves associa essas tarefas, respectiva
mente, a três arcanjos: a Gabriel, pela inspiração e comunicação; a
Rafael, pela cura; e a Miguel, pela espada do discernimento.

Historicamente, quem introduziu a primeira vertente educativa

na Unipaz foi Lídia Rebouças1o, que deveria estar aqui para ser ho
menageada. Logo no início de nossas atividades, Lídia fundou a
Casa do Sol, cuja característica essencial é a educação pelo amor.
Ela trouxe o amor a esta casa. Trouxe as crianças e os professores que

estavam acomodados quase que em um catacumba, no subterrâneo
do Teatro Nacional de Brasília. Eu a tirei de lá e a trouxe para cá, a

pedido do governador, José Aparecido de Oliveira, que tinha vis
lumbres e sabia que o lugar da Casa do Sol era aqui. Hoje, a casa

contém um programa educacional básico da Unipaz.
O segundo aspecto, o terapêutico, foi introduzido na Unipaz

por Jean-Yves Leloup e desenvolvido nacionalmente por Roberto

Crema; trata-se do Colégio Internacional dos Terapeutas. É um lo
cal de encontro de terapeutas formados na abordagem transdis
ciplinar holística, que se dedicam à tarefa essencial de cuidar do Ser.

O terceiro aspecto é urna metodologia comum a ambas, educa
ção e terapia, que as integra e ultrapassa: a meditação. Por isso te

rnos na Uni paz praticamente três tipos de espaços: o espaço da edu
cação - a Casa do Sol, o Projeto Taba, a Formação Holística de Base
e outros; o espaço do Colégio Internacional dos Terapeutas - urna
casinha inspiradora onde terapeutas encontram-se e trocam refle

xões e experiências; e o espaço do silêncio - que recomendo a todos

freqüentar sempre, por ser um templo especial de oração e medita
ção, habitado pelo silêncio de todos os que passaram por lá e se
conectaram com as dimensões mais sutis e essenciais. O silêncio é

urna abertura de encontro de todas as orações, de todos os corações,
de todas as tradições.

O que estamos celebrando hoje é a aliança entre essas três ver
tentes, essas três virtudes, esses três arcanjos.
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Vou falar um pouco de cada um, sob a perspectiva de como

transformar o normótico, o estagnante, em mutante, em normali

dade saudável, ou seja, neste ser humano que foi muito bem defini

do e que está situado entre o animal e o angelical. Ai é o seu lugar.

Aquele que está entre o céu e a terra, integrando as várias dimen
sões. Está entre o zero e o infinito.

1. Gabriel, a educação

Comecemos a reflexão pelos aspectos educacionais, simboliza

do pelo primeiro arcanjo. Educar é despertar, desenvolver, lidando

com seres, eu diria, não muito perturbados. Quais são os tipos de

educação e os problemas que estão sendo levantados sob a perspec

tiva da busca da plenitude? Eu vejo que há crianças que já são mu

tantes quase que desde o nascimento, desde o berço. Essa questão é

levantada pelos pequenos tulkus, da tradição do budismo tibetano,

que já nascem na condição de Buda. São pequenas reencarnações

de grandes mestres tibetanos que retomaram para auxiliar o desper
tar dos mutantes.

O atual Dalai Lama é um bom exemplo dessa condição evolu

tiva. Esses meninos especiais são rapidamente reeducados e se lem

bram de seus discípulos, de seus auxiliares, etc. Tudo isso é eviden

ciado de todas as formas, testado e comprovado. (Quem viu o filme

O pequeno Buda deve se lembrar.) Com 12 anos, já estão dirigindo
o mosteiro como os anciãos de setenta anos.

O que levanta um problema: não só na Casa do Sol, mas, ulti

mamente, em muitos outros educandários, notam-se crianças fora

do comum. Aumenta o número das que já são vegetarianas desde o

nascimento. Elas passam mal se comem carne, não toleram mentira

e demonstram uma verdadeira e precoce sabedoria. Nesses casos,

educar é preservar aquilo que já existe, não reprimindo esse tesouro

de talentos naturais. Ora, a tendência dos pais desinformados e es

tagnantes é para a repressão. Quantas crianças não se dirigem a adul

tos, expressando intuições autênticas e, em troca, recebem punições
verbais e até mesmo físicas?
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A tarefa, portanto, é cultivar, e não abafar nem descuidar. Mes

mo em se tratando de uma minoria, o educador precisa estar atento

para esse cuidado, porque a tendência é aumentar o número dessas

crianças, como se vem observando nas últimas décadas. Alguns cha

mam esse fenômeno de crianças Indigos.

Quanto às outras crianças, a questão é como facilitar o seu des

pertar rumo à plenitude. Como todos enfatizamos, é preciso uma

verdadeira revolução educacional que abranja os quatro pilares de

uma proposta transdisciplinar, conforme o Documento de Jacques

Dellor, da Unesco: além de aprender a conhecer e a fazer, aprender a

conviver e a ser. Sobretudo, que se acrescente o aprender a conviver

com amor, porque é o caminho essencial para aprender a ser.

Educar educadores

Ser consciente e livre, em vez de ser condicionado como um

autômato: isso implica a educação do próprio educador e dos pais,

que são, como já indiquei, os portadores e irradiadores da cultura

normótica, do automatismo e da violência. A educação das crianças

começa pela educação dos adultos. Por isso, em nossa Casa do Sol,

desde o início estava previsto o contato permanente com os pais. E

Deus sabe quanto é difícil! Geralmente são as mães que compare

cem às reuniões; raríssimos os pais, infelizmente. Isso é um fato no
mundo inteiro.

Por quê? Por causa da cultura machista, um tipo evidente de

normose. A nova educação precisa tr.mscender esse aspecto cultural
reducionista e sombrio. Um bom início são as matérias transversais,

propostas pelo Ministério da Educação, no Brasil. É uma aproxi

mação; não é ainda a pedagogia do amor.

Então, ao levantar essas questões na busca de suas respostas, é

fundamental considerar a necessidade de uma formação continua

da dos professores, como fazemos na Unipaz através de programas

como a Formação Holística de Base. Estende-se por quase três anos

e é uma verdadeira escola de professores, de pais e de líderes dos

novos tempos.

159



Nos últimos anos, criamos uma rede muito importante: a Rede

da Paz. Creio que a rede é um instrumento educativo muito novo,
recente, mas muito promissor. Pela Internet as pessoas podem con
versar a respeito da cultura de paz e da emergente consciência trans

disciplinar holística. É uma teia maravilhosa que transcende todas
as fronteiras, interligando mentes, povos e culturas da nossa aldeia

global. É nesse sentido que buscamos aprimorar a possibilidade de
introduzir a consciência e a ética no processo de mundialização.

Educar as m/dias

Outro cuidado, ainda praticamente inexistente e tremendamen

te importante, é a educação das mídias. Em um simpósio que organi
zamos, elaboramos um documento cujo tema é a mídia como o quar

to poder. Atualmente, quase todas as mídias são utilizadas como veí
culos de transmissão da normose, de um paradigma esgotado, da men
talidade masculinista, de uma cultura estreita e violenta. Mais ainda:

quando surgem reportagens e entrevistas de cunho espiritual ou, so
bretudo, com pessoas genuinamente paranormais, há uma tendência
ao ridículo, ao menosprezo e até mesmo à calúnia. Evidentemente, a

maioria dos profissionais da área de comunicação está despreparada

para abordar este tema de forma consciente e responsável.
Enfim, precisamos cuidar de um sistema ou fórum de educação

das mídias, visando essa transformação. É uma tarefa nobre e gran
diosa. A Unipaz busca colaborar nesse sentido com muito empe
nho. Convoco à mobilização todos os jornalistas e comunicadores

conscientes, para que se empenhem na criação de uma comissão de
planejamento que tenha esse objetivo - e sem tardar, pois a tarefa é
premente e o tempo para esse mutirão de conscientização se esvai
depressa.

Sonhos premonitórios de desastres, de calamidades, que, pen
samos, ocorrerão em algum futuro remoto, com outras gerações, na

verdade nos envolvem a todos nós, aqui e agora. Temos de nos pre
parar para a travessia de um tempo sofrido, de provações, buscando

ajudar os outros na tarefa de enfrentar as conseqüências das ações
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de uma humanidade desviada dos valores fundamentais. Não nos

basta confabular sobre essas questões fantásticas e sair daqui apenas
dizendo: "Ah, foi maravilhoso!" A questão é: O que vamos fazer em

prol da transformação, a partir de uma nova educação. Esse é o de
safio que me parece essencial.

2. Rafael, a terapia

Consideremos, agora, a questão terapêutica, o segundo arcanjo.
Enquanto a educação cuida do despertar do mutante, a terapia vai
dedicar-se ao processo de reparação daquilo que a normose destruiu
no ser humano. A noção de terapia foi ampliada na Uni paz, graças ao
Colégio Internacional dos Terapeutas. Considerar a terapia apenas
para indivíduos que tenham distúrbios, desarmonias, neuroses e até
psicoses é muito limitado. Muitos têm se dedicado a isso. Entretanto,
precisamos ampliar esse conceito, já que a saúde envolve a ecologia
em nível individual, social e ambiental.

Assim, a terapia é profunda e naturalmente reparadora, embora
os processos educacionais e terapêuticos sejam muito semelhantes,
às vezes até iguais. Trata-se de cuidar, além do indivíduo, da esfera
social, sobretudo no contexto empresarial e educacional, como já
refletimos. Por exemplo, um administrador de empresa que procu
ra unir os princípios do masculino e do feminino na organização, a
eficiência e a afetividade, é um terapeuta. Também precisamos cui
dar dos ecossistemas devastados. Um ecologista que cuida da repa
ração do meio ambiente é um terapeuta. Então, o Colégio Interna
cional dos Terapeutas tem um conceito de terapia muito mais am
plo, que envolve a saúde individual, social e ambiental.

Roberto Crema levantou um novo conceito: a pedagogia ini
ciática. Entre os métodos terapêuticos está a terapia iniciática. A
distinção entre os métodos terapêuticos e os educacionais nem sem
pre é fácil, pois muitas vezes eles se complementam. Temos as gran
des metodologias orientais e ocidentais de transformação do ser hu
mano como a ioga, o tai ehi ehuan, o sufismo, o budismo, o hesi

casmo do cristianismo, entre outras. Essas grandes tradições sapien-
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ciais são caminhos diferentes, embora convergentes. São as mora

das diversas, a exemplo das palavras de Cristo: "A casa do meu Pai
tem muitas moradas." E, como dizia Teilhard de Chardin": "Tudo

o que sobe, converge." Todas elas se elevam e, assim, convergem.
A beleza, por exemplo, da ioga, como método educacional e te

rapêutico, é apresentar metodologias próprias, específicas, para cada

bloqueio de cada centro energético: hataioga, para os problemas do

primeiro chacra físico; tantra ioga, para o sexual; carma ioga para o
terceiro, o do poder; bakti ioga para o quarto, do coração. E assim
por diante, até jnana e raja ioga, que é a grande ioga.

Assim, cada modalidade da ioga tem a sua especificidade e fun

ção, realizando o que um de meus mestres suíços, Eduardo Claparéde,

dizia: ''A educação tem que ser como um terno feito sob medida para
cada um." É isso que realizamos na Formação Holística de Base e na
Formação Holística de Jovens e de Jovens Líderes, da Unipaz.

A Arte de Viver em Paz

Como passar dessa educação puramente intelectual, da qual nos
falava Roberto, que se reduz ao processo de aprender a conhecer e a

fazer, num dominante racional e manual, para uma educação tam
bém vivencial, integral? Ao longo de mais de uma década e meia,
desenvolvemos um método de educação para a paz o qual consiste

em unir intelecto e vivência, propondo também uma síntese dos
métodos educacionais orientais e ocidentais, cuja amostragem foi
apresentada no seminário A Arte de Viver em Paz e no livro com o

mesmo título, publicado pela Unesco. Esse livro acaba de ser ree
ditado em francês e em inglês e está à venda em todo o mundo, nos
departamentos da Unesco.

No ano 2000, justamente na entrada do novo milênio, esse

método recebeu o Prêmio Internacional de Educação para a Paz,
em Paris. A menção realça que o mérito consiste na integração rea
lizada entre as abordagens orientais e ocidentais.

Esse é um projeto que temos irradiado por todos os estados
através de convênios com as secretarias de educação. De que se tra-
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ta? Trata-se, justamente, de preservar o intelecto: de não ir contra

ele, de não passar para o outro extremo de negá-Io - o que resultaria
num reducionismo vivencial que apenas iria determinar a modela

gem de outros tipos de autômatos, de gente que não pensa, movida
exclusivamente por impulsos sentimentais.

Metodologia e balé

Começamos pelo intelecto, passamos para a vivência e depois

voltamos para o intelecto. É uma espécie de balé. Porque sabemos
que, se o intelecto não participar ou não estiver de acordo, vai nos
sabotar, trabalhando contra nós. Precisamos então fazer do diabolos

- daquele que divide, classifica e analisa - um aliado. Esse é um dos
aspectos essenciais dessa metodologia.

Um outro aspecto é a união dos princípios masculino e femini
no na proposta educacional. Existe uma educação diretiva, tipica
mente masculina, que é integrada à abordagem não diretiva, essen
cialmente feminina, centrada no educando, em que o educador é
aberto e não impositivo. Essa proposta foi desenvolvida brilhante
mente por Carl Rogers.

Conseguimos criar um método de educação que teve início na

introdução de A arte de viver em paz e é encontrado, em sua versão
final, em A arte de viver a vida12• Esse caminho é diretivo, apontando
direções, e ao mesmo tempo é completamente não diretivo, centrado
no aprendiz. Sua beleza está no fato de que são as pessoas que deci
dem, que concluem, enquanto o facilitador/educador só atua quan
do percebe o grupo passivo. Nesse caso ele faz o papel do guia, que
"aponta para a lua' e direciona o olhar para a realidade em questão.

3. Miguel, a meditação

Surge, então, o terceiro arcanjo, o arcanjo da oração e da contem
plação, que nos liga a essa proposta de uma pedagogia e de uma tera
pia iniciática. O que há de comum entre elas é o fato de apontarem
ambas para a meditação, para o silêncio, para o recolhimento; é o fato
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de procurarem a chave dentro da casa escura, onde ela se perdeu, e não
na rua, só por estar mais iluminada. Temos que voltar para casa e en

contrar a chave perdida. A melhor maneira de fazer isso é penetrar
num espaço de silêncio, no templo da serenidade interior ... Creio que
Jean-Yvesestá fazendo ressurgir a antiga noção de templo e sua função
primordial de contemplação, de abrir espaço.

Issonos levaa um último aspecto, o da questão da normose religiosa
e da terapia inter-religiosa. Focalizaremos esse tema com o intuito de

fazer uma espécie de síntese de tudo o que refletimos até agora. É uma
ocasião para focalizarmos os métodos essenciais, tradicionais e mile

nares que deveriam nos levar à plenitude, mas cujos desvios são de tal

ordem que se degeneraram em normoses religiosas, como as que deter
minam milhões de mortes, de sangue derramado em nome de Deus ...

Trata-se de verificar o que este novo conceito, da terapia inter
religiosa, criado por Jean-Yves, além do conceito de normose, pode
fazer por nós. Convidamos alguns membros da fé bahaísta, que estão
trabalhando conosco em um projeto, para mostrar como começamos
a pôr-em prática essa terapia.

Certamente surgirão outras idéias do que se pode e se deveria fazer.
Assim, este simpósio seguirá sendo, através das perguntas e das contri
buições dos participantes, o que Roberto Crema chama de canteiro de

obras, um espaço de co-criação. Estamos realmente edificando, em tor

no da educação, da terapia e da meditação, os três pilares do processo
de despertar para a plenitude, dentro e fora da Unipaz.

Perguntas e partilhas

1. Sobre o ficar

Essa questão dos jovens, dos casais de adolescentes que "ficam" juntos

hoje, aos beijos e abraços, sem nenhum envolvimento afetivo, e no dia
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seguinte é como se não tivesse acontecido nada. Yéjo issocomo um ataque

à relação sadia dos casais; um ataque ao corpo, ao jovem, à sexualidade,

ao amor. Como lidar com isso?Nossosfilhos se sentem desajustados?

Pierre Weil: Essa pergunta está intimamente ligada a uma normose

específica, ainda muito reprimida no inconsciente, que é a própria
normose sexual: desvios, total incompreensão da pulsão da sexuali
dade, do desenvolvimento humano e da transcendência rumo ao

transpessoal.
Essa ignorância se caracteriza por um corte entre o sexo, a parte

genital, e a vida espiritual. Traduzindo na linguagem dos chacras,
entre o segundo chacra, que é o do prazer erótico, e o quarto, o do

coração, e ainda o sétimo chacra, ocentro energético do transpessoal.
Esse corte é o resultado de uma aprendizagem, de um modelo sexual

diferente para meninos e para meninas.
Quanto aos meninos, era costume na cultura brasileira de an

tigamente que os pais os levassem ao prostíbulo em torno dos ca
torze anos. Temiam que, sem essa iniciação, eles se tornassem ho
mossexuaIS.

Desde cedo o jovem brasileiro foi acostumado a pagar por uma
relação sexual. São relações sexuais absolutamente sem valor afetivo,

sem partilha de intimidade. Um corte entre o quarto e o segundo
chacras: aí reside uma raiz terrível do desencontro e do desamor
entre casais.

As meninas, por outro lado, eram educadas para o recato sexual.
Tinham formação religiosa mais acentuada, o que lhes dava a opor
tunidade de viver mais a sublimação. Assim, as meninas eram mais

amorosas e mais abertas à espiritualidade.
Isso talvez explique a maciça presença feminina - cerca de 80%

- nos Seminários de Formação Holística de Base. Os homens estão

mais dissociados, menos inteiros. Esse é um aspecto da normose
sexual contemporânea.

Tean-Yves Leloup: Não sei se entendi bem a pergunta. "Ficar", para
mim, é um mistério ... Entretanto, pelo que posso perceber, creio
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ser aquilo que está sendo proposto para os jovens pela TV e por
outras mídias. f um reflexo da normose do ambiente e da comuni

cação, como dizia Pierre.

