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minha formação em Psicologia, quando tive a oportunidade de assistir a uma de
suas aulas.

Logo ao chegar fiquei cheia de resistências por causa dos avisos fora da sala de aula,
do tipo: proibido fumar, não entrar depois de iniciada a aula, não conversar duran-
te a exposição. Isso me desagradou muito, mas assim mesmo resolvi encarar o
“monstro”. Qual não foi minha surpresa quando aparece um senhor sorridente, fala
mansa, brincalhão, falando de um tipo de trabalho muito delicado, que envolvia
toques corporais muito sutis, com o qual me identifiquei imediatamente. Era muito
diferente do que eu até então havia visto.

A delicadeza de suas técnicas, a profundidade com que ele falava de seu trabalho e
seu embasamento teórico em Carl Gustav Jung me encantaram. Resolvi, nesse
momento, que essa seria a linha a ser seguida: Jung e corpo e, se possível, fazer tera-
pia e aprender a trabalhar com Sándor.

Fui aceita como paciente dele em março de 1980 e permaneci como integrante de
seus grupos de estudos até seu falecimento, em 28 janeiro de 1992. O vazio que a
morte de Sándor deixou em todos os que tiveram o privilégio de conviver com ele
veio sendo preenchido por meio de cursos, artigos e teses de seus ex-discípulos, que
hoje se agregaram e estão implantando o Centro de Integração e Desenvolvimento
(CID), cuja proposta é preservar e divulgar os conhecimentos deixados por ele.

Sándor nasceu em Gyentyamos, na Hungria, em 28 de abril de 1916. Formou-se em
Medicina em 1943, em meio à Segunda Guerra Mundial. Dois anos depois, já no fim
da guerra, a Hungria, junto com Bulgária, Romênia e Eslováquia, aliou-se ao Eixo
(Alemanha, Itália e Japão), sendo então invadida por tropas russas. Isso obrigou
Sándor, sua esposa e dois filhos pequenos, a deixarem seu país, em busca de lugar
mais seguro.

Até vir para o Brasil, em 1949, Sándor passou por alguns campos de refugiados e
perdeu, em datas e situações diferentes, os pais e a esposa, no curto espaço de um
ano. Vendo-se sozinho, tendo que trabalhar e cuidar dos dois filhos, uniu-se a uma
família amiga que tinha saído da Hungria junto com seus pais: a família de Irene e
Jozseph Buydos. Eles também tinham filhos pequenos e se ofereceram para cuidar
dos de Sándor. Já no Brasil, e depois do falecimento de Jozseph Buydos, Irene veio
a se tornar a segunda esposa de Sándor. A terceira, Maria Luiza de Andrade Simões,
sua viúva, é psicóloga e ainda atende seus pacientes no mesmo local em que Sándor
também atendia os dele.

Dono de uma personalidade multifacetada, possuía sensibilidade, intuição, inteli-
gência e cultura notáveis, sua cultura abarcava diversas áreas do conhecimento,
como medicina, psicologia, mitologia, religião, astrologia. Dedicou sua vida quase
que inteiramente ao trabalho. Pode-se definir seu comportamento como tendo sido
austero, porém divertia-se com facilidade e suas gostosas gargalhadas eram ouvi-
das com freqüência.

Seus alunos tinham por ele o que se poderia chamar de “temor reverencial”, aliado
a carinho e agradecimento ao que era recebido, dada sua enorme disposição de

Resolvi, nesse momento, 
que essa seria 
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14.A Calatonia e o Numinoso  15.10.06  22:41  Page 141

140 - Hermes 11

A experiência 
que tive marcou-me 

profundamente

“[...] Uma existência ou um efeito dinâmicos não causados por um ato arbitrário.
Pelo contrário, o efeito se apodera e domina o sujeito humano, mais sua vítima do
que seu criador. Qualquer que seja a sua causa, o numinoso constitui uma condi-
ção do sujeito, e é independente de sua vontade. De qualquer modo, tal como o
consensus gentium, a doutrina religiosa mostra-nos invariavelmente e em toda a
parte que esta condição deve estar ligada a uma causa externa ao indivíduo. O
numinoso pode ser a propriedade de um objeto visível, ou o influxo de uma pre-
sença invisível, que produzem uma modificação especial na consciência. Tal é, pelo
menos, a regra universal.” (JUNG, 1978, par. 6)

