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NOTA DO TRADUTOR: 

Esta publicação tem por objetivo apresentar uma amostra da Fase 1 
da obra de Ken Wilber, considerada sua Fase Romântica e a única 
parcialmente renegada por ele. 

Selecionei os seguintes textos de sua autoria para representá-la (a 
seleção ficará evidente à medida que a leitura for se desenvolvendo): 

 

1. Introdução do Volume 1 de Collected Works of Ken Wilber 
Boston & Londres: Shambhala, 1999. 
 

2. Onde estava o Isto, lá advirá o Eu. 
Publicado pela primeira vez em Beyond Health and Normality: 
Explorations of Exceptional Psychological Well-Being, editado por 
Roger Walsh e Deane H. Shapiro, Jr. New York: Van Nostrand 
Reinhold, 1983.  
 

Uma última observação: quanto às obras do Wilber citadas no texto, 
mantive o título em Inglês e, quando já traduzidas, coloquei o título em 
Português entre colchetes na primeira citação. 
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KEN WILBER 

Introdução do Volume 1 de Collected Works 
 

Escrevi The Spectrum of Consciousness [O Espectro da Consciência] 
no inverno de 1972. Eu tinha 23 anos e estava quase na metade da pós-
graduação em bioquímica. Concebi-o "na minha cabeça", como sempre 
faço; comecei a colocá-lo no papel no inverno seguinte. Levei três meses 
para escrevê-lo à mão, seguidos de nove meses hilários ao tentar 
datilografá-lo. Em 1974 o manuscrito estava pronto para ser publicado e, 
em grande parte graças aos esforços de Jim Fadiman e especialmente de 
John White, ele finalmente encontrou uma editora (depois de ser rejeitado 
por quase três dezenas). 

Em The Eye of Spirit [O Olho do Espírito], escrito vinte e cinco anos 
depois, dividi meu trabalho em quatro fases principais: a Fase 1 foi 
romântica; a Fase 2 foi evolucionária e desenvolvimental; a Fase 3 foi 
subdividida em níveis e linhas; e a Fase 4 integrou o desenvolvimento no 
contexto dos quatro quadrantes (intencional, comportamental, social e 
cultural).* As Fases 2, 3 e 4 formam uma sequência bem coerente, cada uma 
transcendendo e incorporando as anteriores. Mas a Fase 1, impregnada na 
filosofia romântica em geral (que ainda é, de longe, o modelo prevalecente 
de desenvolvimento espiritual), forma uma sólida base do que penso ser 
algumas ideias muito boas e outras bem confusas. 

Todas as obras neste volume são da Fase 1 e representam, em minha 
opinião, o melhor que se pode fazer com as ideias fundamentalmente 
falhas do Romantismo. Essas obras foram extremamente importantes para 
mim, porque, ao tentar fazer as ideias românticas funcionarem, descobri 
exatamente por que elas não funcionariam. O pensamento romântico geral 
é que homens e mulheres começam – tanto filogenética quanto 
ontogeneticamente (na infância, no selvagem nobre, no Éden) – imersos 
em uma união inconsciente com o Espírito, um tipo de totalidade e unidade 
com o mundo inteiro. Entretanto, à medida que o desenvolvimento ou a 
evolução prosseguem, perdemos essa totalidade e somos lançados no 

 
* Posteriormente, por volta do ano 2000, Wilber iniciou sua Fase 5, denominada Pós-
Metafísica Integral, cujo primeiro livro foi Integral Spirituality [Espiritualidade Integral], 
2006. (N.T.) 
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mundo da separação, alienação, sofrimento e dor. Por outro lado, já que 
nos separamos dessa totalidade, podemos recuperá-la ou recapturá-la, mas 
agora em uma forma consciente e madura. 

Sobre a totalidade, a visão romântica tem muito a sugerir, e eu 
incorporaria várias de suas características essenciais em modelos 
posteriores. Porém, seu problema crucial diz respeito à natureza do estado 
infantil de "totalidade inconsciente com o mundo". Como os bebês não 
diferenciam claramente sujeito e objeto, dentro e fora, os teorizadores 
românticos consideram isso um tipo de unio mystica, uma espécie de união 
não dual com o mundo inteiro. Mas os bebês são realmente unos com o 
mundo inteiro? Certamente, eles não são unos com o mundo da linguagem, 
da lógica, da poesia, da arte, do comércio, da economia ou mesmo com o 
Complexo de Édipo – pois nenhum deles nem sequer emergiu. O bebê 
existe em uma espécie de estado de fusão, sem dúvida, mas é uma fusão 
meramente com o mundo sensório-motor. Nenhum dos mundos 
superiores emergiu ainda e, portanto, o estado "paradisíaco" inicial 
definitivamente não é uno com nenhum deles. E esse estado de fusão 
primitivo certamente não transcende o self, porque ainda não existe 
nenhum self para ser transcendido. 

Os Românticos, ao que parece, foram pegos no que eu, mais tarde, 
chamaria de "falácia pré/trans". A fusão infantil inicial não é transpessoal, 
é pré-pessoal; não transracional, mas pré-racional; não supramental, mas 
inframental. Já que tanto o pré-pessoal quanto o transpessoal são, à sua 
maneira, não pessoais, é fácil confundir os dois. O erro típico é tentar 
reduzir todos os estados místicos transpessoais ao narcisismo infantil pré-
pessoal, descartando totalmente a espiritualidade (por exemplo, Freud). 
Mas os Românticos cometeram o erro oposto: eles elevaram os 
infantilismos pré-pessoais à glória transpessoal (ao mesmo tempo que 
transformaram o Espírito em uma amostra infantil). Reducionismo e 
elevacionismo são os dois lados da falácia pré/trans, e os Românticos foram 
os elevacionistas originais. 

Isto ainda não era óbvio para mim quando comecei a escrever sobre 
esses tópicos. Na verdade, a grande maioria dos teorizadores da área 
acreditava firmemente, e ainda acredita, que o modelo romântico é o 
modelo correto de desenvolvimento espiritual. Joseph Campbell, Alan 
Watts, Norman O. Brown, a tradição junguiana inteira – todos se alinharam 
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em favor da visão romântica. Meu trabalho, como eu o via, era 
correlacionar e sintetizar todos esses diversos teorizadores, orientais e 
ocidentais, e produzir um tipo de modelo-mestre de crescimento e 
desenvolvimento humano. E, assim, eu comecei. As obras deste volume 
apresentam as principais afirmações desse período – a saber, a Fase 1 – em 
que eu estava lutando e tentando me livrar da notável tradição romântica. 

Uma das principais dificuldades com o Romantismo é que, como se 
supõe que o estado de fusão "paradisíaco" inicial contém o "mundo inteiro" 
(embora inconscientemente), cada estágio de desenvolvimento 
subsequente deve ser retratado como uma "perda" de algo essencial que 
estava previamente presente.  

O Romantismo necessita ver o estado infantil possuindo tudo o que 
é importante e significativo (afinal, se a iluminação é uma recaptura do 
estado infantil, esse estado deve conter todas as coisas boas!). E, portanto, 
o Romantismo precisa ver o desenvolvimento subsequente como uma série 
de perdas trágicas e dolorosas. Na verdade, tentar fazer esse esquema 
funcionar beirava o absurdo (e a hilaridade), como eu logo descobriria. 

A linguagem, por exemplo. A criança está basicamente imersa no 
mundo sensório-motor. À medida que a linguagem começa a se 
desenvolver, os Românticos devem ver a linguagem como algo que não faz 
nada além de filtrar a "riqueza" do mundo infantil. A linguagem é vista como 
uma tela, como algo que dilui, distorce, reduz ou oculta a riqueza do mundo 
sensorial. Embora isso às vezes aconteça, o grande papel da linguagem não 
é filtrar o mundo físico, mas criar mundos superiores, mais profundos e 
mais amplos – não apenas filtrar o mundo sensório-motor, mas criar os 
mundos mágico, mítico e mental, eles próprios beirando o transverbal e o 
transmental. A linguagem é o grande portal para o verbal, não um mero 
filtro do pré-verbal. Mas você vai me ver, em The Spectrum of 
Consciousness, tentar sustentar essa antiga tolice romântica – até intitulei 
um capítulo de "O Grande Filtro". 

Da mesma forma, o Romantismo tende a confundir o corpo 
meramente sensorial, que está presente na infância, com a integração 
mente-corpo (o "centauro"), que só surge no início da idade adulta. E o 
Romantismo precisa confundir sensorial e centauro porque o centauro é 
um tipo de totalidade e união profunda, e todas as boas uniões devem estar 
presentes no estado "paradisíaco" infantil! Nas páginas seguintes, você me 
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verá tentando localizar o centauro na infância e derivar o ego mental de 
uma divisão ou fragmentação do centauro prévio – o que é realmente 
muito difícil de fazer, uma vez que o centauro não emerge antes do início 
da idade adulta! 

Todas essas confusões românticas derivam de variações da falácia 
pré/trans. Quanto mais tentava fazer o modelo romântico funcionar, mais 
eu via suas inadequações. Quando concluí No Boundary [A Consciência sem 
Fronteiras] e o ensaio intitulado "Where It Was, There I Shall Become" 
["Onde estava o Isto, lá advirá o Eu"], comecei a perceber exatamente qual 
era o problema. Abandonei o modelo romântico tradicional e, a partir de 
então, comecei a Fase 2, cuja primeira obra importante foi The Atman 
Project [O Projeto Atman]. 

As obras neste volume representam meu amadurecimento, por 
assim dizer. O primeiro artigo que publiquei, chamado "The Spectrum of 
Consciousness", apareceu na edição de novembro de 1974 da revista Main 
Currents in Modern Thought. Eu tinha então vinte e cinco anos; estava 
casado há um ano; havia abandonado a pós-graduação; estava praticando 
intensamente o Zen Budismo; e estava prestes a começar minha longa 
carreira como lavador de pratos no Red Rooster Restaurant em Lincoln, 
Nebraska (para pagar minha metade do aluguel). Esse artigo foi seguido por 
"Psychologia Perennis: The Spectrum of Consciousness", publicado no 
Journal of Transpersonal Psychology (1975) e que está incluído neste 
volume. Finalmente, em 1977 – cinco anos após eu tê-lo escrito – O 
Espectro da Consciência foi publicado pela Quest. Como qualquer autor 
pode atestar, ver seu primeiro livro impresso é uma emoção nunca 
igualada. 

"Are the Chakras Real?" é um bom exemplo de como, seguindo o 
Romantismo, tentei derivar todas as estruturas superiores de uma restrição 
ou repressão de estruturas inferiores. A frase padrão: o bebê começa "um 
com o mundo inteiro", mas então perde essa unidade e deve recuperá-la 
ou recapturá-la para encontrar a liberdade e a iluminação. Esse modelo da 
Fase 1 foi elaborado por teorizadores como Michael Washburn, mas é uma 
visão que, na minha opinião, simplesmente não funciona. 

No Boundary foi escrito logo depois de The Spectrum of 
Consciousness e, como Spectrum, levou vários anos para encontrar uma 
editora. Na época eu estava estudando Zen com diversos mestres, 
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pessoalmente e por correspondência. Taizan Maezumi Roshi, do Zen Center 
de Los Angeles, foi um deles, e eu doei o livro (e metade dos royalties) para 
seu Center Publications; ele surgiu em 1979. A Shambhala lançou sua 
primeira edição do livro em 1981. 

"Onde estava o Isto, lá advirá o Eu" é um dos meus textos favoritos 
da Fase 1. Ainda é irremediavelmente romântico, no sentido de que os 
níveis superiores são apresentados como uma recaptura de algo presente 
no desenvolvimento anterior. Abstraindo-se disso, no entanto, ele descreve 
todo o conceito de crescimento dos potenciais humanos de uma forma boa, 
creio eu. Além do mais, a ideia romântica de que a iluminação espiritual é 
uma recaptura, recuperação ou lembrança de nossa verdadeira natureza é 
absolutamente correta: só que nossa verdadeira natureza não é um estado 
infantil. Nossa verdadeira natureza é atemporal e, portanto, eterna, não 
espacial e, portanto, infinita – e não algo presente aos seis meses de idade 
e depois perdido. A iluminação é uma recaptura do que somos 
atemporalmente, não do que éramos na infância. Portanto, a intuição 
romântica pode ser salva, mas somente se renunciarmos à falácia pré/trans 
e à infeliz noção de que Deus é um estado infantil. 

O que, então, se houver, ainda tem valor nessas obras da Fase 1? Com 
exceção da falácia pré/trans, da qual ninguém escapa, creio que há muitas 
coisas que ainda soam verdadeiras. As ideias gerais continuam sólidas: a 
existência de um espectro da consciência, consistindo em diferentes níveis 
ou dimensões de consciência que vão da matéria ao corpo, à mente, à alma, 
ao espírito. Esses diferentes níveis possuem diferentes características, 
valores, necessidades, autoconhecimento, motivações e assim por diante; 
e também apresentam diferentes patologias, que respondem a diferentes 
tratamentos. Esse espectro da consciência é consistente com a Filosofia 
Perene, do Vedanta ao Misticismo Cristão, do Budismo ao Taoísmo, o que 
nos proporciona uma maneira convincente de integrar as abordagens 
orientais e ocidentais à consciência, psicologia e terapia. Acredito que todas 
essas ideias ainda são bastante válidas – e, de fato, elas seriam as ideias 
seminais que eu elaboraria em grande parte dos meus escritos 
subsequentes (exceto as falácias pré/trans). 

O último capítulo de The Spectrum of Consciousness explica a postura 
meditativa essencial com bastante cuidado e ainda é bem persuasivo, em 
minha opinião. Esse capítulo é intitulado "Sempre Já" – a ideia de que a 
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mente iluminada está presente "sempre já" – e esse parece ser um insight 
que me acompanha desde o primeiro livro, em uma tenra idade. 
Certamente é um insight que nunca me abandonou; e, junto com a 
Vacuidade, é provavelmente o tema mais recorrente em todo o meu 
trabalho – e a motivação para a maior parte dele. Que "sempre já" seja 
afirmado com tanta intensidade neste primeiro trabalho ainda é um pouco 
surpreendente para mim; mas depois, nem tanto. No Boundary tem vários 
capítulos que ainda acredito serem boas descrições do estado "místico" não 
dual (capítulos 4, 5, 9 e 10). Quando Maezumi Roshi viu o último capítulo 
de No Boundary, ele me enviou uma cópia de seu livro The Way of Everyday 
Life, que é uma tradução do Genjokoan de Dogen Zenji com comentários 
dele (e fotos maravilhosas de John Daido Loori, agora também um 
respeitado professor do Zen). Em seu livro, Roshi sublinhou a declaração de 
Dogen: "A natureza do vento é permanente e não há lugar que ele não 
alcance." Creio que No Boundary captou esse insight essencial "sempre já" 
e, provavelmente, é por isso que ainda é um dos meus livros mais 
populares. 

Ainda assim, esses seriam os únicos dois livros meus que eu pararia 
de recomendar, principalmente por causa das falácias pré/trans que 
infestam suas páginas. Até hoje, sinto-me bastante confortável com todos 
os livros que escrevi e ainda posso recomendá-los com alegria – exceto 
esses dois. Se você olhar para o diagrama típico que usei em todos os 
modelos da Fase 1 (ver a Figura 3 de Spectrum a seguir), a ideia é que 
começamos na parte inferior, "unos com o mundo inteiro", e avançamos 
para cima, através de uma série de cisões e fragmentações, até uma 
identidade com a persona estreita. Em seguida, voltamos para baixo, 
recapturando a totalidade subjacente, até chegarmos, mais uma vez, a uma 
"unidade com o mundo inteiro". Bem, essa é a falácia romântica. O que esse 
diagrama realmente mostra é o que acontece quando um adulto, como 
persona, começa um crescimento mais elevado para o ego, o centauro, o 
transpessoal e o não dual. O diagrama não mostra todos os estágios 
anteriores que conduzem à persona adulta! (Ele não o faz porque, de 
acordo com o Romantismo, os estágios superiores são apenas os estágios 
inferiores recapturados, de modo que são essencialmente as mesmas 
estruturas.) 
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Somente quando comecei um estudo sério sobre o desenvolvimento 
infantil (e o desenvolvimento filogenético) é que percebi que, na verdade, 
existem meia dúzia de estágios principais que levam à persona. Isto deu 
início à Fase 2 (The Atman Project e o muito adequadamente intitulado Up 
from Eden [Éden: Queda ou Ascensão?]). Nesse ínterim, tive a impressão de 
sentir esse problema, porque a figura 5 de Spectrum (ver acima) é, na 
verdade, bastante precisa; ela coloca corretamente o corpo, os cinco 
sentidos e o mundo físico exterior em um nível mais júnior do que a 
persona, algo que a figura 3 falha completamente em fazer. É a presença da 
figura 5 que salva muito de Spectrum e orienta com precisão as muitas 
comparações com a Filosofia Perene ("Surveying the Traditions" 
["Resenhando as Tradições"], capítulo 6). Foi apenas na Fase 2 que eu 
entendi que o bebê começa imerso, não na consciência cósmica, mas 
basicamente na fusão sensório-motora, de modo que, em outras palavras, 
o desenvolvimento frontal do bebê começa no nível mais júnior no 
diagrama da figura 5 e cresce através dos níveis superiores desse diagrama, 
que são em si mesmos novos emergentes, não regurgitações. 

A mudança da Fase 1 para a Fase 2 foi um dos episódios intelectuais 
mais complexos da minha vida, igualado apenas pelas dificuldades para 
conceber Sex, Ecology, Spirituality [Sexo, Ecologia, Espiritualidade]. 
Descrevi essa difícil transição em um ensaio que escrevi logo depois, 
chamado "Odissey [Odisseia]".† Nesse ínterim, os textos a seguir são o solo 
– rico em promessas e confusão – no qual as obras futuras cresceriam. 

KW 

Boulder, Colorado 

Inverno de 1997 

  

 
† Ver https://www.ariraynsford.com.br/indice.html. (N.T.) 
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KEN WILBER 

Onde estava o Isto, lá advirá o Eu 
O POTENCIAL HUMANO E AS FRONTEIRAS DA ALMA 

Existe apenas a luta para recuperar o que foi perdido. 

T. S. ELIOT 

 

Provavelmente é verdade que a pesquisa organizada de potenciais 
humanos expandidos começou no Ocidente moderno com a figura solitária 
do "doutor de nervos de Viena": Herr Sigmund Freud. Pois as descobertas 
de Freud – que examinaremos de forma resumida – realmente prepararam 
o cenário para a pesquisa científica ocidental, ou pelo menos altamente 
disciplinada, de potenciais humanos ocultos. Nas últimas décadas do século 
XX, essa pesquisa, aparentemente, destinou-se a descobrir, ou melhor, 
redescobrir, nas profundezas do espírito humano, um potencial que parece, 
a muitos pesquisadores, tão profundo e vasto e que já não é individual, mas 
cósmico; não mais humano, mas divino; não mais apenas imanente, mas 
também transcendente. É exatamente essa busca – e essa última 
redescoberta – das profundezas do potencial humano e dos "confins da 
natureza humana" que eu gostaria de relatar brevemente neste ensaio, 
enquanto, ao mesmo tempo, apresento algumas observações simples e 
gerais sobre a natureza do potencial humano em si – suas qualidades e 
quantidades, por assim dizer – e as condições básicas necessárias para 
inferir esse potencial. Portanto, comecemos do início: com o próprio Freud. 

Em uma passagem agora famosa de New Introductory Lectures, Freud 
afirma que o objetivo terapêutico da psicanálise é "fortalecer o ego..., 
ampliando seu campo de percepção e expandindo sua função para que ele 
possa se apropriar de novas porções do id. Onde estava o id, lá advirá o 
ego."1 Vista em seus termos mais simples, essa regeneração (que Freud 
comparou ao Projeto Zuiderzee) e integração dos aspectos perdidos ou 
reprimidos do Eu – "onde estava o id, lá advirá o ego" – permanece até hoje 
o principal foco e objetivo da psicanálise. Assim, no texto amplamente 
divulgado em Tecnnique and Practice of Psychoanalysis, Greenson 
observou: "resolver os conflitos neuróticos significa trazer ao ego 
consciente aquelas partes do id, superego e ego inconsciente que foram 



10 
 

excluídas dos processos de maturação do restante da personalidade total 
saudável"2. Como disse Fenichel: "a tarefa terapêutica, então, é juntar ao 
ego consciente os conteúdos ... que foram alienados da consciência pela 
contracatexia [forças repressoras], isto é, abolir a eficácia da 
contracatexia"3. 

Por mais sucintas que sejam essas declarações, elas estão repletas de 
jargões técnicos e ideias conceituais complexas. Na verdade, toda a 
estrutura teórica da psicanálise é tão amplamente complexa e intrincada a 
ponto de, literalmente, serem necessários anos apenas para dominar os 
elementos essenciais do sistema. No entanto, a própria complexidade do 
arcabouço psicanalítico, embora essencial, serviu para obscurecer e 
mistificar a mensagem fundamentalmente simples e direta de Freud. 
Vamos, então, usando as próprias palavras de Freud, examinar a essência e 
o cerne da "junção ego e id". Um breve exame da visão psicanalítica – 
embora pareça ser um tanto limitado – servirá como uma excelente 
introdução ao potencial humano em geral. Afinal, é importante não apenas 
descobrir novos, vastos e excitantes potenciais, mas também compreender 
como evitamos e resistimos aos potenciais que já desenvolvemos. O que 
desejamos examinar em particular é como os indivíduos renunciam a seus 
próprios potenciais, em qualquer nível. O que ocorre quando algum tipo de 
potencial é alienado? Qual é a forma dos potenciais perdidos? Como eles 
são recuperados? Por que resistimos a eles? Esses aspectos gerais de 
resistência ao nosso próprio Eu são, tradicionalmente, o domínio das 
psicologias psicanalíticas do ego. 

