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O propósito deste estudo é apontar alguns aspectos dos caminhos 

percorridos por Jung em sua obra “The Psychology of Kundalini Yoga” 

que influenciaram grandemente a sua prática clínica, enfatizando o 

processo que possibilita o surgimento do amor como força psíquica. 

Nosso tema, com base na perspectiva junguiana, é o encontro entre 

o feminino e o masculino, de modo a favorecer a compreensão 

do desenvolvimento do chakra cardíaco. Os arquétipos da anima 

e do animus, no início vivenciados como projeções, tornam-se 

conscientes, e mais integrados, seja no homem ou na mulher. O 

resultado percebido pelo ego é uma experiência do Self, ou do amor, 

descrito como Anahata, centro cardíaco.
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Quando observarmos um triângulo no interior de um chakra com o vértice apon-
tado para baixo estamos diante da força do feminino que é também chamada 
Yoni, que é a representação deste. Na imagem que se segue, gostaria de chamar 
à atenção para os chakra, representando a totalidade da transformação inicial, 
numa qualidade intuitiva. 

Há sete chakras principais que são os pontos focais para delinear e transmutar 
energia dos corpos sutis em forma utilizável. 

O chakra é uma forma de vórtice de energia criado por dois sistemas de energia 
entrelaçados juntos:

Um deste, fluindo na espinha vertebral, é emanado do centro e flui 
através da periferia em espiral ampliada, representando um fluxo motor. 
O segundo fluxo, que ocorre na superfície do corpo etéreo, espirala 
internamente, estreitando à medida que entra, é o receptivo ou fluxo 
sensorial. Estas duas espirais fluem paralelas uma em relação à outra, 
mas em direções opostas, e podem ser comparadas ao caminho de um 
parafuso com os fios entrelaçados, nos quais pode-se dizer que um corre 
nos sulcos do outro. (Boadella, 1987, 1990 pg. 210)

Cada chakra está também associado a um elemento, do mais grosseiro ao mais 
sutil. “Um outro ponto de vista para explicar a série de chakras seria a evolução 
da matéria grosseira para a sutil, matéria psíquica [...] a idéia hindu de transfor-
mação dos elementos da terra para o éter” (JUNG, 1932, p. 43).

Os sete chackras.
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O trabalho de Jung descrito nos Seminários sobre Kundalini Yoga (1932) 
se inicia no atendimento analítico de uma mulher de origem européia que 
fora criada no Oriente, e que apresentara sonhos e fantasias que Jung só 
pôde compreender depois de ter entrado em contato com a obra de Sir John 
Woodroofe, “The Serpent Power” (JUNG,1932 p. 32). Este estudo consiste 
na tradução do Sat-cakra-nirūpa e Pādukā-pañcak, um estudo minucioso sobre 
os chakras. Para Jung o conhecimento do simbolismo da Kundalini Yoga pode 
elucidar sintomas relatados por sua paciente que, de outro modo, pareceriam 
sem sentido. A paciente trazia manifestações do assim chamado despertar da 
Kundalini, o que o levou a mergulhar no estudo dos textos orientais, em especial 
do Kundalini Yoga.

Kundalini ou libido, da raiz sânscrita kundal, apresenta-se como uma serpente 
três vezes e meia enrolada sobre si mesma, localizada na base da coluna 
vertebral, no corpo denso ou no canal central, Sukumnā nādi em termos de 
anatomia sutil. Para Feuerstein (1989), a Kundalini pode ser assim descrita: “uma 
manifestação microcósmica da energia primordial ou Śakti.” É o Poder Universal 
(do macrocosmo) no corpo-mente finito (microcosmo). Kundalini é a fonte de 
toda energia no homem e no Universo, quer seja sexual, emocional, mental, 
psíquica ou espiritual. “Ela é a anima” segundo Jung (JUNG, 1932, p. 22). 
Quando a Kundalini atinge o chakra localizado no espaço entre as sobrancelhas, 
o casamento está consumado na expressão máxima da transcendência: Śiva e 
Śakti estão unidos causando uma total transformação na nossa personalidade.

