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It was the best of times, it was the worst of times,
it was the age of wisdom, it was the age of foolishness,

it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity,
it was the season of Light, it was the season of Darkness.

Charles Dickens, A Tale of Two Cities

“May you live in interesting times,” goes the ancient Chinese 
proverb and curse. Dickens’ impressions of Paris and London dur-
ing the turbulent revolutionary 1790’s have a strong resonance 
with our own age. Today, dualities swirl through modern life with 
such rapidity that we are challenged to maintain centeredness 
amidst intense and uncertain circumstances. 
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Undeniably, we live in fateful times with powerful forces let loose into the 
light of day. Beyond the usual specter of war, disease and famine, we now have a 
host of threats looming over us: terrorist plots, climate change, lethal weaponry, 
rogue nations, economic collapse, pan-epidemics, environmental degradation. 
Fear and anxiety have become uninvited daily companions, while peace of mind 
is easily disrupted by these thoughts and events that are in our face, hard to 
ignore. Is the world careening out of control, we wonder, or just having a ner-
vous breakdown? No one can really tell. What is undeniable today is this visceral 
reality: the passions of tens of thousands of years of human endeavor and the 
force of millions of years of evolution and development are converging upon us. 
We are in the prow of the human ship of history, in turbulent water, carrying the 
hopes and aspirations of untold generations of human ancestors. 

Most of us seem unprepared to deal with the complexities of this new emer-
gent order. The individual today does not have enough internal complexity to 
deal with the complex challenges of our times. The personal necessity is to gath-
er skills, to develop a soulful capability to meet the world creatively, to rise up 
with all your capacities to the moral effort required to serve one’s higher prin-
ciples. The Chinese Book of Changes, the I Ching speaks of dangerous times such 
as these in it’s passages describing Hexagram 5, Hsü= “Waiting.” This Hexagram 
advises one to be patience and to fi nd the courage to see the truth:

One is faced with a danger that has to be overcome. Weakness and impa-
tience can do nothing… 
It is only when we have the courage to face things exactly as they are, with-
out any sort of self-deception or illusion, that a light will develop out of 
events, by which the path to success may be recognized.”

(I Ching, Bollingen edition, p. 25)

LOOKING WITHIN
All things come full cycle. “If you go far enough East it becomes West.” In 

the course of time, the things of the phenomenal world migrate to their op-
posite. Solutions eventually become problems, good can quickly turn to evil, 
nothing can exist without its opposite. Collectively, we seem to be living through 
a turning time, an era running contrariwise; this may explain why so many are 
resorting to fundamentalist notions and to fantasies of end times, of Armaged-
don. When change is too rapid, our reptilian brains click in and want to slow 
things down, to revert to what is believed to have worked in the past. But the 
genie of human self-destructiveness has been let out of the bottle, a rough beast 
slouches toward Bethlehem. And what is the new myth emerging for human be-
ings? What meaning is arising from our collective tumult?

As our fractured world lurches forward into unknown territory we each are 
caught in a dilemma: how are we to act in what appears to be a traumatized 
world? Can we make a difference? We may feel powerless to contribute anything 
signifi cantly to alter the course of historical events. What factors will determine 
whether these are the times of Armageddon or the dawn of a new collective En-
lightenment? British psychologist Anthony Stevens believes that we must begin 
by increasing our understanding of the Shadow:

At this very moment in the history of humankind, evolution has put us on the 
spot. There is an urgent biological imperative to make the Shadow conscious. The 
moral burden of this immense task is greater than any previous generation could 
have even conceived: the destiny of the planet and our entire solar system. Only 
by coming to terms with our nature–and the nature of the Shadow–can we hope 
to avert total catastrophe. (Archetype, A Natural History of the Self, p. 214)
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We have all come to life during unparalleled interesting times as part of the 
largest generations in human history. All of us alive today are moving through 
some of the most monumental changes humans have ever experienced. Surely 
previous generations have felt their times to be special, believed that theirs was 
the most unusual time ever, but today’s circumstance is unprecedented. Just 
for starters: the earth is more crowded than it has ever been, with almost three 
times the human population at the end of World War II. Then there is the ex-
ponential growth in the knowledge base and in the consumption of resources. 
In addition, more than half of the earth’s 6.8 billion people are now wired to 
the information stream and can instantly connect to one another, a portentous 
development in the human story. This vast technological nervous system, soon 
to become a global brain when it evolves fully, has generated a global sense of 
humanity. For the very fi rst time, really, the whole world is watching. Yet we are 
not nearly prepared to optimize this startling and brilliant possibility. 

Meanwhile, as individuals, we are being inundated relentlessly with informa-
tion without the benefi t of reliable guidance from either religion, science or 
government. Nor are we necessarily equipped with the inner wisdom to make 
sense of things as they are. In Western culture today, we think we know far more 
than our ancient ancestors did, but we confuse information with knowing. We 
now seem at risk for what novelist Ted Mooney once fi ctionalized as information 
disease, a disabling anxiety condition breaking out in epidemic proportions the 
result of information overload. (Mooney, Easy Travel to Other Planets) 

Our age is an era when time itself seems to be accelerating. Native American 
Twylah Nitch, an esteemed elder and wisdom keeper of the Seneca nation, once 
said that according to her tradition time is going faster and is compressing. 
“Where there used to be twelve hours,” Nitch claimed, “there are now thirteen.” 
Even if far-fetched, this seems intuitively true. Time is moving faster. Science, 
technology, and human knowledge are expanding at exponential rates, changing 
our world faster than most human beings can mentally manage. According to 
futurist Ray Kurzweil we are hurtling towards a technological “singularity:” an 
intelligence explosion of extremely rapid progress, caused in part by the ability 
of machines to improve themselves using artifi cial intelligence. Kurzweil, the in-
ventor who foresaw the explosive growth in worldwide Internet use that began 
in the 1990s, predicts that paradigm shifts will become increasingly common, 
leading to “technological change so rapid and profound it represents a rupture 
in the fabric of human history.” The myth of what it means to be human is in 
serious revision.

FATEFUL TIMES

 The great ship, The ship of the world
Long time sailing

Mariners, mariners 
Gather your skills.
Robin Williamson

Are these the propitious end times that so many long for? Jean Houston, the 
spiritual teacher and international activist, agrees that these times are unlike any 
other time in human history but believes we need to be asking different ques-
tions; not what catastrophe awaits humanity, but rather what is the alternative 
story or myth that is emerging today. “The world is ripe for healing,” Houston 
says. “Not redemptive healing but creative healing forward. This is jump time, the 
most interesting time in human history. . . there is a quickening.”
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ford, the Jungian analyst and minister. “The qualities of the Shadow could have 
become a part of the structure of the ego. You might say the Shadow is like the 
ego’s brother or sister, and not necessarily a sinister fi gure.”