Meu interesse pelo numinoso teve início quando estava em processo de análise com
o doutor Pethö Sándor, médico húngaro e terapeuta junguiano radicado no Brasil a
partir de 1949, durante uma sessão de Calatonia. A Calatonia é um método de rela-
xamento desenvolvido por Sándor durante a Segunda Guerra Mundial. Constitui-se
na aplicação de toques sutis nos dedos e solas dos pés, tornozelos e início das pernas
(“barriga da perna”), terminando com um toque na nuca.

A experiência que tive marcou-me profundamente: iniciaram-se movimentos em
meu corpo, totalmente involuntários, os quais eu não podia controlar, pois caso o
fizesse, sofria dores intensas, que me forçavam a deixá-los acontecer. Soube mais
tarde que esses movimentos referiam-se a rituais sagrados, dos quais eu não tinha
o menor conhecimento até então, e que me levaram a ter uma profunda experiên-
cia religiosa. Essa experiência mudou a direção da minha energia psíquica, até então
centrada em realizações materiais, relações interpessoais ou externas, como é típico
da primeira metade da vida.

Tendo sido sempre uma pessoa bastante racional, aqueles movimentos durante as
sessões de Calatonia me deixavam atônita, sem entender o que estava acontecendo
e, ao mesmo tempo, fascinada por essa expressão tão clara do inconsciente. Às
vezes a vivência era de um medo muito grande desse inconsciente que eu não podia
controlar. A experiência marcou-me tão profundamente que é presente até hoje,
sendo tema de minha dissertação de mestrado.

[...] os arquétipos, quando surgem, têm um caráter pronunciadamente numinoso,
que poderíamos definir como “espiritual”, para não dizer “mágico”. ... “Há uma aura
mística em torno de sua numinosidade, e esta exerce um efeito correspondente
sobre os afetos. Ele mobiliza concepções filosóficas e religiosas justamente em pes-
soas que se acreditam a milhas de distância de semelhantes acessos de fraqueza.
Freqüentemente ele nos impele para o seu objetivo, com paixão inaudita e lógica
implacável que submete o sujeito ao seu fascínio, de que este, apesar de sua resis-
tência desesperada, não consegue e, finalmente, já não quer se desvencilhar, e não
o quer justamente porque tal experiência traz consigo uma plenitude de sentido
até então considerada impossível.” (JUNG, 1986, p. 142-143) 

Eu estava passando pela metanóia, época em que se faz necessária uma mudança
no foco da energia, até então centrada no ego, e já sentia a necessidade de algo
mais, que eu não sabia definir o que era. Foi através dessa experiência que passei a
acrescentar a esta fase valores espirituais, conseguindo, assim, uma relação de sig-
nificado com o mundo. Meu primeiro contato com o doutor Sándor foi durante
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Consegue-se, então, 
um alargamento 
da consciência

“Antes de falar de religião, devo explicar o que entendo por este termo. Religião é –
como diz o vocábulo latino religere – uma acurada e conscienciosa observação
daquilo que Rudolf Otto acertadamente chamou de “numinoso.” (JUNG, 1978, par. 6)
“[...] Poderíamos, portanto, dizer que o termo “religião” designa a atitude particular de
uma consciência transformada pela experiência do numinoso. (JUNG, 1978, par. 9)

É a abertura para o inconsciente coletivo, para o arquétipo de Deus, para o Self. É a
vivência do maravilhamento perante o desconhecido, sobre o qual não temos con-
trole, é a experiência do outro (ou poderíamos dizer Outro?) em nós. A Calatonia,
mais do que uma técnica, é um método de relaxamento. Por sua configuração
peculiar, que inclui o contato bipessoal, a sutileza e a monotonia dos toques, tem
um alcance bastante amplo, favorecendo comutações psicofísicas e facilitando o
acesso a imagens inconscientes.