No seu movimento ascendente, esta energia ganha atributos diferentes em 
cada um dos chakras, na medida em que nossa consciência se desenvolve. Para 
Jung, cada chakra é um mundo em si mesmo e deve ser observado no seu rico 
simbolismo da mesma forma como nós olhamos para um sonho: “nós olhamos 
para todos os símbolos e tentamos construir o significado que eles parecem 
indicar pela totalidade de seus atributos” (JUNG, 1932, p. 23). O sistema 
Kundalini Yoga está inserido no Tantrismo, um movimento não-ortodoxo que 
se desenvolveu dentro do Hinduismo, com raízes anteriores à chegada dos 
indo-arianos à planície gangética (1500 AC). Representa uma contracultura 
dentro do Hinduísmo, pois dentre outros aspectos se opõe – tais como as outras 
escolas não-ortodoxas como o Budismo e o Jainismo – ao sistema de castas; no 
entanto, ao contrário destas duas últimas, enfatiza a celebração do corpo, que 
é entendido como a representação do Infinito (Śiva) no Finito (Śakti). A mulher 
adquire, no Tantrismo, posição predominante, sendo entendida como a própria 
deusa, presença real e viva da divindade no mundo material. 

O Tantra diz: “Śiva sem a Śakti não passa de um cadáver (śava). A ereção comprova 
o poder feminino”. Este simbolismo do masculino e do feminino como percepção 
cósmica é parte da realidade diária. O universo nasce do desejo que é considerado 
um meio legítimo nos rituais tântricos para se chegar ao êxtase através da união 
sacralizada. Todo prazer é de ordem espiritual e o corpo é venerado como um 
vaso alquímico, lugar da transmutação da matéria em divindade, ou da própria 
prima matéria em ouro filosofal. A iluminação (Samādhi) ocorre no corpo, 
incluindo os ritos sexuais, maithuna. Embora não seja nosso propósito aqui 
enfatizar esta prática, vale ressaltar que nesta união o poder da mulher está 
fortemente destacado:

Para conhecer o êxtase, o homem deve ficar unido à śakti por longo tempo, 
impregnar-se de sua energia magnética, até que a ‘divina vibração’ o invada. 
Basta para isso uma atenção calma, mas infalível, a tudo que se passa no corpo, 
às trocas que se efetuam. (LYSEBETH, 1990 p. 188).

Todo prazer é de 
ordem espiritual e 
o corpo é venerado 

como um vaso 
alquímico
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quatro pétalas que formam a mandala da terra, ou Mūladhara chakra, mas não 
em completa união. Neste primeiro “encontro” o linga brilha como relâmpago e 
a energia que ele irradia é fresca como uma lua cheia, enquanto a energia da 
Kundalini Śakti é quente. Assim, eles estão em oposição eterna. O linga é negro, 
tornando-se cinza brilhante pela irradiação que ele emana. De acordo com algu-
mas escrituras, ele tem a cor de uma folha verde tenra, e a Kundalini Śakti que o 
circunda é verde escuro. 

No centro cardíaco, o linga não tem mais a representação dos princípios mascu-
lino e feminino, mas sim de consciência. Esta força tem aqui a função de inspirar, 
de guiar, conduzindo a energia para cima. (JOHARI, 2000, p. 116).

A terceira forma deste encontro amoroso se dará no Ājñā chakra, onde nossa 
consciência está liberta das ilusões do ego, além do mundo fenomênico.
“O infinito está contido no finito, a gota e o oceano são um só” (JOHARI, 2000, 
p. 67). Śiva e Śakti estão contidos num abraço indissociável. Este é o território 
do amor Transcendente. 

“Isto é algo que eu não posso provar filosoficamente [...] é uma experiência 
psíquica que na prática se expressa por um sentimento de libertação [...] 
tornamo-nos capazes de olhar a tensão dos opostos do mundo sem 
agitação” (JUNG, 1932, p. 83).

