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N os idos tempos de 1978 , Doutor Pethõ Sándor (1916-1992), numa 
noite de quinta-feira, às 21 :00 horas, pontualmente recebia um dos seus grupos 
de estudos de cinco pessoas. Na abertura dos trabalhos desse dia, ele 
comentou: "Em períodos de turbulência quando acontecem tragédias, é 
comum as pessoas dizerem: "O melhor remédio é o tempo ..... As coisas 
mudam". (1) 

Esta consciência de que situações opostas se alteram num 
movimento natural faz parte da humanidade, comentou ele. "A maneira 
de passar pelos tempos de provação vai depender da sabedoria e do 
bom senso que se teve nos tempos de abundância". (1) 

Após onze anos, em 1989, voltava Dr. Sándor a tecer ponderações sobre 
como proceder em penodos nebulosos, tanto de crises pessoais quanto de 
caos social. 

Os grupos de estudo na sua casa continuavam, estando ele sempre 
enfatizando a importância da solidariedade e da participação de cada pessoa 
na melhora ambiental através do trabalho cotidiano. Naquela ocasião nos 
alertou: "É preciso coragem para ultrapassar períodos de nebulosidades 
e de tempestades com aceitação e sem se debater em desespero. Numa 
postura paciente e atenta, o aguardar de um novo horizonte faz parte de 
uma entrega com confiança no caminho da vida. "(1) Ainda dizia:" Os 
períodos nebulosos sinalizam a possibilidade de mudanças. Quando 
ocorrem bombardeios internos e externos que causam uma queda nos 
padrões de comportamento, costuma acontecer, após esse caos, a 
oportunidade de uma expansão da consciência, a abertura de um novo 
horizonte ". 
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Dois anos antes de sua partida, em 1990, comentava apreensivo sobre o 
grande desequilíbrio social, focalizando naquela época a mortalidade infantil 
por desnutrição, o desemprego além de outros focos de doenças sociais que 
Dr. Sándor sempre sinalizava. Ficou viva a memória do que expressou na
quela ocasião: "Após a entrada no novo milénio vamos ter uma acelera
ção nunca experimentada ... gostaria de poder estar vivo para ver o que 
vai ocorrer. ... ". (2) 

Naquela ocasião aconselhou: "Quando uma avalanche de acontecimen
tos vai ocorrendo sem que nada se possa fazer, ou em momentos de 
grande confusão sentimental ou ideológica, quando se perde o rumo, 
convém buscar se deter no que é essencial. Evitar excessos em todos os 
níveis. Não entrar em discussões polêmicas ou freqüentar lugares tu
multuados. Deve-se evitar gastar energia em brigas,falatório desneces
sário ou numa emotividade exagerada com exaltadas manifestações 
sentimentais ". (J) 

Os ensinamentos do Dr. Sándor são preciosas diretrizes para os tempos 
atuais, tempos em que está vigorando o LADO OBSCURO DA RAZÃO. 

Em nossos tempos, na vigência da SOMBRA DA RAZÃO, a sabedoria 
da natureza se faz esquecida. Sem dar atenção às orientações arquetípicas 
que sempre nortearam as condutas, estamos vivendo um penodo que se faz 
presente de forma enlouquecida, atuando solto e desunido das suas raízes 
primordiais. A faceta sombria do campo racional vem se evidenciando na 
proliferação de personalidades insufladas, que se orientam pelo orgulho, 
egoísmo e por competições desvairadas. 

N a busca de gratificações imediatas, as pessoas satisfazem seus desejos 
instintivos das formas mais bizarras e aleatórias. Estão, assim, contribuindo 
para acelerar a configuração de uma sociedade enegrecida, com a quebra 
das estruturas mantenedoras da organização social. 

A polaridade escura do campo racional pode ser reconhecida quando 
tantas vezes encontramos a lógica não correspondendo à verdade, quando 
as argumentações, na tentativa de desvendar uma ocorrência, acabam por 
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desfazer o fato, matando a vida vivida e transfonnando o momento num con
junto de palavras, em nada. 

A vigência da razão obscura é marcada pelo afastamento do sentido de 
RELEGERE - RELIGAÇÃO - RELIGIÃO - da OBSERVAÇÃO ATEN
TADO INÉDITO. 

Para aplacar a angústia advinda deste período, podemos encontrar bus
cas desenfreadas de um bem estar que nunca chega. 

