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A RAZÃO DO SOFRIMENTO 
Ana Cristina Capri Bueno 

"Ouvi, céus! Escuta terra, porque o Senhor fala: 

Filhos eu criei e os fiz crescer, mas eles se 

rebelaram contra mim. " 

Isaías I, 2. 

o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, encerra dentro de 
si todos os reinos: o mineral, o vegetal e o animal; é composto pelos quatro 
elementos: terra, ar, água e fogo; possui o pensamento englobante de Deus, 
ou seja, idéia e força do Universo. 

Segundo o Dicionário de Símbolos de Jean Chevalier(2) o homem 
simboliza o nó das relações cósmicas, portanto, cada vez que há um 
nascimento humano, há o nascimento deum novo mundo. Mas o ser humano 
reluta em assumir a sua universalidade, optando por adotar comodamente 
seu polo material, dificultando sua evolução no caminho em busca da verdade, 
criando dentro de si um conflito desarmonioso que, cada vez mais, o afasta 
do ponto de equihbrio no qual ele é capaz de manifestar plenamente a semente 
divina que foi plantada no seu âmago e, então, começa a sofrer. 

A cada sofrimento de sua existência, o homem, ao invés de analisar o 
sentido profundo da dor e tentar compreender o seu significado, revolta-se 
e, invocando o seu senso de justiça, discute o merecer ou não do seu 
padecimento, construindo para si um estado de estagnação que impede a 
germinação da sua semente e no qual não consegue cumprir a ordem de 
Cristo: 

"Em verdade, em verdade, te digo: quem não nascer do alto, não 
poderá ver o Reino de Deus ... " 
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"Em verdade, em verdade, te digo: quem não nascer da água e do 
Espirito Santo, não pode entrar no Reino de Deus ... " 

O vento sopra onde quer e lhe ouves a voz, mas não sabes de onde 
vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito 
Santo". (João, III, 3, 5, 8). 

Demonstremos isto de forma prática, ou seja, como e porque o ser 
humano manifesta esta revolta contra a sua incompreensão a ruvel fisico, para 
tentarmos alcançar a razão do seu sofrimento.· 

Realizamos uma pesquisa em um hospital de rede pública do município 
de São Paulo, com os casos atendidos no serviço de Clínica Médica, no 
Pronto Socorro, no período de Janeiro a Junho de 1995, durante todas as 
quartas-feiras; e obtivemos, de um total de 5536 casos, o seguinte resultado 
(figura 1): 
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figura 1 

Obs. OutroS: 7,81%, é a somatória de todos os outros processos 
patológicos não citados acima, por exemplo: anemias, eplepsia, etc. 
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Como podemos ver, fomos conduzidos a um traçado linear, em ordem 
decrescente, das manifestações patológicas mais encontradas nesta 
amostragem, deparando-nos com uma estatística cientificamente estática. 
Trabalhemos, então, com estes dados de uma forma diferente, dando-lhes 
um pouco mais de movimento (figura 2). 

(figura 2) 

Quando dispomos nossos dados desta maneira, notamos que há uma 
predominância, no corpo humano, de órgãos e funções que são mais afetados, 
quando as emoções são indevidamente compreendidas e os desejos pessoais 
não conseguem ser realizados, manifestando assim, no plano fisico, as 
indignações, fiustações e raivas não transmutadas. Mas ainda não é o suficiente 
para darmos o movimento necessário à interpretação de sua simbologia. 

Chegamos então no ponto adequado para recordarmos como trabalha 
este sofisticado instrumento da manifestação divina (ou como manifestação 
dos conteúdos inconscientes ainda não integrados), nosso corpo material. 
Para isso faremos uma breve síntese sobre o seu funcionamento, não 
esquecendo, porém, que o que se passa no plano fisico é repercussão do 
plano psíquico, e neste, do plano espiritual, pois como disse Sócrates: 
"Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o Universo e os deuses". 

Iniciemos esta jornada fazendo um caminho centrípeto de nossas 

88 

HERMES 

estruturas mais externas até nosso interior. 

A pele, nosso maior órgio de proteçio contra as intempéries 
ambientais, também pode provocar isolamento, mantend<rnos imersos em 
nossas trevas (sombra), como cita Annick de Souzenelle em "O Simbolismo 
do Corpo Humano: "(3) "O homem, inserido existencialmente no mtmdo 
animal, revestido de sua pele, privado da consciência de seu pálo "luz", 
apenas existe e caminha para a morte. Aberto a essa consciência, 
caminhando rumo a esse pólo, rumo a conquista da túnica de luz, ele 
entra em seu ser e caminha para a vida". 