O mundo fenomênico está transcendido neste estágio. A integração de ambos 
forma um Hexagrama ou a Estrela de David. É deste casamento que podemos 
falar para o nosso atual estado de desenvolvimento da consciência: “nós pode-
mos dizer que nossa civilização atingiu o estágio do Anāhata - nós superamos o 
diafragma” (JUNG, 1932, p. 46). A princípio, esta afirmação de Jung pode pro-
vocar estranhamento, mas ele a fez no contexto entre as duas guerras mundiais, 
quando praticamente todos se deram conta de que “as coisas que mais tem 
peso são aquelas da impoderabilia, coisas que você não mensura, como opinião 
pública ou infecção psíquica” (JUNG, 1932, p. 46). Por outro lado, a psicologia 
do Manipūra chakra (o terceiro centro), associado às emoções, ao fogo das paixões, 
e que está, no entanto, bem próxima a nós, exigindo que sejamos ainda polidos 
com as pessoas para evitar as explosões do Manipūra. (JUNG, 1932, p. 41).

O encontro dos dois triângulos no Anāhata chakra representa o equilíbrio que é 
obtido quando estes dois princípios se encontram em harmonia, depois de ter 
deixado a identificação com as emoções, ou seja, depois de ter atravessado o 
Manipūra chakra. Também podemos dizer que no chakra do coração está o equilíbrio 
dos três centros abaixo e dos três centros acima dele. Motivada pelo amor, pela 
ação da partilha, a energia pode se mover tanto para cima quanto para baixo. O 
individuum está em harmonia com o mundo externo e interno. Esta é a manda-
la da devoção, da fé, amor e compaixão. Visnu é o senhor da compaixão, pois a 
preservação, que é seu principal atributo, pede compaixão. (JOHARI, 2000, p. 66).

Como se pode observar trata-se de um grande avanço em termos de transforma-
ção, mas, para os iogues, ainda assim, estamos frente a um obstáculo: a compaixão 
se coloca como um obstáculo no caminho da Kundalinī porque ela cria apego, não 
um apego aos desejos da mente nem aos objetos de gratificação dos sentidos, mas 
um apego ao desejo de ajudar o mundo, podendo criar ainda assim certa inflação.

O coração é uma imagem simbólica associada aos sentimentos e o ar é caracte-
rístico do pensamento. No mundo todo o coração está associado ao sentimento. 
Quando nossa consciência está no coração, nós somos regidos pelo elemento ar, 

O infinito está 
contido no finito,
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O interesse de Jung pelo Kundalini Yoga deveu-se aos aspectos psicológicos deste 
sistema e não aos aspectos filosóficos ou religiosos. Estudando a anatomia do 
corpo sutil através dos chakras, Jung considerou que a simbologia destes “são 
imagens primordiais do inconsciente ou as matrizes impensáveis de nossas 
idéias, portanto as condições a priori da imaginação [...] algo com órgãos 
psíquicos” (JUNG, 1932, p. 61.)

Assim sendo, o percurso de desenvolvimento humano na cosmogonia tântrica 
pressupõe o despertar da Kundalini através dos seis centros principais: tal jornada 
equivale ao processo de individuação. “Ativar o inconsciente significa despertar 
o divino, a devī, a Kundalinī – para começar o desenvolvimento da consciência 
supra-pessoal dentro do indivíduo para reativar a luz dos deuses.” (JUNG, 1932, 
p. 68). Em outras palavras, o conceito junguiano de psique pode ser aplicado ao 
corpo sutil que seria então representado por seis rodas principais de condensação 
de energia, chamadas chakras.

Como não seria possível apresentar cada uma destas rodas de energia e 
os comentários desenvolvidos por Jung, gostaríamos de fazer um recorte 
apontando para a profunda transformação que ocorre quando a pessoa atravessa 
o diafragma, depois de ter percorrido os três primeiros centros.

