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culturais são derivadas de uma série de premissas psi"Culture, Crisis and Creativity",
cológicas e filosófico-religiosas que por sua vez são condicionadas
Dane Rudhyar,
A Quest Book, USA,
por aspectos raciais ou genéticos, e por factores ambientais, climáticos e
1977,
geomagnéticos. Uma unidade cultural é, no sentido mais amplo do termo, um organismo - nasce e cresce através de constantes desafios; amadurece e cristaliza durante uma idade clássica; desenvolve conflitos internos e desintegra-se gradualmente, ainda que os seus vestígios
perdurem até serem assimilados por uma nova unidade cultural.
Todos os processos evolutivos no nosso universo correspondem ao mesmo arquétipo essencial. Após
o amadurecimento, necessariamente o fruto deverá cair da árvore, preparando o caminho à
semente que iniciará um novo ciclo. Seguindo os passos deste processo reflectido simbolicamente na natureza, também todas as culturas engendradas pelo homem chegam
ao clímax decisivo na viragem para um novo nível de actividade. A mudança
ru-mo a este novo nível de consciência mais inclusivo e abrangente, e
a sua consequente libertação de padrões degenerativos, constitui segundo Rudhyar o processo a que chama de Civilização.
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Este novo impulso evolutivo, e o
despertar de novas exigências no seio das unidades
culturais, é dinamizado em grande parte pelo contacto com
outras unidades mais vastas e com outro nível de consciência, ou já
pretéritas e extintas mas que encerrem em seus despojos potencialmente uma
resposta válida para os conflitos e carências emergentes.
O paradigma desta dinâmica transferêncial encontra-se na interacção Ocidente-Oriente,
reflexo do arquétipo universal da dualidade relacional. Esta é a essência fecundadora e dinamizadora na génese de todas as transformações culturais, ainda que nem sempre seja uma referência
óbvia e directa. É no pólo oposto que necessariamente reside o ponto de equilíbrio quando se alcança
os limites de um dos extremos.
C. G. Jung revelou nas suas pesquisas um paralelismo extremamente significativo entre os processos mentais
inconscientes do Ocidente e a filosofia oriental, o que ilustra a relação simbiótica entre estes dois pólos em
que cada um contém os recursos transformadores necessários à actualização das potencialidades imanentes do
outro. No comentário psicológico ao livro "The Tibetan Book of the Great Liberation", Jung considera a perspectiva
oriental acerca da realidade psíquica como basicamente introvertida, tomando a ocidental como extrovertida.
O homem ocidental encontra significado no seu mundo e existência diária prescrevendo uma atitude objectiva
face à experiência, argumentando em torno de factos cujos significados são ininteligíveis. Contudo, é através desta
acumulação inumerável de factos que espera encontrar propósito e sentido. A psique é considerada pelo homem
moderno como uma parte duvidosa da mente a ser o quanto possível suprimida, o que o leva consequentemente
a encarar como transgressões as expressões desta psique parcialmente reprimida. Os eventos psíquicos não sendo
considerados factos pelo homem ocidental, constituem no entanto a realidade básica para o oriental, que olhando
para o seu íntimo adquire conhecimento do seu inconsciente, e portanto dos seus impulsos, motivações e
condicionalismos mais profundos. Desta forma, consciente e inconsciente tornam-se idênticos e cada actividade inconsciente passa a poder ser dirigida. Esta ideia de unificação entre consciente e inconsciente
é essencial na transformação do pensamento ocidental, visionando o despertar para uma verdadeira
dimensão global e holistica que a nossa sociedade moderna aspira possuir.
