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A Gênese

Os sóis e os planetas; Os satélites; Os cometas; 
A Via-Láctea; As estrelas fixas; Sucessão dos mundos.

Sincronicidade
Um princípio de conexões 
acausais



Jung - Livro: Sincronicidade: Um Princípio de Conexões Acausais 
pg. 94

Causalidade: Maneira pela qual concebemos a ligação 
entre dois acontecimentos sucessivos. 

Sincronicidade: Paralelismo de espaço e de significado 
dos acontecimentos psíquicos e psicofísicos, que nosso 
conhecimento científico até hoje não foi capaz de reduzir 
a um princípio comum.



Jung - Livro: Sincronicidade: Um Princípio de Conexões Acausais 
pg. 70

“Sendo assim, devemos nos perguntar aqui 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.”



LM - 223. 9a

Isto parece que não tem aplicação ao que se chama 
mesas falantes, visto que, quando objetos inertes, como 
as mesas, pranchetas e cestas dão respostas inteligentes, 
o espírito do médium, ao que se nos afigura, nenhuma 
parte toma no fato.



LM - 223. 9a

"É um erro; o espírito pode dar ao corpo inerte uma vida 
fictícia momentânea, mas não lhe pode dar, inteligência. 
Jamais um corpo inerte foi inteligente. É pois, o espírito 
do médium quem recebe, a seu mau grado, o 
pensamento e o transmite, sucessivamente, com o 
auxílio de diversos intermediários.”
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Relação íntima
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Relação espírito-matéria do corpo
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Novo paradigma

MENTE E EFEITO



Sincronicidade - §833 e 834

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 é esperado uma vez em 
250.000.

• Os resultados individuais variam de acordo com dotes 
específicos.



Resultados
• Em numerosas tentativas, acertou 10 em 25.
• Uma vez acertou todas 25.
• 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 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 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.”



Joanna de Ângelis - Dias Gloriosos – pg 26 e 27

“Penetrante em qualquer obstáculo, vence distâncias 
com rapidez inconcebível, atingindo a meta com 
facilidade...”



FIM