Será possível propor alguma outra coisa? Existe uma expressão

francesa: "ter o coração na mão". f muito diferente ser tocado por
alguém que tem o coração na mão. Muitas vezes, você é tocado pelo

outro como se fosse uma coisa, como se fosse carne, um objeto de
consumo, de posse. Em outras palavras, somos tocados como um

sopro. Não somente como corpo, mas como corpo animado. Em

alguns momentos podemos ser tocados como deus, o que é um gran
de privilégio. Ser reconhecido não apenas como corpo material, co
mo matéria, mas como corpo inspirado e habitado por uma alma,

um corpo que é também o templo do Espírito Santo. O que faz a
diferença é a consciência e o coração que se tem na mão.

Como é possível introduzir a consciência e o coração no sexo?

Seria uma outra sexualidade. Não apenas animal e corporal, mas
uma sexualidade verdadeiramente humana, onde Deus também es

tá presente.

Esse é justamente o tema que focalizei em meu livro, O Evange

lho de Felipe13• Nele, essas possibilidades são colocadas e a sexuali

dade pode ser o espaço para a revelação da presença de Deus, do

Deus Amor, do Deus Criador. Isso não é exatamente o que temos
aprendido na religião cristã, que desperta uma atitude de descon
fiança diante da sexualidade.

Quando falamos em corpo, a que corpo nos referimos? Quan
do falamos em encontro de dois corpos, que corpos estão se encon
trando?

Não existe apenas o corpo sexual, há também o corpo da emo

ção e o corpo do pensamento, o corpo do sentimento e o corpo de
luz. Se pudéssemos mostrar aos jovens, sobretudo através de teste

munhos, relações em que não são apenas dois sexos se encontrando,
mas dois sopros, duas luminosidades, talvez assim a sexualidade

voltasse a ser um espaço sagrado.

Agora, tratemos de relações concretas. Se o nosso coração esti

ver na mão, o que vamos tocar terá para nós outra realidade. Se pu-
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sermos o coração na sexualidade, a relação será bem diferente. f
raro poder amar alguém inteiramente. Muitas vezes, o que amamos
no outro são pedacinhos escolhidos numa relação fragmentada.

O encontro de dois seres inteiros, tal como no poema de Rilkel4,

é um vir a ser que temos de criar, um futuro que temos de inventar.
Não se trata apenas de um macho e de uma fêmea se encontrando,

e sim de duas pessoas, de duas humanidades que se debruçam uma
sobre a outra e, com esse gesto de intimidade, encontram no outro

a sua própria identidade. Esse é um longo caminho.

Roberto Crema: Aprendi com o educador Moacir Gadotti, discípu
lo de Paulo Freire, um dito popular que conhecemos só pela meta

de: "Se ficar, o bicho pega; se correr, o bicho come; se juntar, o

bicho foge!" Essa sabedoria simples talvez possa lançar mais luz a
essa temática.

Não nos contaram esta última parte: "Se juntar, o bicho foge!"
f interessante refletirmos sobre esse ditado sob uma perspectiva

antropológica para desvelarmos a sabedoria que nele se inscreve.
Como sabemos, o oposto da paz não é o conflito; é a estagna

ção. Nesse sentido, a expressão ficar é verdadeiramente um sintoma
de normose. Na geração de nossos pais, quando se ia para cama com

alguém, era para sempre. Hoje, a tendência é o oposto: namorar e ir

para cama tornou-se um mero ficar, um consumir o corpo do outro
de forma banal, quase impessoal.

Amyr Klink, o navegador, nos diz que "o maior naufrágio é não

partir". E os antigos navegantes da Escola de Sagres já indicavam

que "nenhum vento é favorável para aquele que não sabe onde quer
chegar".

Se ficar estagnado, o bicho pega. Se correr desnorteado, sem uma
direção, sem um alvo, sem a clarificação do desejo, o bicho come.

Podemos compreender o bicho como a crise, a alienação, a falta de
orientação.

E o que é juntar? f a arte holística da integração. f a nossa

contribuição - da Unipaz e do Colégio Internacional dos Terapeutas
- para transcendermos a crise de fragmentação e dissociação que
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ameaça a própria perpetuação da família humana neste planeta

em processo de transição: juntar as nossas funções psíquicas, ra

zão e coração, sensação e intuição; desenvolver as mais reprimidas

e indiferenciadas, integrá-Ias e harmonizá-Ias, para alcançar o Self,

a inteligência da totalidade psíquica. Trata-se de desenvolver uma

inteligência integral pelo desbravamento deste vasto potencial psí

quico, a tarefa de uma alfabetização psíquica que tanta falta faz

nestes nossos tempos.

Onde aprendemos a amar? Onde aprendemos a existir? Onde

aprendemos a morrer? Krishnamurti insistia muito nos temas fun

damentais do amor e da morte. O amor e a morte se entrelaçam na

arte de viver o instante. São temas fundamentais que não constam

da pedagogia normótica, o que impede nossos jovens de aprender a

lição fundamental da escola holística da existência. É a prim:eira e

derradeira lição - a lição do amor. Quem aprendeu a amar, apren

deu também a morrer de forma delicada e gentil, como testemunha

Rabindranath Tagore1S na sua oração de despedida:

Recebi o meu chamado. Despedi-vos de mim, queridos irmãos! Incli

no-me diante de todos v6s e sigo o meu caminho.

Devolvo agora as chaves da minha porta e renuncio a qualquer direito

sobre a minha casa. Por último, s6 vos peço algumas palavras amáveis.

Fomos vizinhos por longo tempo, e eu recebi mais do que pude dar.

Agora se acendeu o dia, e a lamparina que iluminava o meu canto

escuro se apagou. Chegou a convocação, e estou pronto para a minha

jornada. [...]

Não me pergunteis o que estou levando comigo. Sigo a minha jornada

com as mãos vazias e o coração latejando de confiança ...

... e por ter aprendido as lições básicas da arte de existir, não ter

mais de retomar em função das pendências, das questões ignoradas

e inacabadas. Toca-me muito outro poema, de ]imenezI6, que tam

bém fala da leveza de poder partir, em paz e definitivamente:

Eu não voltarei. E a noite

morna, serena, calada,
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adormecerá tudo, sob

sua lua solitária.

Meu corpo estará ausente,

e pela janela alta
entrará a brisa fresca

a perguntar por minha alma.

Ignoro se alguém me aguarda

de ausência tão prolongada,

ou beija a minha lembrança

entre carícias e lágrimas.

Mas haverá estrelas, flores

e SUSpiroSe esperanças,
e amor nas alamedas,

sob a sombra das ramagens.

E tocará esse piano

como nesta noite plácida,

não havendo quem o escute,

a pensar nesta varanda.

É uma lástima constatar que não há escola para as mais impor

tantes e autênticas questões existenciais. Pela referida kali yuga, na

idade consciencial que estam os em vias de transcender, confio, há o

predomínio do ego, que é a fonte de todos os problemas contempo

râneos. A pedagogia normótica nos encerra no sistema fechado do

domínio egóico.

Talvez nós tenhamos que escrever um kama sutra transdisciplinar,

uma abordagem holística da arte de bem amar! O ser humano é um

microcosmo. Quando duas pessoas se encontram, são dois universos

que se enlaçam e se fecundam - muito além do ficar, da impotência

para a intimidade, do dom-juanismo, de uma deflexão - resistência

ao contato pelo não-aprofundamento - estéril e superficial.
A cultura normótica nos ensina esse trânsito relacional de su

perfície, o fracasso da intimidade e da transparência relacional como
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sinais de verdadeira saúde na comunicação. As pessoas realmente

saudáveis são aquelas que são capazes de intimidade, de amar e de se
doar. Se o ser humano é um espaço de encontro de todos os reinos,

o amor integral é o encontro dos reinos mineral, vegetal e animal.
Também é o encontro de dois reinos angelicais, um encontro de
devas, uma hierofania total, de deuses e deusas, no leito nupcial do

coração humano.
E onde nos prepararmos para essa possibilidade, para a comu

nhão de raÍzes e asas, de duas inteirezas, de dois mistérios, arte de

encontro e aliança?
A Formação Holística de Jovens e a Formação de Jovens Líderes

da Unipaz são espaços férteis para esseaprendizado. Tenho sido teste
munha - como professor e pai de três filhos que passaram por esse

processo - da transformação de dezenas de jovens que se engajaram
nessas boas trilhas, iniciações à existência adulta. Eles estão ávidos

por essa educação integral que focaliza a dimensão da alma, da cons
ciência, do pessoal e do transpessoal, dos estados de consciência, da

questão vocacional, da convergência entre a ciência contemporânea e
os caminhos milenares do despertar evolutivo.

É tocante constatar que os grupos de jovens criam uma cultura

tribal, consciente e responsável, uma rede de apoio e de cuidado eco

lógico que subsiste mesmo quando as formações findam. É uma ex
periência que precisa ser multiplicada, pois trata-se da geração que

precisa de todos os instrumentos da travessia, da inteligência integral
e dos dons especiais da espécie para a tarefa global de reconstrução.

O fenômeno do ficar talvezfaça parte de uma normose relacional

mais ampla, de uma pedagogia que sabota a dimensão anÍmica e do
coração, que castra as asas dos alunos para os vôos mais altaneiros,

que modela um tipo de competitividade e de reducionismo a um
mero fator instrucional, com métodos de padronização, de compa

ração e de banalização. É uma pena que não se levantem protestos
dos pais e responsáveis por uma educação mais nobre e humana. Só
fazemos greves por questões menores. Estou aguardando uma greve
autêntica, com reivindicações ousadas e urgentes: "Queremos nos

sos filhos alfabetizados psiquicamente! Queremos alma nas escolas!
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Queremos consciência e ética nos bancos escolares! Queremos que
nossos filhos aprendam a amar nas escolas e nas universidades!"

Essa é uma questão muito relevante, que pede por um apro
fundamento: um kama sutra integral, para que dois seres huma
nos possam se encontrar como dois universos que se abraçam, co
mo duas humanidades inteiras que se enlaçam, dois seres alados
aliados, duas divindades conciliadas. Amém.

Pierre WeiL·Só quero acrescentar algo de que me lembrei com relação
à normose sexual e complementando o que disse Roberto. Há duas

fases nessa normose sexual, ao menos aqui no Brasil.A primeira, foi o
corte entre a freqüência às prostitutas e o namoro no portão. Agora,

as prostitutas foram substituídas pelo ficar, e o namoro de portão
pelo namoro. Permanece a responsabilidade da escolha. A afirmação

que farei poderá parecer, para muitos, um tanto chocante. Creio que
ela corresponde a algum aspecto da realidade. Vou explicar melhor.

Os rapazes estão acostumados a usar o sexo para descarregar a
tensão. Antes, essa descarga era feita pagando-se uma prostituta.
Hoje, com a liberação sexual, a prostituição caiu de moda e todo o
mundo pode ficar à vontade. Esseficar constitui uma normose atual

que é pouco saudável e é patogênica sob os diversos ângulos refleti

dos anteriormente. É nesse sentido que afirmo que o ato de ficar

pode ser um substituto da prostituta de outrora. Nos dois processos
normóticos os jovens iniciam-se na sexualidade separando a dimen

são sexual da dimensão afetiva, do coração. É uma simples descarga
de tensão libidinal.

As moças, por sua vez, devido à masculinização promovida pelo

movimento do feminismo, imitam os rapazes nesseficar desconec
tado. Isso para não dizer que muitas delas, visando à sua própria
descarga sexual, já chegam a contratar rapazes para isso.

lean- Yves Leloup: A propósito do kama sutra, lembro-me de um

amigo que encontrou uma edição não expurgada dessa obra. Ele

ficou excitadÍssimo com a descoberta da nova versão. Imaginou que
encontraria novas posições, novas atitudes e posturas sexuais. En-
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tretanto, era justamente a versão da qual não tinham sido tiradas

todas as orações!

Num futuro kama sutra, talvez seja bom lembrar que nossas

camas também são nossos tapetes de orações. E isso muda a oração
e também o amor.

No seu Evangelho, Felipe declara que o único lugar em que se

ora verdadeiramente em Jerusalém é no quarto nupcial, que é o

Santo dos Santos, o mais sagrado de todos os espaços.

2. Sobre o amor por si e pelos outros

Qual é o limite entre o amor-próprio e a misericórdia e o perdão?

Tean-Yves Leloup: Onde começa, em meus pulmões, meu sopro e

onde começa o Sopro da Vida? Será que posso dizer: esse é o meu

sopro e aquele é o sopro que anima o Universo? Onde começo, onde
termino?

Onde termina o amor-próprio começa o amor pelo outro. Pen

so no que dizia o Dalai Lama: ''Amar os outros é uma maneira es

pecial de amar a si mesmo." Quando estamos nesse clima de amor e

de respeito, estamos em boa saúde. O amor pelo outro e o amor por

si mesmo não estão separados. É como uma flor. Ela pode ser um

botão e também pode se abrir.

O que importa é a abertura do coração. Antes de amarmos nosso

inimigo - que foi o pedido feito a Jonas - talvez possamos começar a

amar as plantas do jardim. Pode ser difícil amar o vizinho, mas, se

abrirmos o coração para uma planta, para um animal, o coração co

meçará a se abrir. Talvez, então, possamos nos encontrar com o vizi

nho. E, através do amor aos amigos e ao próximo, o coração talvez se

abra ainda mais. Então podemos começar a amar e a aceitar as pes

soas que antes não suportávamos. Essa é uma boa maneira de se ave

riguar a qualidade dos sentimentos nas relações interpessoais.

Será que o amor que sentimos uns pelos outros nos fecha e nos

encerra em nós mesmos? Ou será que é graças a esse amor que nos

tornamos pessoas mais capazes de amar todos os outros seres?
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Assim, afirmo que não podemos opor o amor que temos por

nós mesmos ao amor que sentimos pelos outros e por todos os se

res, até mesmo pelos inimigos. É o mesmo amor, a mesma semente,

que brota e floresce plenamente.

3. Sobre uma pedagogia iniciática

Roberto, vocêpoderia falar um pouco mais sobre a pedagogia iniciática?

já existe bibliografia sistematizada a respeito? Que Deus o abençoe mais
ainda!

Roberto Crema: Essa é uma abordagem muito vasta sobre a qual

estou escrevendo um livro a partir do discurso que fiz no V Congresso

Holístico Pan-Americano, em Florianópolis, e no 111 Rencontres

Internationales Science & Conscience, em Estrasburgo, sobre Pe

dagogia Iniciática - Educar para Ser.

Restrinjo-me, agora, a fazer uma breve reflexão de base. As últi

mas declarações da Unesco sobre transdisciplinaridade, sobretudo

aquela derivada do Congresso de Locamo, que integra o documen

to de Jacques Dellors, insistem nos quatro fundamentos de uma

nova educação transdisciplinar: educar para conhecer, educar para

fazer, educar para conviver e educar para ser.

A educação convencional, refletindo um paradigma materialis

ta do racionalismo positivista, dedica-se apenas, de forma fragmen

tada, aos dois primeiros pilares: educar para conhecer e educar para

fazer. Educar para conviver e educar para ser representam todo um

universo a ser desvelado e conquistado com ousadia e premência,

por ser uma lacuna presente no cerne da crise contemporânea.

Uma educação exclusivamente disciplinar, centrada na especia

lização, tem demonstrado sua precariedade e insuficiência. Nenhu

ma visão especializada pode responder, de maneira inteligente, aos

desafios atuais, que são globais. As funções do especialista e do gene

ralista serão cada vez mais relegadas aos computadores. Mais do que

nunca, necessitamos desenvolver a inteligência integral, a mais no-
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bre herança do potencial de nossa espécie. Como afirma BasarJb
Nicolescu, transdisciplinaridade é o que está entre, através e além

das disciplinas.

Trata-se de facilitar um aprender a aprender. Diante do acúmulo,
numa curva exponencial das informações provenientes de nove mil

disciplinas que continuam a se proliferar, o grande desafio é o dis
cernimento. Precisamos de uma escola do olhar e da escuta que faci

lite a compreensão de si e do mundo, em processo de transforma
ção intensa e contínua. Uma contradição grave do nosso momento
histórico é que conhecemos cada vez mais e compreendemos cada
vez menos ...

Outra questão importante é superar um aprendizado do fazer

mecanicista e alienado, desconectado do todo. Ver e pensar global
mente para agir local, e não loucamente! Quando compreendemos o
sentido de nossas ações, somos capazesde nos orientar de forma sábia
e saudável, mesmo em tempos críticos de desalentos e desabamentos.

Quando se trata de aprender a conviver, tocamos num ponto
em que o fracasso da educação convencional é muito evidente. Se

no século XX vivenciamos os horrores de duas guerras mundiais e
outras três centenas de guerras menores e se começamos o novo sé
culo e milênio com a face do terror, no embate cego entre terroristas

e imperialistas, a pergunta que não pode calar é: O que temos apren
dido, afinal?

Para aprendermos a conviver, necessitamos de uma alfabetização

psíquica. Na educação normótica, alguém pode chegar a ser um dou
tor ou pós-doutor e seguir sendo um analfabeto emocional, um bár
baro da vida da alma.

Às vezes gosto de imaginar que estamos sendo visitados por um
Heráclito ou por um Lao Tse, por exemplo. Eles certamente ficariam

fascinados com os computadores e com as naves espaciais, com a
nossa tecnologia de ponta. Agora, tentemos imaginá-Ios observan

do-nos em nossas convivências diárias, podendo penetrar em nós,

entre nós, entre as nações ... Certamente chorariam de decepção!
Avançamos, de forma extraordinária, do ponto de vista técnico e

científico. Do ponto de vista subjetivo, entretanto, praticamente
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não progredimos nada. A escalada de violência global é um sintoma
do declínio de uma civilização desalmada e desamada.

A alfabetização psíquica implica o processo de desenvolvimen

to de inteligência emocional, onírica e relaciona!' Do ponto de vista
das funções psíquicas, necessitamos desenvolver, de forma integra
da e harmoniosa, a inteligência racional, a sentimental, a sensorial e
a intuiciona!.

A razão relaciona-se com o elemento ar e com o pilar do conheci

mento. A sensação liga-se ao elemento terra e ao pilar do fazer. Essas

são as funções do princípio masculino, enfatizadas nos últimos sécu
los em função dos paradigmas científico, racional e empírico.

O coração relaciona-se com o elemento água e com o pilar do

conviver: "viver com'. E a intuição liga-seao elemento fogo e ao pilar
do Ser. Essas são as funções ligadas ao princípio feminino, que pre

cisam ser resgatadas com urgência e vigor. Esse é o grande horizonte
da alma a ser desbravado como uma das conquistas mais importan
tes do século XXI.