Ora, devo alertar, desde o início, que não se trata de um simples 
resumo da psicanálise ortodoxa ou de uma declaração e explicação 
absolutamente fiel de princípios puramente freudianos. Em vez disso, é 
apenas uma visão geral e um tanto popular da própria orientação 
psicanalítica. Em particular, discutirei a natureza geral do "inconsciente 
pessoal" e, portanto, incluirei algumas das opiniões de Jung, da Gestalt, da 
Análise Transacional e assim por diante, no que pode parecer um modo um 
tanto eclético ou até mesmo indiscriminado. A única razão pela qual faço 
isso é que pretendo discutir o inconsciente pessoal em relação a algumas 
das estruturas "mais profundas" ou "mais abrangentes" da psique. E as 
visões de Jung, Adler e Freud sobre o inconsciente pessoal, por mais 
diferentes que sejam em alguns aspectos, são, em comparação com essas 
estruturas mais profundas, bastante semelhantes – no mínimo, por serem 
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pessoais. Em relação às estruturas mais profundas, essas visões do 
inconsciente pessoal são mais similares do que diferentes, e é nessa 
atmosfera de similaridade genérica que prosseguirei. Por fim, devo afirmar 
que, em minha opinião, a visão de Jung do inconsciente pessoal – que ele 
chamou de sombra – é a mais precisa e, portanto, tenderei a discuti-la de 
uma perspectiva junguiana. Entretanto, começarei por Freud. 

Como esta é uma discussão geral e bem simples do inconsciente 
pessoal, gostaria de apresentar alguns trechos do único livro 
verdadeiramente popular de Freud, The Problem of Lay-Analyses.4 O que 
acho fascinante sobre este livro é que ele foi o único em que Freud 
realmente tentou apresentar suas orientações básicas em termos 
totalmente elementares e populares. Para uma grande mente – cujo dono 
geralmente tende a abstrações bastante complexas e formidáveis – esta 
sempre é uma aventura reveladora: pois quando as abstrações e o jargão 
técnico são deixados de lado e o indivíduo tenta apresentar em linguagem 
comum exatamente o que ele realmente quer dizer, tendemos a ver 
emergir a essência simples do sistema intelectual do autor. Ao mesmo 
tempo, podemos dizer que autores que não conseguem apresentar a 
essência de seu sistema filosófico em termos populares e simples, 
provavelmente, não têm um sistema verdadeiro para começar, apenas 
abstrações de abstrações que, traduzidas em termos simples, não 
apresentam muita substância. No entanto, Freud passou nos dois critérios 
e, neste livro, The Problem of Lay-Analyses, vemos suas premissas gerais e 
básicas emergirem – suas intuições globais "atrás da cabeça" que parecem 
guiar todas as abstrações mais elevadas. 

Esse obscuro aparato da alma, que atua como agente de todos os 
processos de nossa alma, é concebido por nós como um instrumento 
composto de várias partes.5 

Em seguida, ele começa a explicar as duas "partes" principais do 
aparato da alma: 

Para fins de argumentação, aceitemos a concepção popular e 
suponhamos que dentro de nós exista uma organização psíquica que, por 
um lado, registra sensações e percepções de desejos físicos e, por outro, 
libera ações motoras. Chamemos esse meio de estabelecer essa cooperação 
definida de "Eu".6 

Observe imediatamente que Freud usa a palavra "Eu" – não a palavra 
"ego"! Na verdade, em quase todos os escritos de Freud, o termo que seus 
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tradutores ingleses traduziram como "o ego" era na verdade das Ich, que 
significa "o Eu" em alemão. Ele usou o pronome "Eu", não o substantivo 
"ego". Ao olhar para os termos originais de Freud, como Brandt assinalou,7 
recapturamos instantaneamente uma grande parte da sua mensagem 
basicamente simples e elegante. "O ego" é um conceito extremamente 
difícil de definir – nenhum psicólogo já o fez com perfeição – mas todos nós 
sabemos de antemão o significado de "o Eu". Nós o sentimos. 

Portanto, o Eu é uma parte importante do aparato da alma, conforme 
concebida por Freud: é simplesmente sua própria sensação imediata de "Eu 
sou". Nós a conhecemos instantaneamente por experiência, não 
remotamente por definição. Freud, então, continua: 

Além do "Eu", percebemos outra região da alma, muito mais extensa, 
muito mais impressionante e muito mais obscura do que o "Eu", que 
denominamos "Isto".8 

Novamente, incrível! Freud não usa a palavra "id", que provém do 
Latim. Ele usa o pronome impessoal "o Isto" ou das Es em alemão. Assim, 
no fundo – no nível imediato da consciência experiencial de alguém – Freud 
não se preocupava com os conflitos entre o ego e o id, mas com os conflitos 
entre o Eu e o Isto. Freud é bastante explícito sobre o uso dos pronomes 
"Eu" e "Isto" para denotar as duas regiões principais da alma: 

Sem dúvida, você levantará uma objeção contra nossa intenção de 
nos referirmos a essas duas regiões ou estágios da alma com simples 
pronomes, em vez de dar-lhes belos nomes eufônicos gregos. No entanto, 
na psicanálise, preferimos permanecer em contato com a maneira popular 
de pensar e adotar termos comuns às nossas concepções científicas, em vez 
de olhar para tal nomenclatura com desprezo.9 

De forma direta, Freud então explica por que usa o termo "o Isto", o 
qual nós, da língua inglesa [e portuguesa], aprendemos a chamar de "id": 

O pronome impessoal "Isto" é mais adequado para nossos 
propósitos, como é claramente provado pelo fato de que, frequentemente, 
falamos de algo afirmando que "Isto me veio de repente"; "Isto me chocou"; 
"Isto foi mais forte do que eu." "L'était plus fort que moi."10 

Eis, então, os dois aspectos principais do aparato da alma: o Eu e o 
Isto. Freud explica: 

Para todos os efeitos, o "Eu" é na verdade a camada frontal, o óbvio, 
enquanto o "Isto" é a camada interna, o oculto. Deixando ainda mais claro: 



13 
 

o "Eu" está inserido entre a realidade do mundo exterior e o "Isto", este 
último constituindo a alma propriamente dita, a essência da alma, por assim 
dizer.11 

Desse modo, nas palavras populares de Freud, o Isto é o oculto, o 
interno, a "essência da alma" – e o Eu é o aberto, o óbvio, o aparente. Ora, 
Freud, em suas obras técnicas, qualificou grandemente essas 
generalizações: o Isto, em particular, era considerado a sede da libido, de 
energias sexuais e agressivas, de processos primários ou de pensamentos e 
sonhos fantasiosos; e o Eu foi subdividido no eu propriamente dito (ou ego) 
e no superego. O Isto propriamente dito e o eu propriamente dito estavam 
destinados a permanecer para sempre em guerra. Eles somente poderiam 
lograr compromisso, mas nunca harmonia. 

Aqui, no entanto, Freud está falando em termos populares e quase 
intuitivos – o Isto denota simplesmente "aspectos da alma" que surgem de 
uma forma ou de outra à nossa consciência, como quando Freud usa o 
exemplo: "Isto foi mais forte do que eu". Nesse sentido especial, Freud 
afirma inequivocamente que "não há oposição inerente entre o 'Eu' e o 
'Isto', ambos fazendo parte um do outro" (itálicos meus).12 Toda vez que 
mostro essa declaração a um psiquiatra, ele ou ela invariavelmente afirma: 
"Freud nunca disse isso." De qualquer forma, Freud continua e diz que "nos 
casos de saúde normal é praticamente impossível distinguir entre os dois [o 
Eu e o Isto]".13 

Embora "em casos de saúde normal seja praticamente impossível 
distinguir entre os dois [o Eu e o Isto]", essa é uma situação ideal que é mais 
exceção do que regra. Pois no início do desenvolvimento da maioria dos 
indivíduos, alguns dos "pequenos istos" – que potencialmente poderiam ser 
integrados à personalidade de uma forma normal – tornam-se dissociados 
ou separados do Eu. Ou seja, os impulsos do Eu são opostos aos do Isto. 
Iniciada pelo Eu, essa guerra tem o objetivo de banir ou estrangular alguns 
dos desejos do Isto. Freud explica: 

E agora, peço-lhe que visualize o que aconteceria no caso de o "Eu" 
ser acionado por um impulso surgido do "Isto" – um impulso ao qual o fraco 
"Eu" gostaria de resistir, porque sente que ... esse impulso pode envolver 
perigo, pode resultar em uma situação traumática, em uma colisão com o 
mundo exterior.14 

Nessa batalha entre o Eu e o Isto (se agora posso seguir a versão 
popular de Freud e não distinguir entre pequenos istos e o Isto), alguém 
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tem de ceder – nenhum dos lados abandonará totalmente seus próprios 
desejos e, portanto, um lado simplesmente terá de ser restringido à força: 

O "Eu" realiza uma tentativa de fuga, abandonando a parte específica 
do "Isto" e deixando-a à sua própria sorte. Ele lhe recusa assistência, pois 
geralmente se rende aos impulsos que surgem do "Isto". Referimo-nos a tal 
caso como repressão de impulsos pelo "Eu". ... O impulso reprimido agora 
segue seu próprio caminho. ... Com sua síntese desarranjada, uma parte do 
"Isto" permanece terreno proibido para o "Eu".15 

Freud aqui não faz distinção entre o superego e o Eu. Ele ainda está 
falando em termos populares e experienciais – falando sobre a batalha 
entre o Eu e o Isto, o Eu e meus sintomas, o Eu e minhas angústias, o Eu e 
meus desejos. Experiencialmente, nunca percebo uma batalha entre um 
superego e um id, sejam eles o que forem, mas percebo batalhas entre meu 
Eu e meus desejos, meu Eu e minhas angústias, e acho que Freud, neste 
ponto, estava sendo muito fiel a suas intuições experienciais. Bem, eu, 
pessoalmente, não nego a existência do superego; estou apenas indicando 
as intuições simples de Freud sobre a natureza do conflito mental: ele 
assume a forma geral de Eu versus Isto, não de ego versus id ou de superego 
versus ego. 

Ora, essa "repressão do Isto" pode parecer um fim adequado para 
toda guerra entre Eu e Isto – o Isto ofensor é forçosamente expulso do 
campo da consciência e o Eu fica livre para seguir seu caminho contente. 
Infelizmente, porém, esse não é o caso: o Isto pode ser expulso do campo, 
mas não sai do território, nem fica quieto em seu exílio. 

Entretanto, o impulso isolado não permanece ocioso. Já que a 
gratificação normal lhe foi negada, ele, para se compensar, continua 
engendrando derivados psíquicos que tomam seu lugar e, conectando-se a 
outras ativações psíquicas, alienam-se do "eu". Por fim, na forma de um 
substituto irreconhecível, o impulso isolado penetra no "Eu" e na 
consciência, apresentando-se como o que é denominado um "sintoma".16 

Em outras palavras, quando o Isto é banido da consciência, exilado 
do Eu, ele simplesmente assume a condição de um sintoma e, assim, força 
seu caminho para a consciência nessa forma disfarçada. O sintoma torna-
se um novo tipo de Isto e, como sintoma, continua seu ataque ao Eu 
desavisado. "Essa vingança do 'Isto' sobre o 'Eu'", diz Freud, "resulta em 
nada menos que uma neurose."17 
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Uma vez que o Eu falha em chegar a um acordo com, e integrar, o 
Isto (ou os pequenos istos), a esfera do Eu fica um tanto reduzida e restrita. 
Não apenas a energia do Isto é "isolada" do Eu, como parte da energia do 
Eu deve ser usada para combater o Isto. São as contracatexias e 
mecanismos de defesa, alguns dos quais são necessários e normais no 
desenvolvimento, mas que podem se tornar patológicos se forem muito 
severos. A psicanálise moderna classifica os mecanismos de defesa em uma 
escala hierárquica, desde os mais primitivos (do estágio oral) aos mais 
complexos e estruturados (do estágio fálico). Introjeção, projeção e 
negação estão entre os mais primitivos, e repressão, racionalização e 
deslocamento, entre os mais sofisticados. Entretanto, com o intuito de 
discutir o inconsciente pessoal em termos gerais, seguirei Jung e a Gestalt, 
enfatizando o papel central da projeção como mecanismo de defesa. "Tudo 
que é inconsciente é projetado"18, afirmam os junguianos, e embora esta 
seja uma generalização, serve para salientar de forma simples a relação 
entre o Eu e o Isto. Pois no sistema junguiano (e na Gestalt), o que aparece 
como um Isto, primeiro começou como parte do Eu, ou como disse Jung, a 
maior parte do inconsciente pessoal já foi consciente (ou, 
secundariamente, subliminar), mas tornou-se dissociada, alienada e 
projetada.19 Isto é bem semelhante às expressões "populares" de Freud 
apresentadas anteriormente, nas quais o Eu e o Isto começam sem 
"nenhuma oposição inerente". Esta, entretanto, não é a visão técnica 
freudiana: embora o ego tenha surgido do id, os dois são 
fundamentalmente antagônicos em objetivos, estrutura e organização. 
Novamente, tendo a me alinhar com o conceito junguiano: o inconsciente 
pessoal, no todo, já foi consciente, o Isto já fez parte do Eu e, portanto, esta 
discussão refletirá esse conceito. 

Nessa visão, então, se certas tendências, ideias, afetos ou impulsos 
pessoais não são integrados ou assimilados, eles se tornam Isto – eles são 
rejeitados e repelidos e, portanto, são projetados (tendo em mente que o 
único mecanismo de defesa que estou usando aqui é a projeção). Esses 
aspectos negados e projetados deixam de ser uma parte direta do Eu e se 
apresentam, em vez disso, como estranhos, alienígenas, exteriores, etc. – 
eles aparecem como Isto. Eles foram transformados de Eu em Isto, de 
possível amigo aqui dentro para inimigo lá fora, de eu para não eu, de 
energia dinâmica para sintoma doloroso. Aqui, acho que Perls concordaria: 
algo que deveria e poderia ser Eu é sentido e percebido como um Isto, como 
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um não eu. Além disso, se parte do Eu é transformada em um Isto, isso 
constitui nada menos do que o abandono de nossos verdadeiros potenciais. 
Uma fronteira radical é imposta ao território do ego total, e as forças 
opostas do Eu e do Isto começam suas manobras de batalha. 

Seguindo a visão da Gestalt (que é, neste aspecto, semelhante à de 
Jung), um exemplo simples da divisão entre Eu e Isto pode ser o seguinte: 
suponha que, como resultado de uma ou outra provocação, surja 
intensamente um impulso hostil ou raivoso em uma pessoa. Ora, 
devidamente integrada ao Eu total (o ego completo), a agressão poderia ser 
uma forma útil de mobilização para superar obstáculos e frustrações, mas 
suponha que o indivíduo em nosso exemplo tenha grande dificuldade em 
lidar com raiva ou agressão de maneira eficaz. Em vez de usar a agressão de 
forma controlada, ele a condena totalmente. Ele percebe que seus impulsos 
de raiva são absolutamente perigosos e, portanto, tenta negar a existência 
desses impulsos que, eventualmente, possam surgir nele. Portanto, essa 
raiva não é mais Eu e sim Isto – não mais uma parte verdadeira de si mesmo, 
mas um "outro" banido, proscrito e rejeitado. 

Ele já abandonou alguns de seus próprios potenciais, pois todos os 
impulsos de raiva estão agora separados do Eu e projetados para fora do 
ego – mas essa raiva simplesmente não desaparece ou evapora. Em vez 
disso, ela continua a se elevar repetidamente e exige o reconhecimento do 
Eu. Repetidamente, o Eu recusa-se a aceitar o Isto como parte do sistema 
do Eu. Existe agora uma batalha intratável entre o Eu e a cisão ou raiva do 
Isto. 

Podemos supor que, no fundo de sua mente, esse indivíduo ainda 
continua a perceber ou intuir esses impulsos de raiva. Ele sabe que alguém 
está com raiva, mas como não pode ser ele mesmo, deve ser outra pessoa 
– qualquer outra – e, portanto, ele deve encontrar um candidato adequado. 
Ele precisa de alguém para assumir suas projeções – seus istos. Em vez de 
perceber a raiva como sua, ele na verdade a percebe em outras pessoas: 
ele a expele de seu Eu e a projeta nos outros, "livrando-se" assim da 
responsabilidade por suas próprias energias. 

Observe o que resulta da projeção de suas agressões: ele não sente 
mais que ele está com raiva de outras pessoas, mas que outras pessoas 
estão com raiva dele. Ele começa a sentir que todo tipo de pessoa, sem 
razão aparente, está zangada com ele, hostil em relação a ele, "tentando 
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pegá-lo". Seus amigos e associados negam, corretamente, quando ele toca 
no assunto, mas o sentimento é insistente. É tão insistente porque é sua 
raiva – ele continua jogando esse potencial de ação para fora do seu Eu e 
ele continua voltando para seu verdadeiro dono – e ele não consegue 
descobrir a origem dos golpes. Ora, mesmo que certas pessoas estejam 
realmente zangadas com ele, ele simplesmente agrava o problema 
adicionando sua raiva projetada à raiva real delas; a ameaça aparece então 
com "força dupla". 

Perceba que esse indivíduo sente, honestamente, que carece 
totalmente de quaisquer impulsos hostis e que os outros parecem 
realmente ter muitos deles. Nessas circunstâncias, ele, 
compreensivelmente, começa a desenvolver sentimentos de ansiedade ou 
medo, porque "todos estão contra mim". Ou seja, ele desenvolve um 
sintoma, um sintoma de medo. Sua raiva projetada, como Isto, volta a 
atormentá-lo com ansiedades e temores, com pensamentos de pessoas 
odiando-o ou rejeitando-o, com sentimentos de inferioridade, e assim por 
diante. Portanto, projetar sua raiva – expulsá-la do seu Eu como um Isto – 
não deixa um buraco ou espaço vazio em sua personalidade: deixa um 
sintoma. Desse modo, deixar de reconhecer o próprio potencial é 
transformar esse potencial em uma "doença". Quando o Eu se torna Isto, o 
Isto se torna um sintoma. 

Agora, há uma reviravolta fascinante em tudo isso: quando o Isto é 
uma parte do Eu, então o Isto está sujeito a algum tipo de controle. Se uma 
pessoa está abertamente ciente de suas próprias raivas (ou desejos, ódios, 
invejas, virtudes positivas ou qualquer um dos potenciais egoicos que 
podem ser projetados como istos), então ela consegue, mais 
frequentemente do que não, exercer uma influência orientadora sobre 
eles: ela pode escolher o objetivo e o modo de expressão dos impulsos. Em 
suma, ela é responsável por eles, e eles, por sua vez, respondem a ela. 

Por outro lado, quando as facetas do Eu são projetadas como istos, 
esses istos ficam muito além do controle consciente. Eles parecem ir e vir à 
vontade, sem qualquer referência ou consideração pelo Eu. É precisamente 
por causa dessa "incontrolabilidade" que Freud, como vimos 
anteriormente, chamou esses aspectos alienados do self de "derivados do 
Isto". Dizemos: "Este sintoma, Isto me incomoda"; "É um pensamento 
obsessivo, não consigo controlar Isto"; "Minha vontade de comer, Isto é 
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mais forte do que eu"; "Este medo, Isto simplesmente acontece comigo"; e 
a respeito de cada sintoma: "Eu só queria que Isto acabasse". 

No entanto, observe que todos esses pequenos istos são, na verdade, 
aspectos do self total, aspectos do Eu total. Em outras palavras, todos esses 
istos – os sintomas, as tensões, as obsessões, os transtornos, as neuroses, 
os dramas, os medos – são coisas que um indivíduo está causando a si 
mesmo, com suas próprias energias. Ele está batendo em si mesmo e 
fingindo que o Isto é que está batendo, enquanto o Isto é somente um 
aspecto de seu próprio ego-self que ele ignora. Portanto, seus sintomas são 
exatamente como se ele estivesse se beliscando, mas não soubesse disso. 
Em vez de dizer: "Estou me machucando", ele diz: "Isto está me 
machucando". Assim, ao expulsar o Isto do Eu, renunciamos à nossa 
responsabilidade pelo Isto e, desse modo, ao nosso controle sobre o Isto. 
Por conseguinte, em nossas projeções sobre outras pessoas e em nossos 
sintomas resultantes, o Isto cria confusão a seu bel-prazer. 

Provavelmente, você pode ver o efeito geral dessa expulsão do Isto 
do Eu total: o verdadeiro potencial do Eu é severamente restringido e 
reduzido. A base e o fundamento do Eu são estreitados, empobrecidos e 
limitados – a fronteira do Eu encolhe, por assim dizer, em virtude do exílio 
do Isto. Com o banimento, expulsão ou projeção dos aspectos indesejáveis 
do Eu total, o próprio senso do Eu é estreitado. O potencial do que o Eu é 
e, portanto, do que ele pode fazer, é reduzido. Tanto a substância quanto a 
função são restringidas. Uma vez que agora acompanharei a visão 
junguiana da natureza e geração do inconsciente pessoal, usarei termos 
junguianos: o senso do self muda do Eu exato ou ego total para um eu 
empobrecido e impreciso, um "eu menor" ou persona, e o Isto alienado, 
expulso, projetado resta de "fora" do self como a sombra que, com ataques 
furtivos e táticas de guerrilha, atormenta a persona com sintomas. Como 
estou discutindo genericamente este tema, a luta entre o Eu e o Isto é o 
mesmo que a luta entre a persona e a sombra. 

