Jung Psicologia Transpessoal
Texto 21 - O Inconsciente e a Espiritualidade

Colagem seletiva dos textos de duas palestras de Carl Gustav Jung, em 1934-35, sobre o
inconsciente e sua relação com a espiritualidade:
"Quando a ciência moderna desinfetou o céu, não encontrou Deus. Alguns cientistas dizem que a
ressurreição de Jesus, o nascimento no ventre de uma virgem, os milagres - todas essas coisas que
alimentaram o pensamento cristão ao longo das eras, são belas histórias, mas inverídicas. Mas eu
digo: Não esqueçam o fato de que essas idéias que milhões de homens alimentaram de gerações
em gerações são grandes e eternas verdades psicológicas.
Examinemos essa verdade, tal como um psicólogo a vê. Aqui temos a mente do homem, sem
preconceitos, imaculada, incorrupta, pura, simbolizada por uma virgem. E essa mente virginal do
homem pode dar nascimento ao próprio Deus. "O reino do céu está dentro de vós". Isto é uma
grande verdade psicológica. O cristianismo é um belo sistema de psicoterapia. Cura o sofrimento
da alma.
O mais tremendo perigo que o homem tem que enfrentar é o poder de suas idéias. Nenhum poder
cósmico da terra destruiu dez milhões de homens em quatro anos. Mas a psique humana fez isso
(na guerra de 1914-18). E pode voltar a fazê-lo. Só tenho medo de uma coisa: os pensamentos de
pessoas.
Voltem o olho da consciência para dentro, a fim de ver o que aí existe. Vejamos o que se pode
fazer em pequena escala. Se eu plantei corretamente uma couve, então servi o mundo nesse
exato lugar. Não sei que mais posso fazer.
Examinem os espíritos que falam em vocês. Tornem-se críticos. O homem moderno deve estar
plenamente cônscio dos terríveis perigos que residem nos movimentos de massa. Escutem o que o
inconsciente diz. Prestem atenção à voz desse Grande Ancião dentro de vocês, que viveu tanto
tempo, viu e experimentou tanto. Tentem compreender a vontade de Deus: a
extraordinariamente potente força da psique.
Eu digo: Devagar. Devagar. Com cada bem chega um mal correspondente, e a cada mal
corresponde um bem. Não corram depressa demais ao encontro de um, a menos que estejam
preparados para encontrar o outro.
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Não é de imensa importância que eu faça uma carreira ou realize grandes coisas para mim
mesmo. O que é importante e significativo para a minha vida é que viva o mais plenamente
possível para cumprir a vontade divina dentro de mim.
Essa tarefa dá-me tanto que fazer que não tenho tempo para qualquer outra. Deixem-me
sublinhar que, se todos vivêssemos desse modo, não precisaríamos de exércitos, nem de polícia,
nem de diplomacia, bancos e políticos. Teríamos uma vida cheia de significação e não aquilo que
temos hoje: loucura.
O que a natureza pede da macieira é que produza maçãs, da pereira que produza peras. A
natureza quer que eu seja simplesmente homem. Mas um homem consciente do que sou e do que
estou fazendo. Deus dirige-se à consciência no homem. É essa a verdade do nascimento e
ressurreição de Cristo dentro de nós. Quanto maior é o número de pensadores que se apercebem
disso, mais perto estamos do renascimento espiritual do mundo. Cristo, o Logos - que quer dizer a
mente, a compreensão, o brilho que rasga a escuridão. Cristo foi uma nova verdade acerca do
homem.
Mas a vida saiu das igrejas e nunca mais voltará a elas. Os deuses não se reinstalarão em
domicílios que abandonaram uma vez. A mesma coisa aconteceu antes, na época dos Césares
romanos, quando o paganismo estava agonizante.
Depois, o Deus uno transformou-se em homem, e esse foi o Cristo; um homem para todos os
homens. Mas agora também esse partiu, agora cada homem tem que conter Deus em si. A descida
do espírito na matéria está completa." (Jung).
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