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"QUANDO O CORAÇÃO CHORA PEW QUE 
PERDEU, O ESP/RITO RI PEW QUE 

ENCONTROU. "(1) (UM AFORISMO SUFI ANÔNIMO.) 

Maria Luiza Andrade Simões 

Antes de tudo é preciso colocar claramente o tema desta exposição. 
Se não todos, a maioria dos presentes deve ter percebido a relação com 
a perda que realmente tivemos no início do ano passado. Digo tivemos e 
refiro-me a um grupo bastante amplo. Nosso coração de fato chorou. (2) 

Mas hoje trago para vocês o resultado de uma observação que logo se 
impôs a muitos de nós, já naqueles primeiros momentos. Foi uma vivência, 
uma experiência que, para nosso espanto, está literalmente expressa neste 
aforismo sufi anônimo. O encontro desta frase no meio de papéis 
guardados e esquecidos, naquele momento já faz ressaltar o fenômeno a 
que Jung deu tanta importância: a sincronicidade. Duas ocorrências se 
evidenciam ao mesmo tempo, e, aparentemente, nada têm a ver uma com 
a outra. Em algum momento muito anterior a tudo aquilo, havíamos 
anotado aquela frase, e ela agora tinha um sentido total. 

Em uma homenagem feita na PU C, em São Paulo, alguém 
mencionou o estranho fato de, junto com as lágrimas, ter percebido uma 
alegria. E idêntica tinha sido a minha vivência, não uma vez, mas muitas, 
quando o coração chorava a perda. Um aforismo, todos sabem, está nos 
dicionários, é uma sentença curta que carrega um conceito, uma idéia 
moral. Consta que este aforismo teve sua origem entre os sufis. Minha 
idéia no inicio era apenas, com uma ou duas frases, mencionar o que são 
os suflS para quem, eventualmente, não o soubesse. Mas estendi-me muito 
mais, porque a sua própria descrição já lança uma ponte para as nossas 
reflexões. 

Os sufis tomaram-se conhecidos com a expansão do islamismo do 
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72 século até o 162 século, e estão entre árabes, turcos, persas, indianos, 
malaios. 

Mas foi dito: "Sua origem e fontes reais encontram-se no 
antiquíssimo anseio de Deus experimentado pela alma humana." Os sufis 
produziram grandes teólogos, poetas, cientistas. Têm sido saudados 
como santos e executados e perseguidos como heréticos. Ensinam que 
existe uma só verdade fundamental dentro de tudo o que se chama 
• 'religião". Certa vez alguém mencionou (e não poderia agora localizar 
a fonte): "Você pertence a alguma religião?" E a resposta foi "Não." 
Nova pergunta "Por que?". "Por causa da Religião. "Não se apreende 
muito facilmente o sufismo. Eles dizem: "O segredo se protege. Encontra
se apenas no espírito e na prática da Obra." São muito interiorizados, 
sem deixar de atuar no mundo, e aí são muito c~ncretos: "Põe em prática 
teu conhecimento, pois o conhecimento sem a prática é um corpo sem 
vida." 

No dizer do sufi, o sufismo "é uma aventura de vida, uma aventura 
necessária." (O grifo é meu.) Uma das denominações do suflSta é "Tarika
sufi.yya", e "tarika" significa caminho e modo de fazer alguma coisa; 
"suf" quer dizer lã pois eles se cobriam com roupas de lã de camelo. Já 
mencionamos sua interiorização e seu estar no mundo de forma bem 
concreta. O grande poeta Rumi diz: "Quem não prova não sabe". Fica 
então, para nós, dos sufis, a interiorização e ao mesmo tempo, a 
importância da vivência concreta. Não foi à toa que deles nos veio esse 
aforismo, que tão bem descrevia a nossa vivência: 

"Quando o coração chora pelo que perdeu, o espírito ri pelo que 
encontrou. " 

Nossa reflexão continuou durante esse ano e meio. Por que fora 
assim? E como podiamos observar, quando havia um intenso sentimento 
que parecia invadir tudo? Então entendemos que havíamos sido 
preparados por um paulatino e constante caminhar na proposta de Jung: 
a observação cuidadosa do fato psíquico. Ao mesmo tempo a situação é 
complexa: o objeto da nossa observação é ao mesmo tempo o observador. 
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É interessante que um mestre sufista descreve em versos, em um livro 
com nome nada científico, alguma coisa que se aplica à nossa ciência. 
Trata-se do mestre Pir-i-Do-Sara, que no seu livro "Montanha da 
lluminação" diz: "Você pode imaginar uma mente obsetvando-se em sua 
totalidade? Se ela estivesse toda empenhada na obsetvação o quê estaria 
obsetvando? E se estivesse toda empenhada em ser mente quem faria a 
observação? A observação do eu será necessária enquanto houver um eu 
distinto do não - eu." 