The Shadow comprises all the qualities that we have denied as parts of 
ourselves in the service of making a healthy ego adaptation. Though primarily 
containing our inferiorities, the Shadow can often include our true talents, our 
passion and vitality. Within our Shadow self are all the parts we have rejected 
out of shame, out of fear, out of ignorance or for lack of love – not only nega-
tive qualities. Shadow contains all those aspects we believe are unacceptable to 
our family, friends and most importantly, to ourselves. Poet Robert Bly calls the 
Shadow the “long bag we drag behind us.” “We spend our life until we’re twenty 
deciding what parts of ourselves to put in the bag,” says Bly, “and we spend the 
rest of our lives trying to get them out again.”

We know the Shadow by many names: the hidden self, the alter-ego, the 
lower self, the other, the double, the dark twin, the disowned self, the repressed 
self, the id, etc. We speak of “meeting our demons,” “wrestling with the devil,” 
“the devil made me do it,” “a dark night of the soul.” The Shadow appears in 
the classic human stories and in dreams as the devil, as dwarfs, as animals, as 
enemies and dark fi gures. But it is the human form that is the most compel-
ling: the Shadow is Grendl to his Beowulf, Macbeth to the more noble Hamlet, 
Mephistopheles in dialogue with Faust, Darth Vader (the dark father) struggling 
with Luke Skywalker, his hero-ego son. 

Realization of the Shadow is what Jung called in German the Gesellenstück, 
the journeyman’s apprentice-work, a task of building a foundation for greater 
awareness. Shadow work is a preparation for the inner synthesis of opposites – 
accomplishing the alchemical mystical marriage or fi nding the Buddhist Middle 
Way – ultimately enabling us to embody an expanded, non-dualistic awareness.

The Jungian writer Robert Johnson says we divide the self into an ego and a 
Shadow because our culture insists that we behave in a particular manner. “This 
is our legacy from having eaten of the fruit of the tree of knowledge in the 
Garden of Eden,” says Johnson. “Culture takes away the simple human in us, but 
gives us more complex and sophisticated power. The civilizing process, which is 
the brightest achievement of humankind, consists of culling out those charac-
teristics that are dangerous to the smooth functioning of our ideals. Anyone who 
does not go through this process remains a ‘primitive’ and can have no place in 
a cultivated society.”

SHADOW IN THE WORLD
Groups and cultures have ideals as well, and these in turn produce Shadow, 

the dark side of the collective ideal. Just as the personal Shadow works within 
the individual personality by compensating destructively against ego-ideals, so 
too does the collective Shadow seek to demolish collective ideals. Movements 
and governments are subject to the contagion of mental epidemics of immense 
proportions, all in the name of a good cause, which turn out to be human evil 
made manifest. 

As individuals and as members of a specifi c culture, we are continually and 
viscerally selecting and editing experience, creating an ego-based ideal of self 
and world. But everything with substance casts a Shadow; each of us, through 
the light of our own ego-awareness, generates Shadow. Ego and alter-ego, na-
tional pride and national disgrace, humanitarian good and human evil, power 
and love: One is but the Shadow of the other.

Historically, the task of dealing with personal and collective Shadow has been 
the province of the world’s great religions, which once provided the moral and 
spiritual support for the care of souls. With the decline in the effectiveness of 
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SHADOW, THE HIDDEN SELF

One does not become enlightened
by imagining fi gures of light,

but by making the darkness conscious.
C.G. Jung

C.G. Jung was among the fi rst modern thinkers to devise a practical way of 
talking about the pressing moral concerns of Western civilization. Jung invented 
language to help us name the invisible forces in the human psyche, giving us 
words to name the fi gures in our own garden. He originated the Shadow concept 
and fi rst used the term, anticipating the problem for the individual. “Does the in-
dividual know,” Jung asked, “that he or she is the makeweight that tips the scales?” 

Jung described the larger spiritual context for languaging the Shadow in his 
1937 book, Psychology and Religion: 

I am not addressing myself to the happy possessors of faith, but to those 
many people for whom the light has gone out, the mystery has faded, and God 
is dead. For most of them there is no going back, and one does not know either 
whether going back is the better way. 

To gain an understanding of religious matters, probably all that is left us to-
day is the psychological approach. That is why I take these thought-forms that 
have become historically-fi xed, try to melt them down again and pour them into 
moulds of immediate experience.

As it turns out, Jung also had the prescience to see psychology’s future some-
where beyond psychotherapy, providing an important crossover source of spiri-
tual meaning in the lives of individuals. His understanding has been adopted 
widely by professionals and lay persons alike. It is now widely understood that 
‘meaning’ is the essential dimension to be addressed in the care of souls and that 
treatments ultimately fail when this truth is ignored.

C.G. Jung coined the term Shadow to describe the personifi cation of the 
unconscious part of the personality, the dualistic counterpoint to our conscious 
identities, an alter-ego that contains integral parts of our being that we have 
yet to incorporate into our sense of self and identity. The Shadow is simply the 
person you have no wish to be – all those pieces that you haven’t found a place 
for in your self-image. A person’s true gifts and talents can often be caught in 
the Shadow as well. 

Jung found that there are two kinds of Shadow: one is compensatory and 
varies from person to person, depending on the person we choose to be; who 
we choose not to be creates a Shadow double. This Shadow is made up of the 
possibilities in life that we reject because of certain choices we have made. “For 
some people sex and money are looming shadows,” says writer Thomas Moore, 
“while for others they are simply part of life. Moral purity and responsible living 
can be Shadow aspects to some.” (Care of the Soul, pg 16)

Jung also believed there is an absolute Shadow, not dependent on our life 
choices and habits. “There is an evil in the world and in the human heart,” says 
Moore. “If we don’t recognize this we have a naïve attitude that can get us into 
trouble.” The soul needs to come to terms with both kinds of Shadow, losing 
some of its naïve innocence in the process.