Um desafio ainda mais colossal é o educar para Ser. Nesse caso,

necessitamos de uma alfabetização noética, de uma Escola de Cons
ciência. É nesse sentido que proponho uma educação inicidtica, que
ensine o ser humano a se tornar plenamente humano; que facilite o

aprendiz a penetrar numa trilha de individuação, com a facilitação
das legítimas tradições sapienciais destinadas ao pleno despertar
do Ser.

Trata-se do resgate de uma educação perene, das antigas e mile
nares escolas de sabedoria, de tecnologia de transmutação conscien

cial que podem, com consistência e elegância, ser inseridas nos cur
rículos de uma educação integral, a exemplo da ioga, da meditação
budista, da contemplação cristã, das meditações ativas do tai chi

chuan e do aikido, do taoísmo, das artes xamanísticas, entre outras.

Essa é uma metodologia que denominamos holoprdxis e que está

presente em nossos programas da Unipaz e do Colégio Internacio
nal dos Terapeutas.

Um capítulo central dessa pedagogia iniciática é a vocação. Con
fio que o conceito vocacional nos ajudará a transcender o enfoque da
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especialização, conservando o seu aspecto positivo e necessário que
aponta para o desejo mais profundo e permanente que habita o cora
ção de cada ser humano: o desejo de realizar o seu potencial, de tor
nar-se o que realmente é; de fincar raízes no solo fértil dos talentos

que o Mistério nos confiou, juntando a seiva que possa remeter nossa
consciência para o alto, de modo a conciliar a visão da altitude com a

visão da profundidade. O saber e o ser encontram-se para ofertar
uma obra-prima à humanidade e ao Universo; um canto novo, um

poema original, a beleza da essência transparecendo na existência.

Dessa forma, a escola adquire a qualidade de um templo, onde os

valores fundamentais da espécie podem ser cultivados, sob a perspec
tiva de uma espiritualidade transreligiosa, fundamentada no amor,
no cuidado, na fraternidade e na solidariedade. Então, nos encontra

remos com o velho Confúcio, que já apontava nessa direção essencial

há 2600 anos. Concluo com esta sua bela canção de realização, que
vale por um tratado de pedagogia centrada na inteireza:

Aos 15 anos, orientei meu coração para aprender.

Aos 30, plantei meus pés firmemente no chão.

Aos 40, não mais sofria de perplexidade.

Aos 50, eu sabia quais eram os preceitos do céu.
Aos 60, eu os ouvia com o ouvido dócil.

Aos 70, eu podia seguir as indicações do meu próprio coração

porque o que eu desejavanão mais excedia as fronteiras da justiça.

Uma mensagem convergente para a que ouvi de Jean-YvesLeloup
quando falou sobre os Terapeutas de Alexandria: "Você troca de rou

pa em dois minutos. Leva-se uma existência inteira para trocar de
coração."

4. Sobre a matriz do silêncio

Rob~rto, gostaria d~ saber, exatammt~, o qu~ são o falar e o pensar
corretos,uma vez qu~ tudo é relativo.

176

Roberto Crema: Inclusive essa afirmação, certamente.

Estou compreendendo que a pergunta se refere a duas virtudes

apontadas por Buda, na sua proposta de um caminho óctuplo, o
caminho do meio: o falar e o pensar corretos.

Pensar corretamente talvez tenha a ver com silenciar, com a arte

da pausa. e. a bênção da pausa que nos torna livres, como indica

Rollo May. Uma qualidade de consciência, de liberdade e de res
ponsabilidade decorre da pausa entre nossos pensamentos, entre
nossas palavras e entre nossas ações.

"Deus é um grande intervalo", afirmava Fernando Pessoa. Se
formos capazes de pausa, de uma pausa mental, se formos capazes
de silêncio interior, certamente o pensar será correto, o falar será

construtivo. O silêncio é a mãe de todo pensamento justo, de toda
palavra sábia, de toda ação correta.

Essa é a função apofdtica - o caminho de negação e de esvazia

mento - de uma pedagogia iniciática. Muito mais importante que
aprender a acumular novos conhecimentos e novas formas de saber
fazer, é aprender a arte de nos esvaziar do conhecido, do passado,

para nos renovar na escuta do instante. "Sê vazio, eis tudo", concla
mava Chuang Tzu.

e. à medida que você se retira do caminho que estará dando

passagem para uma inteligência mais vasta que sua razão e para um
amor mais amplo do que seu coração é capaz. Essa é a lição do
bambu que, por ser oco, torna-se flauta.

Quando você é capaz de se esvaziar do ontem e do amanhã, as

forças curativas da natureza atuarão e a canção do Ser poderá se ex
pressar através de você. Sendo o ego constituído de passado, apenas
a esfera do Self, um ponto zero, uma vacuidade fértil, poderá orien

tar seus pensamentos, palavras e atitudes.

Portanto, talvez essa questão aponte para o ápice, para o aspecto

mais sagrado e valioso de uma educação para Ser.Em prim~iro lugar,
trata-se de facilitar a formação de um bom ego, bem enraizado na
matéria e na sociedade. Nunca é demais relembrar um dito dos sábios

do deserto: "Antes de procurar Deus, amarre primeiro o seu camelo!"
A tarefa seguinte será facilitar, em algum momento oportuno, que a
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pessoa seja capaz de ir além do ego, capaz de um auto-esvaziamento,

de um egocldio indispensável para sermos portadores da chama do Self,
o Mestre interior.

Lembro-me de uma sábia afirmação de Leonardo Boffll: "A res

surreição é a total resposta de Deus ao total esvaziamento de Jesus."
Quando esvaziamos nossa mente, nossos cálices transbordam ...

Basta rezar com Fernando Pessoa:"Deus, por favor, livrai-me de

mim." Ou com Mestre Eckhart: "Deus, pelo amor de Deus, livrai
me de Deus!"

Quando você conseguir se livrar de si mesmo e de todas as repre
sentações de Deus, então terá entrado na maravilha da dança do ser.

Restará a bênção da dança quando não houver mais o dançarino.

5. Sobre transmutar mensagem de guerra em canção de paz

Hoje de manhã, numa caminhada pelo belissimo campus da Unipaz,

uma colega contou que percebeu, durante a Copa do Mundo, que a

maioria dos hinos nacionais falava em matar para deftnder a pdtria.

Isso me fez pensar, durante a fala de Pierre, na normose da defesa da

pdtria. Gostaria que você comentasse isso.

Pierre WeiL· Há uns vinte anos, quando saí do meu retiro de três anos
com os tibetanos, juntamente com alguns amigos percorri o sul da
França, pela região de Provence, onde estava também Jean-Yves.Atra
vessando os vilarejos, fiquei horrorizado quando notei que em suas

praças só havia, além da igreja, um monumento aos mortos. Esses
monumentos exaltavam os heróis locais que haviam morri do em de

fesa da pátria. Na maioria das vezes havia a estátua de um soldado
com uma baioneta, imprimindo na mente dos pequenos franceses a
continuação da violência e da guerra.

Quando levei minha filha, uma brasileira de 14 anos, para visi

tar a França pela primeira vez, ao chegarmos a Paris, a primeira coisa
que fiz foi levá-Ia ao túmulo de Napoleão. Com orgulho, apontei

para o monumento e disse: "Ele foi o grande imperador francês!" Ela
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então perguntou: "O que é isso aí?" Ao que respondi: "La Grand
Waterloo: são nossas vitórias!..." Quando disse a palavra vitórias,

tomei consciência de que eu estava transmitindo a minha cultura

de guerra para a mente de minha filha que, sendo brasileira, feliz
mente não possuía a intensidade dessa normose.

O segundo monumento que visitamos foi o Arco do Triunfo,

construído por Napoleão e onde está a "Marselhesà'. Então, pensei
com os meus botões: "Meu Deus!",porque me lembrei da "Marselhesa"

e de sua mensagem violenta. A consciência dessa contradição levou
me a compor uma nova "Marselhesà', dentro do carro mesmo, quan
do fazia o percurso pela França ao lado de meus amigos.

Eu só vou cantar o refrão original: Qu' un sang impur abreuve nos

sillons!' Buscando realizar uma reparação, na nova "Marselhesa" es
crevi o seguinte refrão:

Vivons Ia liberté,
dans Ia fraternité.

Chantons, dançons!
D'un seul élan,
vibrons à l'unisson.··

Essa nova letra da "Marselhesa" foi cantada por Robert Muller,
o chanceler da Escola da Paz das Nações Unidas, na Costa Rica. Foi
cantada na ONU, em Nova York, e publicada no jornal francês

L 'Express. E agora começa a ser divulgada em algumas escolas fran
cesas. Enviei o texto para o presidente da República, Jacques Chirac,
sugerindo substituir o texto original por este, criado numa consciên
cia de paz e de não-violência. Ele respondeu que a idéia era muito
boa, que o texto era muito bonito, mas que era preciso respeitar a
tradição histórica da "Marselhesa". E ponto final.

Mas a canção está realizando o seu caminho.

• Em português: "Que o sangue impuro embeba nossos arados!"

., Em português: "Vivamos a liberdade / na fraternidade. / Cantemos, dan
cemos! Num só impulso, vibremos em comunhão."
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6. Sobre a mulher trabalhar fora e o homem no lar

Na passagem da normose à plenitude, sigamos a trilha; nada real existe,

nada irreal pode ser ameaçado. Nisso está a paz de Deus. É irresistivel a

vontade de compartilhar. Historicamente nós, mulheres, fomos achata

das pelos homens, escondendo-nos da invejosa e medrosa crueldade mas

culina. Por isso talvez fosse interessante dizer que o resgate do amor ou o

respeito às diftrenças, mais que uma responsabilidade feminina, é tam
bém um dever masculino.

Porfavor, um pedido: não nosprenda outra vez, mais uma, ao único

compromisso de educar nossosfilhos. Queremos ser pesquisadoras, cien

tistas, tanto quanto os homens. E os homens precisam ser educadores de

seus filhos tanto quanto as mulheres. Só estou aqui porque meu marido

está atento às nossas crianças em casa.

Pierre Weil: Em primeiro lugar, continuo convencido de que o foco,

o ponto de irradiação do amor, encontra-se na mulher. Encontra-se,

também, no feminino, que existe tanto na mulher quanto no homem.
Esse homem que está em casacuidando dos filhos,enquanto sua mulher

está aqui, está, na realidade, expressando o seu lado feminino.

Entretanto, transformar, pedir ao homem que ame por dever,
isso não! Porque seria perpetuar a má interpretação de um dos dez
mandamentos: "Tu amarás." Não se pode amar por dever. Nós ama

mos na espontaneidade do nosso coração.
Há muita diferença entre a mãe que se joga debaixo de um carro

para salvar o filho, num puro impulso do coração, por amor, e aquela

que vai consultar os' mandamentos de Moisés para saber o que deve
fazer!...

Para a antiga interpretação judaico-cristã, amar era um dever.

Creio que Jesus restabeleceu o equilíbrio. Jean-Yves sempre diz que

o mandamento de amar não se refere a dever, mas a esperança: "Um
dia, tu amarás ..." Isso muda tudo.

Quanto à questão de a mulher trabalhar fora do lar e o homem

no lar, não creio que seja uma solução, porque inverteria completa
mente as funções naturais. Considero-me um homem que desenvol-
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veLl o princípio feminino às últimas conseqüências: adoro flores,

adoro música, sou muito terno. E ainda não consigo trocar fraldas,
enfiar o nariz no cocô e dizer: "Ai, que bom!"

A mulher tem isso dentro dela, o seu instinto de maternidade.

O homem não pode nutrir a criança com seu leite, naturalmente.

Então, não forcemos a natureza.
Há toda uma questão evolutiva pela qual passa o casal. No meu

livro, Ofim da guerra dos sexos, faço uma distinção entre as sete fases

de evolução do casal, desde a matricial e romântica, passando pela

patriarcal. A terceira fase, a conflitiva, corresponde à libertação da
mulher e é quando 80% dos casaisse divorciam. Em seguida, temos a

quarta fase, a do casal esclarecido: o casal procura ler sobre o amor,
esclarecer-se, freqüentar a Formação Holística de Base e outras vias

evolutivas, buscando transcender o conflito. Na quinta fase, quando a
mulher encontrou o equilíbrio da sua bipolaridade e lidera o processo
do casal, o homem abandona o machismo e entra em crise de identi

dade masculina. Cabe à mulher facilitar o aprendizado masculino da

firmeza e da ternura. Na sexta fase, a do casal andrógino, chega-se ao
equilíbrio entre o masculino e o feminino no interior do casal. A séti
ma é uma fase transpessoal, dificilmente alcançada nos dias de hoje: o
casal iluminado coloca-se inteiramente a serviço de todos os seres hu
manos. É a transcendência total da normose do casal.

Então, como resultado dessa evolução, o homem é capaz de ficar
em casa cuidando dos filhos. A mulher é capaz de trabalhar fora. No
entanto, pergunto-me até que ponto um dos fatores do aumento da
violência não decorre do fato de contra a vontade, só por motivos

econômicos, milhões de mulheres se afastarem do lar para trabalhar
fora. Será que não há um sentimento de revolta e de abandono em

milhões de crianças, hoje jovens, que podem apresentar problemas
decorrentes dessa realidade normótica?

7. Expressando gratidão

É irresistivel a vontade de compartilhar minha alegria e emoção de es

tar aqui hoje, ao lado de todos vods e, em especial, de Roberto Crema,
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Piare Weill e Jean- Yves, que me encorajaram a mergulhar na escuri

dão e a acreditar que havia luz no fim do túnel. Hd quatro anos fUi

batizada na cachoeira desta Unipaz, por Jean- Yves e Roberto. Um dos

medos que tive de enfrentar fOi o de tirar a peruca na frente de todos,

expondo minha cabeça calva e assumindo que tinha um câncer.

Essa experi~ncia fOi muito significativa para mim. O brilho, a luz

que senti nos olhos amorosos e acolhedores dos dois me acompanhou e

iluminou o meu caminho nos momentos mais difíceis do tratamento e

das minhas transformações pessoais, no caminho da saúde em direção à

plenitude.

Hoje, posso dizer que vivo muito intensamente cada momento, cada

dia, cada ano. Não posso perder a oportunidade de agradecer a fé e a

coragem de todos os que buscam e generosamente emanam sua própria
luz.

De coração, agradeço.

Ana Mdrcia
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CAPÍTULO IV

N ormose religiosa e a terapia do amor

1. Cuidar do que nos cuida

(Jean- Yves Le1oup)

Num primeiro momento, falar das terapias das religiões pode

parecer estranho. Corno é possível curar ou tratar daquilo que, nor

malmente, deveria nos curar? Porque a primeira função das religiões

é cuidar dos seres humanos, dos animais, da natureza, religando-os

à sua fonte, ao princípio criador.

Acontece, às vezes, que o médico adoece, o psiquiatra enlouque

ce, o teólogo perde a fé. Nesse momento, o que eles fazem pode se

tornar pengoso.

O que é necessário tratar e curar não são as religiões, mas aque

les que, às vezes, as utilizam e deturpam a serviço do próprio narci-
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sismo e da vontade de poder. Vocês conhecem o provérbio chinês:
"O instrumento justo nas mãos do homem injusto tem efeitos in

justos." É a nossa maneira de interpretar as escrituras, de utilizar a
religião, que pode ser justa ou injusta.

As flores dão o pólen e com ele a abelha faz o mel, e o zangão, o
veneno. Com as escrituras, com as revelações com as quais fomos
brindados, podemos fazer mel ou veneno.

As religiões foram instituídas para que tenhamos vida, e vida
em abundância. Não somente esta vida mortal, mas sobretudo a

vida verdadeira, a vida eterna. É pena que, às vezes, elas acabem
tornando-se sementes de morte, de distúrbios, de guerras. Infeliz
mente é aquilo a que estamos assistindo hoje. Em nome de Deus,
há seres humanos que se dilaceram, matam-se inocentes, despre
zam-se e excluem-se os que oram e crêem de maneira diferente.

Ocorre, então, uma doença, uma perversão das religiões, que se
tornam diabólicas, ou seja, dividem e misturam em vez de diferen-. .
Clar e umr.

Mente estagnada e mãos fechadas

O que podemos fazer? Primeiro, buscar a causa de tudo isso.
E novamente, a causa do sofrimento, nesse domínio como nos ou

tros, é a ignorância. Há outras causas, mas gostaria de apontar para
a ignorância de si e do outro; para preconceitos e pressupostos

sobre o ser humano. Essa ignorância traz em si a idolatria, que é
um ponto de vista particular e uma representação única e exclusi
va de Deus. É quando a representação de Deus é confundida com o

próprio Deus. Às vezes, combatemo-nos e matamo-nos por meras
idéias e palavras. Alguém pode usar a Bíblia para bater na cabeça do

vizinho, mas sempre fechada!' .. Quando a Bíblia está aberta, o que
vemos é um convite para abrir o coração à presença, à alteridade do
outro.

Às vezes, fazemos de nossos textos sagrados punhos fechados.
Quando tenho o punho cerrado, não posso mais receber nem dar:
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só posso martelar. Essa ignorância, essa idolatria, vai resultar em
desprezo, em desprezo pelo outro, que pode chegar ao fanatismo e
à violência de querer suprimir a opinião diferente, de reduzir o ou
tro à mesmice, de reduzir o pensamento do outro ao próprio pensa

mento, de reduzi-Io ao próprio ego, que é tomado como único,
absoluto.

Assim, o primeiro passo para sair do fanatismo é nos interro

garmos sobre as pessoas que nos transmitem uma palavra sobre o
Absoluto. Tudo o que sabemos de Deus é sempre através de um

ser humano. Tudo o que sabemos do Absoluto é sempre através de
um ser relativo. Só temos opiniões relativas sobre o Absoluto e,

dessas opiniões relativas, às vezes fazemos um Absoluto - aí está a
fonte dos conflitos.

o relativo e o Absoluto

Saber e reconhecer que o nosso ponto de vista sobre o Absoluto é

relativo nos permitirá ouvir o outro, que também tem um ponto de
vista relativo. E esse outro ponto de vista, essa outra religião, essa

outra prática não existe para ameaçar o meu ponto de vista, mas para

completá-Io, enriquecê-Ia. Isto é um sinal de maturidade: não mais
considerar o diferente como oposto, mas como complementar.

Cada religião nos diz alguma coisa sobre o Absoluto. É a verdade,
mas não toda. Jesus jamais disse: "Eu tenho a verdade." A verdade não

é algo que possufmos, não é algo que podemos ter. A verdade jamais

será possuída. Deus jamais será possuído. O que Jesus disse foi: "Eu
sou a verdade." E vocês se lembram de que esse "Eu sou a verdade"

pode ser traduzido por "Eu estou desperto", porque a palavra grega
alethea significa "sair da letargia".