Embora nem sempre seja uma coisa simples de fazer, a receita para 
essa luta pode ser colocada de forma simples: o Eu deve aprender a baixar 
suas defesas contra o Isto e, novamente, tornar-se amigo, integrar e 
assimilar o Isto. O Eu e o Isto – a persona e a sombra – devem se reconciliar 
e se juntar em algum tipo de integração mutuamente satisfatória. 
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Recuperar o Isto significa recuperar os correspondentes potenciais 
perdidos do self. 

Recuperar o Isto – em geral é uma tarefa difícil e prolongada. A tarefa 
é ainda agravada por uma situação peculiar: lembre-se de que o Eu 
realmente não gosta do Isto – o Eu resiste ao Isto, defende-se do Isto, 
suprime o Isto. E essa resistência ao Isto manifesta-se em uma aversão em 
recuperar, ou mesmo tocar conscientemente, o Isto. Em termos médicos, o 
Eu não quer "ficar bom"; o Eu não quer liberar e abandonar seus sintomas, 
pois não apenas os sintomas proveem uma alegria sombria para o Eu 
("gratificações substitutas do prazer neurótico"), como renunciar de fato ao 
sintoma é fazer amizade com o Isto, que está oculto no sintoma. Em 
primeiro lugar, se o Eu estivesse preparado para fazer isso, o sintoma nunca 
teria surgido. Não, o eu se apega a seus sintomas, por um lado, enquanto 
os despreza abertamente, por outro – e o Eu não quer mudar. Por resistir à 
sombra, a persona ama secretamente sua "doença" e, de fato, o indivíduo 
como persona defenderá seu sofrimento diante de tudo que acontecer. 
Perls e Adler falaram frequentemente sobre esse ponto. Perls costumava 
dizer que os neuróticos entram na terapia não para melhorar, mas para se 
tornarem neuróticos melhores. Adler dizia que se você perguntasse ao 
cliente o que ele faria se melhorasse completamente, ele lhe responderia 
exatamente o que naquele momento estava tentando evitar (podemos 
pensar em termos simples da seguinte forma: sua persona quer fazer isso, 
mas sua sombra não, e ele precisa primeiro integrar o lado "eu não quero"). 
Freud também falou desse "carinho pela doença". Sobre os neuróticos, ele 
afirmava: "Queixam-se da sua doença, ao mesmo tempo que a exploram ao 
limite. Na verdade, se tentarmos curá-los do seu mal, protegerão este seu 
bem precioso com o mesmo fervor com que uma leoa defende sua prole."20 

Se voltarmos agora ao nosso exemplo simples sobre raiva ou 
hostilidade projetada, acho que isso se tornará mais óbvio. O indivíduo em 
nosso exemplo tem um Eu (uma persona) que não tolera e não consegue 
suportar um impulso de raiva (que se transforma em um Isto, um 
componente da sombra). Em vez de expressar honesta e inocentemente 
seus sentimentos hostis, ele tenta negá-los, mas acaba apenas negando a 
autoria deles, projetando-os do seu Eu para os outros. Assim, em vez de 
sentir "Estou com raiva do mundo", ele sente: "O mundo está com raiva de 
mim". Em resposta, ele desenvolve sintomas de ansiedade e medo. 
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Neste exemplo simples, vamos supor que o fluxo livre, ocasional e 
apropriado de agressão seja uma experiência altamente satisfatória. A 
atividade do impulso é gratificante, mas quando esse impulso é suprimido 
e expulso do Eu como um Isto, é-lhe negada satisfação consciente. No 
entanto, o Isto continua a operar e a buscar liberação para algum tipo de 
objeto. Uma vez que o indivíduo não permite que a agressão saia para o 
ambiente, sua agressão tem apenas um lugar para se virar: contra si 
mesmo. Além disso, a fonte da agressão parece provir de outras pessoas, 
dos arredores. 

Em vez de atacar o meio ambiente, ele ataca a si mesmo e imagina 
que outros estão fazendo isso. Em vez da satisfação de atacar e superar 
obstáculos do ambiente, ele é forçado a se contentar com uma satisfação 
substituta: agredir a si mesmo. Ele se agride sem se dar conta, na ilusão de 
que outros são os culpados. Assim, o que ele sente diretamente não é mais 
hostilidade, mas medo – medo de sua própria hostilidade que, agora, ele 
imagina residir nos outros. Seu sintoma de medo, então, proporciona-lhe 
uma espécie de prazer substituto, porque com esse medo ele ainda está 
exercendo seus impulsos hostis – sobre si mesmo, infelizmente, mas essa 
válvula de escape é mais satisfatória do que nada. 

Essa é uma forma de entender por que um indivíduo não se livra de 
seus sintomas: eles são a única maneira de obter satisfação dos aspectos 
de seu Eu que não admite serem seus. Ao resistir ao Isto, ele é forçado a 
abraçar seus sintomas com uma misto de amor e desprezo. Detestar seus 
sintomas? Sim, ele o faz, mas no fundo ele também os ama e vai, na 
verdade, desviar-se de seu caminho para coletar aqueles sentimentos 
associados a seus sintomas favoritos: medos, depressões, culpas, sustos, 
histerias – todas as diferentes maneiras que podem derrotá-lo com suas 
próprias energias, enquanto finge que outra pessoa está segurando o 
porrete. A Análise Transacional (AT) chama isso de "colecionar selos 
comerciais" – ativamente (embora sem saber) ver os sentimentos ruins 
favoritos de alguém.21 

O indivíduo está, então, literalmente se beliscando, enquanto finge 
que outros estão fazendo isso: "Eu belisco o mundo" para "Eu me belisco" 
para "O mundo me belisca". Observe como a cada ponto de alienação, mais 
do Eu transforma-se em Isto – nos sentimentos, pensamentos e linguagem 
da pessoa. Isso é especialmente evidente em sua linguagem, como Fritz 
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Perls constantemente ressaltava. A linguagem da alienação e do potencial 
perdido é uma linguagem do Isto. Perls afirma: 

Veja a diferença entre as palavras "Estou ficando tenso" e "Sinto uma 
tensão aqui". Quando você diz "Sinto uma tensão aqui", você é inocente, 
não é responsável por ela, é impotente e não pode fazer nada a respeito. O 
mundo deveria fazer alguma coisa – dar-lhe uma aspirina ou o que for. Mas 
quando você diz "Estou ficando tenso", você assume a responsabilidade. ...22 

Com a alienação, um pedaço do Eu ativo é raspado e aparece como 
um Isto passivo – o "sintoma indesejado". O Eu responsável é mais e mais 
convertido no Isto irresponsável, com uma perda concomitante de 
potencial: o potencial do que se pode ser e, portanto, o potencial do que se 
pode fazer. Desse ângulo, um sintoma é um sinal de potencial perdido. 

Como recuperar esse potencial perdido? Voltemos à fórmula de 
Freud, que foi citada no início deste artigo: "Onde estava o id, lá advirá o 
ego." No original em alemão é: "Wo Es war, soll Ich warden" ou "Onde 
estava o Isto, lá advirá o Eu". Essa, em uma frase, é a fórmula precisa para 
a recuperação dos potenciais perdidos: o Isto passivo de volta ao Eu ativo; 
o Isto irresponsável de volta ao Eu responsável; o Isto reativo de volta ao Eu 
ativo. Onde estava o Isto, lá advirá o Eu. 

Bem, é claro que essa é a minha interpretação da afirmação popular 
de Freud – "Onde estava o Isto, lá advirá o Eu". A visão técnica de Freud era, 
sem dúvida, um pouco diferente, e não desejo dar a impressão de estar 
citando Freud como um defensor dessa minha interpretação. Para Freud, o 
ego quase sempre era passivo em relação ao id verdadeiro ou profundo; o 
máximo que o ego poderia esperar era cutucar um pouco o id em uma 
direção ou outra. No entanto, ele via a terapia como um ganho relativo de 
controle do ego sobre os pequenos istos, os derivados que poderiam ser 
colocados sob o alcance do Eu, com um resultante "fortalecimento do ego". 
Na Gestalt, porém, a afirmação é muito mais contundente: o Isto passivo 
retorna ao Eu ativo. 

De modo geral, o indivíduo, submetido a algum tipo de terapia neste 
nível, aprende cada vez mais a converter todos esses pequenos istos no Eu. 
Ele aprende a fazê-lo em seus pensamentos, seus sentimentos e sua 
linguagem. Isso certamente é verdade na Gestalt-terapia e pode ser visto 
na Análise Transacional e nas terapias da "realidade" ou da 
"responsabilidade". Entretanto, parece ocorrer também na psicanálise 
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clássica. Já mencionamos que Brandt foi um dos primeiros a enfatizar que 
"onde estava o id, lá advirá o ego", na verdade significando que "onde 
estava o Isto, lá advirá o Eu". Loevinger dá outro ângulo à visão psicanalítica 
de Brandt: "Brandt indica que os pacientes às vezes usam expressões onde 
isto significa o id, mas que mais frequentemente os derivados aparecem em 
sua fala na voz passiva, como algo que aconteceu a eles sem um senso de 
ação" (itálicos meus),23 isto é, sem senso de responsabilidade. E mais: 

Brandt cita o caso de uma paciente que descreveu sua sensação de 
estar presa por uma parte de si mesma, sobre a qual ela não tinha controle, 
da seguinte forma: "estou aqui em cima e ela está lá embaixo". Brandt 
continua: "depois de afirmar repetidamente: 'estou presa', ela passou para: 
'estou presa por minhas emoções' e um pouco mais tarde, 'estou presa por 
mim mesma' – todas declarações de voz passiva que, transformadas em voz 
ativa, dizem: 'elas me prendem' – essa paciente chegou ao insight 'Eu me 
prendo'. A substituição de 'elas' por 'eu' como sujeito da frase corresponde 
ao processo de 'Isto' se tornando 'Eu' ..."24 (itálicos meus). 

Não há dúvida de que Brandt, afinal, pensa que esse processo é o 
cerne da máxima de Freud ("onde estava o id, lá advirá o ego"). Loevinger, 
ao discuti-lo como uma questão psicanalítica (não junguiana-gestáltica), 
cita vários casos de apoio (como Bruch25, Horowitz26 e Enright27) e conclui 
que "as observações clínicas que acabamos de citar sugerem um número 
de projetos de pesquisa. A mudança de falar em termos de 'Isto' para 'Eu' é 
discernível em todos os casos de psicanálise bem-sucedida? Há sempre uma 
mudança de voz passiva para voz ativa na descrição do self por pacientes 
tratados com sucesso? A terapia bem-sucedida é marcada pela transição da 
voz passiva para a ativa? 'Isto' literalmente se torna 'Eu'?"28 

Meu sentimento é que o Isto literalmente se torna Eu, mas não tenho 
certeza de que o comportamento verbal seja a única medida dessa 
transformação. De qualquer forma, voltando ao exemplo da agressão 
bloqueada, podemos seguir – como um simples exemplo hipotético – essa 
conversão da raiva do Isto de volta ao Eu. O indivíduo pode iniciar a terapia 
queixando-se de ansiedade e medo na presença de outras pessoas: ele 
sente, de algum modo, que as pessoas parecem estar focadas nele de uma 
forma negativa, de rejeição ou abertamente hostil. Ele mesmo não sente 
nenhuma intenção hostil em relação a ninguém, mas está convencido de 
que as pessoas parecem odiá-lo, dissimuladamente ou até mesmo 
descaradamente. Ele sente, em resumo, que certas pessoas o estão 
"beliscando", e ele é apenas uma vítima passiva.  
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Existem muitas terapias excelentes e eficazes que podem ajudar o 
indivíduo com esse tipo específico de problema, como dramatização, 
análise do diálogo interno, terapia de subpersonalidades, procedimentos 
da Gestalt, análise do estado do ego e assim por diante. Para simplificar, 
vamos exemplificar uma dramatização e segui-la até sua conclusão. O 
indivíduo sente que uma pessoa (ou mais de uma) está constantemente 
focada nele de uma maneira peculiarmente hostil. Ele é solicitado, então, a 
imaginar a pessoa ameaçadora e envolvê-la em um diálogo. 

No início, a imagem da pessoa ameaçadora é uma coisa – uma outra 
pessoa assustadora, incontrolável e poderosa – e o indivíduo geralmente 
terá dificuldade até mesmo de desempenhar o papel do perseguidor. Ou 
seja, ele apresenta forte resistência para contactar ou tocar esse agente 
ameaçador, e mais ainda para desempenhar o papel desse agente. Deve ser 
dada muita atenção e trabalhar essa resistência.  

O primeiro ponto de inflexão ocorre quando o indivíduo consegue 
assumir com relativa facilidade o papel do perseguidor hostil, pois nessa 
junção ocorre uma certa transformação: antes, ele sentia que outra pessoa 
estava atacando-o e assustando-o, mas como ele mesmo assume o papel 
desse outro atacante, ele percebe que ele está atacando a si mesmo. Não 
há mais uma batalha entre Eu e Isto, mas entre Eu e Eu; não mais, "Ele me 
belisca", mas "Eu estou me beliscando". 

Com espanto, ele descobre o quão brutal pode ser consigo mesmo. 
Ele encontra o perseguidor dentro de si e começa a entender que, ao 
projetar sua própria autoperseguição hostil, ele povoa o mundo com 
inúmeros perseguidores externos. No entanto, ao recuperar sua projeção, 
ele descobre que o Isto é Eu. Ele começa a perceber e sentir a forma de seu 
severo superego: o Pai Controlador ou o Top Dog (o Dominador) torturador. 
Nesse ponto, o indivíduo está a meio caminho de casa. Ele mudou de "Isto 
me belisca" para "Eu me belisco". Ele agora enfrenta a batalha decisiva de 
se transformar de "Eu me belisco" para "Eu sou livre para beliscar o mundo" 
(e, mais além, para "Eu não preciso beliscar o mundo"). Isto é, ele 
finalmente deve aprender a integrar o Isto (hostilidade) em sua forma 
verdadeira, ou seja, como energia mobilizada do self para o mundo. Na 
terapia de diálogo, essa transformação ocorre primeiro no ponto em que 
ele consegue se dirigir a outros indivíduos (em imaginação, depois de fato), 
desempenhando o papel de perseguidor hostil. A propósito, esse é o ponto 
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dramático na Gestalt-terapia em que o indivíduo consegue se dirigir ao 
grupo como o Top Dog; basicamente o mesmo ponto em que a camada 
implosiva ("Estou me beliscando até sufocar") dá lugar à camada explosiva 
("Eu belisco você!"). Pois, nesse ponto, ele finalmente recupera a agressão 
em sua forma original e, portanto, consegue finalmente integrar e absorver 
verdadeiramente este Isto em seu Eu. Ele consegue abordar os outros como 
o perseguidor hostil e, desse modo, o perseguidor do Isto é corretamente 
jogado de volta em seu Eu – e aqui, devemos observar, ele gradualmente 
retoma sua forma original menos violenta, porque está integrado e 
equilibrado no contexto do Eu total.  

Na minha opinião, o indivíduo finalmente reverte o processo de 
transformação do Eu em Isto: ele se move de "Isto me ataca" para "Eu me 
ataco", para "Eu ataco o mundo" (para "Eu não preciso atacar o mundo"). 
Ele primeiro teve de perceber que estava se beliscando – e, então, como (e 
talvez por que) estava se beliscando, para ele estava espontaneamente livre 
para beliscar o mundo. A cada etapa, o Eu abandona mais de suas 
resistências ao Isto; mais do Isto retorna ao Eu; o Eu assume 
responsabilidade cada vez mais ativa pelo que antes era reatividade 
passiva. 

Talvez o fator mais decisivo, a meu ver, seja entender como ele se 
belisca, pois, uma vez que isso seja claramente percebido, o crescimento 
parece ser quase espontâneo. Se você percebe claramente que está se 
beliscando, não pergunta a outra pessoa como parar; e se você pergunta a 
alguém como parar de se beliscar, significa apenas que ainda não percebeu 
que você está se beliscando! Você não pergunta como levantar o braço 
quando percebe que o braço é seu, e não pergunta como controlar o Isto 
quando o Isto é percebido como Eu. O controle é quase espontâneo – o Isto 
flui com o Eu, não contra ele. 

Recuperar o Isto, voltar a unir-se com a sombra, reidentificar e 
integrar todos os aspectos do ego que foram alienados – isso é realmente 
ampliar o que se é e, assim, expandir o que se pode fazer. O alargamento 
da essência percebida traz uma expansão da função disponível.  

No geral, isso nada mais é do que a recuperação dos próprios 
potenciais – potenciais de ser e de fazer, de substância e de utilidade, de 
centro e de atividade. Resumindo: recuperar o Isto é recuperar potenciais 
perdidos – potenciais de ser e de fazer. 
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Observe imediatamente, então, que não se trata tanto da criação sui 
generis de potenciais que faltavam anteriormente, mas da recuperação e 
regeneração de potenciais antes conhecidos, mas posteriormente 
esquecidos. Esquecidos: a palavra é amnésia, e o próprio Freud descobriu 
que por trás de cada sintoma, por trás de cada alienação de um Isto, havia 
uma lacuna na memória, uma amnésia pertencente ao próprio Isto. O Isto 
não foi realmente perdido, apenas esquecido – esquecido à força com 
muita frequência, mesmo assim esquecido. Esquecemos um Isto e 
esquecemos que esquecemos: na verdade, essa é uma definição de 
repressão. Assim, o objetivo é lembrar algo de nós mesmos que antes 
havíamos esquecido. Lembrando: a palavra aqui é anamnese, relembrar ou 
recordar, e muito em breve veremos quão profundo esse conceito 
realmente é. Por enquanto, a questão é que grandes potenciais não são 
tanto criados, mas relembrados. Certamente, muitas vezes, um potencial 
relembrado deve ser canalizado, exercitado, treinado, ampliado, utilizado. 
Não desejo minimizar esse aspecto do desenvolvimento. Entretanto, na 
minha opinião, no geral não se trata da construção de potenciais novos e 
inéditos, mas a relembrança de potenciais enterrados e, portanto, 
inexplorados. Relembrar o Isto perdido é relembrar ou reencontrar os 
potenciais perdidos – torná-los conscientes e, assim, diretamente 
utilizáveis. Podem ser citadas aqui as próprias palavras de Freud: "O 
objetivo de nossos esforços pode ser expresso de várias formas – tornar 
consciente o inconsciente, remover as repressões, preencher as lacunas da 
memória; todas elas significam a mesma coisa."29 

Agora acho que podemos captar a própria essência do poder secreto 
da anamnese e da relembrança: relembrar é simplesmente remembrar e 
juntar novamente; juntar novamente o que foi desmembrado e 
desarticulado para tornar inteiro o que foi dividido e fragmentado. Para o 
Eu relembrar o Isto é necessário remembrar o Eu e o Isto, juntá-los mais 
uma vez, "como era no início". Remembrar o que foi desmembrado e reunir 
o que foi disperso: eis o poder da anamnese – "preencher as lacunas da 
memória" e tornar "consciente o inconsciente". 

Desse modo, na minha opinião, nossos verdadeiros potenciais não 
são tanto criados quanto relembrados; eles já existem, por assim dizer, mas 
em formas ocultas ou obscuras. Nossos potenciais esquecidos jazem no Isto 
olvidado. Porém, se pudermos colocar uma questão um tanto vaga, onde 
reside o Isto esquecido? O alienado e olvidado Isto, como vimos, foi expulso 
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do Eu e, em um sentido especial, continua a existir – mas fora do Eu. 
Portanto, o Isto existe em, e como, nossas projeções (lembre-se de que 
estou usando apenas projeção neste ensaio). Ou seja, nossos potenciais 
ocultos, nossos istos perdidos, já existem, mas apenas como nossas 
próprias projeções. O Isto que percebemos "lá fora" – lá estão nossos 
potenciais! Fritz Perls foi bem explícito neste ponto vital: "Muito material 
que é nosso, que faz parte de nós mesmos, foi dissociado, alienado, 
rejeitado, jogado fora [como Isto-sombra]. Eu acredito que a maior parte 
está disponível, mas como projeções"30 (itálicos meus). 

Portanto, em poucas palavras, eis a chave para aproveitar os 
potenciais perdidos: recuperamos nossos potenciais esquecidos ao 
remembrarmos ou juntarmos novamente as nossas projeções, os nossos 
istos. Para enfatizar este ponto, vamos, pela última vez, recorrer 
novamente ao nosso exemplo simples do indivíduo que, persistentemente, 
alienou e esqueceu sua própria raiva e, consequentemente, sofre sintomas 
de ansiedade temerosa nas mãos de inúmeros perseguidores "externos". 
Ora, esse indivíduo sente, honestamente, que carece absolutamente de 
qualquer traço do potencial para a raiva. Ele busca seriamente em cada 
canto de seu Eu (sua persona) e não descobre nenhum indício de 
hostilidade. Para ele, sua raiva está ausente, é inexistente. No entanto, isso 
não é absolutamente correto: sua raiva existe, em sua totalidade, mas na 
forma projetada das figuras hostis de seus "perseguidores". Sua raiva 
existe; ela já está lá. O indivíduo está, de fato, olhando diretamente para o 
Isto! Ele vê sua raiva, mas simplesmente não a vê como sua. Da mesma 
forma, ele realmente sente sua raiva, mas de uma forma disfarçada – ele a 
sente como uma raiva externa dirigida a ele, e isso ele chama de "medo". 
Bem ali em seu sintoma, e bem ali em suas projeções, estão os potenciais 
esquecidos de seu Isto. Ele não precisa fabricar sua própria raiva; não 
precisa inventá-la, não precisa invocá-la do nada. Ele só precisa relembrar-
se dela. 

