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Concepția de bază
Religia ca expresie a inconștientului
colectiv
Jung = „cartografiere” a tărâmurilor
inconştientului colectiv
•Toți oamenii au un inconștient
structurat în raport cu o serie de
arhetipuri = ”structuri psihice comune
împărtășite”
•Inconștientul colectiv = partea cea mai
profundă și mai ”veche” a minții - Ex.
Ideea de Dumnezeu = lumină (caracterul
numinos al experienţei unei imago
Dei).

Jung și religia / inconștientul colectiv
• imaginaţia (”organul” inconştientului) devine o
totalitate de funcţii imagologice pure =
ARHETIPURILE
• Inconștientul care modelează configuraţiile cele
mai profunde ale conştiinţei, nu sunt, precum la
Freud, „imperiul alogicităţii”.
• Inconștientul = ”cosmicitate”, structurată de
„forme, imagini a priori”.
• Inconştientul colectiv organizează exerciţiul
imaginaţiei productive (în vreme ce imaginaţia
reproductivă ascultă de senzaţie)...

Imaginea lui Dumnezeu
• „Jung a ipostaziat realitatea imaginii lui Dumnezeu ca simbol
unificator şi transcendent, capabil să adune laolaltă fragmentele
psihice eterogene sau să unească opuşii polarizaţi. (…) ca atare, ea
este o imagine a totalităţii: „în calitate de valoare supremă în ierarhia
psihică, imaginea lui Dumnezeu este imediat asociabilă sau chiar
identică Sinelui” (Jung). (…) Din punct de vedere psihoterapeutic,
imaginea lui Dumnezeu funcţionează ca un fel de biserică interioară;
ca un conţinător psihic, ca un cadru de referinţă, ca un sistem de
valori şi ca un arbitru moral. Jung a identificat imaginea lui
Dumnezeu în tot ceea ce oamenii afirmă că resimt ca pe o
experienţă a lui Dumnezeu şi constituie pentru ei o valoare
personală supremă, exprimată fie conştient, fie inconştient, precum
şi în diferite motive religioase tipice care apar în istoria ideilor, în
dogme, mituri, ritualuri şi în artă” (A. Samuels, B. Shorter, F. Plaut,
Dicţionar critic al psihologiei analitice jungiene, Ed. Humanitas, 2005,
pg. 118-119).

Arhetipul Totalității / mandala
• clasa imaginilor omologabile reprezentării sanscrite a mandalei (imagini
circulare conţinând un simbol al desăvârşirii închise asupra ei însăşi).
„În aceste cazuri se vede clar cum ordinea severă a unui asemenea cerc
compensează dezordinea şi rătăcirea stării psihice, şi anume prin faptul că
se construieşte un punct central, spre care se ordonează totul sau o
ordonare concentrică a multiplului neordonat, a opusului şi a ceea ce e de
neunit. Este vorba aici evident de o încercare de autovindecare a naturii,
care provine nu dintr-o consideraţie conştientă, ci dintr-un impuls
instinctiv”( C.G.Jung, Arhetipurile…,, op. cit, p. 400).

Arhetipul Totalităţii, al imaginii divine (Gottesbild), se actualizează astfel
ca reacţie ordonatoare a Sinelui la dezorganizarea eului.

Mandala
•

„Devreme ce Sinele este arhetipul central, el subordonează toate celelalte
dominante arhetipale. El le înconjoară şi le conţine. Toate problemele de alienare,
fie ele alienare dintre ego şi figurile paterne, dintre ego şi umbra, dintre ego şi
anima sau animus sau dintre ego şi Sine. Deşi separăm aceste diferite figuri din
raţiuni descriptive, în experienţa empirică ele nu sunt normalmente separate”
(Edinger, Edward, Ego and Archetype, op.cit., pg. 38-39).
„Obiectul lor este Sinele, în opoziţie cu eul, care este doar punctul de referinţă al
conştiinţei, în timp ce sinele conţine în sine totalitatea psihicului, şi anume
conştientul şi inconştientul. De aceea nu rareori mandala prezintă o anumită
împărţire într-o jumătate luminoasă şi una întunecată. (…) Ea este în acelaşi timp o
imagine a lui Dumnezeu. (…) Faptul că asemenea imagini au, în anumite condiţii,
efecte terapeutice considerabile asupra autorilor lor este stabilit empiric şi poate fi
uşor înţeles, căci ele reprezintă încercări temerare de alăturare a unor contrarii
aparent neunificabile şi de construire de punţi între separări aparent lipsite de
speranţă. Chiar şi o încercare simplă în această direcţie pare să aibă efecte
tămăduitoare, fireşte numai atunci când apare spontan” (C.G. Jung, Arhetipuri,
op.cit., 401-402).