“Experimentando o emergir das imagens calatônicas, suas transformações, sobre-
posições ou fusões entre si, percebe-se o seu dinamismo integrador e ainda outro
fato bastante peculiar: a finalidade inerente, isto é, elas surgem prontamente com
aquele conteúdo que para os problemas momentâneos do paciente é o mais indi-
cado, abrangendo as áreas necessárias e – como JUNG diria – “constelam” as res-
pectivas esferas vivenciais, as potencialidades.” (SÁNDOR e outros, 1982).

Consegue-se, então, um alargamento da consciência que poderá incluir experiên-
cias religiosas. Para Jung (1978, p. 8, par. 3), religião é uma função da psique. Para
ele, a alma é naturalmente religiosa: “[...] Já fui acusado de “deificar a alma”; Não
fui eu, mas o próprio Deus quem a deificou! Não fui eu quem atribuiu uma função
religiosa à alma; simplesmente apresentei os fatos que provam ser a alma natura-
liter religiosa, isto é, dotada de uma função religiosa: função esta que não inventei,
nem coloquei arbitrariamente nela, mas que ela produz por si mesma, sem ser
influenciada por qualquer idéia ou sugestão.” (JUNG, 1971, par. 14)

Raul Marino (2005, p. 90) discorrendo sobre neuroestimulação e campos eletro-
magnéticos, relata experiências feitas por Michael A. Persinger: em um de seus
experimentos que comprovam, através da neuroteologia, a afirmação de Jung.
Persinger notou, durante um exame eletroencefalográfico que estava sendo feito
para monitorar os efeitos da meditação transcendental em uma de suas pacientes,
que ela apresentava uma anormalidade eletrográfica no lobo temporal direito e a
percepção relatada foi a da presença de Deus.

Motivado por esse e por outros achados, Persinger desenvolveu um capacete espe-
cial, por meio do qual os pacientes, vendados e submetidos a uma câmara à prova
de som, recebiam fracos e complexos campos magnéticos gerados por computador
em seus hemisférios cerebrais. Muitos dos pacientes relataram ter tido experiência
da presença de um “ser sensível”, e essa sensação de presença seria o protótipo da
Divindade. Raul Marino conclui, por esses resultados, que a experiência de uma pre-
sença sensível é uma propriedade intrínseca do cérebro humano.

Segundo Persinger, “[...] experiências e crenças sobre a existência de deuses desde a
mais remota Antiguidade são propriedades normais do cérebro humano, tendo se
desenvolvido em nossa espécie como funções cognitivas para facilitar nossa adap-
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sempre passar conhecimentos a quem se mostrasse realmente interessado. Para isso
exigia freqüência, pontualidade e, principalmente, comprometimento com tudo aquilo
que era recebido. Os ensinamentos eram passados de forma amorosa e tranqüilizadora,
criando no grupo uma atmosfera peculiar de respeito e cooperação. Possuía também
uma qualidade muito incentivadora: via sentido em tudo o que acontecia, mostrando
a possibilidade de aprendizado em fatos aparentemente sem sentido.

Sua criatividade aparecia muito na apresentação de trabalhos corporais, nos quais
se via bem outra característica sua: a abertura para o novo. Isso fez dele uma pes-
soa que, apesar de ter chegado aos quase 76 anos, manteve seu espírito jovem e de
acordo com a época em que viveu.

Foi trabalhando como médico nos campos de refugiados pelos quais passou que
Sándor desenvolveu a Calatonia. Cuidando de soldados que chegavam das estepes
geladas da Rússia com pernas feridas e congeladas, muitas vezes necessitando de
amputação, seu objetivo era, inicialmente, amenizar as dores, uma vez que havia
falta de medicamentos. Com o desenvolver do trabalho percebeu que, além de dimi-
nuir as dores físicas, a Calatonia possibilitava também a redução das dores emocionais,
diminuía os estados depressivos decorrentes dessa situação, e favorecia a emergência
de imagens até então inconscientes, possibilitando, através da elaboração simbólica,
a integração delas à consciência e, conseqüentemente, o fortalecimento do ego.

E foi essa experiência que vivi durante o processo calatônico: a emergência de ima-
gens vindas do mais recôndito do inconsciente, imagens coletivas que se expressa-
vam através de movimentos. Vivi esse processo, fascinada, encantada e, por vezes,
aterrorizada. Só bem mais tarde compreendi que havia tido a felicidade de ter pas-
sado pela experiência do contato com o numinoso.

No Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa encontramos, no verbete numinoso:
“inspirado, influenciado pelas qualidades transcendentais da divindade”. É esse o sen-
tido que lhe dá Rudolf Otto, em seu livro “O Sagrado” (1992), do qual Jung tirou o
termo: um elemento que aparece vivo em todas as religiões, um estado de alma que
se manifesta sempre quando se entra em contato com ele. Diz Otto que o numino-
so é um objeto não passível de definição, mas somente de exame. “[...] Por outras
palavras, o nosso X não pode ser objecto do ensino propriamente dito, só pode ser
excitado, despertado, como tudo o que procede do espírito”. (OTTO, 1992, p.14-15)

Otto diferencia numinoso de sagrado. Para ele, “sagrado” possui uma conotação
racional, um sentido de valor. Se algo é considerado sagrado está, sem dúvida, no
patamar mais alto dentro uma escala de valores, refere-se ao bem, ao bem absolu-
to. Já com numinoso Otto refere-se a algo que se apodera de nós, do qual somos
meros observadores, sem qualquer possibilidade de interferência. Em linguagem
junguiana, são imagens arquetípicas, e entendam-se imagens em sentido amplo,
podendo incluir sensações, idéias e sentimentos arrebatadores, que podem tanto
curar quanto destruir, mas que têm um efeito fascinante, que impele à ação.

O numinoso não pode ser conquistado, só podemos nos abrir para ele. É uma carac-
terística de toda experiência religiosa, pois experiência religiosa, para Jung (1978),
significa sempre o contato com o numinoso.

O numinoso não pode
ser conquistado,

só podemos 
nos abrir para ele.
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tinha um olhar para os 
conteúdos psíquicos
que podiam surgir

tabilidade. Sua função primordial deve ter sido a de reduzir a ansiedade relativa-
mente à autopreservação e autodissolução, a qual, se não fosse controlada, teria
interferido em nossos mecanismos de adaptação.” (MARINO, 2005) 

Os historiadores tendem a considerar nossos antepassados pré-históricos medrosos
e desorientados perante a natureza. Sua maneira de diminuir seus medos era cons-
tituir deuses para os quais pudessem criar rituais que aplacassem sua ira, ou aos
quais pudessem agradecer quando havia uma boa colheita. Para Jung (1971, par.
712), tratavam-se de complexos, conteúdos autônomos do inconsciente, impossíveis
de ser compreendidos pela mente primitiva que, então, projetava-os em deuses,
demônios e espíritos.

“Concomitantemente com a evolução do homem ocorreu sua paulatina libertação
dos demônios, mas seus conteúdos autônomos continuam pedindo atenção.
Expressam-se parcialmente nas religiões; mas a religião ocidental se enfraqueceu
à medida que foi sendo racionalizada, e esses conteúdos foram se tornando ina-
cessíveis à consciência cada vez mais unilateralizada do homem moderno. A
maneira mais comum deles se expressarem é através da neurose. (Jung, 1971, par.
712). E, para Jung, a verdadeira cura não está no tratamento das neuroses e, sim,
na abordagem do numinoso.” (JUNG, 1945, apud VON FRANZ, 1999, p. 199)

Não se sabe exatamente de quando data o interesse de Sándor por Jung, mas, de
acordo com Agnes Göecze, filha de Irene e Jozseph Buyidos, Sándor veio para o
Brasil já trazendo um livro de Jung. Vale lembrar que, naquelas circunstâncias, só se
carregaria algum pertence caso tivesse enorme importância. Foi esse conhecimento
dos escritos de Jung que deu embasamento teórico às observações de Sándor quanto
às manifestações psíquicas de seus pacientes durante o desenvolvimento da
Calatonia. Esse interesse pela psicologia coloca-a de uma forma diferenciada entre
as técnicas de relaxamento, uma vez que Sándor já tinha um olhar para os conteúdos
psíquicos que podiam surgir ao trabalhar o corpo do paciente, enquanto que outras
técnicas visam mais diminuir o estresse físico. Na Calatonia, o corpo simbólico tem a
mesma consideração que o corpo físico.