O que existe agora é o desenvolvimento de um intelecto sem raízes que 
invade níveis ainda não pesquisados, através da aceleração e proliferação de 
estímulos superficiais e multifacetados, de um consumismo sem limites, do 
contato humano substituído por relações virtuais e de um racional inflado. 

O ritmo do corpo com base na natureza das essências viscerais está sen
do bombardeado e a ressonância deste caldeirão em ebulição está se mani
festando a todo o momento através dos padeceres somatizados. A organiza
ção natural do ritmo e harmonia do pensamento perdeu os seus critérios 
básicos que norteavam os comportamentos. 

Na vigência deste racional irreverente se faz disseminar a angústia e o 
sentimento de orfandade: a falta do aconchego uterino da mãe terra, da 
nutrição, de equilíbrio, de proporção, de fluxo e de harmonia. Conforme 
comenta Jung (3), 

"a ruptura de contato com o inconsciente e a servidão à tirania da palavra 
significam um grande prejuizo ... a imagem do mundo decomposta numa 
infinidade de detalhes traz como conseqüência a perda do sentido original 
de unidade que é indissoluvelmente ligado à unidade da psique inconsciente ". 

Na visão de Nietzsche (4), o homem é movido por duas forças antagônicas 
: as ativas e as reativas. Na vigência da razão obscura podemos reconhecer 
aquela postura passiva e submissa, referenciada por Nietzsche, com o homem 
vivendo na dependência de alguém que seja mais forte do que ele e que o 
comande. No CIRCUITO ESCRAVO de Nietzsche, as forças reativas 
vigoram quando ele sempre vai fazendo as condutas adaptativas que esperam 
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dele. 

Através dos tempos, a história dos homens e a aprendizagem com a natureza 
sempre nos sinalizou que, nas profundezas da escuridão, já está a semente da luz. 
Assim, o alvorecer aflora da escuridão e a primavera do coração do inverno. 

Segundo Edward F. Edinger (5), no mito alquímico encontramos a consciên
cia sendo criada pela união dos opostos: "entre estados de ânimo e atitudes 
opostas, gradualmente o indivíduo se toma capaz de vivenciar pontos de vista 
opostos ... ". Expressa na cabala de Isaac Luria (6), temos esta imagem: "No 
início da criação Deus despejou Sua Luz em potes ou vasos, mas alguns 
deles não puderam suportar o impacto da luz. Quebraram-se e a luz se 
entornou. A salvação do mundo exige a reunião da luz e a reestruturação 
dos vasos quebrados. " 

Neste movimento já podemos visualizar e perceber a vinda de uma outra 
faceta, a vinda de um RACIONAL LUMINOSO. 

Nietzsche (4) aponta para as forças ativas sempre presentes dentro das 
pessoas, podendo estar adormecidas ou aflorar com o poder do seu potencial 
de incessante e incansável criação, ultrapassando o medo, o encolhimento e 
a submissão existentes no circuito escravo e tomando as rédeas para definir 
sempre novas maneiras de viver, situando a subjetividade num campo de 
expansão por ele chamado de CIRCUITO NOBRE. 

A faceta de uma RAZÃO LUMINOSA pode ser reconhecida na expansão 
do campo das comunicações que favorecem a amplificação e a interligação 
dos conhecimentos, a elaboração das infonnações advindas das mais distintas 
fontes e que se expressam nas mais diversas linguagens. O poder de integração 
do campo racional, de harmonização e expansão, pode se manifestar de 
fonna gloriosa na organização das mais complexas malhas sociais. 

Norteado pela bússola dos instintos primordiais, o intelecto, fazendo uso da 
atenção vigilante pode se beneficiar com a captação de orientações fundamentais 
advindas da simplicidade das essências. 

Podemos encontrar as orientações da mãe natureza. se refletindo nas condu-
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tas pessoais e na organização social. Desta constatação formamos uma imagem 
muito querida: 

As pessoas como as abelhas de uma gigantesca colméia, habitando de 
forma organizada, cuidando com esmero de todos os favos, que podem 
simbolizar os núcleos familiares. As pessoas como as abelhas bem nutridas e 
dinâmicas, mantendo o equilíbrio nos seus eixos individuais, ocupando 
devidamente o seu papel ativo, colaborando na expansão e organização da 
comunidade. 

Para perceber as orientações que afloram das profundezas do universo 
da natureza e traçar passadas certeiras, o campo racional necessita alargar 
os seus limites, criando condições para apreender as orientações arquivadas 
através dos tempos e projetadas na vida de cada dia. 

