
Algumas noções



Realidade – o que é?



Realidade – o que é?



Dicionário Aurélio
� Verbete: realidade

� Qualidade de real.

� Aquilo que existe efetivamente.



FRAGMENTOS DE DEMÓCRITO
400 AC

Discussão entre o intelecto e os sentidos (No125)

Intelecto: “Existe ostensivamente cor, existeIntelecto: “Existe ostensivamente cor, existe
ostensivamente doçura, ostensivamente amargor,
e na verdade apenas átomos no vácuo.”

Sentidos: “Pobre intelecto, esperas derrotar-nos
ao mesmo tempo que toma de nós tua evidência?
Tua vitória é tua derrota”



Jung – A Natureza da Psique pg 78

“Parece que o consciente flui em torrentes para dentro
de nós, vindo de fora sob a forma de percepções
sensoriais. Nós vemos, ouvimos, apalpamos e
cheiramos o mundo, e assim temos consciência docheiramos o mundo, e assim temos consciência do
mundo. Estas percepções sensoriais nos dizem que algo
existe fora de nós. Mas elas não nos dizem o que isto
seja em si. Isto é tarefa, não do processo de percepção,
mas do processo de apercepção.”

Percepção: Aquisição de conhecimento por meio dos sentidos.

Apercepção: Faculdade ou ato de apreender imediatamente pela
consciência uma idéia, um juízo; intuição.



Jung – A Natureza da Psique pg 332

� “Nosso conceito prático de realidade parece,
portanto que precisa de revisão.”

� “A conseqüência disto é que aquilo que nos parece
como uma realidade imediata consiste em imagens
cuidadosamente elaboradas e que, por conseguinte,
nós só vivemos diretamente em um mundo de
imagens.”



Erwin Schrödinger  Mente e Matéria pg. 166

� A sensação de cor não pode ser explicado pelo
quadro objetivo que o físico faz das ondas
luminosas.luminosas.

� Não há processo nervoso cuja descrição objetiva
inclua a característica “cor amarela” ou “sabor
doce”, da mesma forma que não há descrição
objetiva de uma onda eletromagnética que
inclua qualquer dessas características.



Erwin Schrödinger  Mente e Matéria pg. 174

� Todo conhecimento científico está baseado na
percepção sensorial;percepção sensorial;

� A visão científica assim formada dos processos
naturais carece de todas as qualidades
sensoriais e portanto não pode dar conta das
mesmas.



Considerações

� O que observamos é uma realidade psíquica;

� Todos os fenômenos são analisados e estudados
através da mente e, por isso, estão atrelados a
ela.



Sincronicidade - §833 e 834
Sincronicidade: simultaneidade de um estado psíquico com um ou vários
acontecimentos correlacionados.

Experimento: Um baralho com 25 cartas foi dividido em 5 grupos de 5. Cada
grupo era formado pelas seguintes cartas:

Nestas condições, a probabilidade de acerto é de 5 em 25. 



Resultados

� O resultado médio foi de 6,5 acertos. 1,5 acima da 
média, este desvio somente éesperado uma vez 
em 250.000.em 250.000.

� Os resultados individuais variam de acordo com 
dotes específicos.



Resultados de um jovem
� Em numerosas tentativas, acertou 10 em 25.

� Uma vez acertou todas 25.

� Experimentador e experimentado na mesma sala, a� Experimentador e experimentado na mesma sala, a
média foi de 11,4 acertos.

� Em salas vizinhas foi de 9,7.

� Em salas distantes foi de 12.

� À 350 km de distância foi de 10,1.

� Resultados positivos foram obtidos à 900 léguas
distantes.



Sincronicidade – §836

“Mais notável ainda é o fato de que o
tempo, em princípio, não é um fatortempo, em princípio, não é um fator
negativo, isto é, a leitura antecipada de
uma série de cartas a serem tiradas no
futuro produz um número de acertos que
ultrapassa os limites da probabilidade.”



Sincronicidade – §938

“Sendo assim, devemos nos perguntar
aqui se a relação entre a alma e o corpoaqui se a relação entre a alma e o corpo
não pode ser comparada sob este
ângulo, isto é, se a coordenação dos
processos psíquicos e físicos no
organismo vivo pode ser entendida como
um fenômeno sincronístico, em vez de
uma relação causal.”



A Gênese – Cap. XIV
Os Fluidos

� 14. - Os Espíritos atuam sobre os fluidos espirituais ...
empregando o pensamento e a vontade... Pelo
pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal oupensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou
qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam,
organizam com eles conjuntos que apresentam uma
aparência, uma forma, uma coloração determinadas;
mudam-lhes as propriedades, como um químico muda
a dos gases ou de outros corpos, combinando-os
segundo certas leis.



A Gênese – Cap. XIV
Os Fluidos (continuação)

� Algumas vezes, essas transformações resultam de
uma intenção; doutras, são produto de umuma intenção; doutras, são produto de um
pensamento inconsciente. Basta que o Espírito pense
uma coisa, para que esta se produza...



O Livro dos Espíritos
� 30. A matéria é formada de um só ou de muitos

elementos?

� “De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais
simples não são verdadeiros elementos, são transformaçõessimples não são verdadeiros elementos, são transformações
da matéria primitiva.”

� 31. Donde se originam as diversas propriedades da
matéria?

� “São modificações que as moléculas elementares sofrem,
por efeito da sua união, em certas circunstâncias.”



O Livro dos Espíritos
� 33. A mesma matéria elementar é suscetível de

experimentar todas as modificações e de adquirir todas
as propriedades?
� “Sim e é isso o que se deve entender, quando dizemos que� “Sim e é isso o que se deve entender, quando dizemos que

tudo está em tudo!”

� 39. Poderemos conhecer o modo de formação dos
mundos?
� “Tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis

compreender é que os mundos se formam pela condensação
da matéria disseminada no Espaço.”




