
Quantas pessoas vivem distantes de seu repertório natural de

comportamentos, aquele repertório que pode trazer felicidade,

alegria, intimidade com elas mesmas! Quantas pessoas na sua

própria intimidade dançam para seus filhos ou amigos, ou mesmo

para o cachorro, sem achar que é tolice, ou que estão enlouquecendo?

Quantas pessoas se permitem cantar no chuveiro, limpar a casa

dançando ao som de uma música, imitar um artista diante da TV,

enfim, expressar-se livremente dentro de um contexto íntimo e

protegido? Quantas conseguem rir delas mesmas, olharem-se nuas

no espelho sem críticas estéticas, conviver com quem são em total

intimidade e aceitação? Até o simples gesto de apanhar uma flor no

caminho e cheirá-la, intimida muitas pessoas.
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com esse aspecto da existência em cada um de nós. São técnicas que visam criar
uma soltura em relação a padrões rígidos de comportamento, de expressão individual,
de identificação com a massa, de resignação a contextos limitantes, etc. Não há
nada nessas técnicas que vise o grotesco ou anti-social, pelo contrário, apenas a
espontaneidade, a graça, a atitude de frescor e inocência diante da vida, que
perdemos ao longo de anos de "adaptação". 

Essa retomada saudável depois de adultos, implica uma recuperação da "criança
interior" em níveis adequados, não mais a criança selvagem, reprimida ou ferida,
mas a jovialidade, a espontaneidade e leveza com que a criança de "Zorba, o grego"
dança e nos fascina por sua entrega ao prazer de existir.

Em situações em que uma pessoa está tão identificada com o externo, com a per-
sona, o social, que não consegue encontrar sua natureza mais lúdica mesmo na sua
privacidade, há uma série de técnicas que promovem a coragem para "explorar". 

Inicialmente, sugerimos que o paciente seja “amaciado” com técnicas mais amplas,
como calatonia, repiração pelas articulações, descompressão fracionada, reajuste de
pontos de apoio, etc. Se houver queixas mais particulares, como tensão ou dor em
determinada área, é também aconselhável trabalhá-las com técnicas mais específicas,
antes de aplicar as técnicas mais lúdicas.

Em seguida, se houver interesse do paciente em auto-conhecimento e exploração do
u n i v e rso interno, podemos sugerir experiências mais lúdicas e “sem um fim definido”.
É aí que o trabalho corporal atua mais especificamente como instrumento de "prof i-
l a x i a existencial", como instrumento no processo de individuação: tornar-se aquilo
que se é em potencial. 

Experiências em grupo ou individualmente em sessão de terapia, podem permitir
uma experimentação segura nessas áreas, uma vez que o indivíduo tenha desen-
volvido confiança no terapeuta e/ou no grupo.

As repercussões dessas técnicas são geralmente muito positivas, no sentido de
encorajar a criatividade, a auto-confiança, mais soltura nos relacionamentos, o que
não siginifica uma perda de critérios sociais, mas sim uma maior participação das
genuínas características do indivíduo no seu contato com o mundo.

Aqui, como Jung, acreditamos que o desenvolvimento pessoal do indivíduo leva natu-
ralmente a um maior compromisso com o social, através do desenvolvimento de uma
ética e reponsabilidade existencial que incluem o bem do outro como o seu próprio,
como prioridade. Quanto mais um indivíduo aceita a si mesmo, ou seja, quanto mais
ele se torna o "outro” para ele mesmo, mais próximo ele está de aceitar os outro s.

Essa capacidade de ser quem se é na relação consigo mesmo é na verdade um
grande elemento liberador, o qual deveria ser com certeza foco de atenção no tra-
balho com drogados. O que é a busca de drogas senão uma necessidade de lidar
consigo em níveis diferentes do que o contexto social determina? 

Quando alguém explora o universo para além do habitual sem usar recursos que
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Quantas pessoas vivem distantes de seu repertório natural de comportamentos,
aquele repertório que pode trazer felicidade, alegria, intimidade com elas mesmas!
Quantas pessoas na sua própria intimidade dançam para seus filhos ou amigos, ou
mesmo para o cachorro, sem achar que é tolice, ou que estão enlouquecendo?
Quantas pessoas se permitem cantar no chuveiro, limpar a casa dançando ao som
de uma música, imitar um artista diante da TV, enfim, expressar-se livremente dentro
de um contexto íntimo e protegido? Quantas conseguem rir delas mesmas,
olharem-se nuas no espelho sem críticas estéticas, conviver com quem são em total
intimidade e aceitação? Até o simples gesto de apanhar uma flor no caminho e
cheirá-la, intimida muitas pessoas. Deixamos esses comportamentos para os jovens
e crianças, os apaixonados, os artistas, os excêntricos e os loucos; as situações de
exceção, onde tudo é "desculpado". 