Então, não se trata de possuir a verdade, mas de ser verdadeiro.
Isso é muito mais interessante. Entre duas pessoas que pretendem

possuir a verdade haverá guerra. Entre duas pessoas que são verda
deiras haverá um intercâmbio, uma partilha em termos de sinceri

dade e de profundidade.
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A origem das escrituras

Quando nos interrogamos, do ponto de vista mais científico,

sobre o nascimento das religiões e onde surgiram as escrituras sa

gradas, a Bíblia, o Alcorão, constatamos que, na origem, há sem

pre um ser humano. E que esse ser humano tem um inconsciente

pessoal, um inconsciente familiar, um inconsciente coletivo, entre

outros. A mensagem percorre todos esses inconscientes, podendo
receber influência e encerrar uma impressão de cada um.

Quando no islamismo, por exemplo, se afirma que Maomé

era virgem, que sua consciência era incontaminada, um puro canal
de Deus, podemos refletir um pouco mais e constatar que, se há

uma linguagem, há também uma cultura, uma civilização. Assim,

a palavra que é transmitida a Maomé passa pelo seu inconsciente.

Isso é algo muito difícil para certos fanáticos aceitarem, por

que o que está escrito é considerado a palavra direta de Deus - o que

pode levantar alguns problemas. Quando o Alcorão diz que o ho

mem pode bater em sua mulher, trancá-Ia num armário, será real

mente Deus que está dizendo isso ou é o inconsciente do homem

de uma certa época, de uma certa civilização? Propor essa questão
não é blasfemar, não é questionar a inspiração divina dos profetas;

é lembrar que a inspiração divina passa pelos limites da humanida
de e, por conseguinte, trata-se de colocar esses limites no seu devi

do lugar.

Aprofundando nossa reflexão, esta é a nossa questão: De onde
vêm as palavras das escrituras, palavras que são a fonte das reli

giões?

Uma cartografia da inteireza

Proponho uma cartografia, que alguns de vocês já conhecem e

pode ser encontrada também no livro de Roberto Crema, Antigos e

novos terapeutas; abordagem transdisciplinar em terapia.
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1. Persona

2. Inconsciente pessoal
3. Inconsciente familiar
4. Inconsciente simbiótico
5. Inconsciente coletivo
6. Inconsciente cósmioo

7. Inconsciente angelical
a.Self
9. Criador, o Principio

10. O ABERTO

Primeiro, temos o nível da persona. Per-sona quer dizer "através

do qual passa o som". É o nível do eu. É o que posso adquirir nas
leituras. É a palavra do homem racional, a partir da qual posso cons
truir minha própria religião, através de minhas reflexões.

Em seguida, há uma palavra que vem do meu inconsciente. O

inconsciente pessoal, ao qual estou condicionado pela minha infân
cia. Às vezes há coisas que digo que pertencem à minha história

passada, e minha palavra é habitada por esse inconsciente.

Aprofundando um pouco mais, encontramos o inconsciente fa

miliar. O que fala através de mim não é só o que conheço e aprendi,
não é o resultado de minha pequena infância, mas são todas essas

memórias transgeracionais. Aqui, pode existir uma palavra que sur
ge em mim, que vem de meus ancestrais. A religião, para alguns, é
conectar-se com a sabedoria desses ancestrais. Entretanto, essas in

fluências nem sempre são benéficas. Às vezes existem fantasmas

destrutivos: posso ser possuído pelos espíritos de minha própria fa
mília. Temos de estar conscientes desse inconsciente familiar.

Indo mais fundo, há o inconsciente que nos põe em contato
com os mortos. Roberto chamou esse inconsciente de simbiótico.

Creio que seja uma expressão melhor do que inconsciente parasita, o
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nome que demos em nossas obras anteriores. Nem sempre somos

parasitados pelos mortos que, às vezes, falam através de nós. A ques
tão é manter a própria identidade, não se deixar possuir por essas

vozes do inconsciente, pelas vozes do passado familiar, pela presen

ça dessas entidades que, às vezes, nos povoam, nos habitam. Se há

uma terapia nesse nível, podemos aprender a permanecer livres dian

te dessa realidade, de tudo o que tenderia a nos possuir.

Na possessão, há uma tendência a dirigir e a projetar sobre os

outros a violência que existe em nosso interior. Somos tentados por

um ponto de vista que pode ser mais amplo que o nosso e que vem

do exterior. E, porque essa realidade é percebida como espiritual,

temos muito respeito por ela. Entretanto, é possível fazer desse es

pírito um deus e isso, novamente, requer muito discernimento,

porque precisamos saber de onde vêm essas vozes que nos inspiram,

de que plano do ser.

Não existe possessão no que se refere a Deus. Deus é aquilo que
nos liberta. Por isso, utilizando o critério do discernimento, como

disse Jesus no Evangelho, "reconhece-se a árvore pelos seus frutos".

Precisamos nos perguntar se todas essas revelações que nos são fei

tas nos tornam mais inteligentes, mais amáveis, mais livres e, talvez,
mais humildes.

Há, ainda, um outro inconsciente a ser explorado. Aqui, já

estamos muito longe da antropologia de Freud. Há muitos outros

níveis do ser que precisamos reconhecer e esclarecer. É o inconscien

te coletivo, o lugar dos grandes arquétipos, das grandes imagens que

estruturam uma sociedade, uma civilização.

Muitas vezes, os profetas, os bons e os maus, nos falam através

desse inconsciente coletivo. Se ouvirmos Hitler, por exemplo, perce

beremos que há muita pobreza do ponto de vista do conteúdo. No

entanto, grandes massas o seguiram porque ele falava não à consciên

cia do povo, mas ao seu inconsciente coletivo. Ele despertou o orgu

lho do povo alemão, de uma raça que queria dominar as outras. Por

isso é importante conhecer as grandes imagens que povoam a mente

coletiva. Às vezes, a pessoa é manipulada ao reconhecer a si mesma

nas palavras de quem exprime o inconsciente coletivo. Ela pode per

der a consciência e ser arrastada pelo movimento da massa.
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Um exemplo atual é Saddam Hussein, que tocava muito no

inconsciente dos muçulmanos. Suas palavras não falavam à razão,
mas ao inconsciente coletivo. É muito difícil resistir a essas vozes.

Perceberemos que novamente o nome de Deus é usado. Os nazistas

traziam no cinto a inscrição "Deus está conosco". Em nome de
Deus são cometidos os crimes mais atrozes .

Mas que Deus? O Deus dos profetas? O Deus dos líderes políti
cos? Nesse caso, não tem nada a ver, realmente, com Deus. Tem a ver

com a vontade de poder de um homem que coincide com a vontade

de poder de um povo em particular, que será mais forte na medida

em que ele foi humilhado no passado. Trata-se, então, de um espírito

de vingança. É verdade que, atualmente, certos povos do Islã são opri

midos por outros e existe a reivindicação de poder. Mas isso não é

Deus. É a vontade de poder atuando no inconsciente coletivo.

Há ainda o inconsciente cósmico, que se volta para a palavra da

natureza. Há seres que falam como a árvore florida, como o canto

dos pássaros, e não têm uma mensagem particular para dar além do

que simplesmente são. O que aparece e o que desaparece. É a lin

guagem de Lao Tse; é a linguagem do poeta que se maravilha diante

do surgimento do mundo, que se maravilha de que haja alguma

coisa ao invés de nada e de que essa coisa possa desaparecer de um

momento para outro. Há grandes tradições espirituais que são como

um eco dessa palavra que emerge do cosmos, como a seiva da árvore

que sobe em direção à luz.

Também existe o inconsciente angelical. Novamente, há muito que

falar, porque existem diferentes níveis: o anjo guardião, os arcanjos,

os tronos, as potências, os querubins, os serafins - todos nos lem

bram que, assim como existem os intermediários entre o mundo hu

mano e o mundo mineral, vegetal ou animal, existem, entre o mundo
divino e humano, todos esses mundos intermediários.

Às vezes, acontece de nossa inteligência se unir a uma inteligên

cia maior. O anjo é o melhor do melhor de mim mesmo; em mo

mentos de clareza e compreensão, a minha palavra pode ser atraída

por esse plano angelical. Hoje em dia, há muitas mensagens vindas

dessas regiões intermediárias. Não se trata, de novo, de uma palavra
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absoluta, mas do eco do Absoluto. Cada anjo é eco e reflexo dessa

luz que é comunicada ao mundo humano.

Mas também existem os anjos sombrios. Podemos ser inspira

dos pelo que há de pior em nós. Há violências e desesperos que não

são humanos, que nos atravessam e nos fazem cometer o pior em

relação a nós mesmos e aos outros.

Finalmente, há o inconsciente proveniente do Ser, do Self, que

chamamos Imago Dei. É a palavra que vem do centro, que liga os

contrários entre si; a palavra que vem do arquétipo da síntese, que

faz a ligação entre o visível e o invisível, entre o tempo e a eternida

de. Em certas palavras de Cristo e de Buda percebemos a presença

desse arquétipo da síntese, que está sendo enunciado e nos convida
a reencontrar o centro.

Além disso, há ainda o criador do Self, a Origem, o Princípio de

tudo o que existe e que Jesus chama de Pai, a Fonte do Ser.

Ainda mais profundamente há o Aberto. Mestre Eckhart obser

vava que há uma grande diferença entre Deus e a deidade. A noção

do Criador nasce na criatura, que reconhece a sua Origem, conside

rando que a existência tenha uma causa e que a causa de toda pala

vra venha desse Criador. Quando se fala em deidade, fala-se da

Origem das origens, daquilo de que não se pode falar: é o Silêncio.

Aí entramos nas religiões místicas, onde não há mais nada para di

zer. Tudo o que podemos dizer nos parece tão relativo que é melhor

permanecermos no Silêncio.

o Incriado e os limites

Por conseguinte, podemos dizer que todas as palavras, todas as

escrituras e todas as religiões nascem dessa fonte Incriada. Para reen

contrar a pessoa nesse nível essencial, é preciso passar pelos níveis

anteriores do inconsciente. Todos podem imprimir algo em suas

palavras. Quando Deus nos fala, é o silêncio que vem nos reencon

trar. Outras vezes, é o inconsciente pessoal ou familiar. Assim, o

profeta pode também exprimir algo do seu inconsciente coletivo

com todos os arquétipos que o habitam.
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Trata-se, então, de reconhecer a fonte infinita, que está na origem

de todas as religiões; de reconhecer, também, os limites dentro dos

quais essa fonte infinita se instala. Se permanecermos nessa atitude de
abertura, estaremos livres de todas as formas de fanatismo. Seremos

capazes, na humildade, de acolher a palavra do outro e de não trans

formar nosso ponto de vista em normose, quer dizer, não torná-Io

um ponto de vista estagnado que pretenderá impor-se aos outros.

Partilhar o não-saber

A união entre as religiões não se faz somente a partir do que se

conhece. Nesse caso, a tendência seria cada um querer apropriar-se

da Origem. Esse apropriar-se de Deus conduz a jogos de domina

ção, porque o Deus dos judeus não é o Deus dos muçulmanos; um

vai querer impor-se ao outro. O que nos é lembrado pela visão do

Aberto é que não podemos nos apropriar da Origem.

Então, o que podemos compartilhar, mais do que nossos conhe

cimentos, é a nossa ignorância. Nessa ignorância partilhada podemos

nos ajudar uns aos outros a melhor nos conhecermos. E a conhecer

mos melhor o Ser que nosfaz ser. E que nos fez não para fazermos a

guerra, mas para aprendermos a nos conhecer e a nos amar.

2. Espiritualidade transreligiosa: a teia do amor
(Roberto Crema)

Agradeço ao Jean-Yves por nos lembrar, de forma tão lúcida, a

importância da douta ignorância, esse saber não saber, que pode nos

vincular aos laços de uma fraternidade da escuta, da partilha e da

sinergia. Os proprietários de supostas certezas, que fazem latifún

dios de suas verdades, são pessoas muito perigosas, nós bem o sabe

mos. Esvaziar-nos diante do Aberto, o arquétipo da Grande Mãe,

191



que se enéontra dentro de cada um de nós, é uma terapia essencial e
uma prevenção contra os perigos da doença do fundamentalismo.

Contemplar essa cartografia sempre evoca um poema de Fer
nando Pessoa:

Multipliquei-me, para me sentir.

Para me sentir, preciseisentir tudo.
Transbordei,não fiz senãoextravasar-me.

Despi-me, entreguei-me,
e há em cada canto da minha alma,
um altar a um deus diferente.

Esse amplo mapa tem a virtude de abrir as janelas das nossas

visões para todos os horizontes existenciais, onde devemos erguer
altares de respeito, de consciência e de responsabilidade. Neles, en

contramos a dimensão do Absoluto, a Essência, no próprio âmago
da relatividade da existência.

Mensageiros de um novo dia

É sincronicidade constatar que o arquétipo que está vibrando
nesta data, 6 de setembro, no mundo judaico-cristão, é o de Zacarias,

um grande profeta do Antigo Testamento que, ao lado de Isaías, é o
mais citado no Novo Testamento. Sua fulgurante mensagem fala
de um novo mundo, de um reino messiânico e santificado, anteci

pando um rei justo e triunfante que monta um burrinho - diferen
ciando-se dos que montam os cavalos de guerra. O que ele anuncia
é a paz e a beleza, o alimento do trigo para os jovens e o vinho doce

para as meninas, antecipando, simbolicamente, a Eucaristia que,
séculos depois, Cristo encarnaria.

Bons profetas, como Isaíase Zacarias, são os que se fazem porta
vozes fidedignos da própria vida. Esvaziados de si mesmos, abrem
passagem para que o Logos se expresseatravés de todas as ocorrências

entrelaçadas no grande Livro, onde a epopéia humana se desenvolve.
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O momento que atravessamos pede, de fato, uma terapia para
essa terrível normose do fundamentalismo religioso. Como disse
um líder, "fanática é a pessoa que nunca muda de idéia nem de

assunto ...••Além de ser uma chatice, é fonte do terror que tanto tem
ferido a humanidade, sobretudo nos tempos atuais.

É típico do movimento de transição paradigmática, quando tran

sitamos de um aprender a aprender já esgotado para outro inusitado,
a aparição de dois fenômenos, como foi muito bem descrito no livro

de Pierre Weil, Os mutantes. De um lado, temos o estagnante: aquele
que teme o desconhecido e se agarra às antigas verdades, resistindo ao
novo e combatendo, às vezes de forma violenta e retrógrada, a emer
gência de um novo saber para um novo existir. Do outro lado está o

mutante, aquele que se abre para a renovação e acolhe a manhã que
desponta, fazendo-se porta-voz do novo dia. É um telefone que toca,
trazendo-nos a notícia desse sintoma cruel que se expressa no Iraque,

no Afeganistão, no Oriente Médio, na fndia e no Paquistão ... E que,
sobretudo, transcorre no espaço interior, como insistiu Krishnamurti,

ao afirmar que as guerras são projeções maciças e ampliadas dos con
flitos que existem dentro de cada um de nós.

o movimento e a instituição

Lembro-me de uma reflexão, muito justa e muito sábia, de Leo
nardo Boff, sobre a dinâmica que existe entre o movimento e a ins

tituição. Toda religião surge do amor em movimento, de uma brisa
fresca de consciência plena, quando o ser humano, tocado pelo nu
minoso, aberto na dimensão noética de sua escuta, assume a função

do pontifex, do construtor de pontes, que interliga terra e céu e se

faz mensageiro do Totalmente Outro. Em seguida vem a institui
ção, que busca pôr ordem e estrutura nesse processo vivo da místi
ca. No início, as intenções eram muito boas: uma tentativa de se

preservar o Darma. No cristianismo, por exemplo, seus precursores
foram os mártires e, mais tarde, os anacoretas do deserto e habitan

tes dos mosteiros, que preservaram a cultura greco-romano-cristã
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dos vandalismos da época. Depois vieram outros menos heróicos,

mais apegados e esquecidos.
O ego é uma força temível que jamais deve ser subestimada.

Uma vez que o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe abso
lutamente, nós nos deparamos com esta grande contradição: a ins
tituição amarra o movimento, as hierarquias de dominação subme

tem e silenciam a própria inspiração. A vivência espontânea e cria
tiva do Paráclito acaba se degenerando em estruturas rígidas de do
minação egóica.

O poeta TT Catalão expressamuito bem essacontradição: "Deus

é grátis, o guru cobra ingresso". Apenas uma observação: é o falso

guru, naturalmente. O autêntico, como afirmava GrafDürckheim,
citado por Leloup, "é um bom posto de gasolina em que cada um se

abastece para seguir o seu próprio caminho", e não para ficar dando
voltas em torno da bomba ...

A renovação perene

Quando vigora a estrutura rígida, esclerosada e dominadora, a
qualquer momento feliz surge um novo canal do Absoluto abrindo
as portas para que o Sopro da Vida areje nossa existência. Assim

como fez Cristo na transição do judaísmo para o cristianismo e,
mais tarde, Francisco de Assis. Ou como fez Buda na passagem do
hinduísmo para o budismo. Como fez o próprio Krishnamurti no

século XX. Num discurso inesperado, que fez desabar a imponente
ordem criada em sua homenagem para o advento do suposto Mes
sias que ele encarnava, Krishnamurti afirmou que a verdade é uma

terra sem caminho, que ele não queria brincar de mestre e não acei
tava nenhum discípulo; que a verdade não pode ser organizada e
cada um tem que ser a sua própria luz.

f sempre o retorno dessa mensagem antiga, a mensagem de
Buda: cada um deve caminhar sobre os próprios pés; os budas ape
nas apontam o caminho! f também a mensagem de Cristo: o reino
está no interior de nós mesmos.
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A fonte do numinoso

A fonte de todas as religiões é, portanto, a experiência do sagra

do, do mysterium tremendum, que encerra maravilha e pavor. Rudolf
Ono denominou-a vivência numinosa. Mircea Eliade chamou a sua

manifestação de hierofania. f a vivência da sarça ardente do deser
to, da chama pentecostal, do fogo da kundalini.

Esse Mistério, que o cristianismo denomina Espírito Santo, é

tão próximo e ao mesmo tempo tão inacessível quanto o vento que
sopra na nossa pele e, como dizia Cristo, ninguém sabe de onde
vem nem para onde vai. f o Sopro que não vemos, sutil e concreto;
é o que nos permite estar aqui, é o salário essencial que respiramos,
ao qual devemos a existência, este encontro de respirações.