Jung, em Nietzche’s Zarathustra – Notes of the Seminar Given in 1934-39 by C. G. Jung
(1988), refere-se a outro corpo, o corpo sutil, dizendo ser um conceito muito pouco
conhecido e que se refere à idéia primitiva de corpo de respiração (ou pneuma).
Identifica-o ao inconsciente somático: “Veja, quando falamos do inconsciente nós
nos referimos ao inconsciente psicológico, que é um conceito possível; nós estamos,
então, relacionando-o a certos fatores no inconsciente que realmente podemos
compreender e discriminar. Mas a parte do inconsciente que é designada como
corpo sutil torna-se mais e mais identificada com o funcionamento do corpo, por-
tanto torna-se cada vez mais sombria e termina na completa escuridão da matéria;
esse aspecto do inconsciente é excessivamente incompreensível. Eu só mencionei
isso porque lidando com o conceito de Nietzhce de self temos que incluir o corpo,
portanto temos que incluir não apenas a sombra – o inconsciente psicológico – mas
também o inconsciente fisiológico, o assim chamado inconsciente somático, que é
o corpo sutil. Veja, em algum lugar nosso inconsciente torna-se material, porque o
corpo é a unidade vivente, e a nossa consciência e a nossa inconsciência estão inse-
ridas nele; elas contatam o corpo.” (JUNG, 1988, p. 441) (tradução minha).
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Alcança-se com isso 
um novo patamar

de significado.

Schwartz-Salant (1989) amplifica o conceito de Jung, referindo-se ao corpo sutil
como um veículo que pode ser projetado, percebido imaginalmente e vivenciado
entre duas pessoas, explicando não ser importante ele existir ou não, mas sim que
sua existência seja percebida: “O corpo sutil pode ser vivenciado no âmbito imaginal
como uma espécie de campo energético, que se expande a partir de nosso ser físico.
Ainda que invisível às percepções comuns, ele pode ser visto imaginalmente”.
(SCHWARTZ-SALANT, 1989, p.163). E, mais adiante, quando se refere à interação de
corpos sutis de duas pessoas: “Duas pessoas podem se tornar conscientes de um
estado em que seus corpos sutis estejam interagindo. Esta experiência é muitas
vezes sentida como uma mudança na qualidade do espaço entre elas, algo que é
vivenciado como se estivesse energizado e fosse de natureza mais material.”
(SCHWARTZ-SALANT, 1989, p. 163-164)

Faço essas referências pelo fato de elas expressarem exatamente o que sinto quando
estou aplicando a Calatonia: uma mudança na qualidade do espaço entre eu e meu
paciente. É como se esse espaço ficasse mais denso. E essa mudança é percebida em
meu próprio corpo. Ainda, essa mudança é percebida por mim em termos de uma
relação proporcional: quanto mais intensa, mais efeito a Calatonia está tendo no
paciente. Quando me refiro a essa minha percepção corporal do corpo do paciente,
na verdade estou fazendo um relato posterior de um caminho que foi seguido, na
tentativa de explicar um fenômeno que aconteceu em um plano irracional. No caso
relatado a seguir, essas sensações foram sentidas com bastante intensidade.

Dalva chegou ao meu consultório unicamente para ter uma experiência com a
Calatonia. É uma psicóloga, tem 54 anos e relatou que já havia passado pela expe-
riência anteriormente, mas há bastante tempo. Em nossa primeira sessão, relatou o
seguinte: “Tive uma imagem, a de um fio, como se o dedo indicador fizesse uma
conexão com uma extensão que passava pelo meu dedo e ia além, brilhante, branco.
Me lembrou a imagem da Criação de Adão. Estou me sentindo com a mesma emo-
ção de quando estive na Capela Sistina. A pintura representa o não estar só. É a
união de Deus com o homem. Acho que perdi essa ligação com Deus, meu dedo
não está lá porque o outro dedo também não está. Essa ligação foi perdida quan-
do meu pai morreu e só agora estou me dando conta disso. Ainda não sei o que
vou fazer com tudo isso” (esse relato foi feito em meio a lágrimas).”