Estamos em uma época em que as premonições, o "feeling" ou "saber 
interno" de fatos não evidenciados pelas formas habituais de expressão forçam 
a ocorrência de mudanças ou rupturas nas linhas clássicas do entendimento 
racional. Tais rupturas abrem novas trilhas de expansão no campo da 
consciência e da razão. 

Conforme pontua Jung (7) a ligação entre os acontecimentos em 
determinadas circunstâncias, pode ser de natureza diferente da ligação causal 
e exige um outro princípio de explicação. Nas constatações de ocorrências 
como as sincronicidades, as descobertas da fisica moderna abalaram a 
validade das leis naturais, tornando-as relativas. 

É fato que o grau de abrangência da existência ocorre dentro dos limites 
da consciência, dentro dos limites do que é digerido pela compreensão. 
Pesquisas, buscas metódicas e conclusões advindas das ciências exatas , 
extraídas dos seus trabalhos empíricos, nos sinalizam para o único ponto 
imutável do Universo, que é a sua permanente mutação. Nesta orientação do 
pensar, o intelecto é induzido a diluir as névoas que o afastam do campo das 
ocorrências inexplicáveis, da força e do encanto da magia que aos poucos 
está caminhando para a ocorrência de uma assimilação compreensiva. 

Na ampliação dos limites da razão, podemos encontrar o campo racional 
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se aproximando da intuição, com o intelecto se servindo dos conhecimentos 
advindos da ruptura das suas fronteiras, Sobre esta "fronteira móvel de águas 
que se encontram em turbulências e rodamoinhos" Jung faz referência dizen
do que: "a maneira como o inconsciente faz a irrupção no campo da consci
ência provocando uma desordem nevrálgica neste último, não somente nos 
lembra a situação política e social contemporânea, mas parece mesmo cons
tituir um dos seus aspectos .. ". 

Impulsionado e fascinado pela ampliação da consciência, o homem cami
nha na conquista do alargamento dos limites racionais, aceitando e incluindo 
referências antes questionadas. A expansão do campo das ciências exatas 
está trazendo, cada dia mais, condições para a captação de "verdades ver
dadeiras", como dizia Jung, assim como para o entendimento dos fenômenos 
ocultos ou abstratos que escapam ao dorninio da razão, mas que atuam vigo
rosos e que, como tal, se tornam verdades. 

Assim, de nada vale o intelecto se não pulsa vivo, se não cria ações, se 
não faz acontecer. No pensar de Kierkegaard (1): "somente conheço a verdade 
quando ela se toma vivida em mim." Marie Louise von Franz (8) comenta: "a 
conseqüência extrema da posição de psicólogos, de fisicos e de biólogos, 
será admitir que a psique e a matéria sejam um único e mesmo fenômeno, 
observado respectivamente do interior e do exterior". 

O conhecimento que através dos tempos fundamenta a razão, traz na sua 
essência o sentido que nos foi dado por Moisés do verbo hebraico "conhecer": 
- .... "Moisés empregava o verbo conhecer para se referir ao conhecimento 
que o homem faz da mulher. O conhecimento é um casamento uma união , 
entre o a ser conhecido e o conhecedor, o conhecimento é amor." (1 ) 

Desde os primórdios, a vida do intelecto e os alicerces da razão nascem 
com expressão organísmica, na sua configuração de energia biológica, 
condensada e dirigida. A participação do sistema neuro-vegetativo na for
mação de idéias e na estruturação do imaginário é uma realidade, assim como 
a manifestação das pulsações cardíacas e dos processos rítmicos respirató
rios no dinamismo do intelecto. 
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Podemos encontrar na conduta pela razão luminosa, sempre o pulsar de 
um coração, que emana sua luz como um FAROL NORTEADOR para si
nalizar os caminhos. 
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o DESCORTINAR DE UMA VISÃO 

Acompanhando a orientação do vôo da AGUIA, 
Seguindo com o fluxo da ROSA dos VENTOS 
e com a consciência da RODA da VIDA, 
se afastam os véus, descortinando a Luz da Razão. 
Nos períodos de caos, 
na vigência da Razão Obscura, 
no manifestar de um intelecto enegrecido, 
no reinado do Circuito Escravo de Nietzsche, 
já despontam no horizonte 
os primeiros raios de luz, 
as primeiras pinceladas 
de uma Razão Luminosa, 
o emergir de uma Verdade Eterna, 
de uma certeza 
que costuma ter um nome: 

ESPERANÇA 
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