The Shadow begins to take form very early in our lives, starting with the fi rst 
emancipation of an “I” from the great sea of unconsciousness. Shadow is that 
portion of own thoughts, feelings and experiences that our mind represses in 
favor of an idealized self, an ego-ideal. What doesn’t fi t the reinforced ideal of 
the developing ego becomes Shadow. However, this rejected part doesn’t just go 
away. Instead, it hides in the unconscious part of our personality as a Shadow 
subpersonality. “The Shadow is always an aspect of the ego itself,” says John San-
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ening of consciousness, an ongoing inclusion of what was rejected. There seems 
to be no more empowering choice than to meet and absorb our own Shadow 
side. Mahatma Gandhi, who advocated inner transformation as the key to social 
change, reminded us that “the only devils in the world are those running around 
in our own hearts. That is where the battle should be fought.” 
 To honor the truth and reality of the Shadow, according to Jungian analyst Ma-
rie-Louise von Franz, “we must go beyond benevolent preaching, which changes 
nothing. The only place to contact and confront the Shadow and the problem 
of evil, body to body, to put the hand on it and deal with it, is with yourself,” 
says von Franz. “There you have the hope to change something. The hope to 
change the world is a childish illusion. We must take back the opposites within 
ourselves.” 

Confronting, embracing, owning, accepting and integrating our own Shadow 
parts has redemptive value. We cannot become fully-realized human beings if 
important elements of our being are denied. The essential notion of the Shadow 
is of crucial value for us just now, both personally and for the greater good. “The 
evil of our time,” said spiritual teacher Krishnamurti, “is the loss of conscious-
ness about evil.” In the face of an escalating sense of powerlessness and fear, 
Shadow work offers a practical basis for hope and renewal in the face of gloomy 
realities.

COMPASSION 

To confront a person
with his own Shadow

 Is to show him his own light.
C.G. Jung

Shadow work is a tool of consciousness, a resource for the job of living with 
the complexities of our world. For Jung, Shadow realization is what he called “an 
eminently practical problem” which he said “should not be twisted into an intel-
lectual activity, for it has far more the meaning of a suffering and a passion that 
implicate the whole person.” 

Spiritual practice and traditions offer us some guidance here. Buddhist prac-
tice, for instance, says that we must not get rid of our demons for they are the 
very substance of enlightenment. We must learn to transform our demons by 
accepting them as our own. Acceptance facilitates transformation. The Middle 
Way of Buddhism is a cultivated awareness that is capable of seeing both sides 
of duality, enabling us to choose a middle path through the 10,000 things of the 
world. His Holiness, the Dalai Lama, a living emanation of Buddha nature, speaks 
like a Shadow warrior of his practice toward his political adversaries: “Every 
night in my Buddhist practice I give and take. I take in Chinese suspicions. I give 
back trust and compassion. I take their negative feeling and give them positive 
feeling. I do that every day.” (Time, 8/2008)

Shadow work is not a downward spiral of neurotic self-involvement, nor is 
it a spiritual by-pass of the diffi culties of the world. Integrating the Shadow 
enables you to have compassion for your own and for others’ human imperfec-
tions. When we can identify and open our heart to the unacceptable within us, 
we also fi nd our capacity for compassion for the unfi nished creature in others; 
in so doing, we support Shadow acceptance in others. Compassion is the high 
form of Shadow work. 

Shadow awareness is grounded in the idea ‘as above, so below’ – if you con-
nect to your inner hidden self, recognize and embrace your Shadow, then you 
can connect to others with acceptance, kindness, altruism and generosity. The 
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religion and community to maintain a viable spiritual container, the moral effort 
of Shadow integration has become increasingly an individual responsibility. And 
here is the challenge. To achieve a sense of psychological stability and personal 
meaning, we each have the task of containing and balancing the tension of the 
opposites within ourselves. In order to perceive clearly we each must fi nd a way 
to be free of the illusions of mind and the world condition, to see through the 
world and fi nd a personal basis of meaning.

But we must fi rst meet our demons in our own backyards. When we feel 
powerless, demoralized, or fearful about events in the world, the best means for 
resolution is to look within. It is an inside job. Refl ection, meditation, alone time, 
contemplation and exercise–all make excellent entrées to your inner world. A 
great danger for the individual today is the decline in our capacity for refl ec-
tion, the indispensable skillful means for these times. In fact, to develop and 
utilize these refl ective skills to become conscious of our inner complexity is the 
essential inner task of the adult life cycle, especially to integrate the hidden or 
disowned parts of ourselves in order to further self-realization. This is not merely 
a narcissistic ego ploy. For both the individual and for the greater good, aware-
ness is of paramount value just now in our global culture. “The human being who 
starts by withdrawing his own Shadow from his neighbor,” said C.G. Jung, the 
eminent Swiss psychologist, “is doing work of immense, immediate, political and 
social importance.”

Sacred traditions everywhere remind us that the separateness of all things is 
an illusion. We are all connected to the living pulse on this earth. “All my rela-
tions” are the inclusive words Native Americans use in their prayers. Intercon-
nectedness is our nature; it is not illusory. Within our own sphere of infl uence, 
conscious human effort arising from our personal refl ection and conviction re-
ally does matter. Refl ection can affect the entire human sphere. “Never doubt,” 
said the anthropologist Margaret Mead, “that a small group of thoughtful, com-
mitted citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.” 

BEYOND BENEVOLENT PREACHING

If each of us sweeps 
in front of our own steps,

 the whole world would be clean.
Johann Wolfgang von Goethe

Shadow is a great mystery. We all need to acknowledge and respect its power, 
its absolute depth. Human life is graced by Shadow only to the extent that we 
embrace it fully intact. “Being human, especially being a self-aware human en-
tails facing bitter truths about existence,” counsels medical psychotherapist Irvin 
Yalom. “The price one pays for self-awareness is to see the dark side – not so 
much to dwell there, but to penetrate, to somehow get through and actually af-
fi rm your destiny.” For some, this will be a descent to the underworld, for others 
it is a midlife crisis or correction. But inevitably we each must deal with the dark-
ness in ourselves or there are potentially disastrous consequences. “That which 
we do not bring to consciousness,” warned Jung, “appears in our lives as fate.”