A imagem vista por Dalva em sua primeira sessão remete-nos a uma vivência arque-
típica, à busca da unidade, ao desejo profundo do homem de unir-se à fonte cria-
dora. A palavra religião, etimologicamente, vem do latim “religare”, ligar-se nova-
mente ao Criador, a Deus ou, em linguagem junguiana, ao Self. Juntando-se a ima-
gem com o relato verbal de Dalva, pode-se pensar que seu complexo paterno sofre,
aí, uma modificação. A libido, que estava parada, volta a fluir, agora num outro nível. 

Explicando melhor: com a morte do pai, a ligação com o Pai maior sofreu um corte.
A libido deixou de fluir livremente, ficou estagnada no complexo. Ficou cortada a rela-
ção com o Pai maior, com o Self. Ela relaciona a visão de seu dedo fazendo uma cone-
xão com um fio que ia além, brilhante, à imagem vista na Capela Sistina, da ligação
do homem com o Criador. Essa imagem leva-a para uma “oitava” superior do com-
plexo, a do arquétipo do pai transpessoal. É como se ela fosse libertada do complexo
paterno quando se dá conta de que perdeu a conexão com o Pai. A energia pode
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então voltar a fluir. Alcança-se com isso um novo patamar de significado. A ferida do
pai que foi perdido é curada no plano arquetípico. Daí a grande emoção. Durante a
Calatonia, Dalva viveu uma restauração desse complexo. O inconsciente apontou uma
direção por onde a energia psíquica deveria caminhar. A Calatonia possibilitou a aber-
tura de um canal para que ela pudesse ter essa consciência. A imagem veio investida
de grande energia, que se fez perceptível na intensidade da emoção que acompanhou
o relato. Isso pode ser entendido como um indicador do contato com o numinoso.
Além disso, a imagem que foi vista é, em si, uma imagem numinosa. Trata-se de uma
imagem arquetípica, e como toda imagem arquetípica, possui numinosidade. Imagens
como a que foi vista por Dalva são símbolos máximos da religião, neste caso, da reli-
gião cristã. O efeito causado pelo símbolo é indicador do contato com o numinoso. 

Os arquétipos, quando surgem, têm um caráter pronunciadamente numinoso, que
poderíamos definir como ‘espiritual’, para não dizer ‘mágico’. Conseqüentemente, este
fenômeno é da maior importância para a psicologia da religião. O seu efeito, porém,
não é claro. Pode ser curativo ou destruidor, mas jamais indiferente, pressupondo-se,
naturalmente, um certo grau de clareza. Este aspecto merece a denominação de ‘espi-
ritual’ por excelência. Isto é, acontece não raras vezes que o arquétipo aparece sob a
forma de espírito nos sonhos ou nos produtos da fantasia, ou se comporta inclusive
como fantasma. Há uma aura mística em torno de sua numinosidade, e esta exerce um
efeito correspondente sobre os afetos (JUNG, 1986, par.405). Apesar de todo o avanço
da ciência, a vida e a morte, para o homem, ainda são um mistério. E a necessidade
de uma crença em um poder superior persiste em nós como em nossos antepassados.

É indiferente o que pensa o mundo sobre a experiência religiosa: aquele que a tem
possui, qual inestimável tesouro, algo que se converteu para ele numa fonte de vida,
de sentido e de beleza, conferindo um novo brilho ao mundo e à humanidade. Ele tem
pistis e paz.” (JUNG, 1971, par. 167). Ajudar as pessoas a encontrar um sentido maior
em suas vidas através da análise de seus conteúdos conscientes e inconscientes sem-
pre foi o objetivo da terapia analítica. Buscando envolver camadas mais profundas do
ser através do contato corporal, a forma primeira e imediata de comunicação entre os
seres, a Calatonia pode tornar-se um importante facilitador desse processo.

Se, como diz Jung, a religião é uma função psíquica, ela é passível de desenvolvi-
mento e, por isso, irá buscar formas de expressão. E a Calatonia tem se mostrado,
ao longo de todos esses anos, um excelente meio para que se abra um canal para a
função religiosa poder se exprimir.
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