De certa forma esta é, ao mesmo tempo, uma situação cômoda, eu 
diria perigosamente cômoda, pois pode desviar-nos da rota que nos levaria 
aonde queremos todos chegar, isto é, bem próximos da verdade. Corremos 
o risco de só ver o que já conhecemos, e não olhar para o que nos assusta, 
nos espanta, no mínimo nos desconcerta, literalmente desconcerta, cria 
desordem e confusão. Por aí chegamos a uma conclusão: nesse caso, 
Jung nos parece mais rigorosamente científico do que aqueles que o 
acusam de ser místico. Não podemos fechar os olhos para o que quer 
que se apresente como, fato psíqyico. 

Jung, no inicio de seu livro "Psicologia e Religião" diz: "O ponto 
de vista da psicologia que eu represento é exclusivamente fenomenológico, 
ou seja, trata apenas de ocorrências, acontecimentos, experiências, em 
resumo, de fatos. Sua verdade é um elemento fatual e não um juízo." 
Com isso, ele acentua que o objeto da psicologia são as idéias que se, 
apresentam nos indivíduos; e uma idéia é psicolo~icamente verdadeira 
na medida mesmo em que existe. E determinadas idéias existem pelo 
mundo inteiro e em quase todas as épocas. 

A ciência da psicologia exige então uma observação cuidadosa dos 
fatos psíquicos. O que nos estimulou a fazer esta comunicação foi uma 
vivência nítida, definida. Alguma coisa se imiscuia nos nossos sentimentos, 
e nos mostrava algo novo e surpreendente: a despeito de nós mesmos, 
nossos músculos desenhavam um sorriso com a nossa boca, havia no 
peito uma sensação de calor e dilatação que só conhecemos quando 
recebemos uma notícia muito boa. 
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A atitude de observação cuidadosa pode ser chamada uma atitude 
religiosa, se adotamos a acepção da palavra • 'religião" como sendo "re
legere", ler de novo, ler atentamente. Rudolf Oto ao definir esta palavra 
fala em observação cuidadosa de uma ação dinâmica que não é causada 
por um ato arbitrário. Esse treino constante do olhar, que não nos pennite 
fechar os olhos para o que quer que se apresente como fato psíquico, 
que talvez espante, confunda, faz que na presença de uma circunstância 
enonne, abaladora, não nos fechemos e tudo possa ser registrado, não 
com a discriminação alerta e, até diria, "calculista", de uma mente que 
busca provas para aquilo que quer encontrar, mas através de uma instância 
todo - abrangente, que põe luz insistentemente sobre uma sucessão de 
estados interiores até então desconhecidos, e que se revelam, por isso 
mesmo, surpreendentes. Tratava-se de experimentar que não eu crio 
alguma coisa, mas alguma coisa cria-se dentro de mim. Podemos dizer 
com Esther Harding que "as pulsões instintivas ou impulsos vitais sempre 
se apresentam à consciência sob uma forma bem pessoal, como' Eu quero' , 
• Eu necessito', quer se trate de fome de alimento ou de satisfação sexual, 
segurança ou dominância que façam despertar essa demanda urgente ou 
compulsiva. Mas essa • pessoalidade ' da necessidade é ilusória: na realidade 
esse 'Eu quero' nada mais é do que uma expressão pessoal do fato de 
que a própria vida 'quer' em mim". 

Essa observação cuidadosa não só pennite descobrir que muita 
coisa dentro de nós "se faz" sem que nosso eu consciente seja disso o 
autor, o criador, tna~ leva um cientista como William James a dizer no 
seu livro "Pragmal J 'lIlO" que "nossa estima pelos fatos não anulou em 
nós a religiosidade. Ela mesma é quase religiosa. Nosso temperamento 
científico é devot o." 