Ora, diferentes escolas de terapia da sombra procedem de maneiras 
distintas para efetuar essa anamnese. Freud julgava que a recuperação da 
memória real e concreta do(s) evento(s) que iniciara(m) a repressão e 
alienação da raiva (ou do sexo, da indignação, da inveja, etc.) é necessária.31 
Outros, como Fritz Perls, consideravam que só é necessário reconciliar-se, 
aqui e agora, com a raiva projetada, desde que se compreenda e se assuma 
a responsabilidade pelas resistências à própria raiva.32 Ambas as visões 
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chegam essencialmente ao mesmo ponto: relembrar o evento 
traumatizante é rememorar as circunstâncias em que, a princípio, se sentiu 
necessário reprimir ou alienar a raiva, porque ela foi percebida como 
extremamente perigosa. No entanto, rememorar quando se perdeu a raiva 
pela primeira vez é lembrar da raiva em si, o que já caracteriza reconciliar-
se com ela, recuperando as projeções. Reciprocamente, fazer amizade real 
com a raiva, aqui e agora, é tornar-se disponível para memórias 
traumatizantes que giram em torno da ira e da raiva, já que a resistência 
em si é minada. De qualquer modo, relembrar é remembrar, e recordar é 
recapturar. 

À medida que o Eu cessa de resistir ao Isto, o Isto projetado pode ser 
remembrado, retomado, recuperado. A meu ver, isso gera tanto uma 
expansão dos potenciais do Eu para ser e fazer, quanto um senso expandido 
de liberdade para o Eu. Pois quando um indivíduo é uno com o Isto, ele se 
livra do Isto. Sendo Eu, o Isto não o incomoda mais. Absorvendo o Isto, o Eu 
não é mais restringido pelo Isto. Algo que parecia não self torna-se self; algo 
que se pensava ser o outro torna-se íntimo; algo que parecia estar lá fora 
transforma-se em aqui dentro: torno-me amigo do inimigo, e o Isto passa a 
ser Eu. E quando o Isto é adicionado ao Eu, todos os potenciais perdidos do 
Isto são transmitidos ao Eu. Muito simplesmente, os potenciais da pessoa 
crescem à medida que o Isto torna-se Eu. 

Assim, o Eu, como persona, pode ser expandido, ampliado e 
enriquecido, tornando-se amigo e recuperando a sombra, o Isto. A persona 
imprecisa e empobrecida pode ser transformada no ego-self "preciso e 
forte", um autoconceito que harmoniza persona e sombra em um sentido 
de self integrado. Acredito que essa exploração e "recuperação" do 
inconsciente pessoal serão vistas como uma herança duradoura de Freud 
por todos aqueles que buscam seus próprios potenciais ocultos – embora 
eu discorde da natureza última do Isto de Freud; ele mesmo, 
provavelmente, não o chamaria de "potencial" (Freud tinha uma visão 
muito preconceituosa da essência humana). Pois Freud, pelo menos, – e é 
isto que enfatizo neste ensaio – foi o primeiro grande descobridor e 
explorador científico de uma região Isto: "o obscuro, o oculto, a essência da 
alma", como ele dizia. Ele nos alertou para o fato de que existem 
profundezas na alma não reconhecidas pela consciência superficial, de que 
imensas energias (e eu acrescentaria, potenciais) estão submersas na 
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psique. Com suas descobertas iniciais, começou a grande busca ocidental 
por potenciais humanos expandidos. 

Certamente, essa busca assumiu centenas de formas diferentes. Em 
particular, a sombra foi concebida de modos um tanto diversos das 
formulações de Freud. Jung via a sombra como quaisquer potenciais 
egoicos esquecidos ou reprimidos – potenciais positivos e construtivos, 
bem como negativos, destrutivos ou "instintivos".33 A Análise Transacional 
vê a sombra como indiferenciada e, portanto, como estados de ego 
"inconscientes" que devem ser identificados, trazidos à consciência e, 
então, integrados.34 A Psicossíntese, entre outras, tende a ver a sombra 
como complexos inconscientes de subpersonalidades, tanto positivas 
quanto negativas em natureza.35 No entanto, o insight norteador perdurou: 
reúna o Isto e o Eu, passe da persona ao ego tornando-se amigo, 
recuperando e integrando a sombra. 

Estou perfeitamente de acordo com o insight essencial e central da 
psicoterapia do ego, ou do nível do ego, até onde ela alcança. No entanto, 
façamos algumas rápidas perguntas óbvias: vimos que a fronteira do Eu 
pode se expandir, por assim dizer, da persona para o ego. A fronteira do Eu, 
portanto, tem necessariamente de parar no ego? Freud já mostrou de 
maneira dramática como as fronteiras do Eu são incrivelmente plásticas. Na 
verdade, elas se expandem e encolhem com, ao que parece, uma facilidade 
alarmante. E quando enriquecemos e expandimos o Eu da persona para o 
ego, por que parar aí? É justificável olharmos mais além? O ego isolado é o 
maior self a que meu Eu consegue aspirar? Não existem mais potenciais no 
organismo humano além do ego mental? Estamos restringindo 
desnecessariamente nossos potenciais ao restringir nossa concepção do 
self? 

Quando damos um passo atrás e examinamos a riqueza do organismo 
humano total, de um lado, e do ego-self, do outro, a simples subtração nos 
dá um imenso Isto que até então foi ignorado: o corpo em si. Na verdade, 
o corpo-global assoma na consciência do ego como um Isto impressionante 
– o corpo-Isto parece de alguma forma externo, outro, estranho. Embora o 
corpo possa ser "meu", o Isto não é o Eu! O corpo é francamente Isto. 

Existem muito boas razões para dizer que, assim como para a 
persona, a sombra é Isto, para o ego, o corpo-global também é Isto: uma 
lacuna ou hiato incontornável parece separar para sempre a mente e o 
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corpo, o ego e a carne, a psique e o soma. Freud, em geral, simplesmente 
aceitava essa divisão mente-corpo como irredutível. A persona e a sombra 
poderiam se reunir no ego total, mas, quanto ao ego e ao corpo, nenhum 
abraço amoroso poderia ser esperado. Daniel Goleman explica: 

Freud acreditava no "salto misterioso da mente para o corpo" e 
baseou sua teoria inicial da ansiedade na transformação do físico em mental. 
Mas embora visse o cérebro e o sistema nervoso como "o órgão corporal e 
a cena da ação" da vida mental, ele não vislumbrava meios de conectar os 
atos da consciência com seus substratos fisiológicos. Ele se desesperava por 
encontrar conexões sistemáticas entre a consciência e o sistema nervoso: 
"Tudo o que existe entre esses dois pontos terminais é desconhecido para 
nós e, pelo que sabemos, não há nenhuma relação direta entre eles." 

Assim, como Goleman indica: "A partir de Freud, a prática 
psicanalítica dominante, se não o pensamento, focalizou o intrapsíquico 
com a exclusão do corpo".36 

Ora, parece estranho dizer que a psicanálise em geral ignorou o corpo 
– tendemos a pensar que a psicanálise opera exclusivamente com os 
instintos, com a sexualidade, com zonas erógenas, com energias orgânicas. 
Embora isso seja verdade até certo ponto, a psicanálise trabalha de fato 
com representações mentais ou com símbolos e deslocamentos mentais de 
energias que se presume que surjam em tensões fisiológicas: o corpo como 
corpo raramente entra no quadro psicanalítico. A libido é energia mental; 
o princípio do prazer é uma pulsão psicológica; a sexualidade é 
psicossexualidade. "A psicanálise reconhece a importância dos processos 
corporais na vida psicológica, mas, tradicionalmente, tem se preocupado 
mais com as experiências mentais, especialmente as de natureza simbólica, 
do que com o corpo. ... "37 A importância do corpo para a psicanálise é que 
o corpo é uma fonte de instintos – mas, como veremos, o corpo também 
pode ser a fonte de processos inteiramente diferentes. 

Essa aceitação pela psicanálise do dualismo mente-corpo torna-se 
ainda mais curiosa se examinarmos a origem do conceito de Freud do Isto. 
Pois Freud sequer inventou o id ou das Es ou o conceito do Isto. Ele tomou 
emprestado o conceito do Isto de Georg Groddeck, um renomado e 
brilhante médico que dirigia uma clínica em Baden-Baden. Na verdade, o 
livro de Freud O Ego e o Id ("O Eu e o Isto") foi um reconhecido tributo ao 
conceito de Isto de Groddeck. Ora, como vimos, na prática, o Isto 
psicanalítico é um item puramente psicológico – uma força mental com 
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cujos derivados o ego deve chegar a um acordo e integrá-los (a sombra-
Isto). Como veremos, essa visão é adequada – até onde funciona. No 
entanto, para Groddeck, o Isto não era meramente mental ou egoico – era 
psicossomático; era o funcionamento do organismo total que podia se 
expressar tanto egoica quanto corporalmente, ou melhor, sempre se 
expressava tanto egoica quanto corporalmente. Como disse Groddeck: 
"Para o Isto não há distinção entre orgânico e mental. Se eu usar os termos 
corpo e mente, entendo-os como fenômenos do Isto, ou se preferir, 
funções do Isto. Para mim as duas ideias não são mutuamente 
independentes e certamente não são antitéticas. Deixemos de lado este 
tema obsoleto de eterna confusão."38 

"Mais uma coisa", acrescenta Groddeck. "Sobre o Isto, conhecemos 
apenas o que está no âmbito da nossa consciência. Além dela, a maior parte 
de seu território é inatingível, mas por meio de busca e esforço podemos 
estender os limites de nossa consciência e avançar para o domínio do 
inconsciente. ... "39 Eis, novamente, a fórmula: onde estava o Isto, lá advirá 
o Eu; mas aqui percebemos algo novo – os vislumbres de um novo e mais 
profundo Isto. O corpo-global pode ser diretamente recuperado na 
consciência – em um sentido especial que tentarei explicar mais tarde – 
para revelar o ser psicossomático total. 

Pois o que lentamente se tornou óbvio para nós – como aconteceu 
com Groddeck – é que o ego-mente e o corpo-global não são realmente 
duas substâncias diferentes ou duas entidades antitéticas, mas sim dois 
aspectos diferentes de um único processo ou realidade subjacente: a saber, 
o organismo-como-um-todo, como Whitehead indicou conclusivamente. 
"A solução mais satisfatória para o problema mente-corpo", afirma Hintz, 
"parece ... ser encontrada ao longo das linhas assim indicadas por 
Whitehead. Deve ser buscada no conceito de organismo que remove o 
'problema' simplesmente porque não permite nenhuma dicotomia 
essencial na natureza. ... Não podemos nem mesmo nos referir 
legitimamente a [mente e corpo] como entidades separadas; ... ambas, 
muito provavelmente, podem ser aspectos diferentes da mesma realidade 
natural fundamental e, portanto, não organicamente separáveis."40 Ou, 
como diz Feigl: "Em vez de conceber dois domínios ou dois tipos 
concomitantes de eventos, temos apenas uma realidade que é 
representada em dois sistemas conceituais diferentes [físico e psíquico]. ... 
Essa realidade é conhecida por nós por familiaridade somente no caso de 
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experiência direta" (itálicos meus).41 Essa experiência direta é um ponto que 
logo enfocaremos. 

A situação assemelha-se a como se tivéssemos duas fotos do Monte 
Everest – uma tirada da encosta norte e outra, da sul. Sem perceber que 
essas são simplesmente duas vistas diferentes da mesma montanha, 
historicamente tentamos desenvolver uma filosofia da relação entre a vista 
norte (mente) e a vista sul (corpo). Alguns sustentam que apenas a vista 
norte é "realmente real", enquanto outros defendem apenas a vista sul. 
Alguns tentam reduzir o norte ao sul; outros, vice-versa. Alguns sustentam 
que o norte causa o sul; e outros, novamente, vice-versa. Tem sido bem 
confuso. 

O insight redentor é o simples reconhecimento de que essas são 
apenas duas vistas diferentes de uma realidade única. O Monte Everest, 
abordado de um ângulo, nos dá a vista do norte; abordado do ângulo 
oposto, nos dá a vista sul. Observe, entretanto, que não estamos dizendo 
que a vista do norte é a mesma coisa que a vista do sul; claramente, não é. 
Na verdade, as vistas são bem diferentes e se você tentar sobrepor as duas, 
obterá não uma vista única, mas uma dupla exposição. Norte e Sul não são 
a mesma coisa; eles são diferentes, com certeza, mas diferentes aspectos 
de uma realidade única, a montanha em si. 

O mesmo ocorre com ego e carne, o conceito de self e corpo 
experienciado – eles são diferentes, mas não estranhos; são dois aspectos 
diversos de um processo subjacente, de uma realidade única. "Sabemos", 
explica Benoit, "que a crença na autonomia dessas duas partes [mente e 
corpo] é uma ilusão; não existem no homem duas partes distintas, mas 
apenas dois aspectos distintos de um único ser; o homem é, na realidade, 
um indivíduo artificialmente dividido por uma interpretação errônea de sua 
observação analítica. O erro de nossa concepção dualística não reside na 
discriminação entre dois aspectos em nós – pois há de fato dois aspectos 
[norte e sul] – mas em concluir que esses dois aspectos são duas entidades 
diferentes."42 

"Para dizer a verdade", continua Benoit, "nossa observação não nos 
mostra que existem duas partes em nós; mostra apenas que tudo acontece 
em nós como se houvesse duas partes separadas por um hiato. É o nosso 
intelecto ignorante que dá um salto ilusório da declaração 'tudo acontece 
como se' para a afirmação errônea de que existem em nós duas partes 



32 
 

separadas por um hiato."43 Benoit indica que, sob a crença errada neste 
hiato entre ego e corpo, cada indivíduo, infundadamente, se concebe como 
um cavaleiro (ego) montando um cavalo (corpo) – aliás, metáfora idêntica 
que Freud evocou em O Ego e o Id para explicar o que ele sentia ser a visão 
correta do self: dividido para sempre. Entretanto, sob uma visão mais 
profunda, Benoit nos lembra: "Não somos cavaleiro e cavalo, com um hiato 
entre os dois. A verdadeira representação simbólica ... deveria ser o 
centauro, criatura única que compreende dois aspectos não separados por 
qualquer hiato. Somos centauros, mas tudo se passa como se fôssemos 
cavalo e cavaleiro porque acreditamos na realidade de um hiato entre os 
nossos dois aspectos, ou, mais precisamente, porque não vemos a unidade 
em que os aspectos se integram."44 Essa unidade integrada, designada 
corpo-mente – o ser psicofísico total – baseados em Benoit, chamaremos 
de "centauro". 

Aqui, é claro, estamos entrando direto no insolúvel problema 
filosófico da relação mente/corpo. Após séculos da mais cuidadosa 
investigação, a filosofia ocidental chegou a uma conclusão fundamental e 
importante: pode-se, com total respeitabilidade intelectual, sustentar 
qualquer uma das quatro ou cinco principais opiniões diferentes sobre esse 
relacionamento. Uma vez que cada orientação filosófica parece ater-se a 
um aspecto inabalável da verdade, mas que não encerra a verdade total, 
nenhuma das escolas foi finalmente capaz de se livrar das outras de uma 
vez por todas. Além disso, uma vez que cada escola parece ter algum 
mérito, não só é respeitável defender uma escola em particular, mas é 
aceitável usar as diferentes escolas de uma forma complementar e utilizar 
os princípios de cada uma nas situações especiais que parecem refletir esse 
ponto de vista. Só se consegue expor o ponto de vista de cada uma, citar as 
autoridades e seguir em frente. 

A ciência não – ou ainda não – nos ajudou com o tema. Os Greens, 
por exemplo, que trabalharam extensivamente com biofeedback, 
propuseram o "princípio psicofisiológico": "Toda mudança no estado 
fisiológico é acompanhada por uma mudança pertinente no estado mental-
emocional e, inversamente, toda mudança no estado mental-emocional, 
consciente ou inconsciente, é acompanhado por uma mudança pertinente 
no estado fisiológico."45 No entanto, eles também defendem a seguinte 
afirmação: tudo do cérebro está na mente, mas nem tudo da mente está 
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no cérebro46 – uma visão compartilhada por alguns neurocirurgiões que se 
tornaram filósofos, como W. Penfield.47 

Ora, minha opinião sobre este tema não ficará clara até o final desta 
seção – há muitas complementaridades envolvidas para apresentar minha 
posição em uma frase. No entanto, gostaria de começar ressaltando que, 
tradicionalmente, quando os filósofos falam da mente e do corpo, essas 
palavras carregam vários significados diferentes que nem sempre são 
especificados, um fato que agrava imensamente o problema. Pois há pelo 
menos três questões importantes, mas distintamente diferentes, 
envolvidas, todas geralmente incluídas no mesmo problema mente/corpo. 
(1) Este problema trata da relação entre minha consciência mental 
voluntária e meu corpo material. Já que a mente é etérea (prossegue o 
argumento), já que ninguém jamais viu uma mente, já que até para mim a 
mente parece fantasmagórica, como então ela pode mover meu corpo 
material? Todos os fantasmas propriamente ditos conseguem atravessar 
paredes – eles não conseguem mover a matéria facilmente. Como então 
minha mente fantasma move meu corpo material? (2) Em outros casos, a 
mente é usada no sentido de sujeito da consciência, e o corpo é usado como 
todos os objetos. Assim, o problema aqui é: qual é a relação entre sujeito e 
objeto, dentro e fora, organismo e ambiente? (3) Recentemente, corpo 
passou a significar cérebro ou sistema nervoso, e o problema agora mudou 
para: qual é a relação entre cérebro e mente? 

É claro que esses problemas estão relacionados, mas também são 
substancialmente diferentes – e isto me parece muito importante, porque 
acredito que há três respostas diferentes para os problemas acima. Pois se 
por "mente" nos restringimos ao "ego" ou "autoconceito" do estado de 
vigília, então acredito, como já sugeri, que o ego e o corpo (como corpo, 
não cérebro) são dois aspectos diferentes do centauro subjacente – e esse 
"fato" permite a integração do "self total", uma autonomia corpo-mente e 
um senso de EU SOU existencial não fragmentado em segmentos 
(examinaremos isto mais tarde). Se por "mente" queremos dizer "sujeito" 
e, por corpo, "objeto", acredito que sujeito e objeto são, em última análise, 
unos, embora convencionalmente separados (a doutrina hindu e budista de 
maya). Se por corpo nos referimos ao cérebro e por mente, à consciência, 
então aceito a sugestão de que tudo do cérebro está na mente, mas nem 
tudo da mente está no cérebro. Ou seja, aspectos mais profundos da mente 
(consciência) transcendem o corpo, mas o ego normal não (e como ego 
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normal não pode). O ego está implicado no corpo e idealmente integrado a 
ele. Em suma, os níveis mais profundos de consciência transcendem tanto 
o ego normal quanto o corpo juntos. 

O que nos interessa aqui é a primeira das três versões do problema 
psicológico do ego (autoconceito) e do corpo global (como corpo 
experienciado, não cérebro), pois acredito que esta relação, ou a falta dela, 
é representativa de um modo mais profundo de self, de consciência e de 
experienciar que o centauro é um Isto mais profundo que pode se tornar 
Eu, e que o corpo global é a maneira mais fácil (mas não a única) de se 
concentrar neste self mais profundo ou prévio. Mais tarde, conectarei esse 
self centáurico a uma versão da solução mente/corpo chamada "monismo 
neutro", uma versão adotada por William James e Bertrand Russell. No 
momento, peço ao leitor que aceite a possibilidade de que tanto o 
autoconceito (ego) quanto o corpo global esfoliem-se de uma unidade 
prévia de experiência, uma unidade chamada centauro por Benoit, 
sensibilia por Russell,48 preensão por mim, experienciar por James,49 e fluxo 
psicofisiológico contínuo por Rogers.50 Entretanto, novamente, dizer que 
ego e corpo surgem, momento a momento, de uma unidade prévia, não 
significa que eles sejam idênticos. Nova York e Alabama fazem parte da 
União, mas não são idênticos. E uma das coisas sobre as quais falaremos é 
a secessão entre o Sul e o Norte – a ruptura dessa união, seu significado e 
suas consequências. 

Podemos começar nossa exploração do centauro com Rollo May, 
que, ao que me parece, acertou precisamente algumas das questões 
importantes envolvidas aqui. A essência do trabalho de May é que, antes 
de qualquer coisa que possa ser chamada de ego, superego, id ou corpo, 
existe uma espécie de EU SOU existencial, uma preensão de estar-neste-
momento do qual o corpo, o ego e o superego são meras fragmentações. 
Como eu diria, uma sensação total de ser precede os autoconceitos sobre 
ser e as orientações corporais das percepções de ser. Nas próprias palavras 
de May: "Se for contestado que esta imagem da multidão de egos 
[postulada por muitas escolas de psicologia] reflete a fragmentação do 
homem contemporâneo, eu replicaria que qualquer conceito de 
fragmentação pressupõe alguma unidade de onde provém a fragmentação. 
... Logicamente, bem como psicologicamente, devemos ir além do sistema 
ego-id-superego e nos esforçar para compreender o 'ser' de quem essas são 
expressões" (itálicos meus).51 Observe duas coisas. (1) Essa é, para May, 
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uma necessidade lógica ou filosófica e também uma realidade psicológica – 
"ser" é real e não somente uma sugestão ou posição filosófica. (2) Ele não 
está negando que, em um nível mais superficial, ego, id e superego existam, 
apenas que eles são expressões de, ou vêm após, ser. 