A transmutação civilizacional operante no nível macro-cultural de que fala Rudhyar,
reflecte-se também no nível micro-pessoal naquilo a que Jung chama de processo
de individuação. A transcendência do ego em direcção a uma essência transpessoal (o self) é o destino individual de cada ser, afim de este poder
assumir inteiramente e com total consciência o seu papel na
vida do todo. O símbolo, com todo o poder alquímico que encerra dentro de si,
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desempenha um papel fulcral
nesta transmutação, tanto ao nível da humanidade como todo, das várias unidades culturais que dela
"Their
emergem, como inclusive do processo individual de cada
b a s i c
entidade humana. O símbolo é o catalizador que introduzido
motif is the preno processo fornece a ponte entre a dimensão transcendente
monition of a centre of
e o seu reflexo na vivência existencial. É o portador da menpersonality, a kind of central
sagem, o código da semente que potencia a sua germinação.
point within the psyche, to which
A forma a que se dá o nome de mandala é talvez uma aproxeverything is related, by which everyimação ao próprio arquétipo do símbolo, pois surge da forma
thing is arranged, and which is itself a source
primordial que é o ponto, infinito, abstracto, da qual nasce o
of energy. The energy of the central point is mancírculo que o contém no seu centro. O círculo com um ponto
ifested in the almost irresistible compulsion and urge
central é a estrutura básica da mandala e o símbolo primeiro
to become what one is, just as every organism is driven
e último da existência - a forma da primeira manifestação
to assume the form that is characteristic of its nature, no
existencial é também a da última e derradeira antes da
matter what the circumstances. This centre is not felt or thought
absorção na totalidade.
of as the ego but, if one may so express it, as the self. Although
A palavra mandala vem do Sânscrito - a língua sagrada
the centre is represented by an innermost point, it is surrounded by
dos Brâmanes, antiga casta hindu de sacerdotes - e sua periphery containing everything that belongs to the self - the paired
gere a ideia de círculo, disco, ou centro sagrado (la),
opposites that make up the total personality. This totality comprises
que é adornado, delimitado ou isolado (mand). A manconsciousness first of all, then the personal unconscious, and finally
dala, espécie de planta ou mapa cósmico, projecta no
an indefinitely large segment of the collective unconscious whose
microcosmos uma forma de território sagrado, onde são
archetypes are common to all mankind."
representadas as relações entre os vários poderes activos
nesse domínio, oferecendo assim ao devoto um recinto "Mandala Symbolism",
C. G. Jung, from The Collected Works vol. IX, part 1,
sagrado onde simbolicamente tem lugar a iluminação.
Princeton / Bollingen Paperback ed., 1973,
Nos escritos do Budismo Esotérico, o termo mandala
(pag 73)
é interpretado de forma ligeiramente diferente como
sendo composto das partes manda, significando "essência", e la, traduzindo "posse" ou "obtenção";
assim sendo a mandala é símbolo da própria
iluminação, a conquista da essência. No
Budismo Tibetano a mandala é utilizada
como instrumento ritual de auxílio
à concentração e à meditação
(yantra).
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No seu
ensaio "Culture, Crisis and
Creativity", Dane Rudhyar define os conceitos
de Cultura e Civilização como processos distintos mas intrinsecamente complementares, fundamentais no caminho humano
da evolução.
Cultura refere-se ao contexto específico de um determinado grupo, comunidade ou
nação; é a estrutura de integração do homem no seu mundo - aquele que lhe é acessível
aos sentidos e à consciência. A cultura nasce no inter-relacionamento do indivíduo com o meio
ambiente, psíquico e social de que faz parte. Desta maneira originam-se diversas unidades culturais,
ou campos de actividade humana colectiva com propriedades específicas, operando entre limites relativamente explícitos - mesmo que em muitos casos gradualmente expansivos. As características particulares
dessas unidades culturais são derivadas de uma série de premissas psicológicas e filosófico-religiosas que por sua
vez são condicionadas por aspectos raciais ou genéticos, e por factores ambientais, climáticos e geomagnéticos.
Uma unidade cultural é, no sentido mais amplo do termo, um organismo - nasce e cresce através de constantes
desafios; amadurece e cristaliza durante uma idade clássica; desenvolve conflitos internos e desintegra-se gradualmente, ainda que os seus vestígios perdurem até serem assimilados por uma nova unidade cultural.
Todos os processos evolutivos no nosso universo correspondem ao mesmo arquétipo essencial.
