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FUNÇÃO TRANSCENDENTE
Mecanismo psicológico que une os opostos
e ajuda a fazer com que o Si-mesmo se
manifeste.
 Para efetuar a união dos opostos, os
conteúdos do Ics devem unir-se ao ego para
criar uma terceira posição.
 Uma imagem desta união é a mandala e seu
ponto central – o Si-mesmo, ao redor do qual
tudo o mais se organiza.


SELF E TOTALIDADE
Embora a “totalidade”, à primeira vista, não
pareça mais do que uma noção abstrata
(como a anima e o animus), contudo é uma
noção empírica, antecipada na psique por
símbolos espontâneos ou autônomos. São
estes os símbolos da quaternidade e das
mandalas, que afloram não somente nos
sonhos do homem moderno, como também
aparecem amplamente difundidos nos
monumentos históricos de muitos povos e
épocas.
C. G. Jung

IMAGINAÇÃO ATIVA
Na primeira etapa da ativação da F. T., o ego
volta-se para o Ics com uma postura aberta e
receptiva. O próximo passo, consiste em
encontrar um modo de dar voz à entidade Ics.
Arquétipos e complexos manifestam-se como imagens,
o que Jung chamou de personificação
A imagem criada pelo Ics interage com o ego,e
nessa interação cria a tensão necessária para
evocar a F. T.

A comutação de argumentos e sentimentos de
um lado para o outro representa a função
transcendente dos opostos. O confronto entre
as duas posições gera uma tensão carregada
de energia e cria uma terceira coisa viva – não
um natimorto lógico.... mas um movimento a
partir da suspensão entre opostos, um
nascimento vivo que leva a um novo nível de
existência, à uma nova situação. A função
transcendente manifesta-se como uma
qualidade dos opostos reunidos.
C. G. Jung – A estrutura e dinâmica da psique
C.W. Vol VIII

IMAGINAÇÃO ATIVA
O melhor método para ativação direta da
função transcendente é a Imaginação Ativa
 A Imag. Ativa é bem mais do que uma técnica,
pode tornar-se um modo de vida, um estado da
existência.
 Quanto mais o ego fica consciente do simesmo, mais ele o vivencia no mundo da
imaginação ativa. Isto significa que a atenção
nunca estará distante do centro e que se pode
ter acesso ao si-mesmo com facilidade.


Pela Imag. Ativa a F. T. entra em cena, e pela
F.T. o si-mesmo se transforma, passando de
uma condição potencial e latente para uma
forma viva, manifesta e ativa
A imaginação transcende o ego e proporciona
insights sobre a natureza do Si-mesmo. A
imaginação é a sabedoria do si-mesmo, o meio
pelo qual ele guia e estimula os processos de
sua própria manifestação. O ego que segue a
percepção proporcionada pelas experiências
imaginativas está em harmonia com o si-mesmo
e a caminho de sua própria redenção.
Reff, Jeffrey – A imaginação alquímica

MARIA PROPHETISSA
“O um se torna dois, o dois se torna três, e do
terceiro surge o quarto como o um”
 A partir do terceiro recuamos em direção ao um,
de modo que o um retorna como o quarto. O
quarto se torna o um por não ser mais o quarto,
restando só o um – um completo fenômeno
psíquico e não mais uma fç!
 Ir até a fç inferior e permanecer com ela,
ficando no banho um longo tempo, efetua uma
mudança radical em toda a estrutura da
personalidade
M. L. von-Franz


CAMPO INTERMEDIÁRIO E FUNÇÕES
Entrar realmente em contato com a função
inferior é algo como um colapso interno – um
sacrificium da fç dominante; mas tem a
vantagem que as funções deixam de tiranizar o
núcleo do ego, sendo somente usadas por ele.
 Surge algo novo, uma atitude completamente
nova e diferente diante da vida, na qual, ao
mesmo tempo, não usamos nenhuma função e
usamos todas elas ao mesmo tempo.


 Essa cs tem agora sua base de operação
em outra dimensão, dimensão essa que só
pode ser criada pelo mundo da imaginação. É
por isso que Jung chama isso de F. T.
 Fantasiar essa base interior é o que ele
chama de F.T.; ela cria os símbolos
unificadores. Aí a pessoa se afasta da
identificação com a cs e passa a viver nesse
plano intermediário no qual as quatro funções
estão integradas

 A imag ativa é a única possibilidade de
assimilar a quarta função, conferindo-lhe uma
expressão de fantasia
Com nosso núcleo interno de cs
consolidado, permanecemos dentro da nossa
imag ativa, e temos a sensação de que é aí
que o processo de nossa vida acontece, ou
realmente tem lugar.
 O centro de gravidade se desloca do ego e
da sua operação funcional para uma posição
intermediária, para dedicar-se às sugestões
do Si-mesmo.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Oitocentos anos antes de Jung escrever
sobre a imaginação ativa, o grande místico
sufi Ibn’ Arabi ensinava a natureza dos
estados imaginários e mencionava o
encontro com figuras interiores.
 Em sua obra Fusus al-Hikam ou Os Selos da
Sabedoria, ele escreveu a respeito dos
diversos níveis de experiência com imagens.