Além disso, para May, esse ser existencial precede as tendências 
conscientes e inconscientes. Falando de intencionalidade existencial, May 
diz que "ela não é para ser identificada com intenções, mas é a dimensão 
que está subjacente a elas, ... uma dimensão que atravessa e inclui tanto 
consciente quanto inconsciente, cognição e conação" (itálicos meus).52 Da 
mesma forma, essa intencionalidade existencial "é o elo perdido entre a 
mente e o corpo"53, e isso porque "abrange níveis de consciência imediata 
e inclui elementos corporais espontâneos e outras dimensões que 
geralmente são chamadas de 'inconscientes'. Ela se refere a um estado de 
ser e envolve, em maior ou menor grau, a totalidade da orientação da 
pessoa. ..."54 (Examinaremos em breve a importância desses "elementos 
corporais espontâneos" para o ser total.) 

Em nossos termos, o centauro existencial precede não apenas o ego 
e o corpo, mas também a persona e a sombra. Além disso, de acordo com 
May, não é totalmente incorreto falar dessa intencionalidade existencial 
como sendo inconsciente em um sentido mais profundo do que o id (ou 
sombra ou inconsciente pessoal), pois a maioria dos indivíduos recua diante 
de sua própria existência e se identifica, em vez disso, com um fragmento 
particular de seu ser (com o ego ou a persona, em nossos termos). Nesse 
sentido, May é fiel à posição existencial geral; Sartre,55 por exemplo, afirma 
que o ego é uma simples ficção invocada para se esconder das 
contingências do ser autêntico e dinâmico. 

Em suma, se me permite expor minhas opiniões (com base nos 
existencialistas em geral e May em particular), antes que um indivíduo se 
contraia como ego ou autoconceito e antes de se sentir um "corpo 
objetivo", ele experimenta seu simples estar-no-mundo, e fora desse ser, 
no presente, esfolia impulsos mentais específicos, sensações corporais ou 
desejos gerais, qualquer um dos quais podendo (por razões secundárias) 
tornar-se inconsciente (sombra). Isto é, todos eles esfoliam-se da sensibilia 
ou preensão ou experienciar neutro ("monismo neutro"). Essa é a única 
razão, creio eu, para que Rollo May possa, repetidamente, caso após caso, 
apontar a dimensão existencial que precede o ego, id, corpo ou 
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fragmentações conscientes ou inconscientes. Como tentei argumentar em 
outro lugar, o centauro é microgeneticamente anterior ao ego, corpo, 
persona e sombra e, portanto, é pelo menos potencialmente capaz de 
integrá-los.56 Esse me parece um ponto muito importante, um ponto que 
está por trás dos movimentos de autorrealização e "autonomia total" – e os 
torna possíveis (como sugeriremos em breve). 

Na minha opinião, esse centauro existencial é um nível mais 
profundo de consciência com o qual muitos dos psicólogos humanistas e 
existenciais trabalham. Um excelente exemplo é Carl Rogers, cujo trabalho 
também destaca a importância de se entrar em contato novamente com o 
corpo global. Rogers baseou muito de sua teoria centrada na pessoa na 
"experiência organísmica", que significa "estar ciente de como alguém 
atende, percebe, processa e integra as informações de seu mundo visceral, 
interno [o corpo global] e seu mundo físico, interpessoal, externo. A 
abertura para a percepção organísmica completa surge quando se 
experiencia a realidade, o cuidado e a compreensão sensível e sem 
julgamentos em relação aos outros. "57 

Rogers, em particular, é um dos pesquisadores humanísticos que 
enfatizou a importância de entrar em contato novamente com o corpo – 
pois o corpo global, das muitas facetas do centauro, é o mais 
frequentemente alienado (examinaremos as possíveis razões para isso mais 
tarde). "Um aspecto da experiência ou sensação organísmica pode ser 
conceituado como consciência sensorial intensificada. Ou, dito de outra 
forma, a pessoa comum está morta para o corpo e precisa ser despertada 
para o mundo dentro de sua pele."58 Ora, o que encontramos aqui, que é 
bastante novo e muito diferente da psicanálise tradicional ou mesmo das 
terapias no nível do ego em geral, é uma abordagem do corpo não como 
um Isto, ou como uma mera fonte de necessidades instintivas ou 
fisiológicas, mas como uma fonte de consciência per se – um contribuinte 
para a experiência organísmica total. O corpo-Isto pode se tornar o corpo-
Eu, e isso é instrumental, diz a teoria, para despertar o centauro total ou o 
ser psicofísico total. 

"Este conceito de sensação corporal", escrevem Holdstock e Rogers, 
"tornou-se cada vez mais importante, culminando na Psicoterapia 
Experiencial de Eugene Gendlin. ... A experienciação emergiu como um 
conceito-chave na teoria centrada na pessoa. É também conhecida como 
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detecção organísmica, fluxo psicofisiológico contínuo ou experiência 
organísmica. ... "59 Ora, quando Rogers estava escrevendo pela primeira vez 
sobre a natureza e a importância da experiência organísmica, ele tendeu, 
por conta própria, a enfatizar exclusivamente o lado sensorial e corporal, e 
de certa forma ignorar o lado cognitivo, bem como o lado do 
"relacionamento externo". "Anteriormente, a experienciação era 
considerada principalmente em termos de consciência da riqueza das 
sensações subjetivas. No entanto, explicar a experiência somente em 
termos de referências internas a sensações e processos corporais 
representa, na melhor das hipóteses, um único aspecto de todo o potencial 
humano. Experienciar é mais do que apenas sentir estados viscerais e 
emocionais. Envolve estar atento à maneira como alguém trata, percebe, 
processa e integra informações do mundo visceral interno, interpessoal 
externo e físico."60 Desse modo, usando meus termos, a experiência 
centáurica não é apenas corporal ou física, mas uma consciência psicofísica 
ou corpo-mente. 

Assim, a sensação ou experiência organísmica é mais do que uma 
percepção sensorial intensificada de estados corporais internos e de 
atividades do sistema límbico. É a integração dessa consciência com a 
consciência das funções representadas pelo neocórtex. É também a 
integração das atividades dos córtices esquerdo e direito.61 

Ora, de acordo com Rogers, a partir desse fluxo psicofisiológico 
contínuo, a pessoa cria um autoconceito (ou o que estou chamando de 
ego). O fluxo psicofisiológico é anterior ao conceito de ego e ao seu 
fundamento e referente final. Além disso, de acordo com Rogers, todo 
desajuste ocorre por meio de uma alienação do autoconceito a partir do 
fluxo psicofisiológico anterior – em meus termos, a divisão entre o ego e o 
centauro. "Todo desajuste", afirma ele, "em qualquer grau, ocorre através 
da negação de experiências [ou sensação organísmica ou fluxo 
psicofisiológico contínuo] discrepantes do autoconceito. ... Assim, o 
autoconceito se torna, com o tempo, cada vez mais impreciso, irrealista e 
rígido [a persona]."62 

Rogers reconhece sua estreita afinidade com a posição existencialista 
e diz, com efeito, que essa "ruptura entre o autoconceito e o fluxo 
psicofisiológico contínuo" equivale a uma alienação existencial do EU SOU. 
Em suas palavras: "Em vez de 'EU SOU', a identidade central da pessoa 
agora se torna 'eu sou um professor', 'eu sou um estudante', 'eu sou 
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homem', 'eu sou mulher', 'eu sou um Hell's Angel.'63 Isso deixa a pessoa 
aberta a relacionamentos de papéis de segunda pessoa não baseados "em 
ser, em 'EU SOU' ". Como dizem os existencialistas, EU simplesmente SOU 
antes de qualquer outra coisa: ego, corpo, papel, id ou o que quer que seja. 
A patologia ocorre quando a consideração condicional muda da condição 
de EU SOU para eu sou isto ou aquilo, pois então a pessoa busca autenticar 
não seu próprio ser, mas seu ser aos olhos dos outros. Vimos que, ao 
mesmo tempo que enfatiza o contato e a realização do ser psicofísico total 
ou centauro, Rogers dá muita importância ao aspecto corpo global de estar-
no-mundo. Na verdade, ele afirma que "cada pessoa nasce com uma 
sabedoria corporal inerente que permite a diferenciação entre experiências 
que realizam e aquelas que não realizam potencial" (itálicos meus).64 Eu 
acho que Rogers concordaria que a alienação do corpo global ("estar morto 
para o corpo", em seus termos), tem consequências de longo alcance – é 
mais do que a perda de "apenas" o corpo, porque essa alienação age para 
interromper o fluxo psicofisiológico prévio. Nesse sentido, Rogers tem 
muito em comum com algumas outras escolas do "movimento dos 
potenciais humanos", como a Gestalt-terapia e a Análise Bioenergética. 
Todas essas escolas procuram entrar em contato com o corpo como uma 
fonte de consciência e contribuinte principal para um senso de união corpo-
mente. 

Assim, Perls et al. salientam na Gestalt-terapia que a maioria dos 
psicólogos ortodoxos (nível do ego) aceitaria a avaliação de Federn do senso 
do ego de um indivíduo: "O ego mental e o corporal são percebidos 
separadamente, mas, no estado de vigília, sempre de tal forma que o ego 
mental é experienciado como estando dentro do ego corporal."65 Ora, esse 
é um retrato fenomenológico muito preciso do nível do ego, e acho que é 
uma descrição quase perfeita do self separado como ego. Subjacente ao 
ego, entretanto, está o centauro, a unidade vivenciada do corpo-mente. 
Desse modo, Perls et al. são muito enfáticos ao indicar o que eles chamam 
de "unidade subjacente": "Felizmente, a verdadeira unidade subjacente 
pode ser demonstrada por um experimento simples: fazendo uma 
introspecção, tente incluir como objetos do 'eu' atuante mais e mais partes 
do corpo-eu passivo maior; gradualmente, em seguida, de repente, mente 
e corpo irão se aglutinar, eu e self fundir-se-ão ..." (itálicos meus).66 E o 
centauro emergirá. 
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Alexander Lowen acredita que a dissociação (e não apenas a 
diferenciação normal) entre ego e corpo é um tipo de bloqueio 
profundamente arraigado no self total. "O bloqueio também opera para 
separar e isolar o domínio psíquico do domínio somático. Nossa consciência 
nos diz que cada um age sobre o outro, mas, por causa do bloqueio, ela não 
se estende o suficiente para que possamos sentir a unidade subjacente" 
(itálicos meus).67 

Em ambos os sentidos acima, uma das abordagens do centauro ou 
self existencial pode ser colocada em nossa fórmula da seguinte forma: 
trazer o corpo-Isto de volta ao Eu é remembrar o corpo projetado ou 
alienado e, assim, despertar (anamnese) o centauro total. Essa não é a única 
abordagem enfatizada pelos escritores que citei, mas é uma característica 
central da maioria. Como Rollo May disse uma vez: "[Parte] do que estamos 
propondo é recuperar o corpo." No geral, entretanto, o remembramento 
do corpo é simplesmente um aspecto do movimento para despertar e 
autenticar o corpo-mente total, organísmico ou existencial: o centauro. 

Em minha opinião, os psicólogos existenciais fizeram muito para 
explicar, explorar e "ressuscitar" o centauro. Começando com Kierkegaard68 
e Nietzsche69, a Husserl70, Heidegger71 e Sartre72, até Binswanger73, Frankl74, 
Boss75, May e Maddi, os potenciais e as crises do ser total foram 
eloquentemente expostos em termos existenciais. Noções de 
autenticidade, de estar-no-mundo concreto, de Dasein, de intencionalidade 
e vontade, autonomia, significado e o self centrado – todos surgiram como 
potenciais para o, e do, ser, e todos foram acentuados pela noção central 
do ser total. Somados a esses há os insights organísmicos de Kurt 
Goldstein76, a abordagem da Gestalt de Káhler77,78, Wertheimer79, Koffka, a 
visão holística de Smuts80 e a unitas multiplex de Allport81 – para mencionar 
alguns proeminentes. 

É claro que não estou sugerindo que esses autores – e os que já citei 
– estejam todos em perfeita concordância, ou que estejam todos falando 
absolutamente sobre o mesmo "self", muito menos sobre o que estou 
chamando de centauro. No entanto, parece-me que eles compartilham um 
número substancial e impressionante de suposições e conclusões comuns 
(muitos desses escritores reconhecem esse fato aceitando de uma forma 
geral o rótulo "humanístico-existencial"; ver Current Personality Theories82, 
por exemplo, onde os capítulos sobre Rogers, Adler, existencialismo, 
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holismo, teorias organísmicas e personalismo reconhecem suas 
semelhanças gerais entre si). É minha opinião, entretanto, que o centauro 
existencial é um nível de consciência real e prévio, e que as grandes 
semelhanças desses escritores resultam do fato de que todos eles intuem 
ou vivenciam pessoalmente esse nível. 

Ora, muitos desses escritores existencial-humanistas se esforçaram 
bastante para explicar, explorar e descrever os potenciais do corpo-mente 
total ou centauro. Um conceito primordial a esse respeito é 
"autorrealização", um conceito lançado por Goldstein e Karen Horney83 e 
popularizado por Maslow84, Rogers e o movimento inteiro dos potenciais 
humanos. Toda a teoria de Rogers, por exemplo, "concentra atenção 
renovada na importância de realizar o potencial completo de cada indivíduo 
e no significado de conceitos como experiência, avaliação organísmica e 
detecção organísmica, que a teoria considera ser de crucial importância 
para o cumprimento desse potencial único" (itálicos meus).85 

A implicação disso é que o potencial completo de uma pessoa brota 
do fluxo psicofisiológico total e contínuo, e não de algum aspecto ou 
fragmento desse fluxo – ego, corpo, superego, autoconceito e assim por 
diante (e aqui eu lembro o leitor que Rogers não é um mero teorizador; ele 
é conhecido por seus extensos estudos experimentais e clínicos86). Em 
nossos termos, a autorrealização está, em geral, intimamente relacionada 
ao nível do centauro e não está diretamente disponível aos níveis do ego 
ou da persona. 

Rollo May, por exemplo, afirma que "nem o ego, nem o corpo nem o 
inconsciente podem ser 'autônomos'; eles só conseguem existir como 
partes de uma totalidade. E é nessa totalidade [ou centauro] que a vontade 
e a liberdade devem assentar sua base" (itálicos meus).87 Presumivelmente, 
então, a autonomia real (e a autorrealização) resultaria, e só poderia 
resultar por definição, da ressurreição consciente dessa totalidade – um 
tipo de mudança de identidade de qualquer um dos fragmentos (ego, 
corpo, persona) de volta à sua fonte prévia no EU SOU. De acordo com o 
pensamento existencial geral, quando o self de um indivíduo é sentido ou 
apreendido como o ser total prévio, ele assume – pode assumir – a 
responsabilidade por todo o seu estar-no-mundo. Ele pode, como diz 
Sartre, escolher a si mesmo. Ele pode escolher aceitar seu destino e, 
portanto, suas escolhas ou intencionalidades, porque elas levam em 
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consideração sua orientação total no mundo, são significativas no sentido 
mais profundo. Rollo May, por exemplo, vincula o significado (como em 
"minha vida tem significado") com a intencionalidade e cita Husserl em 
apoio: "o significado é uma intenção da mente". Desse centauro existencial 
prévio, não há relutância ao presente – nenhum canto oculto de um self 
que se recusa a essa existência. Embora não se possa mudar drasticamente 
a natureza da existência, pode-se aprender a enfrentar a situação e aceitá-
la. Isso não muda a natureza da existência, mas muda muito a pessoa. Ele 
ou ela pode começar a se mover como um todo – e isso é o que Leslie Farber 
chamou de "vontade espontânea".87a 

Eu, particularmente, gosto do conceito de "vontade espontânea", 
porque – além de seus próprios méritos intrínsecos – ele tende a indicar os 
tipos de potenciais disponíveis apenas para o centauro ou ser total, e não 
somente para o ego ou a persona. Rollo May explica as conclusões de 
Farber: "O Dr. Farber demarca dois domínios da 'vontade', o primeiro 
consistindo em uma experiência do self em sua totalidade, um movimento 
relativamente espontâneo em uma determinada direção. Nesse tipo de 
vontade, o corpo se move como um todo, e a experiência é caracterizada 
por um relaxamento e por uma qualidade imaginativa e aberta. Esta é uma 
experiência de liberdade que é anterior a qualquer conversa sobre 
liberdade política ou psicológica" (itálicos meus).88 Notamos aqui a 
importância do corpo, o conjunto mental imaginativo e aberto, a ênfase no 
self total e a noção de que ele é anterior ou prévio. 

"Em contraste, a vontade do segundo domínio, como o Dr. Farber a 
vê, é aquela em que um elemento inoportuno aparece, uma necessidade 
de decisão com um elemento de algo contra, junto com algo a favor. Se 
usarmos a terminologia freudiana, a 'vontade do superego' estaria incluída 
nesse domínio."89 A vontade espontânea é a do corpo-mente total, 
enquanto a segunda vontade é a do ego (e do superego) esforçado e com 
propósito. May iguala a vontade espontânea do self total com a 
intencionalidade dos existencialistas, e é por isso que ele diz que a 
intencionalidade "é o elo perdido entre mente e corpo". A vontade 
espontânea é a do corpo-mente total, enquanto a segunda vontade é a do 
ego (e do superego) esforçado e com propósito. May iguala a vontade 
espontânea do self total com a intencionalidade dos existencialistas, e é por 
isso que ele diz que a intencionalidade "é o elo perdido entre mente e 
corpo". A meu ver, a conexão é bastante simples e é indicada pelo próprio 
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May: o corpo tende a ser "involuntário" ou "espontâneo", no sentido de 
que não controlamos, normal e conscientemente, seus processos de 
circulação, crescimento, digestão, sensação, todos os milhões de variáveis 
espontâneas que se somam à "sabedoria natural do corpo" de Rogers. Por 
outro lado, geralmente assumimos que o ego é a morada de inúmeras 
atividades voluntárias, controladas e com propósito. O self total, então, 
como centauro ou união ego-corpo prévia, é um tipo de conjunção de 
ambos os domínios experienciais: o voluntário e o involuntário. Daí, a 
"vontade espontânea" – "o elo perdido entre mente e corpo". 

Não posso aqui elaborar, ou mesmo resumir adequadamente, as 
análises de May, Farber, Lynch90 e outros sobre vontade, intencionalidade 
e o eu total ou centauro. No entanto, se pudermos aceitar a plausibilidade 
de suas conclusões relativas a esses "dois domínios" (ego e centauro), e se 
aceitarmos a equação existencial de intencionalidade e significado, então 
nossa conclusão inevitável seria algo assim: o centauro tem uma vontade 
espontânea, o ego tem força de vontade; o centauro tem significado, o ego 
tem propósito e objetivos. 

James Broughton concluiu recentemente um extenso estudo 
fenomenológico sobre o que os indivíduos em diferentes estágios de 
desenvolvimento percebem como a relação entre mente, corpo e self.91 Ele 
divide seus resultados em seis estágios de desenvolvimento crescente 
(influenciado por Kohler, Piaget e Baldwin92). No nível 0, seu nível mais 
baixo, a mente e o corpo não são diferenciados; o self está "dentro" e a 
realidade está "fora". Nos níveis 1 e 2, mente e corpo são diferenciados, e 
o self tende a residir na mente que "controla" o corpo (tanto a mente 
quanto o corpo parecem ser "substanciais"). Nos níveis 3 e 4, o indivíduo 
diferencia o papel social ou falsa aparência (nossa persona) do "verdadeiro" 
autoconceito ou "self interior". Indo além, no nível 5 (usando o resumo de 
Loevinger), "o self como observador é distinguido do autoconceito [nosso 
ego] como conhecido. ... O corpo fisiológico é reconhecido como uma 
construção conceitual, assim como a mente o é" (itálicos meus).93 Parece-
me que, no nível 5, o "eu" começa a se deslocar para um centro anterior ao 
corpo e à mente como entidades separadas, uma vez que ambos são 
reconhecidos como meros constructos. No nível 6, o nível mais elevado de 
Broughton, essa mudança parece completar-se, porque nesse nível mais 
alto "mente e corpo são experiências de um self integrado" (itálicos 
meus).94 Esse, em minha opinião, é o centauro, o self total e integrado, 
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anterior ao corpo, mente, persona e sombra, mas abraçando, por assim 
dizer, todos eles como experiências ("experiências de um self integrado", 
como mostrou o estudo de Broughton). Esse nível mais elevado do estudo 
de Broughton não inclui, até onde posso dizer, nenhum estado permanente 
ou dominante de consciência transcendente, unidade ou "consciência 
cósmica" e assim por diante – isto é, não há elementos transpessoais fortes 
nele, nenhuma mudança para uma testemunha transpessoal real, etc. Ao 
invés, é apenas o que parece ser, o "estágio mais elevado" de 
desenvolvimento do self separado, do desenvolvimento individual e da 
integração humanística. Um tipo de "autopotencial total" ou 
"autorrealização" ou "autointegração". 

Abreviadamente, eu generalizaria e resumiria toda essa integração 
em nossa fórmula simples: os limites da alma, por assim dizer, "expandem-
se" para o eu total ou centauro, de modo que, até onde o centauro alcança, 
onde estava o Isto, lá advirá o Eu. 

Com isso, estamos agora diante das mesmas perguntas que fizemos 
a Freud no final da seção do nível do ego: Os limites da consciência e, 
portanto, os potenciais do ser, podem se expandir além do indivíduo, além 
mesmo do "eu total?" ou centauro? Existem eus mais profundos e 
abrangentes? Talvez istos mais "obscurecidos e velados"? É tão fantástico 
presumir que possa haver "outros confins da natureza humana"95 e 
"domínios mais profundos do inconsciente humano"?96 Se esses domínios 
mais profundos existirem – se não forem apenas alucinações ou regressões, 
uma coisa torna-se bastante óbvia desde o início: eles terão de ir além dos 
limites da individualidade. Eles terão de ser transpessoais. 