Segundo Jung “o diafragma representa a superfície da terra” (JUNG, 1932, p. 36)
e atravessá-lo nos coloca na posição verdadeiramente humana, pois pela primeira 
vez, ficamos em pé sobre a Terra. Ao invés de seguir nossos impulsos neste estágio 
nós começamos a criar um certo cerimonial que nos permite chegar a uma desi-
dentificação das nossas emoções, para superá-las. No Anāhata Chakra nos tornamos 
Purusa: o Homem Supremo, a essência do homem; o assim chamado homem pri-
mordial se torna visível, “uma figura diminuta que é o divino Self” (JUNG, 1932, 
p. 39). 

Purusa é idêntico à substancia psíquica do pensamento, valor, e sentimento.
A individuação começa aqui (JUNG, 1932, p. 39). Jung faz uma distinção entre 
individuação e individualismo: não se trata mais de se tornar um ego, porque 
individuação não é mais a busca do ego. Aqui o ego se descobre como um mero 
apêndice do Self, numa espécie de conexão frouxa. O desenvolvimento do ego é 
a tarefa no Mūladhara, nosso primeiro chakra, bem distante deste quarto centro.

O Self expressa um processo impessoal, a vida se torna maior porque já não se 
trata de viver a própria vida, mas uma vida plena onde o todo é contemplado, 
onde não há a separação entre o Eu e o Outro. Jung diz:

Você faz as coisas como se fosse um estranho: você comprará como se 
você não estivesse comprando, ou como São Paulo expressou: “Não sou 
eu mais eu que vive, é o Cristo que vive em mim”. (JUNG, 1932, p. 40).

A imagem deste chakra nos mostra dois triângulos entrelaçados: um cujo vértice 
aponta para cima, representando o elemento masculino, Śiva, enquanto o outro 
aponta para baixo, expressão do feminino, Śakti. O poder do masculino e do 
feminino como expressão da vida erótica aparece aqui pela segunda vez dentro 
desta transformação. A primeira está no chakra básico (Mūladhara), traduzindo 
o mundo dos fenômenos (sansāra) o primeiro obstáculo a ser superado. Aqui a 
polaridade masculino-feminina se conjuga no amor carnal. 

Os desejos e emoções ainda impedem nosso percurso. Os princípios masculino-
feminino, Śiva-Śakti, ou Linga-Kundalinī estão juntos no triângulo do interior das 
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individualista, já que individuação é abrir-se para algo maior que o ego, o que 
constitui a mais difícil das tarefas. A dificuldade de compreender o que é o Self 
vem do fato deste conter também o lado inconsciente, sendo aquilo realmente 
somos, para além do ego consciente. “A experiência que nos conduz ao Anāhata 
nos eleva acima das emoções, para aquele lugar onde o Purusa é visto pela pri-
meira vez, onde temos o primeiro vislumbre do Self” (JUNG, 1932, p. 38). 

APROXIMAÇÕES DA PSICOLOGIA ANALÍTICA – ANAHATA CHAKRA
O desenvolvimento humano, seja para a psicologia ocidental, seja para a psicologia 
oriental, tem seu início no desenvolvimento do ego. Segundo a kundalini 
yoga, os chakras inferiores: muladhara (chakra raiz), svadhishtana (chakra sexual), 
manipura (chakra do umbigo) correspondem aos estágios desse desenvolvimento. 
Embora ele não ocorra linearmente, usaremos uma designação linear de forma a 
compreender uma possível aproximação entre os conceitos de ego e Self.

Neumann (1995) atribui o nome de Uróboro ao estágio original, tanto do 
desenvolvimento feminino quanto do masculino. Nesta fase, o feminino encontra-
se no estágio de auto-conservação: o ego permanece unido ao inconsciente materno 
e ao Self. A dominância do materno equivale a uma separação e estranhamento 
em relação ao masculino, impossibilitando um encontro individual e total entre 
masculino e feminino. Galbach (1995) descreve que, para o masculino, o auto-
encontro atrela-se, essencialmente, ao desenvolvimento da consciência e à 
separação dos sistemas consciente-inconsciente. Em direção oposta, portanto, à 
identificação primária com a mãe.