The goal of Shadow-work, to integrate the dark side, cannot be accomplished 
with a simple method or trick of the mind. Rather, it is a complex, ongoing ef-
fort that calls for great commitment, vigilance, and the loving support of others 
who are traveling a similar road. Owning your Shadow does not mean gaining 
enlightenment by banishing the dark, as some Eastern traditions teach. Nor does 
it mean gaining endarkenment by embracing the dark, as some practitioners of 
black magic preach. Instead, owning the Shadow involves a deepening and wid-
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A Hora do
Salto da Sombra

Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos, 
Foi a era da sabedoria, era foi a era da ignorância, 

Foi a época da fé, foi a época da incredulidade, 
Foi a estação da Luz, foi a estação das Trevas 

Charles Dickens, Um conto de duas cidades

“Que você possa viver em tempos interessantes”, diz uma antiga mal-
dição ou provérbio chinês. As impressões de Dickens sobre Paris e Londres 
durante os turbulentos e revolucionários anos de 1790 possuem forte res-
sonância com nossa própria era. Hoje em dia, dualidades turbilhonam a vida 
moderna com tanta rapidez, que somos desafi ados a nos manter centrados 
em meio a circunstâncias incertas e intensas. 

Todos nós nascemos em tempos interessantes sem precedentes, como 
parte da maior geração da história humana. Todos os que vivem hoje atra-
vessam algumas das maiores mudanças que humanos jamais experimen-
taram. Certamente as gerações anteriores achavam que sua época fosse 
especial, acreditavam que seu tempo fosse o mais incomum de todos, mas 
as circunstâncias atuais são sem precedentes.

Tradução de Leda Maria Perillo Seixas <ledapseixas@uol.com.br>
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penetrating experience of the interdependence of all beings is a byproduct of 
this practice, making visible the invisible thread of our interconnectedness. 

“The greatest obstacle to achieving the altruistic self,” say the Tibetans, “lies in 
making judgments of insignifi cant faults in others and saying them as if they were 
important.” Shadow work enables us to own our projections and release judgments 
of others. Eventually we are able to recognize them, watch them arise and watch 
them disappear, and thus free ourselves to participate unfettered in the world. 

There are enlightening gifts from both the light and dark sides of Shadow 
awareness. In addition to discovering a source of personal power and actually 
affi rming your destiny, you may experience: 

• an increase of energy, both physical energy and psychic energy, liberated 
from defensive armor and from the elaborate efforts of pretending to be who 
we are not.
• greater psychological integration, by fulfi lling your needs for individual 
identity, meaning, and self-realization through embracing your hidden self
• improved relationships and a sense of otherness, with an enlarged capacity 
for heartfelt intimacy 
• real spirituality: arising from a deeper source, free of self-deception

The necessity for Shadow work is truly at hand. Wake up and look around 
you. It is Shadow jump time. Here are straightforward and essential means for 
navigating your unique transformative path through the world. The world hangs 
in balance, waiting for each of us to stand tall in our bigger story, beautiful and 
brave, to tip the scales.

EPILOGUE

Shadow and Light Source Both

How does a part of the world leave the world?
How does wetness leave water?
Don’t try to put out a fi re by throwing on more fi re! 
Don’t wash a wound with blood.
No matter how fast you run, your Shadow will keep up.
Sometimes it’s in front!
Only full overhead sun diminishes your Shadow.
But that Shadow has been serving you.
What hurts you, blesses you.
Darkness is your candle.
Your boundaries are your quest.
I could explain this, but it will break the
glass cover on your heart, and there’s no
fi xing that.
You must have the Shadow and light
Source both. 
Listen, and lay your head under
the tree of awe. When from that tree
feathers and wings sprout on you, 
be quieter than a dove.
Don’t open your mouth for even a coo.

Rumi, (15th century, translation by Coleman Barks)
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Vivemos inegavelmente em tempos desastrosos com forças poderosas soltas 
na luz do dia. Além do costumeiro espectro da guerra, doenças e fome, temos 
agora uma legião de ameaças pairando sobre nós: tramas terroristas, mudan-
ças climáticas, armas letais, nações sem princípios, colapsos econômicos, pan-
epidemias, degradação ambiental. Medo e ansiedade se tornaram companheiros 
diários não indesejados, enquanto a tranquilidade de nossa mente é facilmente 
perturbada por estes pensamentos e eventos que estão diante de nós, difíceis de 
ignorar. Estará o mundo fora de controle, perguntamos, ou apenas tendo uma 
crise nervosa? Ninguém pode realmente responder. O que é inegável atualmente 
é esta realidade visceral: as paixões de dez mil anos de esforço humano e a força 
de milhões de anos de evolução e desenvolvimento estão convergindo sobre nós. 
Estamos na proa do navio da história humana, em águas turbulentas, carregando 
esperanças e aspirações de incontáveis gerações de ancestrais humanos.

A maioria de nós parece despreparada para enfrentar as complexidades desta 
nova ordem emergente. Os indivíduos hoje em dia não possuem complexidade 
interna sufi ciente para lidar com os complexos desafi os de nossos tempos. É 
imprescindível que reunamos habilidades, desenvolvamos uma profunda capa-
cidade de encarar o mundo de maneira criativa, ergamo-nos com todas nossas 
capacidades para fazer o esforço moral exigido para servir nossos princípios su-
periores. O livro das mutações chinês, o I Ching, fala de tempos perigosos tais 
como estes descritos no hexagrama 5, Hsu / A Espera. Este hexagrama aconselha 
a ser paciente e a encontrar a coragem para ver a verdade:

Alguém se encontra diante de um perigo que deve ser superado. Fraqueza e 
impaciência nada conseguirão [...] Só quando se tem coragem de ver as coi-
sas diretamente tais como são na realidade, sem se deixar enganar ou iludir, 
é que surge uma luz que permite reconhecer o caminho para o sucesso.

(I Ching, Bollingen edition, p. 25)5

OLHANDO DENTRO
Todas as coisas percorrem um ciclo completo. “Se você for muito para o leste, 

acabará chegando ao oeste”. No transcurso do tempo, as coisas do mundo dos 
fenômenos migram para seu oposto. Soluções eventualmente viram problemas, o 
bem pode rapidamente se transformar em mal, nada pode existir sem seu oposto. 
Parecemos viver coletivamente uma virada no tempo, uma era que corre ao con-
trário; isto pode explicar porque tantas pessoas estão se abrigando em noções 
fundamentalistas e fantasias de fi nal dos tempos, do Armagedon. Quando as 
mudanças são muito rápidas, nosso cérebro reptiliano6 liga e quer desacelerar as 
coisas, voltar para aquilo que se acreditava funcionar no passado. Mas o gênio 
humano da autodestruição saiu da garrafa: uma monstruosa fera arrasta-se na 
direção de Belém7. E qual é o novo mito emergindo para os seres humanos? Que 
signifi cado brota a partir de nosso tumulto coletivo?