Quando o Paráclito habita Lao Tse, sussurra em chinês poemas
ao Tao: "O Tao que se nomeia não é o verdadeiro Tao." Quando ha
bita Zacarias, ora em hebraico por um reino de paz. Quando habita
Maomé, adora em árabe o Deus clemente e misericordioso ... Ele não

tem uma linguagem própria, não se deixa aprisionar por esquemas

previsíveis na prisão do conhecido, na apropriação dos apegos.
Estou me lembrando de uma mensagem de Thomas Merton1

sobre a qual vale a pena refletir: "Conhece-se a árvore por seus fru
tos. Se quisermos compreender a história social e política do ser
humano de hoje, estudemos o inferno."

O inferno é estar fechado, é estar encapsulado, é o oposto do
Aberto. Um sistema fechado dentro dos limites do ego ou um siste
ma aberto centrado no Ser: essa é uma escolha inevitável que tere

mos que fazer sempre na lida do caminhar.

o vÔo da liberdade

Lembro-me de uma antiga fábula.

"Era um filhote de águia que foi retirado do ninho, amarrado a
uma estaca e se conformou com seu estreito destino. Vivia como

uma galinha grande, botando ovos no chão, ciscando e cacarejan-
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do. Até que um dia apareceu uma águia liberta voando pelo céu,
acima da cabeça da águia cativa, que olhava assombrada e se per
guntava: 'O que será aquele ser? Um extraterrestre? Um deus? Um
anjo?' E a águia liberta começou a voar em círculos cada vez mais

próximos, até que num momento avassalador, um momento de pu
ro fogo, tocou com sua asa o corpo da águia cativa. Na magia pura
desse toque, esta se esqueceu de que era cativa e se lançou para o
céu, sem temer e sem pensar, rebentando seus grilhões e a ilusão de
sua prisão. E assim ela conquistou seu lar no Aberto, de nuvens
brancas e montanhas altaneiras."

O poeta que contou essa fábula, sobre o qual perdi a referência,
termina afirmando: "Por mais miserável que seja nossa sina, sabe
mos que existe em nós um pouco de céu. Podemos não ser capazes
de quebrar as correntes, mas haverá ocasiões em que seremos toca
dos por asas e sentiremos vontade de subir."

O testemunho da liberdade real provoca esta agitação, este

frêmito no interior de nós mesmos. O terapeuta é aquele que nos
toca, que nos inspira a alçar vôos rumo ao que somos. E a terapia
das religiões começa pelo reconhecimento de que precisamos nos
libertar das prisões estreitas dos catecismos simplistas e intoleran
tes; de que não podemos impor ao outro nossas crenças nem mes
mo aquilo que há de melhor em nós. Existe a arte de admirar: mirar

o outro em sua alteridade, com suas diferenças que nos enriquecem
e nos complementam, com a beleza de seu vôo original.

o caminho é o caminhante

Ao vir para cá, li uma placa com os seguintes dizeres: "Jesus,

único caminho", Alguma coisa em mim sempre estremece quando
me deparo com mensagens desse tipo. É como se houvesse um úni
co caminho que excluísse todos os demais. É a velha história dos

eleitos, sempre permeada de arrogância, intolerância e beligerância.
Há tantos caminhos quanto são os seres humanos existentes. O ca

minho é o caminhar. "Caminhante, não há estradas; apenas trilhas
do vento sobre o mar", diz o poeta Antônio Machado.
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Quando confundimos o existencial com o essencial, quando re

lativizamos o absoluto e absolutizamos o relativo, estamos diante do

fundamentalismo. Não somente o religioso. Quando o materialis

mo racionalista predomina, o fanático é sempre considerado a pes
soa religiosa. Reparando nesse sintoma normótico, identificamos
também o fanatismo materialista, o cientificista e o tecnicista. Nes
te momento está sendo travado um violento combate entre o fun

damentalismo religioso e o fundamentalismo mercadológico. Entre
o terrorismo e o imperialismo não haverá vencedor, porque o que
está em jogo é a mesma lógica da violência e da exclusão. Vencer, no

caso, seria transcender essa lógica, oferecendo a face humana da
consciência, do amor e da fraternidade. E esta deve ser a nobre tare

fa religiosa: o religare, a re-ligação, a inclusão.
Eis a única jihad, a única guerra santa possível: submeter o ego

ao Aberto, ao Self. Esse é o bom combate que se trava na via estreita,

no fio da navalha do processo evolutivo.

Cuidar da saúde

O Colégio Internacional dos Terapeutas é um sonho, uma uto
pia que vem se encarnando em cada um de nós. É a lembrança de

que a tarefa essencial do terapeuta é cuidar. A normose das especia
lizações vê o terapeuta exclusivamente como médico, como psicó
logo ou como psiquiatra. Acontece que esses profissionais podem

ser terapeutas, mas nem sempre são. Freqüentemente são meros téc
nicos, tratadores da doença e não cuidadores da saúde. O texto bá

sico do Colégio Internacional dos Terapeutas, Cuidar do Ser, é a

tradução que Jean-Yves Leloup realizou de Fílon de Alexandria so
bre a tradição hebraica dos terapeutas que, há dois milênios, afir

mava a arte de cuidar do Ser, cuidar do Aberto, daquilo que é essen
cialmente saudável em nós.

Na realidade, trata-se de um paradoxo, pois é o Ser que cuida
de nós. Temos de cuidar de despertar para o Ser, eis a questão! O

existencial precisa ser cuidado para que o essencial transpareça. Nesse
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sentido, não há desenvolvimento espiritual. Como dizia Cristo, "o

espírito está pronto, a carne é fraca". Só há desenvolvimento daqui

lo que nasceu e que, um dia, findará. Trata-se de desenvolver a car

ne do corpo, da alma e da consciência, para que o Incriado possa se

irradiar na criação. É o despertar para a Essência, para a Vida. A

tarefa é cuidar do corpo, da alma e abrir a inteligência noética para

que a essência, que já está aí, sempre esteve e sempre estará, possa

expressar-se, iluminando e aquecendo a existência.

O Colégio Internacional dos Terapeutas aponta para a obra bá

sica de cuidar da saúde. Pois é a partir'do que está saudável em nós

que é ativada a dinâmica da cura. O autêntico terapeuta é o que não

se deixa enganar pelo aparente caos e faz aliança com a ordem im

plícita. As pessoas chegam disfarçadas de doentes, de desgraçadas,

porque se esqueceram de sua nobreza interior. Trata-se de dizer de

alguma forma: "Você não me engana. Sei que está machucado pelo

seu passado. Sei que você está com sintomas que terão de ser tradu

zidos, interpretados e superados. Mas você não me engana; sei que

você é um ser humano, atravessado por um Sopro, pelo mistério da

Vida, filho unigênito da Grande Vida! Eu me alio à sua luz perene,
à sua saúde essencial."

Conduzir a pessoa ao estado crônico de saúde é a nobre tarefa

terapêutica. Na antiga China, quando uma pessoa adoecia, deixava

de pagar seus terapeutas! ... Na estreiteza da modernidade deu-se

uma inversão: o terapeuta deixou de ser um facilitado r da saúde

para ser um tratado r da enfermidade.

o templo da escuta

A doença, a crise, não é um mal em si. Quando a escutamos,

sempre é desvelado seu valor de orientação, de instrução. É uma

mensagem enviada pela inteligência organísmica profunda, anun

ciando desvios e contradições. Conscientes desse fato, os antigos

egípcios tinham o abutre como um pássaro sagrado. Quando estamos

no deserto ... e quem não está? Diz Pessoa: "Grandes são os desertos

198

e tudo é deserto. Salvo engano, naturalmente ... " Assim, ao atraves

sar o deserto, se um abutre surgir sobre a sua cabeça, saiba que você

saiu do caminho. O abutre só aguarda a refeição ... Então, chega a

hora de consultar mapas e bússolas para uma reorientação urgente.
Por isso o abutre habitava o Panteão de Rá.

E nós, o que fazemos? Queremos eliminar o sintoma, o mais

rapidamente possível. Lembro-me da história de um motorista que

dirigia por uma estrada, quando uma mulher veio na contramão e,

ao passar por ele, gritou: "Seu porco!" Imediatamente, ele reagiu:

"Sua vaca!" - e seguiu feliz da vida por ter respondido à altura,

apenas para atropelar um porco no quilômetro seguinte ...

Quando escutamos o sintoma e o interpretamos, então pode

mos nos reorientar, corrigindo algum componente existencial que

estava em sua origem. Quando o sintoma é vivenciado como um

mensageiro aliado, mesmo quando nos surpreende e assusta, a doen

ça pode transmutar-se num caminho de transformação.

Terapia individual, social e ambiental

Com dizíamos, o Colégio Internacional dos Terapeutas congre

ga terapeutas já formados nas mais diversas escolas e competências,

que desenvolveram uma visão holística e uma prática transdisciplinar

e estão comprometidos com uma ética de respeito à inteireza do ser,

na consciência de que o outro é um sujeito maior do que os seus

males e sofrimentos. É muito importante destacar que a saúde não

é mera ausência de sintomas. Segundo definição da Organização

Mundial de Saúde, é um estado de bem-estar psicossomático, so

cial, ambiental e espiritual. Todos os ofícios estão sendo convoca

dos para o Mutirão de Saúde, no reconhecimento de que a humani
dade está enferma e em rota de colisão com a Natureza. Em atenção

a essa necessidade, o Colégio Internacional dos Terapeutas reconhe

ce três categorias de terapia: clínica, social e ambienta!.

Além dos terapeutas clínicos, que se devotam à saúde individual,

necessitamos de terapeutas sociais - educadores, empresários, po-
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líticos, sacerdotes, administradores ... - e terapeutas ambientais 
biólogos, arquitetos, engenheiros florestais, ecólogos, entre outros.

Quando focalizamos o drama da normose religiosa do funda

mentalismo e o imperativo de uma terapia das religiões, estamos na
dimensão social da ação terapêutica. E o Colégio Internacional dos

Terapeutas tenta colaborar nesse sentido, integrando e incentivan
do terapeutas para o Mutirão de Cuidado, visando à saúde integral
e ao despertar para o Ser.

Como nos lembra Jean-Yves,o termo utilizado por Cristo, soteria,

significa cura e também salvação. Transgredindo a normose vigen
te, consideramos Cristo o arquétipo do terapeuta, na sua qualidade
total e suprema plenitude, que facilita a conversão, o retorno ao
nosso eixo essencial.

Esclarecer para não esclerosar

Às vezes ouço, confesso que com certo cansaço, alguns psicólo

gos afirmarem que meditação não é psicologia, que o transpessoal
não é psicologia. Na minha percepção, isso denota pouco conheci

mento acerca da psicologia e total ignorância no que diz respeito à

meditação e ao fator transpessoal.
São alguns representantes notáveis da física que afirmam que não

existe mais física enquanto tal, mas modelos físicos, uma fisiea dos

fisieos, uma fisiea dosposslv~is. Existirá, então, uma psicologia? Muitos
mal-entendidos seriam evitados se os referidos psicólogos se tocassem

e deixassem transparecer seus pressupostos antropológicos.
Respeito que um reflexologistaou um behaviorista explicite luci

damente seu pressuposto materialista, afirmando que meditação não

é a sua psicologia. Ou que um analista transacional afirme seu pressu
posto psicossomático, declarando que o transpessoal não é a sua psi
cologia. Agora, desde que o nosso pressuposto abranja a dimensão

no ética, do silêncio e do imaginaL e que uma ontologia seja assumida
conscientemente, então a meditação e o transpessoalfarão parte da nos

sa psicologia, na sua expressão mais nobre e fundamental.
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Mesmo porque sabemos muito bem que somente com a cons
ciência transpessoal e a virtude conjugada do amor solidário pode
mos transcender o sistema fechado da egolatria, fonte dos males e

flagelos contemporâneos. Esta é uma questão muito mais vasta: via
bilizar uma estratégia para que as novas gerações possam existir com

qualidade, dignidade, ética, saúde e plenitude.
Assim, precisamos falar da grande psicologia, da grande peda

gogia, dos grandes educadores da humanidade, dos grandes líderes
como foram Cristo, Buda, Lao Tse, Rumi, Rabindranah Tagore,

Francisco de Assis, Gandhi, Dom Bosco, entre tantos outros notá

veis, homens e mulheres. Gosto de lembrar da oração de uma gran

de terapeuta, Teresa d'Ávila: "Nada te inquiete. Nada te assuste.

Tudo passa. Só o amor não passa. Com paciência tudo se alcança. A

quem tem amor nada falta. S6 o amor basta."
Substituí a palavra D~us por amor. Porque D~us é uma palavra

muito gasta, infelizmente. Ao passo que o amor, como dizia Exupéry,
é esse mistério que só temos quando partilhamos ... A religião do
Amor é um caminho que não mata, mas que cura e salva.

Amor em movimento

É preciso enfatizar uma espiritualidade transr~Ligiosa como um
instrumento de amor, de cuidado e de fraternidade, no respeito

consciente por todas as tradições, já que todas provêm da mesma
fonte de água viva do amor incondicional, incluindo-se aí a tradi

ção agnóstica, ou seja, uma espiritualidade agnóstica, livre de cren
ças, de ritos e de instituições. Lembro Krishnamurti como um !cone
dessa via nua do despertar.

Nós precisamos das tradições, desde que elas mantenham a boa e

sagrada função de reLigare. Se as igrejas estivessem exercitando bem
suas funções, o mundo seria muito mais gentil, muito mais terno,
muito mais fraterno, muito mais belo, muito mais amável. Espiri

tualidade é amor, é serviço em movimento. As pessoas verdadeira

mente espiritualizadas são aquelas que amam, que servem e que se

201



doam. Nem sempre são as que ostentam paramentos religiosos. Como

escutei de Jean-Yves em certa ocasião: "Todos os templos, todas as
mesquitas, são dedos apontando para o céu. Se você ficar olhando só

para o templo, perderá o céu estrelado..."

Ontem, uma igreja secular de Pirinópolis foi destruída pelo fo
go, uma tragédia que doeu no coração de todos os que a conhece

ram. Algumas horas de fogo, e nada restou. Essa igreja era um boni
to Ícone que apontava para o céu, para o Aberto que jamais será

queimado, jamais será destruído. Não precisamos nos desesperar
quando diante da destruição dos Ícones; basta não nos esquecermos

de olhar para cima, para o Mistério Invisível, para onde todos os íco

nes apontam. O Colégio Internacional dos Terapeutas é um convite
para olhar o céu estrelado.

3. Um compromisso transreligioso

(Iradj Roberto Eghrari)

Coube a mim fazer uma apresentação de como aplicar essescon

ceitos, tão bem apresentados por Jean-Yvese por Roberto Crema, em

nossa vida cotidiana e mostrar como podemos nos tornar terapeutas

do mundo e ajudá-lo a se transformar através de um processo que
começa com uma decisão tomada no interior de nós mesmos.

Antes de dizer como, quero fazer um pequeno jogo com a partí
cula da: da terapia, da religião. Esse da pode ser tanto uma terapia

voltada para a religião, para que ela seja cuidada, como pode ser a

terapia pela religião: como a religião vem nos auxiliar para que seja
mos cuidados e transformados. Só que, como foi muito bem colo

cado, temos de partir de uma terapia para a religião, para poder
receber a terapia pela religião.

Essa terapia para a religião, esse direcionamento das nossas ener

gias para que a religião possa ser renovada e transformada, exige

uma percepção do que isso, de fato, significa. Considero muito opor-
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tuna a apresentação dessa cartografia em forma de arco que Jean
Yves nos apresentou. Para que, a partir do Aberto, possamos realizar
nosso papel nesse processo.

Uma lua, muitos nomes

Quero fazer uma analogia que me ajudou a compreender esse

arco cartográfico: tomemos como exemplo a lua, que se apresenta a
todos nós em momentos diversos com uma forma diferente, com um

grau de iluminação diferente e com nomes diferentes: nova, crescen

te, cheia e minguante. E às vezes ficamos tão ligados ao nome que
damos às fasesda lua que nos esquecemos de que ela é um único astro
que se apresenta para nós em momentos diferentes, com formatos

diferentes. Mas é a mesma lua. O que mudou não foi a lua - pois ela
está lá, como sempre esteve -; o que muda é a posição da Terra em

relação a ela. Muda a minha percepção da lua. Por isso a chamo por
nomes diferentes.

Buda, Krishna, Cristo, Maomé, Bahá'u'lláh, Zoroastro, Moisés,

são todos diferentes fases de uma mesma lua. Outro exemplo é o sol,

outra analogia que ajuda a entender esse processo. O sol nasce pela

manhã, e eu digo que está frio. Às nove horas, digo que esquentou

um pouco mais, e, quando ele se encontra no zênite, digo que está

muito quente. Foi o sol que mudou? Absolutamente. Mudou a per
cepção que eu tenho dele. Mudou a minha posição em relação a ele;

como eu me coloco diante dos diferentes componentes espectrais
que passaram pelos filtros, dos componentes desse único sol, que é
sempre o mesmo.

Talvez possamos assumir um compromisso, a partir dessas analo
gias com o sol e com a lua, de nos tornarmos adoradores da luz, e não

de lâmpadas. A luz é boa, não importa através de que lâmpada ela

brilhe. Se me torno um adorado r de lâmpadas, eu me perco e não vou

conseguir ver beleza na vela, não vou conseguir ver beleza na lâmpada
fluorescente, porque me tornei adorador de uma lâmpada incandes
cente, ou de outra qualquer que seja mais moderna, mais bonita.
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A questão prática

Este é o nosso desafio: fazer com que todos esses filtros não nos
impeçam de ver o Absoluto. Como ]ean-Yves lembrou muito bem,
como pode o relativo entender o Absoluto? Como pode o contin

gente abarcar o Ilimitado? Com a nossa percepção limitada conse
guiremos, no máximo, perceber algumas qualidades do Ilimitado.

Quando digo que o Absoluto é absoluto, essa já é uma concepção
limitada. Ele não é absoluto; é algo mais que o absoluto. Quando o
chamo de Essência Incognoscível, a essência que não consigo co
nhecer, já é uma definição particularizada daquilo que é o Ilimita

do. Quando o chamo de misericordioso, puro amor, pura luz, utili
zo conceitos do limitado, mas que ajudam a ter uma compreensão

do que é esse conjunto, desse mosaico que forma a minha percep
ção do divino.