No entanto, devemos perguntar: como poderia haver um nível de 
consciência "dentro" de um indivíduo que, em certo sentido, parece 
transcender o indivíduo – qual poderia ser o significado de "transpessoal"? 
Não pretendo parecer prosaico ou piegas sobre isso, porque é um tópico 
muito difícil, mas muito importante. Além disso, uma vez que essa ideia 
inicialmente parece tão intrigante, em vez de pular diretamente no meio de 
uma discussão sobre a possível existência de um "self transpessoal", 
gostaria, como introdução, de discutir brevemente o trabalho de C. G. Jung, 
o mais o brilhante e distinto discípulo de Freud. Isto servirá como algumas 
informações básicas necessárias – informações que, em qualquer cultura, 
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seriam fornecidas de uma forma ou de outra a uma pessoa desde o 
momento de seu nascimento. 

Jung começou a estudar com Freud no início do século XX e, embora 
Freud tivesse designado Jung como seu único "sucessor e príncipe 
herdeiro", em uma década Jung rompeu com Freud por divergências 
doutrinárias. Após aquela célebre separação de caminhos, os dois grandes 
homens nunca mais se falaram. 

A essência fundamental de suas incompatibilidades mútuas pode ser 
descrita do seguinte modo. Já estamos começando a ver que a consciência 
pode não ser uma questão unidimensional, mas, em vez disso, pode ser 
composta de vários níveis ou faixas – um tipo de "espectro de consciência". 
Até agora examinamos os níveis da persona, ego e centauro, e ainda temos 
as possibilidades das faixas transpessoal e universal restantes, e esses cinco 
níveis – uma vez que admitamos sua existência – provavelmente ainda são 
apenas um punhado proeminente de infinitos níveis e sombras do espectro. 
De qualquer forma, se assumirmos que tudo isso é verdade, pesquisadores 
que investiguem um determinado nível do espectro podem, em geral, 
reconhecer como reais todos os níveis acima do seu, mas provavelmente 
negariam realidade a qualquer nível mais profundo do que o seu. Eles 
poderiam proclamar que esses níveis mais profundos são patológicos, 
ilusórios ou inexistentes. Ora, eles podem estar certos – mas podem não 
estar, e se assumirmos que existem níveis mais profundos de consciência, 
então também assumiríamos que esses teorizadores rejeitam os níveis mais 
profundos simplesmente porque seu modo de senso de eu (seu nível do 
espectro) não consegue, por definição, acomodar o conhecimento direto 
dos níveis mais profundos. Na minha opinião, algo assim aconteceu com 
Freud e Jung. Pois Freud acabou confinando suas investigações 
verdadeiramente notáveis e corajosas aos níveis da persona e do ego. Jung, 
no entanto, embora reconhecesse plenamente esses níveis mais altos‡, 
conseguiu levar suas explorações até as faixas transpessoais, e esse é um 
grande mérito seu. Jung foi o primeiro grande psicólogo europeu a 
descobrir e explorar aspectos significativos do domínio transpessoal da 
consciência humana. Freud não conseguiu compreender isso, circunscrito 

 
‡ Aqui, Wilber está usando a metáfora da "cebola": níveis mais altos são mais superficiais 
e níveis mais baixos são mais profundos. (N.T.) 
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como estava aos níveis mais altos, e assim os dois grandes homens tiveram 
que percorrer seus caminhos separados e seguir seus próprios destinos. 

No que especificamente Jung tropeçou? O que foi que ele descobriu 
nas profundezas da alma humana que apontava inequivocamente para um 
domínio transpessoal? O que em uma pessoa poderia estar além dela? 

Para começar, Jung passou muito tempo estudando as mitologias 
primitivas (e não tão primitivas) do mundo – todos os panteões chineses, 
egípcios, gregos, etc., deuses e deusas, demônios e divindades, totens e 
animismos , símbolos antigos, imagens e motivos mitológicos de todos os 
tipos pensáveis. No entanto, o que é totalmente espantoso é que essas 
imagens mitológicas primitivas também apareciam, regular e 
inequivocamente, nos sonhos e fantasias dos europeus civilizados 
modernos, a vasta maioria dos quais, provavelmente, nunca teria sido 
exposta a esses mitos. Pelo menos, eles certamente não possuíam o 
conhecimento formidável e surpreendentemente preciso da mitologia 
exibido em seus sonhos. Aparentemente, essa informação não foi adquirida 
durante suas vidas e, portanto, Jung raciocinou que, de uma forma ou 
outra, esses motivos mitológicos básicos poderiam ser estruturas inatas 
herdadas por cada membro da raça humana. Essas imagens ou arquétipos 
primordiais, como Jung os chamou, seriam, portanto, comuns a todas as 
pessoas – eles não pertenceriam a um único indivíduo, mas seriam 
transindividuais, coletivos, transcendentes. 

Esta é certamente uma hipótese plausível, especialmente se 
examinarmos cuidadosamente as resmas de dados, meticulosamente 
detalhados, relatados por Jung. Assim como, por exemplo, cada pessoa 
possui um coração, dois rins, dez dedos, quatro membros e assim por 
diante, a estrutura profunda de cada pessoa pode conter formas simbólicas 
universais essencialmente idênticas às de todas as outras estruturas 
humanas. O próprio Jung sentiu que essas estruturas poderiam estar 
gravadas no cérebro, pois o cérebro tem vários milhões de anos e, ao longo 
dessa vasta extensão de tempo, necessariamente evoluíram certas formas 
básicas (e, neste sentido, "arquetípicas") de perceber e compreender a 
realidade, assim como nossas mãos evoluíram de formas especiais para 
agarrar objetos físicos. Essas formas básicas de apreender a realidade são 
os arquétipos e, como a estrutura do cérebro de cada pessoa é 
essencialmente semelhante, cada pessoa hospeda profundamente os 
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mesmos arquétipos básicos que evoluíram lentamente ao longo dos 
milênios. A teoria de Jung não é, portanto, lamarckiana – uma noção 
equivocada a que muitos psicólogos se prendem para retirar o caso de Jung 
do tribunal científico. (Eu pessoalmente acredito que os arquétipos são 
metafísicos, ou "psicoides" como Jung finalmente os definiu, o que significa 
que eles transcendem a mente e o corpo e não estão contidos em nenhum 
dos dois.) Uma vez que esses arquétipos seriam comuns a todas as pessoas 
em virtude de uma participação compartilhada na raça humana, Jung 
chamou essa camada profunda da alma de "inconsciente coletivo". Em 
outras palavras, ela não é individual ou pessoal, mas supraindividual, 
transpessoal, transcendente. Jung percebeu que as partes do inconsciente 
(que correspondem aos níveis de nossa persona, ego e centauro) contêm 
memórias, desejos, ideias, experiências e potenciais pessoais. No entanto, 
o domínio mais profundo – o inconsciente coletivo "dentro" de você – não 
contém nada estritamente pessoal. Em vez disso, Jung acreditava que ele 
abriga as memórias coletivas, motivos e potenciais de toda a raça humana: 
todos os deuses e deusas, divindades e demônios, heróis e heroínas, e os 
símbolos retratados externamente pelas antigas mitologias do mundo 
estão contidos, condensados e de forma simples, nas profundezas do ser 
de cada pessoa. Eles estão vivos, por assim dizer, e continuam a nos mover 
profundamente de maneiras criativas e destrutivas. O inconsciente coletivo 
contém não apenas demônios que nos possuem, mas também deuses e 
heróis que nos inspiram. O demoníaco e o heroico podem ser negados, mas 
nunca alijados de seu poder ou, afinal, iludidos em seus propósitos. 

O objetivo básico de alguns tipos de terapias da faixa transpessoal, 
como a de Jung, é, portanto, ajudar os indivíduos a reconhecer 
conscientemente, fazer amizade e utilizar essas poderosas forças 
transpessoais, em vez de serem movidos por elas inconscientemente e 
contra sua vontade. "Tais penetração e transformação", diz Lama Govinda 
sobre alguns dos aspectos transpessoais da meditação budista, "só são 
possíveis por meio do poder convincente da visão interior, cujas imagens 
primordiais ou 'arquétipos' são os princípios formativos de nossa mente. 
Como sementes, eles afundam no solo fértil de nosso subconsciente para 
germinar, crescer e desenvolver suas potencialidades."97 

Vamos, por enquanto, simplesmente supor que há alguma verdade 
nas conclusões de Jung e extrair suas possíveis implicações. Na visão 
junguiana, entrar em contato com esse domínio transpessoal envolveria um 
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sentido especial, reaprender a viver a vida mitologicamente. Ora, eu 
percebo instantaneamente que esse tipo de declaração pode confundir a 
maioria das pessoas, pois nós, modernos, geralmente temos uma visão 
extremamente sombria de qualquer coisa que cheire a mitologia. Em nossa 
cultura, por exemplo, se dizemos que algo é um "mito", queremos dizer 
apenas uma coisa: é uma ilusão, uma fantasia primitiva, um pensamento 
ilusório, uma mentira. Dizemos, por exemplo, ser um mito que o sol 
circunda a Terra. Bem, esse uso da palavra "mito" é apropriado neste caso, 
mas definitivamente não é a forma como estamos usando aqui. Quando 
Jung diz que devemos aprender a viver a vida mitologicamente, acredito 
que o leitor perceba que ele obviamente não quer dizer que devemos nos 
prender a alguma ilusão conveniente e construir nossas vidas em torno 
dela. 

Viver a vida mitologicamente pode significar, por exemplo, começar 
a captar o transcendente, senti-lo vivo em si mesmo, em sua vida, no 
trabalho, nos amigos e no ambiente. E a mitologia pelo menos nos mostra 
e nos abre para esse mundo de transcendência. Pois o mundo da mitologia 
é um mundo que temporariamente suspende o espaço e o tempo – é o 
mundo do "era uma vez", que, como Coomaraswamy indica, significa o 
mundo prévio e que antecede o tempo, um mundo não histórico que pode 
abrir os aspectos não históricos da consciência da pessoa.98 Essa, em todo 
caso, é a opinião do grande Mircea Eliade: 

O pensamento simbólico [ou mítico] não é privilégio exclusivo da 
criança, do poeta ou da mente desequilibrada: é consubstancial à existência 
humana, antecede a linguagem e a razão discursiva. O símbolo revela certos 
aspectos da realidade – os aspectos mais profundos – que desafiam qualquer 
outro meio de conhecimento. Imagens, símbolos e mitos não são criações 
irresponsáveis da psique; respondem a uma necessidade e cumprem uma 
função, a de trazer à luz as modalidades mais ocultas do ser. 
Consequentemente, o estudo deles nos permite chegar a uma melhor 
compreensão do homem – do homem "como ele é", antes que ele chegue a 
um acordo com as condições da História (itálicos meus). 

Este aspecto do ser e da consciência é anterior à história e ao tempo. 
Eliade continua: 

Hoje começamos a ver que a porção não histórica de cada ser 
humano não se funde simplesmente no reino animal, como tantos 
pensavam no século XIX, nem, em última instância, na "Vida"; mas que, ao 
contrário, bifurca-se e eleva-se bem acima da Vida. Essa parte não histórica 
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do ser humano usa, como uma medalha, a memória impressa de uma 
existência mais rica, mais completa e quase beatífica.99 

Assim, desse ângulo, viver mitologicamente pode significar começar 
a se abrir para um mundo "mais profundo", transcendental e sem fronteiras 
– e para os potenciais correspondentes dele. Isso não significa que 
renunciemos totalmente ao mundo convencional de fronteiras e caiamos 
nas fantasias mitológicas (um estado realmente perigoso). Em vez disso, 
parece significar que nos abrimos para a transcendência e trazemos essa 
consciência ao nosso mundo convencional para iluminá-lo, energizá-lo e 
revitalizá-lo, conectando-o a uma fonte muito mais profunda do que ele 
mesmo. 

Agora – concluindo rapidamente esta introdução ao trabalho de Jung 
sobre a camada arquetípica da alma – Jung percebeu que essas imagens 
arquetípicas já estão presentes em cada pessoa e podem ser ativadas por 
qualquer situação que corresponda ao arquétipo particular. A imagem 
arquetípica, então, exerce um efeito sobre o comportamento, que varia da 
influência moderada à possessão total – e nenhuma quantidade de terapias 
de níveis mais elevados será suficiente para amenizar o ataque. Ao mesmo 
tempo, a raiz arquetípica pode aparecer visivelmente em sonhos, fantasias, 
devaneios, imaginações ou mesmo alucinações. 

Um indivíduo, por exemplo, pode ter um "sonho-chave" em que a 
imagem central é uma esfinge, uma górgona, uma medusa, uma grande 
serpente, um cavalo alado ou algum outro material obviamente mitológico. 
Por meio de um pequeno estudo da mitologia antiga, ele pode facilmente 
aprender o que essas imagens mitológicas significaram para a raça humana 
como um todo e, assim, descobrir o que essas imagens significam para seu 
próprio inconsciente coletivo. De acordo com Jung e seus seguidores, ao 
integrar esse significado – ao conectar esse tipo muito profundo de Isto à 
sua percepção consciente de Eu – o indivíduo não é mais controlado à força 
pelo Isto. A profundidade de sua alma, portanto, começa a se afrouxar, o 
Eu começa a "crescer para baixo" nas profundezas de um Isto transpessoal, 
e a camada superficial da consciência egoica ou centáurica normalmente 
começa a se quebrar suavemente para permitir um crescimento do 
transcendente – isto é, um crescimento daqueles processos que 
transcendem sua vida pessoal, mas que, não obstante, são aspectos do 
"seu" próprio self mais profundo, transpessoal. 
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Deixe-me tentar explicar, neste contexto de consciência mitológica, 
como essa mudança para um self mais profundo, um self transpessoal, 
pode ocorrer. À medida que o indivíduo começa a refletir sobre sua vida 
através dos olhos dos arquétipos e imagens mitológicas comuns à 
humanidade, sua consciência necessariamente começa a mudar para uma 
perspectiva universal ou global, uma visão transcendente, despessoal e 
supraindividual. Como disse Joseph Campbell, tão elegantemente, o 
indivíduo "pode aprender a se ver despersonalizado no espelho do espírito 
humano".100 Ele está olhando para si mesmo não através de seus olhos, que 
em alguns aspectos são quase certamente preconceituosos, mas através do 
olhos do espírito humano coletivo – uma visão realmente diferente! Como 
tal, ele não está mais preocupado exclusivamente com seu próprio ponto 
de vista inadequado. Na verdade, se esse processo se acelerar 
corretamente, sua própria identidade, seu próprio self, expandir-se-á 
qualitativamente para essas dimensões mais ou menos globais, e sua alma 
ficará saturada de profundidade. Ele não se identificará mais 
exclusivamente com seu ego ou centauro e, portanto, não será mais 
sufocado por seus problemas e dramas puramente pessoais. 
(Examinaremos este processo em profundidade brevemente – por 
enquanto, peço ao leitor que simplesmente me acompanhe.) Em certo 
sentido, o indivíduo será capaz de deixar de lado suas preocupações 
individuais e vê-las com indiferença e distanciamento criativo, percebendo 
que quaisquer problemas que seu self pessoal enfrente, seu self mais 
profundo transcenderá para permanecer aberto. Ele encontrar-se-á 
hesitante no início, mas depois, com uma certeza cada vez maior, perceberá 
um profundo centro de consciência que persiste imperturbável, como as 
profundezas do oceano, mesmo que as ondas superficiais da consciência 
sejam varridas por ondulações de dor, ansiedade ou desespero. Em suma, 
ele irá encontrar seu self transpessoal, o olho do espírito da humanidade. 

A descoberta, de uma forma ou outra, do self transcendente – 
assumindo, por enquanto, que ele existe – é o objetivo principal das 
terapias e disciplinas das faixas transpessoais. Entretanto, como se pode 
imaginar, a abordagem arquetípica que discutimos até agora não é de 
forma alguma o único caminho para o self transcendente. Para cada nível 
do espectro de consciência, parece haver inúmeras abordagens diferentes 
e eficazes, e os indivíduos simplesmente precisam experimentar um pouco 
para determinar qual é a melhor para eles. 
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No entanto, existem abordagens mais simples para o self 
transpessoal – não necessariamente mais curtas ou fáceis, mas, 
definitivamente, muito menos delicadas e complicadas. A "meditação da 
testemunha" do Jnana Yoga hindu, a da Psicossíntese e a do zazen 
introdutório são bons exemplos. Observe, em primeiro lugar, as marcas 
amplas e distintivas do self transpessoal: é um centro e expansão de 
consciência que está criativamente desligado da mente, corpo, emoções, 
pensamentos e sentimentos pessoais. Em outras palavras, é um centro de 
consciência que não se identifica exclusivamente com a mente, o corpo, o 
ego ou o centauro da pessoa. Assim, o seguinte exercício de 
"desidentificação", adaptado da Psicossíntese,101 pode ser usado para 
evocar e manter esse centro transpessoal. Simplesmente repita 
silenciosamente as frases várias vezes, tentando perceber o mais 
vividamente possível a importância das palavras: 

Eu tenho um corpo, mas não sou meu corpo. Posso ver e sentir meu 
corpo, e o que pode ser visto e sentido não é o verdadeiro vedor. Meu corpo 
pode estar cansado ou excitado, doente ou saudável, pesado ou leve, mas 
isso não tem nada a ver com meu Eu interior. Eu tenho um corpo, mas não 
sou meu corpo. 

Eu tenho desejos, mas não sou meus desejos. Posso conhecer meus 
desejos, e o que pode ser conhecido não é o verdadeiro conhecedor. Os 
desejos vêm e vão, flutuando em minha consciência, mas não afetam meu 
Eu interior. Eu tenho desejos, mas não sou meus desejos. 

Eu tenho emoções, mas não sou minhas emoções. Posso sentir e 
perceber minhas emoções, e o que pode ser percebido não é o verdadeiro 
percebedor. As emoções passam por mim, mas não afetam meu Eu interior. 
Eu tenho emoções, mas não sou minhas emoções. 

Eu tenho pensamentos, mas não sou meus pensamentos. Posso 
conhecer e seguir meus pensamentos, e o que pode ser conhecido não é o 
verdadeiro conhecedor. Os pensamentos vêm a mim e os pensamentos me 
deixam, mas eles não afetam meu Eu interior. Eu tenho pensamentos, mas 
não sou meus pensamentos. 

Se um indivíduo persistir em tal exercício, a compreensão nele 
condensada se acelerará e ele poderá começar a notar algumas mudanças 
fundamentais em seu senso de "self". Por exemplo, ele poderá começar a 
intuir uma sensação profundamente interior de liberdade, leveza, alívio, 
estabilidade. Essa fonte, esse "olho do ciclone", manteria sua quietude 
pelúcida, mesmo em meio aos ventos violentos de ansiedade e sofrimento 
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que podem girar em torno de seu centro. A descoberta desse centro de 
testemunho – que Assagioli chamou de Eu superior e Maslow chamou de 
experiência de platô (segundo U. A. Asrani) – é muito parecida com o 
mergulho nas ondas bravias da superfície de um oceano tempestuoso até 
as profundezas calmas e silenciosas do fundo. A princípio, o indivíduo pode 
não alcançar mais do que alguns metros abaixo das ondas agitadas da 
superfície em direção a esse Isto tranquilo e desconhecido. Com 
persistência, no entanto, ele consegue facilmente adquirir a habilidade de 
mergulhar mais braças até as profundezas silenciosas de sua alma, e 
conforme essa habilidade é aprimorada, esse grande Isto transpessoal é 
transmutado, convertido, em um expansível Eu transpessoal. Deitado no 
fundo, ele olha para cima, alerta, mas de forma imparcial, e vê a turbulência 
que uma vez pensou que fosse e que o mantinha paralisado. Ao integrar 
esse Isto mais profundo e penetrante, ele encontra um Eu mais profundo e 
penetrante. 

Na medida em que ele realmente percebe que não é, por exemplo, 
suas ansiedades, então suas ansiedades não o ameaçam mais. Pois, mesmo 
que a ansiedade esteja presente, ela não mais o oprime, porque ele não 
está mais exclusivamente ligado a ela. Ele não está mais cortejando-a, ou 
lutando, ou resistindo, ou fugindo dela, ou tentando "tratá-la". Da maneira 
mais radical, a ansiedade é totalmente aceita como é e pode se mover como 
desejar. Ele não tem nada a perder, nada a ganhar, com sua presença ou 
ausência, pois está simplesmente olhando-a passar. Visto assim, a 
ansiedade não é mais perturbadora para ele do que um pássaro voando, 
pois ele não se identifica com nenhum dos dois, mas apenas testemunha 
ambos. Esses tipos de "experiências de platô", diz Maslow, "representam 
um testemunho da realidade. Envolve ver o simbólico, ou o mítico, o 
poético, o transcendente, o milagroso. ... É a transcendência do espaço e 
do tempo que se torna completamente normal, por assim dizer."102 

Assim, a partir desse nível transpessoal mais profundo do espectro, 
qualquer emoção, sensação, pensamento, memória ou experiência que 
perturbe um indivíduo é simplesmente aquela com a qual ele identificou 
exclusivamente seu Self e a resolução final da perturbação é simplesmente 
desidentificá-la! Gurdjieff: "identificação é o único pecado". 