Conforme nosso mundo fragmentado parte em direção de um território des-
conhecido, cada um de nós é pego em um dilema: como devemos agir no que 
parece ser um mundo traumatizado? Como podemos fazer a diferença? Podemos 
nos sentir sem forças para contribuir com alguma coisa signifi cante capaz de 
mudar o curso dos eventos históricos. Que fatores determinarão se estes são 
os tempos do Armagedon ou o amanhecer de uma nova e coletiva Iluminação? 
Anthony Stevens, psicólogo britânico, acredita que precisamos começar por me-
lhorar nossa compreensão da Sombra:

Neste exato momento da história da humanidade, a evolução nos colocou 
em evidência. Existe um imperativo biológico urgente para conscientizar a 
Sombra. O fardo moral desta imensa tarefa é maior do que qualquer geração 
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Só para começar: a terra está mais povoada do que nunca, com quase o triplo 
da população humana que havia no fi m da Segunda Guerra Mundial. Há também 
o crescimento exponencial na base do conhecimento e consumo de recursos. 
Além disso, mais da metade dos 6,8 bilhões de pessoas estão agora ligadas ao 
fl uxo de informações e podem se conectar instantaneamente com as outras, 
um desenvolvimento portentoso na história humana. Este vasto sistema nervoso 
tecnológico, que em breve se transformará em um cérebro global tão logo evo-
lua completamente, gerou um senso global de humanidade. Pela primeira vez, 
de verdade, o mundo inteiro está vendo. Entretanto, não estamos nem de longe 
preparados para otimizar esta surpreendente e brilhante possibilidade.

Enquanto isto, como indivíduos, somos inundados sem descanso, por infor-
mações que chegam sem o benefício de um guia confi ável por parte da religião, 
da ciência ou do governo. Tampouco estamos necessariamente equipados com 
a sabedoria interior para captar o sentido das coisas como elas são. Na cultura 
ocidental de hoje, pensamos saber muito mais que nossos antepassados sabiam, 
mas confundimos informação com conhecimento. Corremos o risco agora, da-
quilo sobre o que o romancista Ted Mooney uma vez descreveu como doença 
da informação, uma condição de ansiedade limitante, irrompendo de maneira 
epidêmica como resultado de excesso de informação (Mooney, Easy Travel to 
Other Planets ).1

Nossa época é uma era em que o tempo em si parece acelerado. Twylah Nitch, 
nativo americano, estimado ancião e guardião da sabedoria da nação Seneca, 
disse uma vez que, de acordo com sua tradição, o tempo está passando mais 
depressa e está comprimido. “Onde antes costumava haver doze horas”, diz Ni-
tch, “agora há treze”. Mesmo que pouco plausível, isto parece intuitivamente 
verdadeiro. O tempo está passando mais depressa. As ciências, tecnologias e o 
conhecimento humano estão se expandindo em proporções exponenciais, mu-
dando nosso mundo mais rápido do que a maioria dos seres humanos consegue 
acompanhar mentalmente. De acordo com o futurista Ray Kurzweil2, estamos 
indo rapidamente de encontro a uma “singularidade” tecnológica: uma explosão 
da inteligência de progresso que está progredindo com uma rapidez incrível, par-
cialmente causada pela habilidade das máquinas de aperfeiçoarem a si mesmas, 
utilizando a inteligência artifi cial. Kurzweil, o inventor que previu o crescimento 
explosivo no mundo todo do uso da Internet iniciado nos anos 1990, estima 
que as mudanças de paradigma serão cada vez mais comuns, levando a “uma 
mudança tecnológica tão rápida e profunda que representará uma ruptura no 
tecido da história humana”. O mito sobre o que signifi ca ser humano passa por 
uma séria revisão.

TEMPOS DESASTROSOS

O grande navio, o navio do mundo
Há longo tempo navegando

Marinheiros, marinheiros
Preparem-se 

Robin Williamson
3

São estes os propícios tempos fi nais que tantos esperam? Jean Houston, a pro-
fessora espiritualista e ativista internacional, concorda serem estes tempos com-
pletamente diferentes de qualquer tempo anterior na história humana, mas acre-
dita que precisamos nos fazer perguntas diferentes; não qual catástrofe aguarda 
a humanidade, mas antes qual é a história alternativa ou o mito que está emer-
gindo atualmente. “O mundo está maduro para curar-se”, diz Houston. “Não uma 
cura redentora, mas uma cura criativa em direção ao futuro. Este é o tempo do 
salto, a hora mais interessante na história humana... existe uma aceleração”4.
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do uma parte da sua ingênua inocência neste processo.
A sombra começa a se formar muito cedo em nossas vidas, começando com a 

primeira emancipação do “eu” do grande mar da inconsciência. A sombra é aque-
la parte de nossos próprios pensamentos, sentimentos e experiências que nossa 
mente reprime em favor de um si mesmo idealizado, de um ego ideal. Aquilo 
que não cabe no ideal reforçado do ego em desenvolvimento irá se transformar 
em sombra. Entretanto, esta parte rejeitada não desaparece. Em vez disto, ela se 
esconde na parte inconsciente de nossa personalidade como uma subpersonali-
dade-sombra. “A sombra é sempre um aspecto do ego em si”, diz John Sanford, 
analista junguiano e ministro religioso. “As qualidades da sombra poderiam ter 
sido uma parte da estrutura do ego. Pode-se dizer que a sombra é como um 
irmão ou irmã do ego, e não necessariamente uma fi gura sinistra”.

A sombra compreende todas as qualidades que negamos como parte de nós 
mesmos, com o objetivo de realizarmos uma saudável adaptação do ego. Embora 
primariamente contenha nossas inferioridades, a sombra pode, frequentemen-
te, incluir nossos talentos verdadeiros, nossa paixão e vitalidade. Dentro do eu-
sombra temos todas as partes que rejeitamos por vergonha, medo, ignorância ou 
por falta de amor – não apenas qualidades negativas. A sombra contém todos os 
aspectos que acreditamos ser inaceitáveis para nossa família, amigos, e, o mais 
importante, para nós mesmos. O poeta Robert Bly chama a sombra de “a grande 
mala que arrastamos atrás de nós”. “Passamos nossas vidas até os vinte anos 
decidindo que partes de nós vamos colocar na mala”, diz Bly, “e passamos o 
resto da vida tentando tirá-las de lá novamente”.