É a partir dessa percepção que podemos entender que, na ver
dade, vivemos num mundo em que, a cada passo, o Médico Divino

nos prescreve uma nova receita. Porque cada época tem seus próprios
desafios, cada época tem suas dificuldades a serem superadas e, por
isso, deve ter uma nova prescrição.

A comunidade Bahá'í, em nível mundial, divulgou em abril de

2002 uma mensagem dirigi da a todos os líderes religiosos do mun
do e também a todas as universidades e centros de estudos que se
dedicam ao fenômeno da espiritualidade, da religiosidade, da busca
do entendimento do Absoluto.

Os grandes desafios

Essa mensagem traz um desafio. Ela lembra que a humanidade,

no século XX, foi capaz de iniciar, mas não de resolver, a solução de
três grandes desafios por ela já enfrentados: a desigualdade de gêne
ro, a desigualdade racial e a desigualdade nacional.

Esses três grandes desafios da humanidade começaram a ser tra

balhados no século XX. Hoje, nenhuma opinião socialmente res-
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ponsável é capaz de defender o ponto de que homens e mulheres
não são iguais. Nenhuma opinião responsável é capaz de dizer que
a cor da pele modifica a capacidade de um e de outro. E pouco a

pouco começamos a perceber também que diferenças de nacionali
dade não são determinantes de diferenças entre os seres humanos.

Esses são os grandes debates que atualmente se colocam para a hu
manidade e que a comunidade das nações busca resolver.

a quarto desafio, no entanto, continua em aberto. Compete
somente aos seguidores e às lideranças das religiões buscar resolvê
10: a diferença entre as religiões.

Não serão as Nações Unidas que reunirão os países para decidir

como resolver o problema do difícil entendimento entre as religiões.

São os próprios religiosos, os próprios seguidores, os próprios adep
tos. São os que se colocam no caminho da religião que precisam
fazer frente a esse grande desafio ainda em aberto. Enquanto ele não
for solucionado, a paz mundial será impossível.

O brado da convocação

Essa mensagem chegou aqui, na Unipaz, às mãos do professor
Pierre Weil e, num rompante de energia, ele convidou as religiões
de todo o Brasil, através de seus representantes, a refletir sobre ela,

aqui em Brasília. Todos os que haviam recebido a mensagem envia
da pela comunidade Bahá'í indagavam: "Bom, recebemos essa men

sagem. O que vamos fazer? O que será feito praticamente? Porque,
se mais uma vez simplesmente nos sentarmos para tirar uma bela
fotografia juntos, para mostrar que somos unidos, isso não vai re
solver o problema que vem se estendendo ao longo de séculos."

O que deve ser feito é levar essa mensagem para aqueles que
trilham o caminho agora, para os que entram no posto de gasolina,
abastecem e seguem seu caminho, e não para os que ficam dando
voltas em torno do posto. Achei essa analogia maravilhosa. Passarei

a utilizá-Ia a partir de agora. Nós estamos, na verdade, em busca
dessa gasolina. Onde está o combustível capaz de movimentar nos
sos motores e nos pôr em marcha?
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Isso me deu uma idéia. O que podemos fazer? Como é possível
colocar essa percepção de que há um desafio a vencer, o desafio de

promover a harmonia entre as religiões? A percepção de que todas
elas são fases da mesma lua? E aqui não poderá entrar nenhum con
ceito de que lua cheia é mais cheia que a nova. Uma é tão importan

te quanto a outra, cada uma exercendo seu papel sobre as marés que
só a ela cabe. Eu preciso tanto da lua nova quanto da cheia. Então,

o grau de iluminação do disco não significa nenhuma qualidade
adicional, nenhuma superioridade de um ou de outro.

O mesmo ocorre com o sol. O sol nascente, o sol poente ... O

sol não poderia permanecer no zênite porque toda a criação perece
ria. Nós precisamos dessa gradação.

Didática da dosificação

Abro espaço para uma outra analogia que me ajuda a entender

esse processo. :f a analogia com a escola. Temos os grandes lumina
res, os grandes manifestantes divinos, os grandes mensageiros de
Deus, os grandes profetas, todos professores de uma escola que a

cada série acrescentam um novo conhecimento aos alunos. Imagi
nem um aluno que chega à quinta série e diz: "Meu professor da
quarta série não sabia nada de matemática! Coitado! Era um igno
rante! Porque, quando eu fiz uma conta de 3 - 4, ele disse que era

impossível. Agora, o meu professor da quinta série mostra que é
possível: existem os números negativos que aquele bocó não conhe
cia! Ele foi incapaz de me ensinar. "

Esse aluno não está levando em consideração que o professor

da quarta série tinha, sim, um conhecimento que era adequado à

sua capacidade de compreensão e usou um desses níveis como fil

tro: "Ensino você até este ponto, não mais! Há muito para dizer;
porém agora você não vai suportar." Não é essa a mensagem de

Jesus? "Quando chegar o Espírito da verdade, ele haverá de vos guiar
por toda a verdade." Então, é uma didática de gradação, uma estra
tégia de complementação no momento oportuno.
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Das palavras às ações!

Foi essavisão que levou o grupo convidado pelo professor Pierre
a pensar em como inserir nessa ação uma estratégia capaz de unir a
todos: fazer uma terapia da religião, ou seja, para a religião, para
que ela se livrasse do ranço das diferenças e viesse, então, em nosso
socorro. Só assim a religião se tornaria, efetivamente, uma terapia
para todos nós.

Foi assim que surgiu a idéia do Compromisso Transreligioso:

Considerando-se que, desde o Primeiro Parlamento Mundial das Re

ligiões, em 1993, inúmeras associações inter-religiosas foram criadas e

encontros inter-religiosos, realizados.

Considerando-se que, em todos esses encontros, ficou o entendimen

to e uma comunhão de pensamentos e de corações em torno dos ideais

de sabedoria, amor, compaixão e caráter sagrado do Universo e de

tudo o que ele contém.

Considerando-se que essas reuniões estão, até hoje, limitadas aos diri

gentes ou representantes das tradições religiosas e espirituais.

Considerando-se a necessidade urgente de que as decisões decorrentes

dessas reuniões sejam transmitidas a todos os fiéis e seguidores e assim

colocadas em ação.

Considerando-se a importância premente de transmitir esse espírito

de respeito e comunhão transreligiosa a todos os fiéis e seguidores das

tradições religiosas e espirituais.

Considerando-se a importância de que os fiéis e seguidores de cada

uma das tradições religiosas e espirituais conheçam a essência das ou

tras tradições.

E, por fim, considerando-se a necessidade da criação de uma cultura

de inter e transreligiosidade.

Assim, os signatários desse compromisso apresentam a propos
ta de uma série de ações, que são as seguintes:

Observar a presente recomendação de divulgação eficiente junto a to

dos os fiéis e seguidores em todos os meios religiosos e espirituais dos
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princípios essenciais, assim como dos principais entendimentos entre

as religiões, e da sua posição frente aos conflitos existentes no mundo.

Para isso, firmamos um compromisso de que essedocumento seja afixa

do no espaço de casas de oração, igrejas, mesquitas, sinagogas, templos e

terreiros, enfim, em todos os espaços religiosos.

É você, é aqui, é agora!

Termino, então, com o pulo-do-gato, que é este documento.
Ele não traz nada de novo, nada que já não tenha sido acordado e
decidido entre as lideranças religiosas. Se alguém quiser assumir esse

compromisso, não tem que pedir autorização ao seu superior reli

gioso. Esse texto é uma colagem de três grandes escritos aprovados
por todas as religiões do mundo.

O primeiro é a Declaração de Barcelona, de dezembro de 1994,

gerada numa reunião da Unesco que levou a um entendimento inter
religioso assinado, literalmente, pelos representantes de todas as re

ligiões ali presentes.
O segundo é a Declaração de Assis, de janeiro de 2002, gerada a

partir de uma convocação feita pelo papa João Paulo II e atendida

por todas as grandes, médias e pequenas religiões que se fizeram
presentes, assinando esse documento.

E, por fim, a declaração unânime do Congresso Mundial para
Preservação da Diversidade Religiosa.

A idéia é promover com esse documento e com a colaboração
da Unipaz a seguinte mensagem: "Sigamos essa orientação. Assim,
não só estaremos cuidando terapeuticamente da religião e extraindo
dela o seu melhor, como também nos tornaremos instrumentos para

fazer operar essa espiritualidade em nossa vida."
Quero deixar registrado que, recentemente, aconteceu um encon

tro internacional da Iniciativa das ReligiõesUnidas (United Religions

Initiative - URI), no Rio de Janeiro. Esse evento congregou cerca de
duzentos representantes de praticamente todas as tradições religiosas

de todo o mundo e o documento foi bem aceito e aplaudido.
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Compromisso Transreligioso

Devemos estar em paz com nós mesmos. Devemos nos esforçar para

alcançar a paz interior através da reflexão pessoal e do crescimento

espiritual e cultivar uma espiritualidade que se manifesta na ação.

Nossas comunidades de fé têm a responsabilidade de encorajar uma

conduta adotada de sabedoria e compaixão, do ato de compartilhar e

da caridade, solidariedade e amor, inspirando cada um, sem distinção,

a escolher o caminho da liberdade e da responsabilidade. As religiões

devem ser uma fonte de energia que seja de auxílio.

Promoveremos o diálogo e a harmonia entre as religiões, reconhecen

do e respeitando a busca da verdade, da sabedoria, que se encontram

fora da nossa religião.

Estabeleceremos um diálogo com todos, esforçando-nos por uma ca

maradagem sincera nesta nossa peregrinação terrena.

Assumimos a tarefa de dialogar com sinceridade e paciência, sem con

siderar o que nos diferencia como um muro intransponível, mas, ao

contrário, reconhecendo que o confronto com a diversidade do outro

pode se tornar ocasião para uma compreensão melhor e recíproca.

Nós nos comprometemos a proclamar nossa firme convicção de que a

violência e o terrorismo contrastam com o autêntico espírito religioso e,

condenando qualquer recurso à violência e à guerra em nome de Deus e

da religião, nos comprometemos a fazer o que for possívelpara erradicar
as causas do terrorismo.

Todos os presentes assumem a tarefa de educar as pessoas no respeito e

estima mútuos, a fim de que se possa realizar uma convivência pacífica

e solidária entre os membros de etnias, culturas e religiões diferentes.

Nós nos comprometemos a nos perdoarmos uns aos outros dos erros e

preconceitos do passado e do presente e a nos apoiarmos no esforço

comum para derrotar o egoísmo, a violência, o ódio e a vingança e a

aprender, com o passado, que paz sem justiça não é a verdadeira paz.

Apelamos aos seguidores de todas as tradições religiosas e à comunida

de humana como um todo a cooperarem na condução de sociedades

pacíficas e a buscarem a compreensão mútua através do diálogo onde

houver diferenças, a evitarem a violência, a praticarem a compaixão e

a defenderem a dignidade de toda vida.
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Já assinaram essa declaração representantes do budismo, con
fucionismo, cristianismo, bahaísmo, hinduísmo, unicismo, isla

mismo, judaísmo, siquismo, taoísmo e xintoísmo.

4. Mãos à obra!

(Pierre Weil)

Chegou a hora de definirmos como a terapia das religiões 

expressão que adotamos - pode ser exercida na prática. Pelo que
ouvi até agora de Jean-Yves, de Roberto Crema e de Iradj Roberto,

podemos considerar que todo terapeuta, na realidade, é alguém que
religa de alguma forma. Um psicanalista, por exemplo, religa o su

perego, a nossa educação introjetada, aos nossos instintos, criando

um administrador que se chama ego. Num certo sentido, por apro
ximação, esse processo é religare.

Jean-Yves, ao identificar os diferentes inconscientes, esclareceu

o fato de que essa leitura nos leva a uma visão de discernimento no
que diz respeito ao relativo e ao que chamamos de Absoluto.

Temos, então, uma primeira visão da terapia religiosa, de uma

intervenção individual feita por terapeutas mais ou menos con

vencionais. Entretanto, se o terapeuta tiver formação transpessoal

além da formação terapêutica na área do ego, mais competente
ele será.

Assim, identificamos uma primeira intervenção terapêutica no

campo da ecologia individual. Corresponde, no Colégio Internacio

nal dos Terapeutas, à categoria de terapeutas clínicos. Em seguida,

há uma terapia mais ampla, no campo da ecologia social, onde Ro
berto Crema localizou, dominantemente, a terapia das religiões.

Realmente, temos muito que fazer nesse campo. Iradj Roberto
apontou para essa dimensão ao citar a criação do Parlamento Mun

dial das Religiões, onde se dialoga muito, tomam-se decisões e con

firmam-se recomendações. Esse movimento continua ainda hoje.
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Espaço de encontro

Criamos, na Unipaz, um grande espaço de encontro inter-reli

gioso. Já foram realizados vários encontros inter-religiosos aqui em

Brasília e em outros lugares, em eventos mais específicos ou em gran
des colóquios e congressos, nacionais e internacionais, como foi o do

Rio de Janeiro, já mencionado.

Nesses encontros, observamos, primeiro, uma grande facilida

de de entendimento entre os líderes religiosos; segundo, essas reu

niões são, em geral, fechadas aos líderes religiosos, e o movimento

não é transmitido, salvo honrosas exceções, às comunidades religio
sas. Diante dessa realidade, ganha importância a carta da comuni

dade Bahá'í para os líderes religiosos de todo o mundo. Ela insiste

na questão do papel da religião perante os grandes problemas da

humanidade e busca superar uma certa paralisação diante dos pro

cessos de mudança para uma consciência integrativa. Assim foi pos
to em ação esse movimento inter-religioso, numa dinâmica efetiva
e geradora de bons frutos.

Essas iniciativas e eventos já tiveram a qualidade de uma opera

ção terapêutica. Já constituíram uma intervenção terapêutica, quan

do ainda não tínhamos formulado esse conceito de terapia da nor
mose religiosa.

Se a essência dessas grandes declarações, tão lúcidas, belas e ur
gentes, na forma desse documento sintético, fosse emoldurada e

colocada em todos os templos, em todas as mesquitas, em todas as

sinagogas, em todas as igrejas e centros, para que todos as comuni
dades tivessem acesso, seria um grande feito.

Faço um forte apelo aos líderes religiosos que tenham influên

cia na sua tradição religiosa, para que divulguem esse documento

em seus meios de irradiação. Vamos colocá-Io em ação, porque são

as decisões de mais de duzentas religiões de todo o mundo, presen

tes no Rio de Janeiro. Uma forma importante de intervenção tera

pêutica coletiva é essa que se dá através dos encontros dos represen
tantes das religiões.
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A questão territorial

Uma segunda forma, a meu ver, de começarmos a agir, é pela

intervenção consciente de organismos neutros, como a Unipaz, que

foram criados, em grande parte, para fazer esse tipo de interferên

cia, organizando encontros para tratar de pontos específicos de con

flito entre as religiões. Um dos maiores conflitos da atualidade é o

Oriente Médio. Na sua base, além de questões políticas e étnicas,

encontra-se a questão territorial. São conflitos religiosos por dispu
ta de territórios.

Há um trabalho de André Chouraqui, grande hermeneuta e

reólogo judeu, vice-prefeito de Jerusalém, realizado juntamente com

um grande líder árabe do Marrocos, do Islã, que propõe um encon

tro inter-religioso entre representantes do islamismo, do judaísmo e

do catolicismo, para discutir o problema específico dos conflitos

em Jerusalém. Nesse documento demonstra-se que isso nunca foi

feito; têm ocorrido encontros muito bonitos, que sempre acabam

com grandes promessas, mas o conflito continua ...
Assim, propusemos a Chouraqui que a Uni paz assumisse o en

cargo de organizar esse encontro em Brasília. O Brasil é eqüidistante
e somos um exemplo para o mundo de entendimento e convivência

entre as diversas etnias e, sobretudo, de respeito e tolerância pelas
diferentes religiões que convivem pacificamente no país.

Por ocasião do evento internacional realizado em Brasília, Paz

no Planeta, em 2001, convocou-se esse encontro de líderes religio
sos. Entretanto, uma operação dessas custa muito dinheiro e ainda

não foi possível concretizá-Ia. Conseguimos, sim, pela primeira vez

na história da humanidade, que um xeique do Islã e um rabino de
Israel se juntassem para propor uma solução para as colinas de Jeru

salém. Eles a encontraram e enviaram uma mensagem que foi di
vulgada no encontro Paz no Planeta.

O documento foi traduzido e pode ser lido na revista Meta2• Foi

o primeiro pequeno sucesso, uma discreta operação de intervenção

terapêutica direta num conflito específico e particular.
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Em nossas mãos

Temos a responsabilidade de colaborar com essa nobre tarefa,
com esse cuidado imprescindível. Nesse sentido, é precioso o con
ceito de terapia das religiões.

A partir dessas definições e clarificações iniciais sobre a normose
religiosa, teremos que desenvolver mais profundamente a questão
do seu diagnóstico e do seu prognóstico, para que a estratégia tera
pêutica seja posta em prática de forma mais lúcida e efetiva.

É importante também que os terapeutas que queiram estar pre

parados para os desafios do novo século busquem adquirir forma
ção em abordagem transpessoal, bem como na área emergente da
terapia religiosa.

5. Dançar o amor

(Frei Vitória Mazzuca, OFM)

Convocado a falar, sinto-me em casa.

Pretendo fazer três colocações. Sou filho de Francisco de Assis,

que não é mais patrimônio apenas dos frades nem só do cristianis
mo católico. Como prova disso, compartilho com vocês a lembran
ça de um episódio, ocorrido em 1988, quando eu morava na Itália.
Nessa ocasião, junto ao governo italiano estava sendo empossado o
novo embaixador da União Soviética. No rápido curso da história,

em 1988 ainda existia a União da República Socialista Soviética.
"Após a cerimônia de passagem, no Palácio Quirinale, quando

o embaixador apresentou ao governo italiano suas credenciais, foi
lhe oferecido um jantar e, no dia seguinte, uma visita acompanhada

à cidade de Roma. O embaixador aceitou o protocolo e visitou a
Roma dos césares, a Roma dos papas e a Roma moderna. No tercei
ro dia foi-lhe oferecida a possibilidade de encontrar-se com o papa

João Paulo 11.Ele, de forma gentil e diplomática, recusou o convite,
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dizendo que agradecia, mas que o governo da União Soviética não

mantinha relações diplomáticas com o Estado do Vaticano.