Lentamente, suavemente, à medida que o indivíduo busca essa 
"terapia" de desidentificação, todo o seu self individual (persona, ego, 
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centauro), que até então ele lutava para defender e proteger, começa a se 
tornar transparente e a desaparecer. Não que o self desapareça 
literalmente e que o indivíduo se perceba desincorporado no espaço – ao 
contrário, ele simplesmente começa a perceber que o que acontece com 
seu self pessoal (seus anseios, esperanças, desejos, mágoas) não é uma 
questão grave de vida ou morte, porque há dentro dele um self mais 
profundo e básico que não é tocado por essas flutuações periféricas, essas 
ondas superficiais de grande comoção, mas de débil substância. O voo do 
self para o Self é um voo da manipulação pessoal para o testemunho 
transcendente. 

Desse modo, a mente-corpo do indivíduo pode encontrar-se em 
sofrimento, ou humilhação, ou medo, mas, desde que ele se permita 
simplesmente permanecer como testemunha desses sentimentos, como se 
estivesse pairando no alto, esses sentimentos não o ameaçam mais e, 
então, ele não precisa mais manipulá-los, lutar contra eles, subjugá-los ou 
tentar "entendê-los". Por estar disposto a testemunhá-los, a olhá-los com 
imparcialidade, o indivíduo é capaz de transcendê-los. Como disse São 
Tomás: "aquele que conhece certas coisas não consegue ter nenhuma delas 
em sua própria natureza". Se o olho fosse vermelho, não seria capaz de 
perceber objetos vermelhos. Ele consegue ver o vermelho porque é 
transparente ou "sem vermelho". Da mesma forma, se conseguimos 
observar ou testemunhar verdadeiramente nossas aflições, percebemos 
que somos "sem aflições" ou livres da turbulência testemunhada. Aquele 
dentro de nós que sente dor é sem dor; o que sente medo não tem medo; 
o que percebe a tensão é sem tensão. Testemunhar esses estados é 
transcendê-los. Eles não nos agarram mais por trás – porque olhamos para 
eles de frente. 

Assim, podemos ser capazes de entender por que Patanjali, o 
codificador do yoga na Índia, dizia que a ignorância é a identificação do 
vedor com os instrumentos de visão. Cada vez que nos identificamos ou nos 
apegamos exclusivamente à persona, ego, corpo ou centauro, qualquer 
coisa que ameace sua existência ou padrões parece ameaçar nosso próprio 
Self. Cada apego a pensamentos, sensações, sentimentos ou experiências é 
meramente mais um elo da corrente de nossa própria escravidão. 

Até agora, tenho falado da liberação de potenciais humanos como 
uma "expansão" da identidade, mas agora, de forma bastante abrupta, 
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estou falando de "desidentificação". Isto não é contraditório? Na verdade, 
essas são apenas duas maneiras de falar sobre um único processo. 
Considere, por exemplo, a descensão do nível da persona ao nível do ego. 
Duas coisas em particular aconteceram nessa descensão: (1) o indivíduo 
remembra ou identifica-se com sua sombra; mas (2) ele se desidentifica ou 
rompe seu apego exclusivo a sua persona. Sua "nova" identidade, o ego, é, 
portanto, uma combinação sinérgica de persona e sombra, e isso pode ser 
descrito como identificação ou desidentificação, dependendo do ponto de 
referência. Da mesma forma, para descer ao nível do centauro, a pessoa 
estende sua identidade ao corpo enquanto se desidentifica do ego. Em cada 
caso, não apenas expandimos para uma nova e mais ampla identidade, mas 
também rompemos com uma antiga e mais restrita. 

Exatamente da mesma maneira, nós nos "expandimos" para a 
identidade mais ampla do self transpessoal, rompendo ou nos desapegando 
de nossa identidade mais estreita com o centauro. Nós nos 
desidentificamos do centauro e de todos os seus aspectos, mas em direção 
a maior profundidade e expansão. 

Assim, à medida que começamos a tocar a testemunha transpessoal, 
começamos a abandonar nossos problemas, aflições e preocupações 
puramente pessoais. Na verdade – e esta é a chave para a maioria das 
terapias da faixa transpessoal – nem mesmo tentamos resolver nossos 
problemas ou angústias, como certamente faríamos e deveríamos fazer nos 
níveis da persona, ego ou centauro. Pois nossa única preocupação aqui é 
observar nossas aflições particulares, estar simples e inocentemente 
cônscios delas, sem julgá-las, evitá-las, dramatizá-las, agir sobre elas, 
analisá-las ou justificá-las (a "consciência sem escolha" de Krishnamurti103). 
Quando um sentimento ou tendência surge, nós o testemunhamos. Se 
surge ódio por esse sentimento, nós o testemunhamos. Se surge ódio do 
ódio, nós o testemunhamos. Nada deve ser feito – mas se surge uma 
"vontade de fazer", nós a testemunhamos. Permaneça como consciência. 
Deixe qualquer coisa – qualquer alegria ou angústia – ir e vir como quiser, 
quando quiser, à vontade. 

Isso só é possível quando entendemos que eles não constituem um 
self real. Enquanto estivermos apegados a eles, haverá um esforço, embora 
sutil, para manipulá-los. Compreendendo que eles não são o centro nem o 
self, não nos ressentimos deles, tentando nos aproximar ou nos afastar 
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deles. Cada movimento que fazemos para resolver ou trabalhar um 
sofrimento simplesmente reforça a ilusão de que somos esse sofrimento 
específico. Assim, em última análise (e percebido somente deste nível), 
tentar escapar de, ou resolver, uma angústia apenas perpetua essa angústia 
ou a disfarça. O que é tão perturbador para nós não é a angústia em si, mas 
nosso apego a ela. Nós nos identificamos com ela, e essa é a única 
dificuldade verdadeira. 

Em vez de lutar contra uma aflição ou tentar remediá-la de alguma 
forma (novamente, isto é verdade somente quando estamos nos 
aproximando desse nível transpessoal), simplesmente assumimos a 
inocência de uma imparcialidade separada dela. Os místicos e sábios 
gostam de comparar esse estado de testemunha a um espelho – pois aqui 
nós simplesmente refletimos quaisquer sensações ou pensamentos que 
surjam, sem nos apegar a eles ou empurrá-los para longe, assim como um 
espelho de cristal reflete, perfeita e imparcialmente, tudo o que está diante 
dele. Diz Chuang-tzu: "A pessoa perfeita usa a mente como um espelho. Ela 
não agarra nada; não recusa nada; recebe, mas não guarda."104 

Ora, se o indivíduo for bem-sucedido no desenvolvimento e na 
manutenção desse tipo de testemunho desapegado – isto leva tempo – ele 
será capaz de olhar para os eventos que ocorrem em seu corpo-mente com 
a mesma imparcialidade com que olha para as nuvens flutuando no céu, a 
água correndo em um riacho, a chuva caindo em um telhado ou quaisquer 
outros objetos em seu campo de consciência. Em outras palavras, seu 
relacionamento com seu corpo-mente torna-se o mesmo que seu 
relacionamento com todos os outros objetos. 

Em suma, sua mente e seu corpo tornam-se totalmente um objeto 
em sua consciência, mas no seguinte sentido: ele começa a perceber que, 
porque consegue vê-los, eles não constituem e não podem constituir um 
verdadeiro vedor. "Posso lembrá-lo", disse o Mestre Zen Huang Po, "de que 
o percebido não consegue perceber?" Já que ele consegue percebê-los, eles 
não podem ser o percebedor. Já que ele consegue conhecê-los, eles não 
podem ser o conhecedor. Nenhum deles pode ser o Self consciente, porque 
são   objetos. Um objeto não consegue ver. Assim, Ramana Maharshi 
chamou o self superior de "Eu-eu" porque ele testemunha, por assim dizer, 
o eu individual.105 Quando você observa o mundo, ou pensa que o faz, o Eu-
eu observa você – como diria Shankara, o eu brilha com a luz do Eu-eu.106 O 
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objetivo da meditação é, finalmente, fazer com que o eu "caia 
envergonhado" no Eu-eu prévio, que é, afinal de contas, a nossa verdadeira 
natureza. Onde estava o Isto, lá advirá o Eu-eu. 

Antes disso, o indivíduo usa sua mente e seu corpo como algo para 
olhar para o mundo. Desse modo, ele se torna intimamente ligado a eles e 
restrito a suas perspectivas limitadas, tanto conscientes quanto 
inconscientes. Ele se identifica exclusivamente com eles e, assim, ficava 
vinculado e preso a seus problemas, dores e angústias. No entanto, ao olhá-
los de forma consistente e persistente, dando-lhes "atenção plena",107 ao 
esvaziá-los ou exauri-los através do testemunho, ele percebe que eles são 
– e sempre foram – meros objetos de consciência, fugazes, efêmeros, 
vazios: objetos, na verdade, da testemunha transpessoal. "Tenho mente, 
corpo e emoções, mas não sou minha mente, corpo e emoções." Até esse 
ponto, o indivíduo confunde o vedor com o que pode ser visto – um simples 
caso de identidade equivocada, um equívoco que o Oriente chamou de 
samsara, maya, avidya, adhyasa – sujeição, limitação, constrição, morte. 

No entanto, é muito importante neste ponto destacar que só porque 
uma pessoa começa a entrar em contato, ou mesmo mudar totalmente 
para faixas transpessoais, ela não perde acesso, contato ou controle sobre 
qualquer um dos níveis superiores do espectro (exceto em casos que 
chamamos de "involução regressiva", mais notadamente a esquizofrenia). 
Lembre-se de que, à medida que um indivíduo desce de uma identidade 
exclusiva com a persona para uma identidade mais plena e precisa com seu 
ego total, ele não perde completamente o acesso à persona – simplesmente 
não está mais preso a ela! Ele ainda pode vestir sua persona se, por 
exemplo, decidir apresentar uma "boa interpretação" ou uma fachada 
social temporária para fins práticos ou decorosos; mas ele não está mais 
cronicamente ancorado nesse papel. Anteriormente, ele não conseguia 
abandonar essa fachada, nem para os outros nem – e aqui está o desastre 
patológico – para si mesmo. Agora, porém, ele pode simplesmente usá-la 
ou não, dependendo das circunstâncias e de seu próprio arbítrio. Se ele 
decidir apresentar sua "cara boa", sua persona (ou uma delas), então, 
consciente e temporariamente, restringe sua sombra; reprime seus 
aspectos negativos. Ele ainda é capaz de estar ciente deles e, portanto, não 
os projeta. Dessa forma, a persona não é inadequada ou patológica – a 
menos que seja o único self que ele tenha. O que é dissolvido ou destruído 
quando alguém desce do nível da persona para o nível do ego não é a 
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sombra ou a persona, mas a fronteira e, consequentemente, a batalha 
entre elas – a fronteira entre o Eu e o Isto. 

Da mesma forma, quando um indivíduo desce do nível do ego ao nível 
do centauro, ele não destrói o ego ou o corpo, mas simplesmente a 
fronteira entre eles, a divisão entre este Eu e este Isto. No nível do centauro, 
um indivíduo ainda tem acesso desobstruído ao ego, ao corpo global, à 
persona, à sombra; mas, como não está mais exclusivamente identificado 
com um deles, todos esses elementos tendem a funcionar em harmonia – 
a "autonomia" de May – ou, pelo menos, em concordia discors (que 
podemos traduzir como "briga de namorados"). Ele fica amigo de todos e 
toca cada um com aceitação. Não há limites intratáveis entre eles (os istos 
transformam-se no Eu) e, portanto, nenhum combate marcante. 

Do mesmo modo, quando um indivíduo entra em contato com o self 
transpessoal, ele ainda tem acesso a todos os níveis acima dele. No entanto, 
não estará mais amarrado a esses níveis, preso a eles ou limitado por eles. 
Eles se tornam instrumentais, não essenciais. 

Devemos também esclarecer que, à medida que uma pessoa inicia 
esse distanciamento criativo da identificação exclusiva e restritiva com o 
organismo isolado, ela de forma alguma deixa de cuidar de seu centauro. 
Ela não para de comer, de beber, de tomar banho, não deixa de se 
interessar por aqueles ao seu redor ou deixa de amar e viver. 
Paradoxalmente, dá-se o inverso. A pessoa fica mais atenciosa e receptiva 
à mente e ao corpo. Uma vez que ela não está mais presa a eles, eles não 
aparecem mais como uma prisão que rouba a liberdade e, assim, as 
energias da pessoa não morrem à míngua com uma raiva reprimida e com 
ódio de seu próprio organismo. No momento em que transcendemos o 
centauro, então, e somente então, seremos capazes de aceitá-lo 
verdadeiramente. Vimos que existem imensos potenciais no centauro, e a 
maioria deles pode ser desenvolvida pelo próprio centauro. Da mesma 
forma – e apenas do ponto de vista das faixas transpessoais – somente 
quando transcendemos o organismo é que todos os seus potenciais podem 
ser realizados, pois só então o organismo completo é real e totalmente 
aceito. O organismo como um todo torna-se assim uma expressão 
perfeitamente aceita do self transpessoal. 

Também mencionei que, da posição da testemunha transcendente, 
a pessoa começa a ver a mente e o corpo da mesma forma que veria 
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qualquer outro objeto de consciência, seja uma mesa, uma árvore, um 
carro, um cachorro. Novamente, isso pode soar como se tratássemos 
nossos organismos pessoais com o mesmo desdém ou repulsa com que 
ocasionalmente tratamos o meio ambiente, mas, na verdade, funciona para 
o outro lado: começamos a tratar todos os objetos ambientais como se 
fossem nosso próprio Self. 

De fato, isso representa uma intuição preliminar de que o mundo é 
realmente o nosso corpo e deve ser tratado como tal, e é desse tipo de 
intuição transpessoal que começa a brotar a compaixão universal tão 
enfatizada pelos místicos. Pois nas faixas transpessoais, começamos a amar 
os outros não porque eles nos amam, nos reconhecem, nos refletem ou nos 
protegem em nossas ilusões, mas porque eles são nós. A injunção primária 
de Cristo não significa: "Ame o seu próximo como você ama a si mesmo", 
mas "Ame o seu próximo como seu Self". E não apenas seu próximo, mas 
todo o meio ambiente! Você começa a cuidar de seu entorno da mesma 
forma que faria com seus próprios braços e pernas. Nesse nível 
transpessoal, lembre-se de que seu relacionamento com o ambiente é o 
mesmo que o relacionamento com seu próprio organismo. É também por 
isso que, no Zen, o verdadeiro estudo dos preceitos morais só ocorre após 
você concluir o estudo do koan, pois somente quando você é um com todos 
os seres, pode compreender adequadamente o profundo significado dos 
preceitos morais e dos votos do Bodhisattva. Antes desse ponto, a 
compaixão de alguém é meramente da persona, do ego ou do centauro: 
lisonjeira, mas corrompida. 

No nível da testemunha transpessoal, o self arquetípico, um 
indivíduo também pode começar a recuperar uma intuição fundamental, 
uma intuição que ele certamente possuía quando criança, uma intuição que 
os místicos e sábios dizem ser o único portal e oportunidade que leva da 
morte à imortalidade. A saber, uma vez que o Self transcende 
fundamentalmente o organismo separado, então (1) ele é único e (2) é 
imortal. Se crescermos um pouco e "voltarmos a ser crianças", essa intuição 
não será tão difícil de recuperar. Na verdade, como uma espécie de 
introdução, deixe-me tentar sacudir suas memórias da infância. 

Todas as crianças se perguntam em um momento ou outro (pelo 
menos eu e a maioria das pessoas a quem menciono isto parece concordar): 
"Como eu seria se tivesse pais diferentes?" Em outras palavras, é quase 
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como se a criança percebesse, em sua forma muito inocente e inarticulada, 
que a própria consciência – aquele eu interior ou testemunha – não é 
realmente limitada pelas formas puramente exteriores da mente e corpo 
que ela anima. A criança parece perceber que ainda seria ela mesma se 
tivesse pais diferentes e um organismo pessoal diferente. A criança sabe – 
e é isso que a leva a sua pergunta – que ela teria aparência e ação 
diferentes, mas de alguma forma ela ainda seria um eu, porque o 
testemunho interior dessas formas exteriores não está limitado por elas! 
"Eu tenho mente, corpo e emoções, mas não sou mente, corpo e emoções." 
A criança faz essa pergunta – "Como eu seria se tivesse pais diferentes?" – 
porque ela quer que os pais expliquem, de uma maneira não muito técnica, 
sua transcendência, o fato de que ela ainda pareceria ser e sentiria a mesma 
identidade, embora tivesse pais diferentes. 

Além disso, a criança pode até perceber que existe apenas um Self 
único assumindo essas diferentes formas exteriores, pois cada organismo 
tem a intuição idêntica do mesmo Eu interior que transcende a mente e o 
corpo. Como essas intuições não têm forma, dificilmente poderiam ser 
diferentes. Esse Self único transcende claramente a mente e o corpo e, 
portanto, é essencialmente uno e o mesmo em todos os seres conscientes. 
A criança sabe – e pede-se ao adulto que recorde – que, assim como ela 
consegue sair de uma sala e entrar em outra sem mudar fundamentalmente 
seu sentimento interior de Eu, também não seria fundamentalmente 
diferente se possuísse um corpo diferente, com diferentes memórias e 
diferentes sensações. Ela é a testemunha desses objetos, mas não está 
ligada a eles. Em outras palavras, toda criança está em contato com o self 
transcendente, e somente anos de condicionamento a convencerão a 
renunciar a essa intuição e se identificar exclusivamente com a mente e o 
corpo específicos que ela anima. "Bem, Johnny, se você tivesse pais 
diferentes, acho que seria outra pessoa." 

O que é esquecido pode ser lembrado, e a lembrança ou 
redescoberta Daquilo é apenas o que merece ser lembrado – esta é a única 
mensagem dos grandes mestres, santos e sábios religiosos. Do smrti 
("lembrança") budista ao dhikr islâmico ("recordação") ao "Faça isso em 
anamnese de mim" de Cristo (note: anamnese, "memória"), o chamado vai 
em busca do coração da pessoa e ao encontro da resposta por muito tempo 
esquecida. Esta resposta é a lembrança do grande e supremo Isto, a união 
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novamente com o Self mais profundo – onde estava o Isto mais profundo, 
lá advirá o Eu. 

Quando me torno Isto, não sou mais apenas Eu. Porque meu senso 
de identidade expande para fora e além de mim, os potenciais que se abrem 
para mim não são mais pessoais, mas transcendentes, não são mais 
seculares, mas sagrados, não são mais limitados, mas ilimitados. Ao Eu são 
adicionados os potenciais divinos e cósmicos desse Isto mais profundo e, 
como consequência, o Eu é literalmente absorvido ou dissolvido na 
plenitude e no potencial ilimitado anteriores desse Isto. Este não é um 
estado de coisas fabricado ou criado, mas um estado de coisas eterno que 
é simplesmente recordado. A palavra, novamente, é anamnese – Platão 
sabia muito bem que as verdades últimas não são aprendidas, mas 
relembradas. Como Philosophia disse a Boécio em sua angústia: "você se 
esqueceu de quem é". 

Se alguém tivesse de resumir a posição final e a maior contribuição 
de Abraham Maslow, teria de ser o significado derradeiro de, como ele 
disse, "transcendência no sentido metapsicológico de transcender a própria 
pele, corpo e corrente sanguínea, como identificação com os valores-B§ 
para que se tornem intrínsecos ao próprio Self." Novamente: converter o 
Isto transcendente em um Eu transcendente. Isso "implica a identificação 
[recordação] com os valores-B .... tornar-se divino ou semelhante a deus", 
pois esta é a suprema "potencialidade da natureza humana" (itálicos meus), 
um estado "no qual alguém consegue ser um fim, um deus, uma perfeição 
[um famoso koan Zen pergunta: "Como você já é absolutamente 
perfeito?"], uma essência, um Ser, sagrado, divino", pois este certamente é 
"o nível mais elevado e inclusivo ou holístico da consciência humana".108 Eis 
a visão final de Maslow sobre a potencialidade humana, e é – como diz Tom 
Roberts109 – um potencial "além da autorrealização" – além, diríamos, do 
nível do centauro. A autorrealização é, como vimos, um potencial do 
centauro: além do centauro é além da autorrealização. 

Agora, devemos pelo menos mencionar – embora não possamos nos 
prolongar muito – que, assim como a persona resiste à sombra e o ego 

 
§ Os valores-B (de Being – Ser) de Maslow são: Verdade: integridade; realidade; pureza; 
simplicidade; plenitude; zelo. Beleza: pura, límpida e não adulterada; completude; 
essencialidade. Bondade: correção; caráter; dever; justiça; benevolência; honestidade. 
(N.T.) 
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resiste ao corpo global, também o centauro (e todos os níveis acima dele) 
resiste ao domínio transpessoal. Os potenciais superiores – os 
transcendentes – são, em essência, ameaçadores para a persona, para o 
ego e para o centauro, pois (como veremos em breve) eles pressagiam a 
morte do self separado. Maslow percebeu isto como o complexo de Jonas 
e falou em "defesas contra a metamotivação". Desoille chamou de "a 
repressão do sublime".110 Uma verdadeira terapia transpessoal deve lidar 
com essa resistência tão eficazmente quanto os analistas lidam com as 
resistências da sombra. A mesma estratégia básica deve ser usada: ajudar 
o indivíduo a ver que ele resiste ao sublime e como resiste ao Isto, para que, 
em última análise, possa se tornar Eu. A verdade é que, assim como uma 
pessoa ama seus sintomas, também ama samsara. Do contrário, ela já teria 
realizado a iluminação – e samsara é notório por durar muito, muito tempo. 