Conhecemos a sombra por muitos nomes: o eu escondido, o alter-ego, o eu 
inferior, o outro, o duplo, o gêmeo escuro, o eu rejeitado, o eu reprimido, o id, 
etc. Falamos em “encontrar nossos demônios”, “lutar com o diabo”, “o diabo me 
fez fazer isto”, “a noite escura da alma”. A sombra aparece nos clássicos e nos 
sonhos como o diabo, os anões, animais, inimigos e fi guras escuras. Mas a forma 
humana é a mais poderosa: a sombra é Grendel para seu Beowulf, Macbeth para 
o mais nobre Hamlet, Mefi stófeles em diálogo com Fausto, Darth Vader (o pai 
escuro) lutando com Luke Skywalker, seu fi lho herói-ego. 

Conscientizar a sombra é o que Jung chama em alemão, Gesellenstück, o tra-
balho de aprendizado do aprendiz, a tarefa de construir os fundamentos de uma 
consciência (awareness) mais ampla. O trabalho com a sombra é uma preparação 
para a síntese interior dos opostos – realizar o casamento místico alquímico ou 
encontrar o caminho do meio do budismo – capacitando-nos, no fi m, a dar corpo 
a uma consciência expandida e não dualística. 

O escritor junguiano Robert Johnson diz que nos dividimos em ego e sombra por-
que nossa cultura insiste em que nos comportemos de uma determinada maneira.

"Esta é nossa herança por termos comido o fruto da árvore do conhecimento 
no Jardim do Éden”, diz Johnson. “A cultura acaba com o simplesmente hu-
mano em nós, mas nos dá poderes mais complexos e sofi sticados. O processo 
de civilização, que é a mais brilhante aquisição da humanidade, consiste em 
sacrifi car aquelas características que são perigosas para favorecer o funcio-
namento dos nossos ideais. Qualquer um que não enfrente este processo per-
manece 'primitivo' e não pode ter lugar em uma sociedade cultivada."

SOMBRA NO MUNDO
Grupos e culturas possuem ideais desejáveis, e por isto produzem a sombra, o 

lado escuro do ideal coletivo. Assim como a sombra pessoal atua dentro da per-
sonalidade individual compensando destrutivamente o ego-ideal, assim também 
a sombra coletiva busca demolir os ideais coletivos. Governos e movimentos são 
sujeitos ao contágio de epidemias mentais de imensas proporções, tudo em nome 
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anterior possa ter concebido: o destino do planeta e de nosso sistema solar 
como um todo. Apenas fazendo um acordo com nossa natureza – e com a 
natureza da Sombra – poderemos ter esperança de desviar a catástrofe total 
(Archetype, A Natural History of the Self, p. 214).

SOMBRA, O SI-MESMO ESCONDIDO

Ninguém fi ca iluminado imaginando fi guras de luz,
mas conscientizando a escuridão.

         C. G. Jung

C. G. Jung foi um dos primeiros pensadores modernos a elaborar uma manei-
ra prática de falar sobre as preocupações morais da civilização ocidental. Jung 
inventou uma linguagem para nos ajudar a nomear as forças invisíveis da psique 
humana, dando-nos palavras para nomear as fi guras do nosso jardim. Ele criou 
e foi o primeiro a utilizar o conceito de sombra, antecipando o problema para o 
indivíduo. “As pessoas sabem”, perguntava Jung, “que ele ou ela são o contra-
peso que desequilibra a balança”?

Em 1937, em seu livro Psicologia e Religião, Jung descreveu o contexto espi-
ritual mais amplo para falar da sombra:

"Não me dirijo aos felizes possuidores da fé, àqueles muitos para quem a 
luz se foi, o mistério desapareceu, e Deus está morto. Não há volta para a 
maioria deles, e não se sabe nem se voltar seria o melhor caminho. Para obter 
compreensão em assuntos religiosos, provavelmente, tudo que nos resta é a 
abordagem psicológica. É por isto que utilizo estes pensamentos-forma fi xa-
dos historicamente, numa tentativa de misturá-los novamente e derramá-los 
nos moldes da experiência imediata."

Isto posto, Jung também antecipou-se ao ver o futuro da psicologia em al-
gum lugar além da psicoterapia, fornecendo abertura para uma importante fon-
te de signifi cado espiritual na vida dos indivíduos. Seu modo de ver as coisas foi 
adotado amplamente por profi ssionais e também por pessoas leigas. Hoje em dia 
muita gente compreende que “signifi cado” ou “sentido” é a dimensão essencial a 
ser abordada no cuidado das almas, e que tratamentos que ignoram esta verdade 
terminam por falhar.

C. G. Jung cunhou o termo sombra para descrever a personifi cação da par-
te inconsciente da personalidade, o contraponto dualístico de nossa identidade 
consciente, um alter-ego que contém partes integrantes do nosso ser que ainda 
temos que incorporar em nosso senso de identidade e de si-mesmo. A sombra é 
simplesmente a pessoa que você não quer ser – todos aqueles aspectos para os 
quais você não encontrou um lugar na imagem que tem de si mesmo. Talentos e 
verdadeiros dons de uma pessoa podem ser pegos pela sombra também.

Jung acha que há dois tipos de sombra: uma é compensatória e varia de pes-
soa para pessoa, dependendo da pessoa que escolhemos ser; aquele que escolhe-
mos não ser cria o duplo da sombra. Esta sombra é composta das possibilidades 
que rejeitamos na vida por causa das escolhas feitas. “Para algumas pessoas, 
sexo e dinheiro são sombras ameaçadoras”, diz o escritor Thomas Moore, “en-
quanto para outras eles são simplesmente parte da vida. Pureza moral e um 
viver responsável podem ser aspectos de sombra para algumas pessoas”. (Care 
of the soul, pág. 16)8.

Jung também achava que existia uma sombra absoluta, que não dependia de 
nossa própria vida, escolhas ou hábitos. “Existe um mal no mundo e no coração 
humano”, diz Moore. “se não reconhecermos isto, teremos uma atitude ingênua 
que nos trará problemas”. A alma precisa aceitar os dois tipos de sombra, perden-



Hermes17 –111

ser um humano consciente de si mesmo, envolve inevitavelmente, encarar ver-
dades amargas sobre a existência”, diz o médico psicoterapeuta Irvin Yalom. “O 
preço que se paga pela consciência de si mesmo é ver o lado escuro – não tan-
to para permanecer ali, mas para penetrar, de alguma maneira alcançar e, na 
verdade, afi rmar seu destino”. Para alguns, isto representa a descida ao mundo 
inferior, para outros, uma crise da meia idade ou castigo. Mas inevitavelmente, 
cada um tem que lidar com a escuridão em si ou haverá, potencialmente, con-
sequências desastrosas. “Aquilo que não trazemos para a consciência”, advertia 
Jung, “aparece em nossa vida como destino”.