Mandale
Carl Jung Depth Psychology: Archetypes of the Near Death Experience: Mandalas of God

Mandale
”Golden Flower”

Mandale
“God’s eye”

Mandale
“Mandala of fire”

Arhetipuri

“Arhetipurile sunt acele forme pre-existente sau
primordiale care există din timpurile imemoriale ale
umanității”
(Michael Palmer)
•A priori
•“Inconștientul organizează ideile”
•Operează cu opera lui I. Kant– noumen (”lucrul în
sine”), fenomen (fiecăruia corespunzîndu-i un ”lucru
în sine”) și concepte

Dumnezeu ca arhetip
•Imaginile și ideile lui Dumnezeu sunt arhetipale
•Toți oamenii dobândesc idei similare despre
Dumnezeu, îngeri…
•Această idee nu are nici o legătură cu argumentele
pentru existența lui Dumnezeu.
•“Nimic pozitiv sau negativ nu a fost, astfel, afirmat
despre posibila existență a lui Dumnezeu, mai mult
decît, de exemplu, arhetipul eroului probează actuala
existență a unui erou”.

Persona
•Masca pe care trebuie să o purtăm în lume
•Acele părți ale personalității noastre pe care
considerăm că ceilalți oameni le-ar aprecia.
•Reprimă părți din noi înșine pe care noi le calificăm
ca fiind ”rele” și au un efect negativ asupra sănătății
noastre mentale.
•Persona = o foarte ”roditoare” sursă a nevrozei.

Umbra
•Părțile din caracterul nostru pe care le
reprimăm
•Acele trăsături pe care gândim că
societatea nu le va aprecia
•Nu pot ramâne reprimate
•Se revelează sinelui prin intermediul unor
idei ca Satan, Mr Hyde, Frankenstein
•”Umbra = tot ce ne rușinează /dorim să
ascundem (”demonul cu care fiecare luptă”)

Anima & Animus

Anima și Animus
•Anima = partea feminină a inconștientului masculin
•Animus = partea masculină a inconștientului feminin
•Bărbații își impun caracteristicile masculine în
propria Persona și își reprimă caracteristicile
feminine
•Noi suntem atrași de cei care au acele caracteristici
feminine/masculine pe care ni le reprimăm.
•Imaginile animei – Fecioara Maria, zeițele.
•Imaginile animusului – eroul, înțeleptul.

Sinele
•Partea identitară cea mai importantă a ființei
umane
•Caută integrarea
•Ghidează în viață
•Caută împlinirea prin religie și artă
•Sinele = (”Dumnezeul lăuntric”) ‘God within’ –
partea mistică a ființei umane (”sufletul”)
•Își este sieși revelat prin intermediul viselor și
viziunilor = figuri ale puterii (regii), entități
supranaturale (”Dumnezei”), personalități religioase
remarcabile (Iisus), simboluri religioase (Mandala)

Integrarea/individuația
•Toate ființele umane parcurg acest proces pentru a deveni
indivizi unici, autonomi și creatori.
•Individuația poate fi inhibată de părinți, educatori etc
•Conștientul și inconștientul se întrepătrund ”natural”
•Două etape ale vieții:
•Până la 35/40 – Elaborarea personei și reprimarea
părților de personalitate ”problematice”
•35/40+ - acceptarea de sine și explorarea unor întrebări
filosofice și existențiale

Este integrarea un proces religios?
•Jung – arhetipul sinelui și arhetipul lui Dumnezeu nu sunt
limpede disjuncte.
•Deopotrivă ”Dumnezeu” și ”Sinele” aparțin noumen-ului
– imposibil de înțeles/descris
•Sinele și Dumnezeu nu sunt la fel – Sinele nu îl poate
înlocui pe Dumnezeu
•Simbolurile Sinelui și cele ale lui Dumnezeu sunt
simboluri ale unității (asemenea Mandalei).
•Individuația se referă la integralitate/totalitate = scopuri
ale religiei.