Já para o feminino, o auto-encontro é primário. Pode permanecer na relação 
primordial de identificação com a mãe, desenvolver-se e chegar a si mesmo, 
sem ter de deixar o círculo da Grande-Mãe. Quando isto ocorre, o feminino 
continuará infantil e imaturo, no sentido do desenvolvimento da consciência, 
embora não alienado de si mesmo Na mitologia, reconhecemos o fenômeno na 
relação simbólica de Deméter e Coré. O mesmo quadro, no masculino, causaria 
uma possível castração. Esta situação é simbolizada mitologicamente, pelas 
deusas-mães e seus filhos-amantes que são castrados, morrem e renascem. Por 
exemplo: Afrodite e Adônis, Cibele e Átis.

No homem, a identidade de si, enquanto masculino, desenvolve-se por meio 
do separar-se da relação primordial, na medida em que a identificação com o 
outro, a mãe, evidencia-se desde cedo como falsa. A experiência permanece 
ativa na tendência de estabelecer relações por separação e confronto, objetivas, 
relações à distância no mundo consciente do logos e, também, na de não querer 
identificar-se, inconscientemente, com o outro.

Dentro do desenvolvimento feminino também, para que a mulher possa atingir 
a consciência, é importante a dissolução da totalidade inicial. Assim, o feminino 
prepara-se para ‘ser diferente’, centrando-se ‘fora de si’, por meio de um outro, 
masculino, que tem o papel de consciência libertadora, vivenciado como trans-
pessoal ou pessoal, como externo ou interno.

Neumann (1995) descreve como Uróboro patriarcal a aparição do arquétipo 
do pai, em que o feminino vivencia o espírito como um númen masculino 
transpessoal desconhecido que penetra e se apossa de si, que a arrebata e 
possibilita a experiência de sair de si mesma. Esse estágio surge na mitologia 
como o deus que se apossa da virgem como chuva, vento, raio, lua, ou penetra 
na mulher como falo numinoso em forma animal, como cobra, pássaro, touro.
Também está presente nos deuses da fecundidade, como Dionísio ou Shiva. Ao 
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que nas culturas primitivas está associado ao espírito. A conexão entre espírito e 
vento deve-se ao fato de se pensar que o espírito originalmente era a respiração, 
o ar que se inspira e expira. Com a última expiração, o espírito deixava o indiví-
duo. “A idéia original de espírito ou das coisas psíquicas é a idéia da respiração 
ou do ar [...] e a mente como lhes disse, em latim é animus que é idêntica à 
palavra grega ảnemos significando vento” (JUNG, 1932, p.44). Assim sendo, em 
muitas línguas, a mesma palavra para designar vento designa também espírito. 
O elemento ar é responsável por todos os tipos de movimento, dentro e fora do 
corpo, é o prāna, energia em forma de força vital.

Segundo Jung, é no coração que as coisas psíquicas começam, onde se tem o 
primeiro contato com a existência real. No reconhecimento dos sentimentos e 
idéias é que podemos ‘ver’ o Purusa. 

É o primeiro vislumbre de um ser dentro da sua existência psicológica 
ou psíquica que não é você mesmo – um ser dentro do qual você está 
contido, que é maior e mais importante do que você, mas que tem uma 
existência inteiramente psíquica. (JUNG, 1932, p. 46). 

Em muitas tradições o coração é reverenciado como o centro da devoção e da 
transformação despertando sentimentos de renúncia e desapego. Uma pessoa 
inspirada pelo quarto chakra é livre da raiva e do ciúme, torna-se amorosa, 
paciente e calma. Dedicação, devoção (bhakti), fé e autoconfiança são as forças 
motivacionais que governam este ser. 

Este amor devocional, presente no Anahāta, constitui uma escola de pensamento na 
Índia, conhecida como Bhakti Yoga. Da raiz sânscrita bhaj significa “participar de”. Pelo 
amor e no amor, participamos da Vida Maior daquilo que os mestres do Bhakti 
Yoga chamam de Pessoa Divina” (Feuerstein, 1989 p. 205). 