O objetivo do trabalho com a sombra, integrar o lado escuro, não será atin-
gido com um método simples ou com algum truque mental. Ele é antes, um 
esforço constante que exige comprometimento, vigilância, e o suporte amoroso 
daqueles que estão viajando por uma estrada semelhante. Admitir sua sombra 
não signifi ca ganhar a iluminação banindo a escuridão, como algumas tradições 
orientais ensinam. Também não signifi ca obter um escurecimento por abraçar a 
escuridão, conforme pregam alguns praticantes de magia negra. Em vez disto, 
admitir a sombra envolve um aprofundamento e ampliação da consciência, uma 
inclusão constante do que foi rejeitado. Parece não haver nada mais fortalecedor 
do que encontrar e absorver seu próprio lado sombrio. Mahatma Gandhi, que 
advogava pela transformação interior como a chave para a transformação social, 
nos lembrava que “os únicos demônios do mundo são aqueles que rodeiam nos-
sos corações. É aí que as batalhas devem acontecer”.

Para honrar a verdade e a realidade da sombra, de acordo com a analista 
junguiana Marie-Louise von Franz, “devemos ir além da pregação benevolente, 
que não muda nada. O único lugar para entrar em contato, confrontar a sombra 
e o problema do mal, corpo a corpo, com a mão na massa para lidar com ela, 
é em você mesmo”, diz von Franz. “Só aí se tem a esperança de mudar alguma 
coisa. A esperança de mudar o mundo é uma ilusão infantil. Precisamos retirar 
os opostos para dentro de nós mesmos”.

Confrontar, abraçar, admitir, aceitar e integrar aspectos de nossa própria som-
bra tem um efeito redentor. Não podemos nos tornar seres humanos totalmente 
realizados se elementos importantes do nosso ser forem negados. A noção essen-
cial da sombra é de um valor crucial para nós exatamente agora, pessoalmente e 
para o bem de todos. “O mal da nossa época”, disse o mestre espiritual Krishna-
murti, “é a perda da consciência sobre o mal”. Face a um aumento na sensação 
de impotência e medo, o trabalho com a sombra oferece uma base prática para 
esperança e renovação frente a realidades sombrias.

COMPAIXÃO

Fazer uma pessoa confrontar sua própria sombra
é mostrar-lhe sua própria luz.

C. G. Jung

 O trabalho com a sombra é uma ferramenta para a consciência, um recurso 
para o trabalho de viver com as complexidades de nosso mundo. Para Jung, a 
percepção da sombra é o que ele chamava “um problema eminentemente prá-
tico”, que, dizia ele, “não devia ser distorcido em uma atividade intelectual, 
porque seu sentido é muito mais de um sofrimento e uma paixão que envolvem 
a pessoa inteira”.

 Práticas espirituais e tradições oferecem-nos algumas orientações aqui. A 
prática budista, por exemplo, diz que não devemos nos livrar de nossos demônios 
porque eles são a substância da iluminação. Devemos aprender a transformar 
nossos demônios aceitando-os como nossos. Aceitação facilita a transformação. 
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de uma boa causa, que acaba se transformando no manifesto da maldade humana.
Como indivíduos e membros de uma cultura específi ca, estamos contínua e 

visceralmente selecionando e editando experiências, de nós mesmos e do mun-
do, criando ideais baseados no ego. Mas tudo que possui substância lança uma 
sombra; cada um de nós, através da luz de nossa própria consciência egóica, gera 
uma sombra. Ego e alter-ego, orgulho e desgraça nacionais, bondade e maldades 
humanitárias, poder e amor: um não é mais do que a sombra do outro.

Historicamente, a tarefa de lidar com a sombra pessoal e coletiva tem sido o 
domínio das grandes religiões do mundo, que antigamente forneciam o suporte 
espiritual e moral para o cuidado das almas. Com o declínio da efetividade das 
comunidades e das religiões em providenciar um continente espiritual viável, o 
esforço moral de integração da sombra tem se transformado cada vez mais em 
uma responsabilidade pessoal. E aqui está o desafi o. Para alcançar um senso de 
estabilidade psicológica e signifi cado pessoal, cada um de nós tem a tarefa de 
conter e equilibrar a tensão dos opostos dentro de nós. Para interpretar clara-
mente, cada um de nós deve encontrar uma maneira de se livrar das ilusões da 
mente e da condição do mundo, para ver através do mundo e encontrar uma 
base pessoal de signifi cado.

Mas primeiro temos que encontrar com nossos demônios em nosso quintal. 
Quando nos sentimos sem forças, desmoralizados, com medo dos acontecimen-
tos do mundo, o melhor meio de resolução é olhar para dentro. É um trabalho 
interno. Refl exão, meditação, um tempo sozinhos, contemplação e exercício – 
são todos excelentes entradas para seu mundo interior. Um grande perigo para 
o indivíduo de hoje, é o declínio em nossa capacidade de refl exão, a ferramenta 
hábil indispensável para estes tempos. De fato, desenvolver e utilizar estas ha-
bilidades de refl exão para nos tornarmos conscientes de nossa complexidade 
interior é a tarefa interna essencial do ciclo adulto da vida, especialmente in-
tegrar as partes escondidas ou rejeitadas de nós mesmos, de modo a prosseguir 
para a autorrealização. Isto não é meramente uma artimanha narcisística do ego. 
Para ambos, o indivíduo e o bem de todos, consciência (awareness) é do mais 
importante valor exatamente agora, em nossa cultura global. “O ser humano que 
começar a retirar sua própria sombra de seu vizinho”, diz C. G. Jung, o eminente 
psicólogo suíço, “estará prestando um serviço de imensa e imediata importância 
política e social”.