Continuemos nossa. jornada Abaixo da pele encontramos os músaJlos, 
a "carne" na qual o Espírito se realiza, os quais dão sustentação aos ossos e 
articulações, estruturas de maior solidez do organismo, que tanto podem nos 
proporcionar a mobilidade como, por meio da rigidez, a paralisia. O esqueleto 
apresenta uma simetria relativa, que é mantida em equilibrio pela coluna 
vertebral, dando-nos a condiçio da verticalidade, permitindo que andemos 
com nossos próprios pés e realizemos nossa vida material através de nossas 
mãos. 

Lembremos ainda que é no cerne dos ossos, na medula óssea, que as 
células vermellias do sangue são geradas, para quando amadurecidas serem 
capazes de conduzir a força vital a todo organismo. 

Mas para que todas estas estruturas realizem adequadamente as suas 
funções precisam ser nutridas, e para isso o aparellio digestivo é acionado. 

Os alimentos ingeridos chegam ao estômago, fomo da digestão, onde 
são fragmentados em partículas menores, que terão condições de 
posteriormente, ao término do processo digestivo no intestino delgado, serem 
absorvidas, deixando desta forma o sangue negativamente polarizado. Tudo 
o que deixa de ser útil é eliminado, após a absorção da água no intestino 
grosso, sob a forma de matéria fecal. 

Não encontramos aqui a siIrilitude com os estímulos externos? TanDém 
os alimentos psíquicos devem ser digeridos e fragmentados, aquilo que nos 
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nutre ser absorvido e o que perde a utilidade ser eliminado. 

Possuímos ainda dois órgãos auxiliares à digestão e que também atuam 
no metabolismo dos açúcares, nossa fonte de energia fisica: o pâncreas e o 
figado. 

O pâncreas secreta um suco indispensável à digestão e fabrica a insulina, 
hormônio fundamental ao metabolismo dos açúcares, que ainda não alcançaram 
o figado. Ora, nossos desejos e emoções, nossa força mental, são energias 
para o eu interior, portanto é no pâncreas que operam estas forças quando 
ainda não são realizadas; por sua vez, o figado, que também secreta uma 
substância auxiliar à digestão, que recebe os açúcares metabolizados, os 
armazena e, com o devido discernímento, os libera para a corrente sanguínea 
quando necessário. Ou seja, é no figado psíquico que atuam nossas fontes 
energéticas já realizadas. 

Agora já possuímos um fluido vital carregado de nutrientes, mas que 
ainda não foi devidamente filtrado e purificado; entram em ação, neste 
momento, os rins, que por meio da filtração conduzem o equilíbrio do sal e 
purificam, através da água, o nosso sangue, eliminando as impurezas pela 
unna. 

"Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se estragar, com que se 
salgará? Já não servirá para nada a não ser jogado fora e pisado pelos 
homens. Vós sois a luz do mundo. Não é possível esconder uma cidade 
situada no cimo de um monte; ... " 

É assim que deve brilhar vossa luz diante dos homens, para que 
vejam as boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está no céu. " (Mateus, 
V, 13, 14, 16). 

Retornemos a Annick de Souzenelle ainda em O Simbolismo do Corpo 
Humano: "Os rins presidem a passagem da água para o sangue, 
transmutando-se para o Espírito e a passagem do sal (o sal é um dos 
símbolos da sabedoria) para o fogo, transmutando-se para a luz". 

Assim, nosso sangue já purificado pela água segue seu caminho para 
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ser purificado pelo ar em nossos pulmões, passando pelo lado direito do 
coração. No ciclo respiratório - inspiração e expiração - o ar, veículo da 
força vital, penetra no nosso sangue que, antes negativamente polarizado, 
agora se equilibra com a polaridade positiva do ar. 

O sopro divino é expirado e surge a criação que, quando inspira este 
alento, a realiza. 

Então, o sangue, agora também purificado pelo ar, retoma ao lado 
esquerdo do coração, que com seu ritmo de contração e dilatação, tal qual a 
expansão e reabsorção do Universo, irradia como o Sol este fluido carregado 
de energia, luz e consciência a todas as células do organismo, deixando-as 
aptas ao cumprimento de sua missão, a realização da vida. 

Tenhamos sempre em mente que quando falamos de uma célula, 
falamos do corpo inteiro; quando nos referimos ao homem, referimo-nos a 
toda Humanidade! 