ALQUIMIA
A alquimia diz respeito ao si-mesmo e sua
criação, e seus símbolos representam a
experiência da Imag ativa e da F. T.
 A percepção de que os alquimistas falavam
por meio de símbolos e que esses símbolos
podiam ser interpretados, abriu a porta para
que Jung pudesse decifrar os segredos da
imaginação alquímica.


Para o alquimista, o místico sufi e Jung, a
imaginação poderia ser qualquer coisa, menos
irreal. Diziam que os eventos imaginários
tinham lugar em um mundo que, embora
distinto do mundo ordinário, era tão válido e
real quanto este. A imaginação exerceria um
efeito real sobre a psique e até sobre a
realidade física, além de ajudar na vivência
direta do divino.
Jung considera que a imaginação é tão
importante na alquimia que escreveu que o
“conceito de imaginatio é, provavelmente, a
mais importante chave para a compreensão do
Opus”
Raff, Jeffrey - Jung e a imaginação alquímica

Em virtude da fusão do físico e do psíquico,
permanece de fato sempre obscuro saber se
as mudanças definitivas no processo
alquímico devam ser procuradas mais na
esfera material ou mais na esfera espiritual.
Esta questão, porém, está na realidade, mal
formulada: não havia naquela época nenhum
“ou...ou”; havia somente uma esfera
intermediária entre a matéria e o espírito: ou
seja, um reino psíquico de corpos sutis, do
qual faziam parte tanto os fenômenos
espirituais quanto os materiais.
C. G. Jung – Vol. XIII, Psicologia e Alquimia

A fim de evitar uma outra projeção ingênua de conteúdos
anímicos sobre fenômenos externos, mas sem negar a
eficácia e o significado destes conteúdos, Jung criou o
conceito de Ics Coletivo, possibilitando à psicologia
empírica pesquisar com mais precisão esse reino
intermediário de uma realidade una composta de interior
e exterior. Ao mesmo tempo destrói-se a ilusão das
Ciências naturais positivistas, de que poderíamos saber
tudo sobre a matéria, como também a ilusão daqueles
psicólogos que imaginam que a psique seria somente
aquilo que se tornou conteúdo da nossa cs subjetiva. O
conceito de Ics coletivo, ao contrário, reelabora esse
“reino intermediário de corpos sutis’, sem querer afirmar,
contudo, nada de definitivo sobre a sua substância.
M. L. Von Franz – Reflexos da Alma

JUNG – VL VII/2 – O EU E O ICS
A contínua conscientização das fantasias (sem o que,
permaneceriam inconscientes), com a participação ativa
nos acontecimentos que se desenrolam no plano
fantástico, tem várias consequências. Em primeiro lugar,
há uma ampliação da consciência, pois inúmeros
conteúdos inconscientes são trazidos à consciência. Em
segundo lugar, há uma diminuição gradual da influência
dominante do inconsciente; em terceiro lugar, verifica-se
uma transformação da personalidade.
A conscientização e vivência das fantasias determinam a
assimilação das funções inferiores e inconscientes à
consciência, causando efeitos profundos sobre a atitude
consciente.
Dei o nome de função transcendente a esta mudança
obtida através do confronto com o inconsciente.

Se representarmos a cs, com seu ego central,
em oposição ao ics, acrescentando a essa
representação o processo de assimilação do
ics, podemos imaginar tal assimilação como
uma espécie de aproximação entre cs e ics. O
centro da personalidade total não coincidirá
mais com o eu, mas sim com um ponto situado
entre o cs e o ics. Este será o ponto de um
novo equilíbrio, o centro da personalidade total,
espécie de centro virtual que garante uma
base nova e mais sólida para a personalidade

A primeira união começa quando o ego descobre a
realidade do ics e faz um esforço para prestar
atenção nela. Captando as mensagens dos sonhos
e da imaginação ativa, o ego começa a
experimentar o poder da F.T. e, a partir do resultado
da união dos opostos, começa a forjar um novo
centro, o si-mesmo manifestado

GERHARD DORN – A CONIUNCTIO
PRIMEIRO ESTÁGIO

No estágio da segunda coniunctio, o si-mesmo
progride a tal ponto que assume uma vida e
uma realidade próprias dentro da psique. Ao
mesmo tempo, o ego passa por uma profunda
transformação e compreende-se como parte do
si-mesmo manifestado. A união entre o ego e o
si-mesmo forma uma aliança indissolúvel

SEGUNDO ESTÁGIO DA CONIUNCTIO

O si-mesmo que foi formado une-se a um nível de
realidade que o transcende, ao mundo divino que
Dorn chamou de unus mundus. Ele refere-se ao
mundo que existia antes da separação entre
espírito e matéria. O terceiro nível prenuncia a
união entre o si-mesmo individual e o mundo
transcendente psicóide.

TERCEIRO ESTÁGIO DA CONIUNCTIO