Trata-se do Purusa:

Como alma universal que tudo envolve, o Purusa também tem caráter mater-
no. Como ser primitivo, ele representa um estado psíquico primitivo: ele é o 
envolvente e o envolvido, mãe e filho ainda não nascido, um estado indiscri-
minado, inconsciente. (JUNG, 1999, p. 650). 

Não é um amor que vem da cabeça (Ājñā cakra), nem tampouco dos genitais: é 
o amor do coração, do Anāhata cakra, onde o indivíduo ouve o som que “não é 
tocado.” Este som está associado ao animal que rege este centro, que é o cervo, 
que salta com alegria e leveza, com olhos de inocência. Há uma lenda na Índia 
que diz que o cervo ama os sons puros e no passado os caçadores usavam a 
flauta para capturá-lo. O amor pelos sons internos é o amor da pessoa que está 
no quarto cakra.

O êxtase é obtido pela total entrega do indivíduo, um transbordar de felicidade 
que atinge todos os sentidos. Talvez a maneira mais fácil para nós ocidentais nos 
aproximarmos deste tipo de Amor, seja através do canto, que é entendido, aliás, 
como uma lembrança meditativa desse grande encontro com o Self.

Naquele maravilhoso texto que trata do desprendimento do ego para se chegar 
à realização plena, a Bhagavad Gītā, Krisna, como o pastor do amor, promete aos 
seus devotos: “Quem assim me conhece, liberto de ilusões em seu coração, e a 
mim se consagra sem reserva, esse vem ter comigo” (Capítulo 15, verso 18).
Um indivíduo que não se abre para o processo de individuação torna-se um 
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aceitar a situação de ser possuído, o feminino ultrapassa a autoconservação da 
relação primordial com a mãe e é conduzido, através da renúncia, à resolução do 
medo e sua transformação em êxtase e orgasmo. A comoção orgástica, ainda que 
se manifeste no corpo, assume um caráter espiritual, especificamente feminino. 
Trata-se de um fenômeno relacionado ao símbolo da lua na mitologia, diferente 
da lógica abstrata do espírito masculino-patriarcal.

A fase de auto-renúncia implica no perigo do feminino tornar-se vítima do 
masculino, ou de não poder diferenciar-se posteriormente dele. Pelo contrário, 
identifica-se com ele, acarretando a inimizade da Grande Mãe, em seu aspecto 
negativo. Quando o feminino é dominado pelo Uróboro patriarcal, permanece 
em servidão ao espírito e tão alienado de si mesmo, que perde a relação com a 
sua feminilidade, inclusive com seu corpo.

A atuação do Uróboro em seu aspecto negativo, como espírito fascinante, con-
figura a filha do “pai eterno”. O espiritual transpessoal, ao qual o feminino vin-
cula-se, também pode surgir personalizado em um grande homem, conduzindo 
a mulher a viver sua vida como anima de um homem, como inspiradora, o que 
significa a perda de sua individualidade. Pode, inclusive, tornar-se estéril, porque 
se desconecta de seu lado sombrio e fértil da terra.

A possessão pelo animus também explica o não poder diferenciar-se do mas-
culino: o feminino torna-se vítima da tendência à relação de identificação, e 
se aliena da própria natureza, à medida que desenvolve excessivamente o lado 
masculino. A fixação no Uróboro patriarcal pode significar um entrave à relação 
mulher-homem, no sentido de que despreza a relação com o homem real.

Enfim, a sociedade patriarcal caracteriza-se pela dominância dos valores mas-
culinos em oposição aos femininos, além da máxima repressão possível do 
inconsciente.

Como podemos, então, amar? Esta indagação nos remete à jornada da criativi-
dade interior.

Quando somos centrados no ego, vivemos acreditando que somente nossa pró-
pria consciência é real; os outros apenas existem em relação a nós. Nessa medida, 
só podemos amar do andar superior, ou seja, através de uma relação hierárquica, 
o que conduz ao isolamento. Nessa condição, começamos a nos perguntar: por 
que nos sentimos sós? Por que não nos sentimos amados? Por que, de fato, não 
nos sentimos aptos a nutrir amor incondicional por outra pessoa?