Dois dias depois, o jornalista Domenico del Rio, do jornal Ia
Repubblica, encontrou esse embaixador na cidade de Assis. Junto com

a esposa, acompanhado pelo seu segurança, ele caminhava pelas ruelas

da cidade. Domenico del Rio, com sua perspicácia de jornalista, per

guntou à queima-roupa ao embaixador russo: 'Por que o senhor, estan

do em Roma, o centro do governo italiano, e morando na Itália, não

aceitou visitar o Vaticano, e agora eu o vejo aqui nas ruas de Assis?' O

embaixador respondeu com toda a calma: 'Se vou a Roma e me en

contro com o papa no Vaticano, visito apenas o mundo cristão cató
lico. Em Assis, visito a humanidade.'''

Francisco, uma porta aberta

O que acontece neste nosso evento é exatamente isto: o encontro

de pessoas profundamente unidas no amor que buscam resgatar e recu

perar o humano. Essa é a proposta de Francisco, um homem apaixona

do: só os apaixonados são criadores e criativos; e só os apaixonados
conseguem aproximar-se profundamente da vida na sua totalidade.

Francisco de Assis, atualmente, escapou até do nosso patrimônio
franciscano. Ele pertence ao mundo, à vida. Ele é um santo, e não

porque foi canonizado, mas porque foi uma grande alma. Ser santo é

ser uma grande pessoa - esse é um aspecto muito importante, e sinto
me muito feliz por poder dividi-Io com vocês.

No que se refere a uma terapia das religiões, vivi muito essa expe
riência, em primeiro lugar pelo fato de ser franciscano. Tenho uma

porta de entrada em todo o mundo religioso porque Francisco tem o
menor índice de rejeição de toda a história, tem um bilhete de entrada

em todas as culturas. Ele entrou tanto no Oriente quanto no Ocidente.
Há uma outra história ilustrativa.

"Em 1219, em Damieta, no Egito, confrontavam-se dois gran
des exércitos: o muçulmano, comandado pelo sultão Melek-el-Kamel,

e o exército cristão, comandado pelo rei de Leão e Castela. Também

estava presente um representante do papa, Pelagro Galvan, um prela-
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do da península Ibérica, mais precisamente de Portugal. Eles esta

vam prontos para um grande combate pela Quinta Cruzada. De

um lado o Islã, do outro lado a Cruzada. Ambos motivados por um

belo nome: guerra santa.

Francisco, descalço, chegou com mais três companheiros ao cam

po de batalha. Pediu para ir ao outro lado. O comandante cristão

não permitiu. Diante da insistência de Francisco, o comandante

acabou concordando, mas como quem diz: 'Se ele quer ser um már

tir, um suicida, que vá!'

Francisco atravessou as colunas muçulmanas e declarou na frente

dos soldados: 'Sou um cristão e quero falar com seu comandante, o
sultão.'

Os soldados, mesmo reconhecendo que era loucura, encantaram

se com a simplicidade desarmada daquele homem, que não vinha

com lança nem escudo; vinha vestido como camponês, com uma

coragem tranqüila, apesar de estar do lado adversário. Melek-el-Kamel
recebeu-o em sua tenda. E Francisco disse diante dele: 'Eu vim falar

com você sobre aquilo em que eu acredito: o Evangelho do Deus de

Nosso Senhor Jesus Cristo.' E conversou longamente com o sultão,

que o escutou atenciosamente - nessa hora ele não se comportou,
como escreveram os cronistas do século XII e XIII, como um animal

cruel. O sultão era um líder religioso. Era líder religioso de um povo

monoteísta, que tem a mesma estrutura teológica do cristianismo, a

mesma estrutura teológica do judaísmo e de outras grandes religiões.

O sultão o ouviu e depois o mandou de volta, pedindo: 'Reze

ao seu Deus para que dê ao meu espírito a sabedoria que for me

lhor.' E Francisco voltou vivo e tranqüilo para o outro lado."

Os laços do coração

Esse significativo episódio ilustra, exatamente, as afirmações

de Pierre Weil. Não houve a violência da guerra; houve o encontro

do que a humanidade tem de mais belo: o espírito comum. Sabe

mos que não são os laços econômicos que unem a humanidade,

não são os laços políticos que unem o grupo humano. Há pouco
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tempo o Brasil celebrou quinhentos anos de colonização. Politica

mente, ainda nem nascemos, nem fomos descobertos. São os laços

afetivos que unem um grupo humano. Pode haver inveja, ciúme,

competição. Apesar disso, o que mais une o grupo humano? O espí

rito comum. Foi o que Francisco e Melek-el-Kamel fizeram: conver

saram sobre o que a humanidade tem de mais fecundo, a partir da

interioridade, da profundidade do humano, daquilo que eles crêem.

Porque o ser humano, quando é profundamente humano, en

cama o divino. Por isso todos os sinais dados pelos xeiques, pelos

rabinos, pelos sacerdotes, pelos pastores, indicam que haverá solu

ção para os conflitos no Oriente Médio quando eles tiverem cora

gem de se encontrar, cada um falando do que se passa nas profundezas

do seu coração, em vez de brigarem por montanhas em Golan e por

lugares estratégicos da faixa de Gaza.

Um outro aspecto que quero lembrar e considero muito im

portante na proposta da terapia das religiões, foi o que ocorreu em

1989, quando morei por alguns meses em Assis. Assis é mais do

que uma cidade; é um estado de espírito. É mais do que um lugar;

é um ponto de encontro, é a cidade da paz.

Na leveza da dança

Por morar em lugar tão especial, passei a andar pela cidade em

momentos diferentes - de madrugada, à tarde, ao meio-dia, à noite 

para sentir todo o seu fascinante mistério. Um dia, levantei-me de

madrugada e encontrei uma jovem paquistanesa sozinha, dançando

no meio da praça. Era seguidora de um segmento popular da religio

sidade muçulmana com forte influência dos dervixes. Ela realizava

aquilo que é tradição do povo do interior de São Paulo, de onde

venho: a dança de são Gonçalo. Existe uma música do cantor Pena

Branca, fiel escudeiro e companheiro do saudoso Xavantinho, que

diz: "Os santos querem que eu reze, são Gonçalo quer que eu dance!"

Ela dançava a dança dos dervixes, girando, com as mãos abertas

em concha para colher a energia divina e trazê-Ia à Terra. Nunca me

esqueci do nome dela: Merril Parakaratarambil. Perguntei-lhe: "O

216

que você fazendo?" Surpreendentemente, ela respondeu: "Orando,

rezando." Tornei a perguntar: "Para quem?" Porque ela usava vestes

de cor laranja e estava muito bonita, muito serena. E ela disse: "Eu

estou rezando para Francisco." "Por quê?", perguntei. E ela: "Por

que aprendi com os dervixes, aprendi com a minha religião."

Nós nos apresentamos e seguimos conversando. Ela disse que a

religião era como uma dança. Que a sua filosofia era esta: para dançar
mos, temos de dar um passo. Para darmos um passo, temos de amar

profundamente o chão que pisamos, conhecê-Io muito bem e, ao mes

mo tempo, não ficar preso a ele ou não haverá nem passo nem dança.

Disse, finalmente, que rezava para Francisco porque ele a ensinara a

viver a vida um pouco de pernas para o ar, na leveza da dança ...
Então, com esses encontros, fui aprendendo com as diversas

culturas o que é esse caminho da terapia das religiões.
Encerro, contando mais um fato. Realizei alguns retiros no monte

Alverne, na região da Toscana, onde Francisco vivenciou os estig

mas. Lá, encontrei um monge budista. Quando perguntei o seu no

me, ele respondeu: "Eu não tenho nome. Chamamos este lugar de

encontro. Quero que você me chame Francisco."

o serafim do amor

A boas fontes franciscanas dizem que, de repente, Deus tocou

profundamente Francisco. Ele é um imitador perfeito dos caminhos
do Senhor Jesus, e todo aquele que é marcado pelos dedos terríveis

desse amor, a ele é impossível não trazer essas marcas em seu corpo.

Teologicamente, espiritualmente, dizemos que o anjo, o serafim ala

do, veio e marcou o corpo dele com aquelas chagas do Amado. E

para sempre o amor tomou forma num corpo. Porque o amor estava

no seu coração, e o que está no coração toma conta do corpo, da

história, da vida e deixa marcas profundas.

As pessoas que se amam verdadeiramente vão ficando parecidas,
não é mesmo? Às vezes observamos que, quanto mais velhos ficam

nossos pais, mais se assemelham fisicamente. Naquele retiro eu que

ria entender o que significavam as chagas de Francisco. O monge
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me respondeu que, de acordo com sua cultura oriental, todas as

nossas energias, o nosso potencial de amor, a nossa fonte do amor,

brotam de dentro para fora, e não de fora para dentro. Ele disse

que, em sua grande capacidade de amar, Francisco explodiu, seu

coração se fez como o Sagrado Coração. O coração de quem ama

muito faz assim: Pluf! Salta para fora. E o coração dele abriu-se em

chagas, em estigmas. Enraizado naquela terra, naquele chão que ele

conhecia e pisava, seus pés ficaram marcados com as chagas do Amor.

A concretude do amor estava nas suas mãos, nos seus pés. É nas ex

tremidades vitais que circulam as energias mais poderosas. E foi aí

que o amor transbordou na vida de Francisco.

Penso que, quando amamos profundamente, todas as experiên

cias humanas e religiosas nos marcam com as marcas profundas do

amor. Quem dá o coração, recebe corações. Isso eu aprendi com
Francisco, com o cristianismo e também com o budismo. Eu tenho

um mestre taoÍsta, Chuang Tzu. Eu o leio com a mesma paixão

com que leio o Evangelho, com a mesma paixão com que leio as
fontes franciscanas.

Nós realizamos, em Presidente Prudente, o Primeiro Congres

so Nacional do Amor. Nele, entramos em profunda sintonia com o

Roberto Crema. Buscamos responder ao grito de Francisco, de que

o Amor não é amado. Durante três dias, nesse congresso, procura

mos demonstrar que o Amor é amado. Tanto é amado que estamos

aqui, hoje, neste encontro, atendendo ao chamado do Amor.

Perguntas e partilhas

1. Sobre gratidão e oferta de dádivas

Meu nome é Heloísa. Sou filha de uma mãe-coragem que ficou viúva

com 48 anos e ensinou-me a agradecer. No ano 2000 fui batizada por
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Jean- Yves Leloup na cachoeira da Unipaz e senti uma emoção incrível.

Naquele momento, tendo descoberto que era portadora do vírus da he

patite C, eu estava decidindo se iria me submeter a um tratamento.

No ano passado, fiz o retiro com Jean- Yves e, como obra-prima da

Formação Holística de Base, comprometi-me a escrever sobre o vírus

da hepatite C, buscando esclarecer e divulgar informações sobre essa

doença.

Nessa mesma época, Regina Fittipaldi presenteou-me com um óleo

de amêndoa que havia sido usado numa celebração eucarística. O óleo

tem o perfume de rosa branca e me emociona muito. No decorrer do

tratamento, fiz massagem linfática, acupuntura e usei esse óleo. Hoje,

quero doá-lo a uma amiga que necessita de muita ajuda. Tàmbém que

ro doar a minha obra-prima ao Jean- Yves, para encerrar esta minha

etapa na Unipaz. Temos que desdobrar o amor. O amor é incondicio

nal. Muito obrigada.

2. Sobre um processo de integração

Há dois anos, tive uma experiência do numinoso em uma seita religiosa

que faz uso da ayauaska, um chá psicoativo que nos faz mergulhar em

vários níveis do inconsciente. Nessa época, com 21 anos, entreguei-me à

experiência e me deparei com muitos monstros dentro de mim e de minha

família, e também com muitos deuses.

Hoje compreendo que o maior entrave foi a normose de cada um de

nós naquela experiência. Em nome de um mestre, os líderes eximiam-se

de responsabilidades pelo processo de cada um. Isso foi me levando ao

fanatismo. Desesperada e tensa por entrar em contato com tantos seres

dentro de mim, fui ajudada por um grande e fiel amigo, meu anjo

pessoal.

Desejei, sinceramente, que alguém pudesse me explicar o que eu

estava vivenciando ou que ao menos acolhesse o meu desespero. Foi

quando o destino me trouxe à Unipaz e iniciei a Formação Holística de

Base. Só então pude compreender, passo a passo, o significado daquele

mergulho.
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Hoje, com muita emoção e amor, quero deixar registrada no Uni

verso minha gratidão por estar nesta casa que me permitiu integrar

uma experiência tão fundamental em minha vida.

3. Sobre a importincia do transpessoal

Professor Pierre Weil, não seria o caso de convocar as faculdades de

psicologia para que inclulssem em seus currículos a abordagem

trampessoal?

Pierre Weil: Só posso responder positivamente, com todo o entu

siasmo, a essa proposta. :t. um ideal meu, e não tenho economizado

esforços para apoiar toda iniciativa nesse sentido.

Tive a honra de ser membro do primeiro grupo que redigiu o

anteprojeto da lei que criava a profissão de psicólogo no Brasil. Os

obstáculos foram inúmeros, sobretudo por parte dos médicos e de

seus conselhos. Hoje, pelo visto, existe uma situação análoga com

relação a alguns conselhos de psicologia. Parece que, uma vez de

monstrada a efetividade da existência das cátedras de psicologia

transpessoal em universidades do Brasil e do mundo, resta aos con

selhos aceitarem essa realidade, pois são constituídos para legislar a

favor das decisões e posturas universitárias, e não contra elas.

Há alguns anos, escrevi para o Conselho Federal de Psicologia

um longo parecer que publiquei em um dos meus livros: A mudan

ça de sentido e o sentido da mudança. Considero que os maiores obs

táculos são a normose do paraíso perdido e a normose do cienti

ficismo que ainda domina grande parte das nossas academias.

Entretanto, muitas iniciativas já foram tomadas, tornando um

fato irreversível o reconhecimento. A cátedra de psicologia trans

pessoal que eu criei na Universidade Federal de Minas Gerais conti

nua atuante no curso de Psicologia. Há muitas teses de mestrado e

de doutoramento, como a da Vera Saldanha, na Unicamp. :t. um em

penho da própria Associação Luso-Brasileira de Psicologia Trans

pessoal, que vem trabalhando nesse sentido, convocando, inclusive,
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os conselhos regionais de psicologia a uma reflexão científica, lúci

da e aberta para reconhecer e introduzir a abordagem transpessoal

em todos os cursos de psicologia das universidades.

4. Sobre hermenêutica e a arte do encontro

Jean- Yves, você citou um exemplo de uma passagem do Alcorão em que

há uma manifestação da humanidade do profeta no que toca ao rela

cionamento com as mulheres. Vócêpode fazer o mesmo com osevangelistas
do Novo Testamento?

fean-Yves Leloup: Toda palavra, seja do Evangelho, seja do Alcorão,

é suscetível de interpretação. Voltemos ao que o Roberto Crema

disse sobre a questão terapêutica: "O terapeuta é um hermeneuta."

Há uma maneira de interpretar as escrituras que pode ser destrutiva

e mortífera. Há interpretações que, ao contrário, dão sentido à vida.

Quando me pediram que fosse a Jerusalém e entrasse em conta

to com movimentos extremistas mulçumanos, judeus e cristãos que

ainda permaneciam no espírito das cruzadas e queriam o poder,

tomei consciência de que um elemento importante na terapia das

religiões é a arte da interpretação.

Vou dar três exemplos, a começar por aquele do Alcorão, que
foi citado. A referência exata é o versículo 4,34. Se eu tomasse no

sentido literal as palavras: "Os homens têm autoridade sobre as mu

lheres, pelo que Deus os fez superiores a elas [... ] Aquelas de quem

temeis a rebelião, exortai-as, bani-as de vossa cama e batei nelas",

seria uma autorização de agressão às mulheres. Vocês compreen

dem as conseqüências que isso pode ter, e não apenas na guerra

entre religiões? Seria uma guerra no coração das famílias, entre se

xos. Há uma outra interpretação desse versículo, feita pela tradição
sufi: não se trata de bater em sua mulher exterior, mas de trabalhar

o seu feminino interior, como se bate a farinha para fazer o pão.

Nesse sentido espiritual, as palavras do profeta não são um con

vite à violência, mas um convite à integração da dimensão feminina,
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o que demanda um trabalho consigo mesmo. f', preciso trabalhar a
farinha - nosso imaginário, nossas dimensões intuitivas - para que
todas as intuições, toda a contemplação interior, possam gerar uma

ação justa.
O mesmo ocorre no que diz respeito à guerra santa: não se trata

da violência contra os inimigos da nossa fé ou contra os que rezam
diferente, mas de travar um combate interior contra a infidelida

de que há em nós, contra a desonestidade, contra o egocentrismo.
Os místicos mulçumanos consideram essa a grande e verdadeira

guerra santa.
Cada palavra do Alcorão, assim como cada palavra do Evange

lho, se interpretada grosseiramente, pode ter conseqüências perigo

sas e destruidoras. Existe um nível espiritual que precisa ser desvela
do numa hermenêutica mais sábia e sutil.

Também entrei em contato com extremistas judeus que afirma

vam ser o povo escolhido. O que quer dizer "ser escolhido"? Na tra
dição da cabala, diz-se que, se o povo de Israel foi eleito, isso não
ocorreu porque fosse o mais santo ou o mais espiritual dos povos.
Lembremo-nos dos povos do Egito e da Babilônia e de suas grandes
culturas espirituais. Um rabino me disse: "Se nós somos eleitos, isso
quer dizer que todos os povos também são. Não somos eleitos por

nossa causa, exclusivamente, mas somos eleitos para os outros." f', a
mesma mensagem de Paulo: "Cristo veio ao mundo para salvar os
pecadores, dos quais eu sou o primeiro." Paulo afirmava que, se

Deus o havia elegido, a ele, um perseguidor dos cristãos, eles teriam
muito maior razão de estar entre os eleitos.

Há muitas passagens das escrituras a ser interpretadas dessa for

ma. Assim também poderia ser lido o Evangelho na passagem em
que Jesus afirma: "Ouvistes que foi dito: ~arás o teu próximo e

odiarás o teu inimigo.' Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimi
gos e orai pelos que vos perseguem." Novamente, Jesus toma uma

palavra das escrituras e a leva mais longe, transcendendo a normose
de estagnação e estreiteza.

Se amar os amigos é natural, se é algo lindo e árduo, temos de ir

mais fundo e amar os inimigos. Mas isso não é natural e pede a
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ajuda do Espírito Santo. O único sinal da presença do Espírito San

to em nós é sermos capazes de amar os nossos inimigos. O inimigo
não é só do exterior; é também a nossa sombra interior.