Cum provoacă ideile lui Jung credința religioasă?
•Religia este importantă – deblochează inconștientul
colectiv = are un rol terapeutic pentru subiectul
individual.
•Religia nu este o forma identitară infantilă – ajută
subiectul uman să se maturizeze și să își integreze
propria personalitate.
•Religia construiește un sens al vieții
•Reducționism?

Gânditorii religioși l-au primit cu multă căldură:
“Jung a redescoperit religiozitatea și sacrul și a detronat
raționalismul (Raymond Hostie – teolog iezuit)
“Jung este cel care știe atât de multe despre adâncimile
sufletului uman …” (Paul Tillich – teolog)
“Studiindu-l pe Jung dobândim accesul la căile prin care omul
devine conștient de prezența lui Dumnezeu”(Charles Hanna –
psihanalist)
„Vocatus atque non vocatus, deus aderit” – „Chemat
sau nu, zeul va fi prezent”

Jung – receptare / lumea teologilor
• Dar,…
• ”Departe de a fi religios in tendinţă, sistemul lui Jung
este fundamental ireligios. Nimeni nu-şi bate capul dacă
Dumnezeu există. Jung mai puţin decat toţi. Tot ce este
necesar este să ≪ai≫ o ≪atitudine≫, pentru că aceasta
≪te ajută să trăieşti≫. Dacă Jung şi-ar fi expus sistemul
in acel Ev Mediu atat de drag lui din cauza alchimiei, el
ar fi fost cu iguranţă ars pe rug" (Edward Glover - Freud or
Jung, 1950.) = Jung = ”un patriarh al ereticilor”.
• Victor White - "bunăvoinţa" lui Jung reprezintă o mult mai
serioasă şi radicală sfidare la adresa religiei decat a fost
vreodată ostilitatea făţişă a lui Freud.

•Impas ontologic total – alianța cu idealismul subiectiv
(Berkeley)
•Nu vom putea niciodată să știm dacă Dumnezeu există
sau nu. Oricum, Jung acceptă idei științifice fără evidențe
empirice.
•Geza Roheim (1940) – teoria arhetipurilor nu este
necesară – oamenii au aceleași idei pentru că trăiesc
aceleași experiențe.
•Este Dumnezeu un arhetip? Dacă da, de ce există ateiști?
•Este individuația (doar?) un proces religios? Pentru
creștini, Hristos este mai mult decât un simbol al
integralității care ”echilibrează” procesele mentale = El
este fiul lui Dumnezeu.

Religia este o iluzie care afectează maturizarea
umană. Nu există nici o ”dovadă”, deci religia
trebuie respinsă. Ideea lui Freud privitoare la
”actul teribil” indică faptul că religia este doar o
simplă reacție la o memorie vinovată.
Perspectiva
lui Freud / R

Freud nu furnizează nici o dovadă împotriva religiei
Freud = ”sexualizează” religia – legătura dintre
nevroză și refulare sexuală = Jung pare că o
revalorizează.
Jung – nu este menirea psihologiei să dezbată
existența/inexistența lui Dumnezeu = nu poate fi
probată sau respinsă.

Pentru Jung, religia
este o parte a
naturii umane care
poate fi studiată ca
oricare alta.
Perspectiva
lui Jung / R

Dumnezeu poate exista (ori
poate nu exista) – chiar
dacă Dumnezeu este un
arhetip (Dumnezeu e doar
o realitate psihică)

Jung nu dorește să își
asume veridicitatea
religiei / este
interesat doar de
efectele pe care le
produce asupra
persoanei individuale

Religia poate avea
efecte pozitive
asupra sănătății
mentale, dar
aceasta nu
înseamnă că
Dumnezeu există
sau nu.

Efecte pozitive

Efecte negative

Religia poate să constituie un
suport pentru oameni în ”vremuri
grele”, când aceștia sunt mult mai
expuși la probleme de sănătate
mentală.
Jung – religia ajută procesele
identitare integrative, care susțin
starea de sănătate mentală.
Religia furnizează un sens al
apartenenței (congregațiile,
comunitățile religioase…)

Freud – efecte negative – vinovăția
conduce la comportamente
asociate nevrozelor obsesionale.

Freud – religia împiedică
maturizarea identitară.