Retomemos então à nossa pesquisa, reestruturando seus dados de 
acordo com a figura 3. 

6,73% 

41,44% 

11,26% 

13,62% 

5,27% coccigeo 

8,88% 

4,89% 

figura 3 

Agora podemos fazer uma análise mais dinâmica destes resultados, 
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encontrando, assim, a mobilidade suficiente para entender o significado do 
sofrimento humano. 

O homem ainda está em atitude defensiva, pois a pele, seu maior órgão 
protetor, é pouco afetada e praticamente na mesma proporção, seus rins são 
pouco atingidos. Estes últimos estão em correspondência com o centro 
psíquicol coccígeo, que é o centro da energia da vontade. Portanto, parece
nos que ele não a estaria exercendo para assumir sua dualidade, criando 
obstáculos para que a matéria não aceite a paixão do Espírito, impedindo 
que este se manifeste, permanecendo então na ignorância das trevas. Da 
mesma maneira, ao nível da cabeça (centros frontal e coronal) há um bloqueio 
da vontade espiritual, obstruindo nossos canais de comunicação com o 
Cósmico. 

E o homem vai seguindo seu caminho adotando, cada vez mais, atitudes 
rígidas e posturas viciosas, permanecendo em constante estado de contração 
para manter-se em pé, na ilusão de que comanda sua vida. Com isso, vai 
sofrendo dores musculares insuportáveis e deformando suas articulações, 
até que perde a mobilidade. 

Talvez isto não acontecesse se ele, privando-se da vaidade pessoal, 
soubesse digerir de forma saudável tudo aquilo que ingere, aproveitando 
adequadamente o que deve ser absorvido e eliminando o desnecessário; tendo 
discernimento para utilizar suas energias corretamente (plexo solar); 
controlando as emoções e desejos pessoais (centro cardíaco), para que saiba 
usar a força vital que lhe foi presenteada e entenda que é parte de um Ser 
Maior que ultrapassa os limites do seu próprio eu! 

Portanto, se fossemos resumir esta análise em uma única sentença, 
esta seria: falta de consciência! A maioria destes indivíduos apresenta 
manifestações fisicas ligadas aos órgãos em correspondência com o centro 
laríngeo, estruturas que formam o aparelho respiratório, estando a dificuldade 
em tomar consciência de si mesmos, reconhecer a divindade presente no seu 
interior, seja pelo impedimento da expiração divina - inspiração humana para 
realizar a Criação, seja em situações mais graves, recusando-se a devolver o 
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seu próprio alento, se auto-intoxicando, na impossibilidade da expiração 
humana, retendo-o egoisticarnente dentro de si, não cumprindo assim o dar e 
receber, retardando então o retomo ao Pai. 

Será que ainda há dúvidas sobre a razão do sofrimento? Garanto que 
sim! Tenho certeza que ainda nos voltamos ao Pai e perguntamos: por que 
me fazes sofrer? E Ele talvez nos responda: "Meu fillio, não sou Eu quem te 
filz sofrer! Mas é somente com a tua dor que te voltas para Mim, pois quantas 
vezes te dirijo Meu olliar e tu fechas os ollios; quantas vezes te dirijo a Palavra 
e finges que não escuta; quantas vezes estendo-te Minhas mãos e vais embora? 
Não percebes que te criei para que na tua face possas ver a Minha própria 
face? É através de ti que tomo consciência de mim mesmo. É em ti que 
realizo meu Amor! Mas como te recusas a compreender isto, o único caminho 
para concretizar este Amor é a dor que provocas em ti mesmo. Insistes em 
pennanecer nesta ausência de Luz! Mas a Minha Luz está dentro de ti, e 
preciso que alimentes esta centelha, deixe-a crescer e irradiar em todas as 
direções, para que juntos cumpramos a Lei do Amor e realizemos a Grande 
Obra!" 

Matemos pois, caros colegas terapeutas, este homem envelhecido pelo 
seu intelecto egoísta e deixemos crescer e desenvolver a criança divina gerada 
dentro de nós, com sua pureza e consciência invioláveis, sua confiança 
inabalável e seu Amor impessoal! Assim seremos capazes de cumprir nossa 
missão junto aos homens! 

NOTAS 

• Na ocasião em que foi escrito o trabalho, novembro de 1995, ainda 
não tinha contato com a Psicologia Analítica de Jung. Desta fonna optei por 
manter os tennos originais, não traduzindo para a linguagem junguiana. 

• Tenno ocidental para Chakra. 
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