Nosso tema, com base na perspectiva junguiana, é o encontro entre o feminino 
e o masculino, dentro do dinamismo do desenvolvimento do chakra cardíaco. 
Masculino e feminino significam, aqui, grandezas simbólicas. Não devem ser iden-
tificadas com o homem e a mulher concretos, já que a psique masculina contém 
os elementos contra-sexuais femininos – que Jung denomina anima – e a psique 
feminina, os elementos contra-sexuais masculinos – animus. Por outro lado, 
para a possibilidade de um encontro caracterizado por uma relação individual, 
de amor, entre masculino e feminino, é necessária a integração anima-animus.

A pré-formação arquetípica dessa situação amorosa individual manifesta-se 
no mito de Amor e Psique. No encontro masculino e feminino, as estruturas 
consciente e inconsciente relacionam-se como totalidade. Não obstante isto 
acompanhe todo o desenvolvimento humano, é na metanóia que adquire maior 
emergência. Em outras palavras, surge intrapsiquicamente, na conscientização, a 

Por que nos 
sentimos sós?
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Shiva e Shakti.
http://www.yoga-shakti.ch/html/tantra.html
Acesso em 16.nov.2008.
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relação do masculino com seu próprio feminino e do feminino com seu próprio 
masculino, o que, muitas vezes, pode provocar rupturas em reações conjugais, 
pois requer uma profunda transformação e tolerância mútua durante o processo.

A assimilação do lado feminino, pelo homem, integra seu processo de individua-
ção, e pode revestir-se de sofrimento, já que a cultura patriarcal não estimula 
este processo. A assimilação do lado masculino pela mulher é diferente: espera-
se que a mulher cumpra os papéis masculino e feminino ao mesmo tempo.

No decorrer do processo de individuação, masculino e feminino superam a cons-
ciência patriarcal e vivifica-se a possibilidade da alteridade, nível de consciência 
no qual os opostos convivem e são entendidos como de mesmo valor, um não 
sobrepujando o outro. Na alteridade, a consciência matriarcal pode conviver 
com o modo de funcionamento patriarcal.

Segundo Neumann (1995), a consciência matriarcal domina onde a consciência 
ainda não está – ou não está mais – patriarcalmente liberada do inconsciente. 
Isso ocorre nos primórdios da história do homem, na infância e nos processos 
criativos da individuação.

Não se pode esquecer que o criativo, em sua essência, está relacionado com 
a consciência matriarcal, pois não é a consciência, mas o inconsciente que 
é criativo, e porque toda realização criativa pressupõe todas as posturas 
de gravidez e de relação que reconhecemos como consciência matriarcal. 
(NEUMANN, 2000,  p.96).

A realização cultural da pessoa criativa sempre representa uma síntese da cons-
ciência receptiva-continente-matriarcal e da consciência realizadora-patriarcal.

O feminino, no transcorrer da individuação, retrai-se da relação com o parceiro 
externo, a fim de experimentar, em um nível superior, as instâncias internas, às 
quais precisou renunciar no início do seu desenvolvimento. As mesmas conste-
lações arquetípicas - símbolos e conteúdos - são reativadas, agora em função 
da personalidade total, de um desenvolvimento que tem seu centro não mais no 
ego, mas no Self, como centro da psique unida.

Gostaríamos de terminar com um poema de Rabindranath Tagore:

A MINHA ORAÇÃO
Dê-me a suprema coragem de amar, eis minha oração – a coragem de falar, 
fazer, sofrer ao Seu dispor, de deixar todas as coisas ou ser deixado sozinho. 
Fortaleça-me com incumbências perigosas, honre-me com dores e me ajude 
a galgar o mau humor que diariamente se sacrifica a Você.

Dê-me a suprema confiança de amar, eis minha oração – a confiança que 
pertence à vida na morte; a vitória na derrota, ao poder oculto na mais frágil 
beleza, àquela dignidade na dor que aceita o dano e se recusa a devolvê-lo.

Dê-me a suprema 
coragem de amar,
eis minha oração