O que mais amamos nos outros são, até certo ponto, as peculiaridades que tornam
uma pessoa especial. Em geral, temendo sair do padrão, do ordinário, do aceito, as
pessoas se alienam de suas qualidades mais essenciais. Por isso as crianças nos
encantam tanto. Mas não estamos “preparados” para ir além daquela espontanei-
dade da infância, nem para vivê-la, nem para aceitá-la nos outros.

Muitas pessoas vivem restritas dentro do mundo definido pelas suas funções sociais
(persona), papéis que desempenham na sua vida pessoal (como mãe/pai, filho/filha,
etc.) e desconhecem a liberdade de existir sem compromissos a cumprir com as
demandas externas e expectativas dos outros. Há pessoas que nem sequer admitem
que possam ter o direito de conhecer-se sem o universo de relações que as "define",
ou seja têm medo de pensar "quem são" além dos papéis de pai, mãe, empregado,
amigo, etc. E de certo modo, permanecem na periferia do universo do familiar e
seguro, dentro de experiências previsíveis.

Em casos mais severos, em que há uma falta de conexão mais profunda com elas
mesmas, é quase certo que virá a depressão, se não clínica, na forma de tédio, de
vazio, da falta de élan com a vida. Ou a ansiedade, como expressão do desconforto
de "estar em si".

Nesse sentido, Jung nos permitiu vislumbrar diferentes aspectos da psique que vão
além da nossa experiência com o mundo externo, e que são realidades tão potentes
e definidas quanto as do nosso mundo exterior. Jung, ele próprio, explorou esse uni-
verso com recursos que o tiraram do contexto do "status quo" no qual ele deveria
supostamente viver no seu tempo. Para isso, usou recursos das artes, tais como a
escultura e a pintura, como forma de alcançar esse contato com áreas do existir em
que se transcendem as referências de um dado tempo e espaço. De certo modo, o
trabalho com toques sutis gera esse tipo de "campo de consciência" genericamente
chamado "estado alterado de consciência". 

Para entrarmos nesse universo de diferentes regras, sentido e propósito, precisamos
nos despir de nossas habituais expectativas, resistências, da nossa rigidez mental e,
de certa maneira, mudar o centro de referência, passando do "externo" para um
ponto mais central, que faça a mediação entre o mundo exterior e o interior.

Sándor criou uma série de técnicas lúdicas, criativas e exploratórias para nos conectar
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"rebaixem" a consciência passam a ser mais responsáveis com essa experimentação,
pois seus critérios de "certo e errado" ainda permanecem, apenas como moderadores
e não repressores.

Porém, há casos em que existe uma patologia psico-social, em que as pessoas cul-
tivam um excesso de idiossincrasias que beira um narcisismo patológico, ou uma
conduta anti-social, com total desconsideração ao convívio com os outros. Nos
casos em que a patologia é acentuada deve se recorrer a um tratamento com téc-
nicas mais apropriadas e específicas, que visem o ajustamento social básico em
primeiro lugar.

O adequado limite e equilíbrio no comportamento dependem de um ego fortalecido,
de um desenvolvimento em que necessidades básicas, físicas e emocionais, fora m
a t e n d i d a s, da habilidade de lidar com a frustração e postergar a gratificação, e do
respeito pelo contexto em que se dá a existência social, entre outras considera ç õ e s.

Sugerimos as técnicas mais exploratórias quando a patologia já não está mais pre s e n t e
nem existe o risco de desencadear uma patologia que possa desestruturar o ego.

Aí o bom-senso clínico, aliado à experiência e segurança por parte do terapeuta
(tendo ele mesmo já se submetido a essas técnicas) serão o parâmetro para a uti-
lização adequada das técnicas.

De modo geral, essas técnicas são recomendadas para relaxar barreiras de rela-
cionamento com o mundo interno, indo além da persona como definida por Jung,
em pessoas que já tenham trabalhado sua história pessoal em terapia e que tenham
desenvolvido uma personalidade bem estruturada, um ego fortalecido e estável.

90 - Hermes 8 - Ainda Mais Sutil

Porém, há casos em
que existe uma
patologia psico-
social, em que as
pessoas cultivam
um excesso de

idiossincrasias que
beira um narcisismo
patológico, ou uma
conduta anti-social,

com total
desconsideração

ao convívio
com os outros.

" 

" 