Temos então o ensinamento de Jung, desculpem, bastante óbvio, 
de que ... fatos são fatos ... E o ditado popular diz "Contra fatos não há 
argumentos". E além disso, aquela frase sufista vinda de longe, escrita 
não sei em que século e nem sei por quem, me explicava claramente 
aquele fato. Tudo isso pode servir para a nossa reflexão, amplamente. 
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Basta que tenhamos vontade de explorar aquela nova trilha que se propõe, 
mal e mal percebida, a certa altura do caminho. 

Temos também a sinalização direta do corpo, que se impõe, 
digamos, tanto para o bem, como para o "mal", o que deve ser entendido 
com um certo senso de humor. Se alguém recebe •• informações" internas 
de que algo "pede caminho" e não dá ouvidos, não quer saber, não se 
propõe à exploração daquela trilha nova, o corpo começa a lastimar-se, 
a choramingar, e sobre isso não vamos nos estender. Quando "observamos 
religiosamente", este mesmo corpo responde também: quando alguém 
conscientemente muito triste, registra uma sensação de alegria, que nada 
teria a ver com a situação. 

Vínhamos, há anos, bebendo dessas duas fontes: psicologia 
jungueana e trabalho corporal. Aprendemos que somente uma psicologia 
que não feche suas portas a fatos não racionais, nem os queira explicar 
por categorias que não os podem abranger, merece realmente esse nome. 
O maior contém, não nega, o menor, mas o menor deixa fora o maior . 
Esse ser vivente que tanto se orgulha de sua diferenciação no reino da 
natureza como animal "racional", não se explica só pela razão. Em 
"Entrevistas com Jung", ele diz "Ninguém sabe onde termina o homem" 
... Aquelas vivências maiores nos atravessam, impõem-se. Naquela 
situação a tlÚmica facial apontava: há um sorriso no teu rosto, e a sensação 
de expansão no peito e de calor, correspondia bem ao que chama ale&ria. 
E nada racional, nada lógico explicava o fato que as sensações corpóreas 
expressavam ineludivelmente. A mente não explicava, não entendia, o 
corpo mostrava. 

Pareceu-nos então lícito fazer um paralelo: as coisas se passavam 
no eixo das funções que Jung chama "irracionais" e que poderíamos 
considerar como o veículo para essa visão do homem "sem limites". 
Intuição e Percepção, as assim chamadas funções irracionais, por Jung, 
abrem-nos as portas para a perplexidade, para o incerto e o desconhecido. 
Lembrando o que diz Esther Harding, nos expressaríamos assim: o "eu" 
pessoal nada mais é do que instrumento ou canal para a expressão de 
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algo maior. Este algo maior aparece com toda a sua pujança na necessidade 
do homem de ter crenças, de crescer, se expandindo ou conquistando. 
Ele parte do que já conhece para a aventura do maior. Até o momento 
em que alguma coisa pequenina e nova lhe sussurra ao ouvido: este não 
é o Maior, começa tudo de novo ... Está ali o eixo irracional das funções 
"jungueanas". Nessa atitude de nos abrirmos para o novo, de "deixar que 
aconteça", vamos percebendo que um princípio até então insuspeitado 
aos poucos "toma a batuta", não para nos escravizar, mas para fazer de 
nós uma orquestra cada vez mais harmoniosa; a esse maestro se deu o 
nome de "Espírito". Ele não é os músicos, não é os instrumentos, nem é 
a música, mas os três dão a ele condições de se manifestar, os três são a 
nossa consciência. Mas o que chega é o novo, não é aquilo que eu já sei 
ou conheço, ou quero chegue a mim. A partir daí regem as leis do Espírito 
e não as leis doeu. Tais experiências apontam, se "temos olhos para ver", 
e todos nós os temos. Só não os temos treinados, dispostos, diria até 
honestos ... Então, essas experiências põem simplesmente diante de nós 
fatos, não nos obrigam, não se impõem. Podemos dar-lhes nomes segundo 
conceitos já bem estabelecidos e, seguindo caminhos conhecidos, mais 
ou menos, ou temporariamente, resolver essas situações. Ou, honesta e 
humildemente, olhar para elas e perguntar: o que quer dizer isso, esse 
fato estranho e nada costumeiro, nada convencional? E então podemos 
entender o que diz Jung nos seus seminários sobre "Assim falou 
Zarathustra ": 