Após o amadurecimento, necessariamente o fruto deverá cair da árvore, preparando o caminho à semente que iniciará um novo ciclo. Seguindo os passos deste processo reflectido simbolicamente na natureza, também todas as culturas engendradas pelo homem chegam ao
clímax decisivo na viragem para um novo nível de actividade. A mudança rumo a este novo nível de
consciência mais inclusivo e abrangente, e a sua consequente libertação de padrões degenerativos,
constitui segundo Rudhyar o processo a que chama de Civilização.

A mandala é um símbolo universal, mas foi no oriente que se desenvolveu formal e
The
conceptualmente. Nas culturas orientais o símbolo é usado
self
conscientemente como instrumento de ligação, percepção e
is not only
integração dos processos inconscientes da mente. Enquanto no
the centre, but also
Budismo a mandala é um símbolo abertamente participante em
the whole circumference
toda uma vivência religiosa, no Cristianismo o seu uso assume um
which embraces both conscious
carácter algo esotérico, oculto em parábolas, alegorias e formalismos
and unconscious; it is the centre of
dogmatizados. Na religião ocidental o símbolo é um agente implíthis totality, just as the ego is the centre
cito que actua sobre o inconsciente dirigindo subliminarmente o
of consciousness.
processo transformativo. A alusão à dança circular nos Actos de
João é um exemplo desse simbolismo oculto sob as roupagens do
"Psychology and Religion: West and East",
ritual. Esta dança redonda é em si uma mandala onde podemos
C. G. Jung, The Collected Works vol. XI, part 44,
ver simbolizada a relação entre as partes e o todo na natureza.
National Inst. of Mental Health
Nesta celebração do círculo o mundo não é uma dicotomia
antitética entre bem e mal, mas é mais propriamente comThe self appears in dreams, myths, and fairytales in the figure of the "supreendido como o exercício da consciência procurando
praordinate personality," such as a king, hero, prophet, saviour, etc., or in
apreender o inconsciente. No hino que acompanha a dança,
the form of a totality symbol, such as the circle, the square, the quadratura
a natureza dual de Cristo é revelada numa série de paradocirculi, the cross, etc. When it represents a complexio oppositorum, a
xos, cada um símbolo do seu papel simultâneo de Homem
union of opposites, it can also appear as a united duality, in the form,
e Deus, e da união ideal entre os dois. A natureza da cruz
for instance, of tao as the interplay of yang and yin, or of the hostile
como instrumento de tortura e ao mesmo tempo símbolo
brothers, or of the hero and his adversary (archenemy, dragon),
sagrado reforça esta identidade dual.
Faust and Mephistopheles, etc. Empirically, therefore, the self
A cruz define o centro, mas também representa divisão;
appears as a play of light and shadow, although conceived as
é uma contra-parte da mandala simbolizando a divisão
a totality and unity in which the opposites are united.
do mundo numa polaridade dupla - direita/esquerda,
cima/baixo, ou Ocidente/Oriente. A cruz é um dos "Psychological Types",
principais símbolos de ordem, onde lados opostos C. J. Jung, The Collected Works
vol VI, part 790, Princeton University
se encontram e uma terceira força emerge. Esta
força possui a natureza de ambos os opostos Press, 1971Collected Works vol. IX,
part 1, Princeton / Bollingen
mas é em si livre de contradição. É este terceiro poder que nos permite alcançar o Paperback ed., 1973,
estado de harmonização necessário (pag.73)
para o encontro com o self.
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As tremendas polaridades no homem só poderão ser
transcendidas através do processo transformador de apreensão do inconsciente, uma acção
onde o homem é simultaneamente objecto e sujeito.
A mente procura intuitivamente as formas de que necessita para ultrapassar a sua condição de separatividade.
E essas formas são reveladas na mandala, que é não
só uma representação simbólica deste processo mas assume também esse papel de instrumento revelador, ou
diria mesmo uma espécie de oráculo que nos poderá
guiar ao centro - ao nosso, ao da existência e até
do próprio universo, visto que o centro é na
essência apenas um só.
Jorge Lancinha | Agosto 2004
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