Continuando: a percepção de que o self transcendente avança além 
do organismo individual carrega consigo a intuição da imortalidade 
(estritamente falando, atemporalidade, mas como a imortalidade é um 
análogo teológico da eternidade, vamos usá-la por conveniência). A maioria 
dos adultos nutre o sentimento interior de que são imortais – eles não 
conseguem imaginar sua inexistência. Suponho que ninguém consegue; 
mas o adulto, independentemente de existir como centauro, ego ou 
persona, imagina falsamente – e deseja profundamente – que seu self 
individual viva para sempre: não que seu verdadeiro Self já seja imortal, mas 
que seu ego deva ser! É assim que ele corrompe sua intuição de eternidade. 
No entanto, não é verdade que a mente, o corpo ou o ego sejam imortais – 
como Buda indicou, eles, como todos os compostos, morrerão. Eles estão 
morrendo agora, e nenhum deles sobreviverá para sempre. Reencarnação 
não significa que seu ego se move através de existências sucessivas, mas 
que o self transcendente é o "único transmigrante", como disse o próprio 
Shankara. Ou seja, apenas o self transpessoal é imortal, atemporal ou não 
histórico – não o ego individual. 

Já que o adulto típico se identifica exclusivamente com seu self 
separado, a intuição, de outra forma correta, de que seu self transcendente 
é imortal, é desviada, e assim corrompida, pelo desejo de que seu ego seja 
imortal – e ele, então, vê a morte como o fim de tudo o que ele é. Por essa 
razão, ele não alimentará seriamente a ideia de que seu ego morrerá. Diz o 
Mahabharata: 
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De todas as maravilhas do mundo, qual é a mais maravilhosa? Que 
nenhum homem, embora veja outros morrendo ao seu redor, acredita que 
ele mesmo morrerá.111 

Toda essa confusão dispara uma guerra explosiva entre a vida e a 
morte, e leva os seres humanos a identificações cada vez mais substitutas, 
buscando recapturar aquela imortalidade que está na base da consciência, 
mas do outro lado da morte egoica. 

Em certo sentido, portanto, temos de "morrer" para nosso self falso 
e separado (centauro-ego-persona) a fim de despertar para nosso self 
imortal e transcendente. Daí o famoso paradoxo: "Se você morrer antes de 
morrer, então, quando morrer, não morrerá"; e os provérbios dos místicos: 
"Ninguém recebe tanto de Deus como aquele que está completamente 
morto"; e do Zen: "Enquanto vivo, seja um homem morto, totalmente 
morto; e aja como quiser, e tudo será bom." Pois o maior potencial – talvez 
o potencial supremo – está somente do outro lado da morte, não em 
qualquer estado de "vida após a morte", mas aqui, agora, nesta vida, neste 
momento presente. "Você saberá no devido tempo", afirmou Ramana 
Maharshi, "que sua verdadeira glória reside onde você deixa de existir." Sua 
verdadeira glória, seu maior potencial, está justamente do outro lado de 
você. 

Possivelmente possamos abordar esse insight fundamental dos 
místicos e sábios – de que existe somente um Self imortal único comum a 
todos nós – de outra maneira. Talvez você, como a maioria das pessoas, 
sinta que é basicamente a mesma pessoa de ontem. Você provavelmente 
também sente que é fundamentalmente a mesma pessoa que era há um 
ano. Na verdade, você ainda parece ser o mesmo desde que se lembra de 
algo! Colocando de outra forma: você nunca se recorda de uma época em 
que não fosse você. Em outras palavras, algo em você parece permanecer 
intocado pela passagem do tempo. No entanto, certamente seu corpo não 
é o mesmo de um ano atrás. Certamente, também, suas sensações são 
diferentes hoje do que no passado. Certamente, também, suas memórias 
são totalmente diferentes hoje daquelas de uma década atrás. Sua mente, 
seu corpo, seus sentimentos – tudo mudou com o tempo; mas algo não 
mudou, e você sabe que algo não mudou. Algo parece o mesmo. O que é 
esse algo? 
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Mesmo nesta época, um ano atrás, você tinha preocupações 
diferentes e problemas basicamente diferentes. Suas experiências 
imediatas eram diferentes, assim como seus pensamentos. Todos 
desapareceram, mas algo em você permaneceu. Agora, dê um passo 
adiante. E se você se mudasse para um país completamente diferente, com 
novos amigos, novos ambientes, novas experiências, novos pensamentos? 
Você ainda teria aquele sentimento interno básico de individualidade – 
você ainda seria você! Indo ainda mais longe, imagine que agora você se 
esqueceu de tudo o que aconteceu nos primeiros cinco anos de vida. 
Deixando a psicanálise de lado por enquanto, você ainda sentiria o mesmo 
senso de eu interior, não é? E se você esquecesse os primeiros dez ou 
quinze anos ou vinte anos de sua vida? Fundamentalmente, você ainda 
sentiria a mesma sensação presente de identidade. Se agora você se 
esquecer temporariamente de tudo o que aconteceu no seu passado e 
apenas sentir esse puro Eu interior – alguma coisa mudou? 

Em suma, existe algo dentro de você – um sentimento 
profundamente interior de Eu – que não é memória, pensamentos, mente, 
experiência, ambiente, conflitos, sensações ou humores. Pois todos eles 
mudaram e podem mudar e estão mudando agora, sem afetar 
substancialmente esse Eu interior. Esse algo que permanece intocado pela 
passagem do tempo é a testemunha e o self transpessoal. 

É tão difícil perceber que todo ser consciente tem esse mesmo Eu 
interior e não histórico? E que, portanto, o número total de eus é apenas 
um? O fundador da mecânica quântica, Erwin Schrödinger, não afirmou que 
"a consciência é um singular do qual o plural é desconhecido"?112 O Zen não 
fala da Mente Única?113 Não se diz que Brahman é "o Único Self, Único sem 
um Segundo"?114 De minha parte, não acho que todos eles estivessem 
delirando, e certamente não creio que estivessem impondo meros 
"sistemas de crenças" à consciência. Essas pessoas não disseram que todos 
os egos e centauros são iguais – eles disseram que existe apenas um Self 
supremo e não histórico na base de todos os egos e centauros históricos e, 
como William James poderia ter dito, pelo que sabemos em contrário, eles 
podem estar certos. 

Isso não se aplica apenas a este tempo, mas a todos os tempos – 
passado e futuro. Já que você, sem dúvida, sente – embora sua memória, 
mente e corpo sejam diferentes – que você é o mesmo Eu de vinte anos 
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atrás, você também não poderia ser o mesmo Eu de duzentos anos atrás? 
Se o Eu não depende de memórias, mente e corpo, que diferença isso faria? 
A resposta, sem dúvida, é "nenhuma". Nas palavras do físico Schrödinger: 

O que o trouxe tão repentinamente do nada para desfrutar uma rápida cena 
que permanece totalmente indiferente a você? As condições para sua 
existência são tão antigas quanto as pedras. Por milhares de anos, homens 
lutaram, sofreram e procriaram, e mulheres pariram com dor. Cem anos 
atrás, talvez, um homem – ou uma mulher – sentou-se neste mesmo lugar; 
como você, ele olhou com admiração e anseio em seu coração para a luz que 
agonizava nas geleiras. Como você, ele foi gerado por um homem e nasceu 
de uma mulher. Como você, ele sentiu dor e breves alegrias. Seria ele outra 
pessoa? Não seria você mesmo?115 

Ah, dizemos, não poderia ter sido eu, porque não me lembro o que 
aconteceu então. No entanto, isto é cometer o erro de identificar o Eu com 
memórias – acabamos de ver que o Eu não é a memória, mas a testemunha 
da memória! Além disso, você provavelmente nem consegue se lembrar do 
que aconteceu com você no mês passado, mas ainda é o Eu. E daí se você 
não consegue se lembrar do que aconteceu com você no século passado? 
Você ainda é esse Eu, e esse Eu – há apenas um em todo o cosmos – é o 
mesmo Eu que desperta em cada ser recém-nascido, o mesmo Eu que olhou 
em nossos ancestrais e olhará em nossos descendentes – um e o mesmo 
Eu. Achamos que são diferentes apenas porque cometemos o erro de 
identificar o Eu interno com a memória externa, a mente e o corpo, que de 
fato são diferentes. 

Que existe somente um Self supremo é óbvio para os místicos 
orientais e ocidentais – mas parece difícil para nós, modernos, captar esse 
fato. Até Maslow tropeçou um pouco aqui, embora ele visse claramente a 
evidência. Falando sobre autorrealizadores transcendentes, ele diz que "a 
parte mais altamente valiosa do self de tal pessoa, então, é a mesma que a 
parte mais altamente valiosa do self de outras pessoas autorrealizadas. Tais 
selfes se sobrepõem."116 Isto é, no ponto mais profundo (ou mais elevado), 
tais selfes coincidem e são realmente o mesmo. No entanto, dizer que todos 
os nossos selfes mais profundos são realmente iguais equivale a dizer que 
existe apenas um único Self mais profundo. Existem muitos vocês e eus 
neste mundo, mas somente um Eu. 

Quanto a esse Eu interior – na verdade, o que é isso? Não nasceu com 
o seu corpo, nem perecerá com a sua morte. Não reconhece o tempo nem 
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cuida de suas angústias. É sem cor, sem corpo, sem forma, sem tamanho e, 
ainda assim, contempla toda a majestade diante de seus próprios olhos. Vê 
o sol, as nuvens, as estrelas e a lua, mas não pode ser visto. Ouve os 
pássaros, os grilos, o canto da cachoeira, mas não pode ser ouvido. Pega a 
folha caída, a rocha com crosta, o galho nodoso, mas não pode ser pego. 

Você não precisa tentar ver seu self transcendente – o que, de 
qualquer modo, não é possível. Seu olho pode se ver? Seu ouvido pode se 
ouvir? Sua língua pode sentir o próprio gosto? Você não pode saber quem 
é o conhecedor. Você só precisa começar a renunciar de maneira suave, 
consistente e persistente, a suas falsas identificações com suas memórias, 
mente, corpo, emoções e pensamentos. Dogen Zenji dizia que a iluminação 
era "a mente e o corpo abandonados". Abandone a mente e o corpo sem 
perdê-los! Esse abandono não acarreta nenhum esforço ou compreensão 
teórica sobre-humanos. Tudo o que é necessário, basicamente, é apenas 
um entendimento: tudo o que você pode ver não pode ser o vedor. Tudo o 
que você sabe sobre si mesmo não é precisamente o seu Self, o conhecedor, 
o Eu interior que não pode ser percebido, definido ou transformado em um 
objeto de qualquer tipo. Tudo o que você pensa sobre si mesmo não é 
exatamente o seu Self. O que quer que você sinta sobre si mesmo não é 
essencialmente o seu Self. A servidão nada mais é do que a identificação 
incorreta do vedor com todas essas coisas que podem ser vistas, e a 
libertação começa com a simples reversão desse erro. Permanecer como o 
Self é afastar-se das limitações e, afinal, livrar-se delas. 

Esta, então, é a mensagem de Jung; a mensagem de Maslow, 
Assagioli e de toda a Quarta Força; e mais, dos santos, sábios e místicos, 
sejam ameríndios, taoístas, hindus, budistas ou cristãos: no fundo de sua 
alma está a própria alma da humanidade, mas uma alma divina, incriada, 
que conduz do tempo à eternidade, da morte à imortalidade, da escravidão 
à libertação, do encantamento ao despertar. Rumo à salvação nesta vida 
vão aqueles que compreendem a identidade suprema. Ouça Kabir: 

Ó amigo, espere por Ele enquanto você vive, conheça enquanto você 
vive, entenda enquanto você vive; pois na vida permanece a libertação.  

Se seus laços não forem quebrados durante a vida, que esperança de 
libertação na morte? 

Nada mais é que um sonho vazio que a alma encontrará a união com 
Ele porque deixou o corpo; 
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Se for encontrado agora, Ele será encontrado então; 

Do contrário, iremos morar na Cidade da Morte.117 

Nesse ponto, mal podemos falar de potenciais. O que se poderia 
dizer, quando os potenciais mais profundos da sua alma já são os mesmos 
que movem os planetas e irradiam como a luz das estrelas; que explodem 
como o estalo estrondoso de um raio e ecoam como a chuva através das 
brumas; que lançam os cometas pelos céus e suspendem a lua na escuridão 
da noite? Os pequenos potenciais da persona, do ego e do centauro, que 
nutrimos com tanto cuidado e dos quais nos contentamos, ousam se erguer 
como velas à luz do sol. Dama Juliana de Norwich gritou em sua iluminação: 
"Vede! Eu sou Deus; vede! Eu sou todas as coisas; vede! Eu faço todas as 
coisas; vede! Eu nunca tiro minhas mãos de minhas obras, nem jamais as 
tirarei, sem parar; vede! Eu conduzo todas as coisas até o fim para o qual as 
destinei, desde o início, com o mesmo Poder, Sabedoria e Amor com que as 
fiz. Como algo pode estar errado?" 

No entanto, temos de ser cuidadosos em como entendemos esse 
potencial último, esse potencial divino e cósmico. Não é que o mais 
profundo Eu (ou Eu-eu) se afaste do cosmos e o ordene. Não é que este Eu 
tenha os potenciais do cosmos inteiro porque possa controlar 
pessoalmente o cosmos, mas sim porque este Eu é o cosmos. Pois, à medida 
que as próprias profundezas do self transpessoal seguem adiante, o self 
transpessoal dá lugar ao self supremo ou universal – o Self que é todos os 
domínios da existência, manifesta e não manifesta, em todas as direções e 
dimensões. 

Pois, à medida que a intuição do self transpessoal começa a 
amadurecer e se aprofundar, ela lentamente – não, instantaneamente! – 
faz você perceber por que não consegue ver o Vedor em nenhum lugar do 
universo. Você não consegue ver o Vedor em nenhum lugar do universo 
porque o Vedor é todo o universo. Você não consegue ver o Vedor porque 
ele é tudo o que é visto e, portanto, nunca poderia ser percebido como uma 
entidade separada de outra. Tudo o que você está vendo é você, que está 
olhando. Quando isso é compreendido, o vedor e o visto colapsam um no 
outro; todas as fronteiras entre todos os eus e todos os istos se dissolvem 
no que é chamado de consciência cósmica. Até mesmo a testemunha 
transpessoal desmorona e mistura-se a tudo que é testemunhado. Você 
não percebe mais objetos ou istos, porque você é todos os objetos e todos 
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os istos. Não existe um sujeito separado do campo inteiro da consciência. 
Como diz o Zen, para onde quer que olhe, você vê apenas sua própria Face 
Original, "a face que você tinha antes de seus pais nascerem". (Assim, afinal, 
não importa se você teve pais diferentes.) "O desperto", explica Ramana 
Maharshi, "não vê o universo como diferente de si mesmo." 

Veja desta forma: se você fechar os olhos e prestar atenção a tudo o 
que ouve, ouvirá um fluxo extraordinário de sons ao seu redor: pássaros 
cantando, carros buzinando, crianças brincando, TV berrando, pessoas 
conversando, grilos cantando; mas observe que mesmo agora – assim como 
você está – há uma coisa que não consegue ouvir, não importa o quanto 
tente, por quanto tempo tente, quanto se esforce. De todos os sons que 
consegue ouvir, você não consegue ouvir – o ouvinte. 

Ora, você não consegue ouvir o ouvinte por um motivo simples. 
Como William James indicou, você não consegue ouvir o ouvinte porque o 
ouvinte nada mais é do que o fluxo inteiro de sons ouvidos. Você não 
consegue ouvir o ouvinte porque ele é tudo o que você ouve! Você não 
ouve o som do trovão, você é o som do trovão. Da mesma forma, você não 
consegue saborear o saboreador – porque o que há muito pensamos como 
um saboreador separado ou subjetivo é, na verdade, apenas a soma dos 
sabores "objetivos" presentes. Não há um sujeito – o "saboreador" – que 
"saboreia" objetos especiais – o "saboreado". Existe apenas o fluxo 
presente de sabores, sem divisão entre sujeito e objeto. Da mesma forma, 
você não consegue ver de fato o vedor porque o vedor é tudo que é visto. 
O que você está vendo é você que está olhando. Um famoso mestre zen 
exclamou ao se iluminar: "Quando ouvi o sino do templo tocar, de repente 
não havia sino nem eu, apenas o toque."118 

Nesse ponto, o domínio inteiro do transcendente colapsa no 
imanente. O mundo sobrenatural e o mundo natural acabam sendo o 
mesmo mundo. O extraordinário é, no final das contas, apenas o ordinário. 
Já que não há lugar onde o Supremo não esteja, o Supremo está apenas 
presente. Portanto, o derradeiro potencial é a própria quididade das coisas 
como elas existem agora.  

O maior potencial humano não é que você, pessoalmente, possa 
fazer o sol se mover no céu, mas que seu Self verdadeiro já é o movimento 
do sol como ele é agora. Todas as atividades do cosmos que ocorrem agora 
já são atividades do seu Eu mais profundo. É por isso que o absolutamente 
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ordinário já é o absolutamente extraordinário. É por isso que o maior 
potencial do seu self cósmico já está manifesto ao seu redor. É a mesma 
situação em todas as direções. E, finalmente, é por isso que os mestres Zen 
dizem que o Leigo P'ang deu a palavra final sobre o potencial humano 
supremo: 

Quão maravilhoso, quão sobrenatural isto! 

Eu busco água, eu carrego lenha. 

Quando o seu verdadeiro self é o cosmos, então todas as atividades 
do cosmos já estão manifestando seus maiores potenciais: os pássaros 
cantam na primavera; no outono, as folhas ficam amarelas. Procurar em 
outro lugar é não perceber o ponto fundamental. Dogen acertou com 
precisão: 

É de se ter pena daquela nuvem que flutua lentamente! 

Quão sonhadores somos todos nós! 

Desperto, o único grandioso potencial: 

Chuva negra no telhado do templo. 

Yasutani Roshi costumava explicar a iluminação como – e estas são 
suas palavras – "a consciência direta de que você é mais do que este corpo 
insignificante ou mente limitada. Dito de forma negativa, é a compreensão 
de que o universo não é externo a você. Positivamente, é experienciando o 
universo como você mesmo."119 Como disse R. H. Blyth: " A experiência do 
universo pelo universo." Comenta Dogen Zenji, citando um antigo Mestre 
Zen: 

Eu percebi claramente que a Mente 

Não é senão montanhas, rios e a grande e vasta terra, 

O sol, a lua e as estrelas. 

Que incrível! Pois o universo inteiro se tornou o Eu. O universo inteiro 
– ou seja, o Isto supremo. Lembre-se de como o corpo e a sombra eram 
antes de serem remembrados (ou voltarem a ser Eu). A sombra, por 
exemplo, real e verdadeiramente, aparecia como um objeto lá fora; os 
perseguidores (em nosso exemplo da sombra) afiguravam-se, em todos os 
sentidos, estar lá fora, como não-eu, alienígenas. Algo que era realmente 
uma parte do self era visto como não-self. Algo que deveria ser Eu, era 
sentido e percebido como um Isto lá fora. Ora, no fundo da alma, jaz, em 
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torno de nós, o grande e derradeiro Isto: o universo aparece como um 
objeto lá fora; como, real e verdadeiramente, não-self. O cosmos é o Isto 
supremo. 

Então, os místicos chegam com a grande mensagem, a mensagem 
que desvela o maior e mais profundo potencial da alma humana: que o Isto 
derradeiro pode tornar-se Eu. Esse Isto pode ser remembrado – pode de 
fato, como todos os outros istos que estudamos, tornar-se Eu. Tat tvam asi 
– Tu és Isto: onde estava o Isto, lá advirá o Eu. Como todas as nossas 
projeções, o próprio cosmos é uma parte do Eu que é erroneamente sentida 
e percebida como um Isto. As árvores, as estrelas, os carros e lagos, as 
mesas, os cães, os sapos e as pedras – todos esses "objetos ambientais", ou 
istos, são apenas uma parte do nosso self real, da mesma forma que a 
sombra é uma parte do nosso self egoico e o corpo, do nosso self 
centáurico. E quando esse Isto derradeiro, o universo, finalmente retorna 
ao Eu, então Isto não é mais Isto, e Eu não é mais Eu. Um texto zen: 

Sem formas externas, sem eu interior, a primavera ainda chega; 

Sem parar, sem obstáculos, a lua atravessa o céu. 

Muitos nascidos do mesmo ramo, mas 

Poucos que morrem do mesmo ramo. 

A última palavra é "apenas isto"; 

Um barco ao vento, carregando a lua, 

Bate nas águas do outono. 

Freud poderia ter adivinhado? Ele poderia ter suspeitado? "Além do 
'Eu' ", o ouvimos dizer no início deste ensaio, "percebemos outra região da 
alma, muito mais extensa, muito mais impressionante e muito mais obscura 
do que o 'Eu', que designamos 'Isto'." O Isto: Freud tropeçou na ponta do 
Isto, mas um Isto que se estende muito mais profundamente do que ele 
jamais imaginou – um Isto que espirala através da sombra até o ego, através 
do corpo até o centauro, através do cosmos até o verdadeiro Self. Cada um 
dos níveis deste incrível Isto pode ser remembrado ou unido novamente 
para desvelar Eus mais profundos. Pois todas as nossas projeções podem 
ser relembradas e retomadas. E cada vez que um Isto retorna a um Eu, 
potenciais maiores são liberados, porque as capacidades e energias dos 
istos são dadas ao Eu. Assim, nas profundezas da alma de um indivíduo, a 
anamnese final: olhando para o cosmos, ele vê sua Face Original; olhando 
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para o firmamento, ele vê sua natureza verdadeira; e de todas as vastas 
expansões deste universo maravilhoso, que ele manifesta com a clareza de 
um espelho de prata, ele sabe, verdadeira e inocentemente, no seu íntimo: 
onde estava o Isto, está o Eu. 
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