... "É como se fossemos o governante de uma terra parcialmente 
conhecida, rei de um país com um número desconhecido de habitantes. 
Não sabemos quem eles são e quais são suas condições; de tempos em 
tempos descobrimos que existem fatos em nosso país cuja existência 
desconhecemos. Consequentemellte, não podemos assumir a 
responsabilidade, podemos somente dizer: 'Encontro-me como 
governante de uma terra com fronteiras desconhecidas e de estranhos 
habitantes, possuidores de qualidades das quais não tenho qualquer 
ciência ... Somos uma espécie engraçada de rei neste país, um rei que 

18 

HERMES 

não é bem rei, ... que muito amiúde não consegue levar adiante suas 
próprias intenções. Portanto é melhor não falarmos em sermos de fato 
reis, mas somente um dos habitantes, que possui deste território somente 
um canto que governa. E quanto maior for nossa experiência mais 
veremos que este canto é infinitamente pequeno em comparação com a 
vasta extensão desconhecida que existe além de nós. " 

Voltamos ao eixo das funções irracionais, intuição e percepção, 
onde podemos citar os poetas e os místicos. Fernando Pessoa diz que a 
intuição é o instinto do homem na direção de uma Inteligência Maior. 
Mas trazemos o próprio Jung que diz que o homem tem um apelo 
inexorável para vir a ser aquilo que já é, isto é, carrega dentro de si a 
meta da individuação. E por isso ele diz nos seminários sobre as visões 
de uma mulher, que "Cristo foi alguém que cumpriu até as últimas 
conseqüências o seu destino". Esta pulsão necessita um livre caminho 
para realizar-se. E só, a consciência pode abrir este caminho. E ela o faz 
quando diz "Eu aceito". Se olhamos à nessa volta podemos logo ver um 
exemplo dessa aceitação, não da morte, mas da vida, dessa entrega de si 
mesmo: todos conhecem o Herbert de Souza, o Betinho, e todos sabem 
o que ele anda fazendo. Para nós, como reflexão, isto não é um 
acontecimento social, é psicologia, psicologia jungueana. Um pouco mais 
longe, em Portugal, conhecemos um sábio de 86 anos, o professor 
Agostinho da Silva. Este não é um fenômeno de intelectualidade, mas 
outro caso de plena entrega à vida, ao maior dentro dele. Outra entrega 
a esse Espírito pode ser constatada no fenômeno que ocorre nas grandes 
universidades dos Estados Unidos, onde, como disse um professor 
"circulam pelos corredores os prêmios Nobel de diversas ciências". Como 
para que se comuniquem coisas, é necessário que elas recebam nomes, 
este fenômeno foi chamado por um mósofo francês OOa gnose de Princeton 
00 uma neo-gnose, diz ele. Do livro de Raymond Ruyer "La Gnose de, 
Princeton" extraímos as seguintes passagens: "O terceiro milênio que 
logo vai começar será a idade do espírito, da consciência e do divino." 
Outra colocação: "Nada neste universo aparece mais como estático. Tudo 
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está em processo de vir- a - ser, ou até em processo de criação. A matéria 
não pode mais ser explicada sem que se recorra à hipótese do Espírito. 
Todo o movimento da vida sobre a Terra desenvolve-se segundo leis e 
mecanismos de uma figura e inteligência de tal forma prodigiosas que 
não poderiam ser fruto do acaso. Para explicá-los é preciso recorrer 
necessariamente à intervenção de uma inteligência superior e 
organizadora: Deus, 'o Velho', como familiarmente o chamava Einstein. 
A Nova Gnose tende a uma espécie de 'intimidade com o Universo'. 
Ainda da mesma fonte: "A sabedoria consiste em desembaraçar-se das 
intoxicações, cerebrais; o jogo consiste em descobrir a regra do jogo." 