Isso me lembra Francisco de Assis e sua famosa passagem com o
lobo. "A cidade estava sendo dilacerada por um lobo feroz que to

dos temiam. Francisco chegou e disse que cuidaria dele. Estranha
mente, preparou uma gamela de alimento e falou para o animal:
'Meu irmão lobo, você tem sido tão ruim porque estava com fome.

Agora vou dar-lhe de comer. Então prometa deixar esses homens e

mulheres em paz.' E diz a história que o lobo se tornou completa
mente pacífico."

Trata-se de cuidar do nosso lobo interior, de alimentar, respei
tar o que temos medo. Não devemos ter medo de ter medo. Se
reconhecermos essa sombra em nós, se a aceitarmos, ela será muito

menos perigosa e deixaremos de projetá-Ia sobre os outros.

Roberto Crema: Fico grato a Jean-Yvespor nos lembrar essa parábola
do lobo, porque podemos atualizá-Ia em nosso encontro. Primeiro,

apontando para o óbvio, para a questão do sofrimento, sobre o qual
estamos refletindo: quando irmãos matam irmãos e se matam mu

tuamente, o animal não está resolvido, não está integrado em nós.
Há em nós duas respostas instintivas do animal diante de uma

situação hostil: atacar com raiva ou fugir com medo. f', o que se
passa, dominantemente, em nossa aldeia global, de forma mais dra

mática no Oriente Médio e nos países que estão em guerra: alguns
atacam com raiva, outros fogem com medo. f', uma normose instin

tiva de agressividade e de passividade. São condutas primitivas que
se realimentam, num circuito vicioso e destrutivo. Trata-se de orien

tar o animal pela virtude da consciência. Alimentá-Ia, cativá-lo e

orientá-Ia, eis o grande desafio evolutivo.
No final do século XII, um abade e filósofo, Joachim de Fiori,

afirmou a existência de três idades do espírito: a do Pai, a do Filho

e a da Mãe ou do Espírito Santo. Numa vidência profética, ele sus

tentava que os tempos do Pai e do Filho haviam passado e que já
nos encontrávamos na terceira idade. O Pai tem uma função es-
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truturante, de nomear e impor os limites. O Filho, uma função de

amante, capaz de perdão e de fraternidade. Quanto à função da
Mãe, é a do Aberto: alimentar e servir.

Holograficamente, o Pai e o Filho seguem presentes. O que com
preendo nesta orientação é que a função do serviço passa a ser cen
tral, uma função regente da nossa etapa de individuação coletiva.

Francisco de Assis foi considerado o primeiro representante da ida

de do Espírito Santo, pregando a lei da doação: "É dando que se
recebe."

Podemos constatar que, no contexto terapêutico, o caminho

mais direto para a cura é o da doação. Não por acaso estamos numa

época em que se fala tanto em voluntariado. Esse nobre terceiro
setor, que complementa o fator público e o privado, é um sinal dos
nossos tempos. Após muitos séculos, a Idade da Mãe está emergin

do de sua gestação no inconsciente coletivo para um promissor nas
cimento. Assim confio. Uma terapia das religiões solicita esse ar

quétipo de abertura e de cuidado, de acolhimento e de nutrição.
As palavras dia, diálogo e Deus provêm de uma fonte comum.

Dessa maneira, uma terapia fundamental que vise a cura das reli

giões passa pelo diálogo. O diálogo é Deus na forma de encontro.

Sobretudo quando ele advém do silêncio do Aberto, do útero da
Grande Mãe, da dimensão da Origem de todas as origens, então é

possível uma transformação, uma redenção, uma comunhão.
Novamente, indico a importância do resgate de uma pedagogia

iniciática que tenha as virtudes simbólicas do Imaginal e nos ensine

a interpretar não só as palavras das escrituras, mas também nossas
crises, sofrimentos, desencontros e dilaceramentos. Que nos abra

uma escuta dialógica com a sua alquimia de transmutação. Nin
guém ensina ninguém a amar, e ninguém aprende a amar sozinho;
nós aprendemos a amar no encontro. O futuro da humanidade de

pende de uma terapia do encontro.
'Tudo dá certo no final. Se não estiver dando certo, é porque

ainda não estamos no final", afirma o amigo Harbans Lal Arora.
Além do aspecto lúdico, na minha escuta essa afirmação contém

uma sabedoria profunda. O Amor é absoluto, ao passo que o mal é
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relativo. O mal é auto-esquecimento, é ignorância de si, uma amné

sia do Ser. Assim sendo, estamos condenados ao despertar no final
de nossas desventuras, venturas e aventuras.

Lembro-me, finalmente, de outro poema de Fernando Pessoa:

Os deuses vendem quando dão.

Compra-se a glória com desgraça.

Ai dos felizes, porque são
Só o que passa!

Baste a quem baste o que lhe basta
O bastante de lhe bastar!

A vida é breve, a alma é vasta;

Ter é tardar.

Colhemos sempre aquilo que plantamos. É preciso transcender
uma conduta adolescente de aspirar e esperar do exterior por uma
felicidade que é simples função de nossa capacidade de ser quem

somos, tudo o que somos! Tudo passa, salvo o que É.
Há uma arte de saber se contentar. Ao sábio o instante basta!

De fato, a existência é um sonho breve. O que importa, realmente,

é resgatar a vastidão da alma. Todas as guerras normóticas findarão,
se lograrmos evoluir da dimensão do ter para a qualidade do Ser.

Se ter é tardar, Ser é partir. Em marcha!
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Notas

Capítulo 1

I Maia: termo sânscrito, que significa a "ilusão", em seu sentido mais amplo.

2 Numinoso: experiência que constela, ao mesmo tempo, maravilha e terror,
sublime encantamento e estremecimento.

3 Bhagavad Gita: o Cântico do Senhor, um trecho central do grande épico

hindu, o Mahabarata, em que Krishna, o Slif, transmite a ciência perene da

ioga ao guerreiro Arjuna, o ego.

4 Rio+ 1O: encontro mundial realizado em setembro de 2002, na África do

Sul, com o objetivo de avaliar os avanços ocorridos desde o encontro Cúpu
la da Terra em 1992, no Rio de Janeiro.

Ed Ayres: diretor da revista bimestral World Watch, publicada pelo

Worldwatch Institute em trinta idiomas (no Brasil, é publicada pela Uni
versidade Livre Mata Atlântica).

6 CAMPBELL,Joseph. O h"ói tk mil fam. São Paulo, Cultrix/Pensamento, 1988.

7 USZLO, Erwin. Conlxáo cósmica. Petrópolis, Vozes)999.

8 MASLOW,H. Abraham. O didrio tÚ nlgócios dl Maslow. Rio de Janeiro,

Qualitymark, 2003.

9 Afirmação feita numa palestra proferida no Centro Universitário de Brasília

(Uniceub), em 6 de agosto de 2002.

10 SANTOAGOSfINHO.As confissõn São Paulo, Quadrante, 1989.
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Ii KUHN, S. Thomas. A (strutura das r(voluçõ(s cimtificas. São Paulo, Perspec
tiva, 1987.

12 NICOLESCU,Basarab. Ciincia, smtido ((volução. São Paulo, Attar Editorial,
1995.

13 Giordano Bruno: filósofo, astrônomo e matemático, desenvolveu as teorias

do universo infinito e da multiplicidade dos sistemas siderais, rejeitando a

teoria geocêntrica tradicional. Ultrapassou a teoria heliocêntrica de Copér

nico, que ainda defendia o universo finito como uma esfera de estrelas fixas.
Foi condenado e assassinado pela Inquisição.

14 Galileu Galilei: físico, matemático e astrônomo italiano, descobriu a lei dos

corpos e enunciou o principio da inércia. Aceitou os ditames da Inquisição.

15 WILBER,Ken. Uma br(v( história do Univ(rso. Rio de Janeiro, Nova Era,
2001; idem, Uma uoria d( tudo. São Paulo, Cultrix, 2003.

16 PERL'i,Frederick. Gmalt- urapia txplicada. São Paulo, Summus, 1977; idem,

Escamfimchando Fritz; dentro e fora da lata-de-lixo. São Paulo, Summus, 1979.

17 NICOLESCU,Basarab. O maniftsto da tmnsdisciplinaridad(. São Paulo, Triom,
1999.

18 CREMA,Roberto. Eu, nós (O cosmo. Brasília, H. P. Mendes, 1982.

19 Jiddu Krishnamurti: mestre da consciência, nasceu em 1895, na índia. Foi
educado no contexto da Sociedade Teosófica e tratado como veículo de

Maitreya. Aos 34 anos, dissolveu a Ordem da Estrela, recusou a relação

guru-disclpulo, desenvolvendo um caminho único. Morreu em 1986. Al
guns crêem que ele foi o Buda anunciado.

20 Jacques Lacan: psicanalista francês que fez uma releitura da obra de Freud

afirmando um campo Outro, a lógica do significante, a Estrutura como

Real, Imaginário e Simbólico, num estilo e hermetismo metodológico que
contestam a psicanálise ortodoxa.

21 SAGAN,Carl. Os dragõ(s do Édm. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1987.

22 Procusto: na mitologia graga, filho de Netuno. Personifica o rigor e a exa

tidão absolutos, o descompromisso radical com a verdade e com a justiça,
valendo-se da exatidão de sua medida.

23 D'AMBROSIO,Ubiratan. TmmdisciplinaritÚuÚ. São Paulo, Palas Athena, 1997.

24 Sócrates: filósofo grego paradigmático, nascido em 470 ou 469 a.c., em
Atenas.

25 Dom Bosco: nasceu em 16 de agosto de 1815 perto de Turim, norte da

Itália. Sacerdote, dedicou-se à educação de crianças e jovens, fundou a Con

gregação Salesiana que disseminou as escolas profissionalizantes por todo o
mundo. É considerado "o mais italiano dos santos e o mais santo dos ita
lianos".
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I Rollo May: psicólogo e psicanalista americano, um dos mais importantes

representantes da psicologia existencial.

2 l<RISHNAMURTI,J. A prim(ira (última lib(rdad(. São Paulo, Cultrix, 1958.

3 WEIL, Pierre. A muroS( do paraíso padido. Rio de Janeiro, Espaço e Tempo/

Cepa, 1987.
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MURARO,Rose Marie & BOFF, Leonardo. F(minino ( masculino; uma nova

consciência para o encontro das diferenças. Rio de Janeiro, Sextante, 2002.
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10 Jacob Levy Moreno: nasceu em Bucareste, Romênia. Formado em medici
na, em 1892. Criou o psicodrama, o sociodrama e a sociometria como uma

terceira revolução psiquiátrica da espontaneidade e libertação. após a de
Pinel e a de Freud.

Ii Mahatma Gandhi: líder pioneiro em professar e em praticar a não-violência
na modernidade, aliou mística e profecia à política. Foi o libertador da
índia.

12 MAY,RolIo. Libadad( (dmino. Rio de Janeiro, Rocco, 1988.

13 FROMM,Erich. O m(do à libadad(. Rio de Janeiro, Zahar, 1967.

14 BERNE,Eric. O qU( voei diz d(pois d( diur olá? São Paulo, Nobel, 1988.

15 LoWEN, Alexander. El mi(do a Ia vida. México, Lasser Press, 1982.

16 JUNG, C. G. Obras complNas. Petrópolis, Vozes, 1981.

17 BECKER,Ernest. A mgação da morU. Rio de Janeiro, Record, 1995.
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ECE,1984.
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Paulo, Ágora, 1984.
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229



23 FULLER,R. Buckminster. Manual tÚ op"ação para a ~spaçonav( Urra. Brasília,
Edunb,1985.

24 REICH,Wilhelm. Escuu, ZI Ningulm! Rio de Janeiro, Martins Fontes, 1982.

25 o O assassinato d~ Cristo. Rio de Janeiro, Martins Fontes, s.d.

26 GAlARSA,José Ângelo. Tratado g~ralsobr( afofoca. São Paulo, Summus, 1978.

27 Karlfried GrafDürkhein: catedrático de psicologia e de filosofia na Univer-

sidade de Kiel, dirigiu um centrç de formação e de encontro de psicoterapia
iniciática, na Floresta Negra, Alemanha. Escreveu cerca de quinze livros

sobre a sua abordagem iniciática, destacando-se os clássicos: Hara - o antro

vital do hom~m; Pratiqu~ d~ Ia voi~ intlrimr~; e üDon d~ grâc~.

28 LELOUP,Jean- Yves & HENNEZEL,Marie de. A arU tÚ morr~r. Petrópolis, Vo
zes,1999.

29 PIERRAKOS,John C. En~rgltica da (SSincia. São Paulo, Pensamento, 1993.

30 Anorexia: distúrbio grave de inapetência, uma fobia alimentar, que pode
conduzir à morte.

31 Hara: palavra em japonês que significa "ventre", centro vital do ser huma
no, de acordo com a tradição zen e com as tradicionais artes marciais.

32 Nesse momento, a tradutora traduz como "arqueologia estética". Jean-Yves

Leloup diz que foi um lapso pleno de significado, como se ela tivesse prece
dido o seu pensamento.

33 BOFF, Leonardo. Ethos mundial. Brasília, Letraviva, 2000.

34 oSão Francisco tÚ Assis: Urnura ( vigor. Petrópolis, Vozes, 1981.

35 Demócrito de Abdera: filósofo pré-socrático, discípulo e sucessor de Leucipo
na direção da escola de Abdera, um dos escritores mais fecundos da Anti

güidade, sistematizador da doutrina atomista.

36 Mestre Eckhart: mestre notável da mística medieval alemã, nascido por vol

ta de 1260. Sacerdote dominicano, foi considerado herético por sua obra,

dissonante de uma religiosidade superficial e exterior, consagrada à expe
riência interior e ao recolhimento espiritual.
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gu(S uls qU( j( üs ai vlcus, 1984; L(s Dialogu~s ou l'Enfant nl sam parmts,
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9 WEIL, Pierre. Os mutanUS; uma nova humanidade para um novo milênio.

Campinas, Verus, 2003.

10 Lídia Rebouças: psicóloga e educadora, é membro do Colegiado da Reito-

ria da Unipaz-DF. .

11 CHARDIN,Teilhard de. O ftnômmo humano. São Paulo, Herder, 1965.

12 WEIL, Pierre. A arU d( viv~r a vida. Brasília, Letrativa, 2001.

13 LELOUP,Jean-Yves. O Evang(lho tÚ h/ip( (no prelo).

14 Rainer Maria Rilke: poeta alemão, nasceu em Praga, em 1875, e foi secretá
rio do escultor Rodin até começar a escrever. Uma de suas obras mais co

nhecidas é Cartas a um jov~m po(ta. Rio de Janeiro, Globo, 2001.

15 TAGORE,Rabindranath. Gitanjali. São Paulo, Paulus, 1991.

16 JIMENEZ,op. cito
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Capítulo 4

1 MERTON,Thomas. Novas s(mmUS d( conumplação. Rio de Janeiro, Fisus,
1999.

2 META_ R(vista Holistica Transdisciplinar, nA, ano 3, 2001.

231



Bibliografia complementar dos autores

CREMA, Roberto. Andliu transacional cmtrada na pmoa ... ( mais altm. São
Paulo, Agora, 1984.

__ o Saúdu plmitud(; um caminho para o Ser. São Paulo, Summus, 1995.

___ o "As estações da vida". In: &juvm(sar a v(lhia. Brasília, Edunb, 1996.

___ o "Da especialização à vocação". In: META - R(vista Hollstica
Transdisciplinar, n. 00, ano 1, Brasília, 1999.

___ o Antigos ( novos urap(utas; abordagem transdisciplinar em terapia. Pe-
tr6polis, Vozes, 2002. .

___ ."Da especialização à vocação. A educação do século XXI". In:

BIITENCOURT,Cláudia Cristina, org. Gmão conumporân(a d( pmoas.
Porto Alegre, Bookman (no prelo).

___ o "Relatos de assombros". In: WEIL, Pierre et alii. Transcomunicação; o

Projeto Magenta. São Paulo, Pensamento (no prelo).

CREMA,Roberto & ARAÚJO,Washington. Lidaança (m umpo d( transforma
ção. Brasília, Letrativa, 2001.

LELOUP,Jean-Yves. Caminhos da r(alização; dos medos do eu ao mergulho no
Ser. Petr6polis, Vozes, 1996.

__ o O Evang(lho d( Maria. Petr6polis, Vozes, 1998.

__ o Car(ncia ( plmitud(. Petr6polis, Vozes, 2001.

__ o Uma art( ck amar para os nossostnnpos; o cântico dos cânticos. Petr6polis,
Vozes, 2002.

232

___ o A montanha no oc(ano. Petr6polis, Vozes, 2002.

___ o Amar. .. ap(sar d( tudo. Campinas, Verus, 2002.

___ o A arU da atmção. Campinas, Verus, 2002.

___ o O absurdo (a graça; autobiografia. Campinas, Verus, 2003.

LELOUP,Jean-Yves & BOFF,Leonardo. Terap(utas do d(s(rto. Petr6polis, Vozes,
1997.

LELOUP,Jean- Yves & HENNEZEL,Marie de. A arU d( morr(r. Petr6polis, Vozes,
1999.

LIMA,Lise Mary A., org. O uplrito na saúd(. Petr6polis, Vozes, 1999.

WEIL, Pierre. A nmrou do paralso padido. Rio de Janeiro, Espaço e Tempo;
Cepa, 1987.

__ o "Les anomalies de Ia normalité". In: 3' Milllnair(, n. 30, Paris, 1994.

__ o "Normose. A patologia da normalidade". In: Thot, São Paulo, 1997.

___ o "Normose et transmisi6n palingénétique". In: 3' Milltnair(, n. 50, Pa-
ris, 1998.

___ o A mudança d( smtido (O smtido da mudança. Rio de Janeiro, Rosa dos

Tempos, 2000.

___ o Ldgrimas d( compaixão. São Paulo, Pensamento, 2000.

___ o "A normose informacional". In: Ci(ncia da Informação. Soci(dad( da

Informação, Brasília, Ibict, 2000.

___ o Ofim da gu(rra dos uxos. Brasília, Letrativa, 2002.

___ o Os mutanUS; uma nova humanidade para um novo milênio. Campi
nas, Verus, 2003.

WEIL, Pierre & LELOUP, Jean-Yves. "Les deux extrêmes de Ia normose

contemporaine. Du phantasme de Ia séparativité au phantasme

fusionnel". In: 3' Milllnair(, n. 38, Paris, 1995.

233