Tradições sagradas sempre nos lembram que a separação de todas as coisas 
é uma ilusão. Todos nós estamos ligados ao pulsar da vida nesta terra. “Todas as 
minhas relações ” são as palavras inclusivas usadas pelos nativos americanos em 
suas preces. A interconexão é a nossa natureza; não é ilusório. Dentro de nossa 
própria esfera e infl uência, o esforço consciente humano, emergindo de nossa 
refl exão e convicção, realmente importam. A refl exão pode afetar toda a esfera 
humana. “Nunca duvide”, diz a antropóloga Magaret Mead, “que um pequeno 
grupo de dedicados cidadãos pensadores possa mudar o mundo. Esta é a única 
coisa que sempre realmente pôde”.

ALÉM DA PREGAÇÃO BENEVOLENTE

Se cada um de nós varresse
à frente de seus próprios passos,

o mundo inteiro seria limpo.  
   Johann Wolfgang Goethe

A sombra é um grande mistério. Todos nós devemos conhecer e respeitar seu 
poder, sua absoluta profundidade. A vida humana é agraciada pela sombra so-
mente até onde a abraçamos total e intactamente. “Ser humano, especialmente 
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Notas

1. NT - Romance não traduzido para o português, mas disponível em nossas livrarias.
2. NT – Autor de Era das Máquinas Espirituais e A Medicina da Imortalidade, ambos da Editora Aleph.
3. NT – Parte da letra da canção Maya, da banda escocesa Incredible Strings.
4. NT – Referência ao livro de Jean Houston, Jump Time, onde a autora comenta que o desenvolvimento da 
humanidade não acontece suavemente, mas aos saltos.
5. NT - Na edição brasileira de 1995 (pág. 43), da Editora Pensamento, em vez de “Só quando se tem coragem 
de ver as coisas diretamente tais como são na realidade”, lê-se: “Só quando se é capaz de ver as coisas 
diretamente, tais como são na realidade.
6. NT - O cérebro reptiliano é composto pela medula espinal e pelas porções basais do telencéfalo, sendo 
capaz de promover apenas refl exos simples (o que ocorre nos répteis) 
7. NT – Referência ao poema de Yeats, The Second Coming.
8. NT – MOORE, THOMAS, Care of the Soul in Medidicine. Hay House, Inc. 2011. Disponível somente em inglês. 

EPÍLOGO

Sombra e Luz, irradie ambas
 
Pode uma parte do mundo abandonar o mundo?
Pode a umidade abandonar a água?
Não tentes apagar o fogo produzindo mais fogo!
Não laves uma ferida com mais sangue.
Não importa quão rápido tu corras, tua sombra sempre te alcança.
Às vezes está à tua frente!
 
Apenas com o sol a pino podes diminuir tua Sombra.
Aquilo que te fere te abençoa.
A escuridão é tua vela.
Teus limites são tua busca.
Eu podia explicar isto, mas quebraria a capa de vidro de teu coração,
e não há como consertar isto.
Deves possuir a Sombra e a Luz.
Irradie ambas.
Ouve, e repousa tua cabeça sob a árvore do encantamento.
Quando penas e asas daquela árvore brotarem em ti,
permanece mais quieto do que um pombo.
Não abre tua boca nem mesmo para um arrulho.
 
Rumi, (Século XV, traduzido por Leda Maria Perillo Seixas,
a partir da tradução de Coleman Barks)
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O Caminho do Meio do budismo é uma consciência cultivada, capaz de ver am-
bos os lados da dualidade, capacitando-nos a escolher um caminho intermediá-
rio através de dez mil coisas do mundo. Sua Santidade, o Dalai Lama, emanação 
viva da natureza de Buda, fala como um guerreiro da sombra, de sua atividade 
com seus adversários políticos: “toda noite, em minha prática budista, eu tomo 
e devolvo. Eu tomo as desconfi anças chinesas. Devolvo confi ança e compaixão. 
Tomo seus sentimentos negativos e lhes dou sentimentos positivos. Faço isto 
todos os dias”. (Time, 8/2008).

 O trabalho com a sombra não é uma espiral descendente de envolvimento 
neurótico consigo mesmo, nem uma ponte espiritual sobre as difi culdades do 
mundo. Integrar a sombra capacita-nos a ter compaixão com as nossas – e as 
dos outros – imperfeições humanas. Quando podemos identifi car e abrir nossos 
corações para o que é inaceitável em nós, também encontramos nossa capacida-
de de compaixão pelas criaturas imperfeitas nos outros; ao fazer isto, apoiamos 
a aceitação da sombra nos outros. Compaixão é a mais alta forma de trabalho 
com a sombra.

 A consciência da sombra tem suas raízes na ideia de que “tudo que está em 
cima é igual ao que está embaixo” – se você se conectar com seu eu interior e 
escondido, reconhecendo e abraçando sua sombra, então você poderá se conec-
tar aos outros com aceitação, bondade, altruísmo e generosidade. A experiência 
penetrante da interdependência de todos os seres é um subproduto desta práti-
ca, tornando visível o invisível fi o de nossa interconectividade.

 “O maior obstáculo para atingir o altruísmo em si” dizem os tibetanos, “en-
contra-se em fazer julgamentos sobre faltas insignifi cantes dos outros, dizendo-
lhes que elas são importantes” O trabalho com a sombra capacita-nos a admitir 
nossas projeções e a livrar os outros de nossos julgamentos. No fi m, seremos 
capazes de reconhecê-las, vê-las aparecer e desaparecer, libertando-nos, assim, 
para participarmos sem amarras no mundo. 

 Existem dádivas iluminadoras de ambos os lados – o escuro e o claro – da 
conscientização da sombra. Além de descobrir uma fonte de poder pessoal e 
verdadeiramente afi rmar seu destino, você poderá experimentar:

• Um aumento de energia, física e psíquica liberada da armadura defensiva e 
dos elaborados esforços de parecer quem você não é.

• Grande integração psicológica, por preencher suas necessidades de identi-
dade pessoal, signifi cado e autorrealização através do abraçar o lado escondido.

• Melhora nos relacionamentos e um sentido de alteridade, com uma capaci-
dade ampliada de intimidade afetiva.

• Verdadeira espiritualidade: emergindo de uma fonte profunda, livre de au-
toenganos.

 A necessidade de trabalhar a sombra está verdadeiramente aí. Acorde e olhe 
ao seu redor. É hora do salto da sombra! Eis os simples e essenciais meios para 
navegar em seu único e transformador caminho através do mundo. O mundo 
persiste em equilíbrio, esperando que cada um de nós se mantenha fi rme em sua 
história maior, bonitos e corajosos, para aferir as balanças.