É aqui que podemos inserir uma colocação de Jung, feita em 1938, 
portanto quase trinta anos antes da eclosão deste movimento dos assim 
chamados por Ruyer "neo-gnósticos". Vale a pena paralelar esses poucos 
parágrafos anteriores com o pronunciamento de Jung nos Seminários 
sobre "Assim falou Zarathustra", de Nietzsche: 

" É uma grande descoberta que, abaixo ou ao lado de nossa psique 
ou consciência, ou mente, existe uma outra inteligência da qual não 
somos os criadores e da qual dependemos. Vejam, o maior medo de 
Freud é que possa haver algo externo que não seja o "eu"; dizer que 
existe uma inteligência maior fora de nossa mente significa que devemos 
estar loucos. Como Nietzsche. Infelizmente para Freud, Nietzsche não 
foi o único que teve tais pensamentos; foi convicção de milhares de 
anos antes de Nietzsche, que a inteligência do homem não era a palavra 
final, que mesmo sua mente era o resultado de algo atrás da tela, que 
não somos criadores mas criados. Nossa mente não é o deus criativo 
que faz o mundo inteiro pular na existência a partir de nada. Existe 
uma preparação. Há, anterior à consciência, um inconsciente a partir 
do qual a consciência uma vez emergiu, e esta é uma inteligência, que 
seguramente excede a nossa, de uma maneira indefinida. " 

Só quero ainda acrescentar que na nossa experiência do uso do 
trabalho corporal na atividade terapêutica, recebemos a cada hora 
testemunho dessa presença Maior, do Espírito, desse algo mais que 
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ultrapassa a nossa inteligência, qualquer que seja o nome que lhe dennos, 
e certamente o nome é o que menos importa. Só para ilustrar conto a 
observação de uma moça que em uma de suas primeiras experiências 
com a técnica dos toques suaves nos dedos dos pés, a Calatonia, vivenciou 
o seguinte: primeiro houve uma repentina sensação de que "alguma coisa 
"aterrizava" no meu corpo inteiro, mas em todas todas as partes do meu 
corpo, nas mínimas partes dele, na menor reentrância embaixo de minhas 
unhas. Eu perguntei 'De onde você veio' e ouvi uma resposta 'Eu sou a 
eterna claridade' .. , Essa moça é muitíssimo lúcida, consciente, naquela 
época nada sabia do que quer que se pudesse catalogar como extra -
sensorial, irracional, esotérico, espiritualista, etc. Tmha uma educação 
católica tradicional mas se sentia "absolutamente inadequada" na vida. 
Por isso buscava terapia. Umjovem intelectual durante trabalho corporal 
também ouviu uma voz que dizia "Você tem medo do que ... de ter que 
matar alguém? "Não entraremos em detalhes deste caso. Não eram 
inclinações assassinas as motivadoras deste "interrogatório" mas uma 
certa dificuldade em introduzir mudanças de rumo na vida. Muitos e 
muitos outros exemplos seriam adequados para ilustrar essa Presença 
que se propõe senão forçamos nada, mas se não forçamos também 
interpretações pré-construídas, e aceitamos observar tudo religiosamente. 

Não posso resistir à tentaçã.o de tenninar apresentando-lhes o velho 
sábio que mencionei antes, Agostinho da Silva, usando de uma liberdade 
que aprendi com ele a amar e respeitar acima de tudo: 

"Muito complicado para qualquer um de nós? Coisa nenhuma! É 
apenas: o mais possível sermos aquilo que somos, fazendo o favor de 
ser ao mesmo tempo o mais poderosos possível naquilo que nos tiver 
apaixonado .... ". 

E aproveitando a colocação de Jung, que mencionei na página 
anterior, de que "Há, anterior à consciência, um inconsciente a partir do 
qual a consciência uma vez emergiu, e esta é uma inteligência que 
seguramente excede a nossa, de uma maneira indefInida", Cito ainda 
Agostinho: 
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QUADRINHA DE PRESENTE E DE FUTURO 

Indefmível é Deus, 

indefinidos vós sois. 

Por amor e por serviço, 

um dia juntam-se os dois. 

NOTAS: 

(1) Palestra proferida no 32 encontro do "Aion - Centro J unguiano 
de Integração e Desenvolvimento", em 1993. 

(2) A autora refere-se ao falecimento do Dr. Sándor Pethü em 
janeiro de 1992. 
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