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Summary
Lindgren Wigell S. M. Conceptual Simplification and Philosophical Sense. The atomic understanding of

the sense of a proposition as a function of its simple elements provided by individual logical concepts in the form of
the separate words of the proposition forms the metaphysical basis of analytical philosophy and the basic
methodological principle of cognitive psychology. It is based on the structure of synthetic language syntax, while the
sense of the proposition is expressed differently in the framework of analytic languages, which demonstrates that the
worldview formed upon a synthetic language syntax is not of universal character. The conceptual structure of the
language pre-determinates the basis of analytical scientific and philosophical investigations. Philosophy provides
the possibility to identify the fundamental unilateralism of conceptual prepositions and to create mediocrity of sense
by defying the definition as such. Keywords: definition, meaning, concept, syntax, structure, sense, element.
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СИНХРОНІСТИЧНІСТЬ: ЧАС, ЯКИЙ ТВОРИТЬ СМИСЛ

Стаття присвячена філософському аналізу комплексу питань, пов’язаних з розумінням та
інтерпретацією проблеми причиново-наслідкових зв’язків у тлумаченні синхроністичних явищ у
психофізичному континуумі. За К. Г. Юнгом, світ – не вмістилище тіл, не механізм, а психофізична
єдність, а свідомість – не продукт хімічних процесів у головному мозку. Людина – не просто тілесна
істота, наділена свідомістю, а тілесно-духовна єдність. Синхроністичні явища, так чи інакше,
передбачають, існування смислового поля. Смислове поле існує, оскільки в цьому полі існують ідеї, думки,
знання минулого, теперішнього, майбутнього. Це поле водночас духовне та інформаційне, яке не
підкоряється просторово-часовим законам, тому що існує поза простором і часом. Це поле пов’язане з
матеріальним світом через принцип синхроністичності та через свідомість. Свідомість, існуючи в
матеріальному тілі, частково зливається з цим смисловим полем через несвідоме. Більш глибоке
проникнення в смислове поле призводить до тієї сфери, де відсутній час. Це дозволяє передбачати події –
«знати» їх, без каузального пояснення цього знання. Вперше експліковано аналіз когерентності
апофенічних явищ і синхроністичності. Показано, що індивідуальна свідомість у своїй глибинній основі
збігається з абсолютним буттям. Ключові слова: синхроністичність, апофенія, свідомість, несвідоме,
смисл, голістичність, квантова фізика, постнекласична парадигма.

Постановка проблеми. Раціоналіст Р. Декарт уводить у науковий ужиток поняття об’єкта і
суб’єкта пізнання. Картезіанський дуалізм став методологічною базою нової науки, створивши
каркас ще не збудованої наукової споруди. Ф. Бекон і Р. Декарт загалом завершують науковий
переворот XV-XVII ст. Відтоді нова наука тріумфально крокує Європою, практично не
наштовхуючись на опозицію та опір.

Сучасна наука йде від картезіанського дуалізму до голістичного світогляду. Стає
актуальною тема паралелізму психічного та фізичного. Назустріч один одному тут рухаються
природознавство і психологія, наука і філософія в образі філософської антропології. Руйнування
картезіанського дуалізму, а це багатоаспектний процес, передбачає і подолання розриву між
суб’єктивним і об’єктивним.

Наука виявилася потужним генератором становлення тієї парадигми, яку можна назвати
парадигмою фундаментального постметафізичного сумніву. Декартів сумнів як методичний
принцип трансформується в сумнів щодо існування буття, оскільки загального та безумовного
немає ні в природі, ні у свідомості. У цьому контексті можна говорити про смерть науки як про
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інструмент осягнення незмінного й стабільного в постійно формованому світі, тобто  про той
образ науки, який склався у Новий час і який перестав задовольняти духовні потреби нашого часу.

Виклад основного матеріалу дослідження. З ім’ям Карла Густава Юнга пов’язаний
комплекс ідей, об’єднаних поняттям «Synchronizität», що трактується по-різному (синхронія,
синхронізм, синхроністичність...)1. Щоб контекстуально відокремити цікаве для нас коло явищ, ми
надалі користуватимемося терміном «синхроністичність», яке означатиме події, що відбуваються
паралельно в психічній та фізичній реальностях, які не пов’язані при цьому причиново-
наслідковим зв’язком, але демонструють більшу чи меншу смислову ідентичність одне з одним і
при цьому, як правило, чинять емоційний вплив на суб’єкта сприйняття. Простіше кажучи, це коло
явищ, у яке, для початку, можна включити несподівані й разючі збіги, які трапляються час від часу
в феноменологічній реальності емпіричного суб’єкта.

К. Г. Юнг підтримував дружні стосунки і листувався з В. Паулі, лауреатом Нобелівської
премії з фізики за 1945 рік. Понад те, ми можемо говорити про захопленість В. Паулі ідеями
К. Г. Юнга, зокрема, про визнання глибоких зв'язків між фізичними і психічними явищами.
В. Паулі вважав, що в науці майбутнього реальність уже не буде «психічною» чи «фізичною», а
тією й іншою, або не тією і не іншою. Випереджаючи К. Г. Юнга, він припустив, що зв’язок між
свідомістю та несвідомим відповідає принципу додатковості в тому розумінні, в якому
використовував це поняття Н. Бор. В. Паулі сподівався, що єдина картина світу, котра існувала у
XVII столітті й розкололося з того часу на дві гілки – раціональну та містико-релігійну, буде
відновлена через подолання їх антитетичності2. Він бачив відповідності між психологічними і
квантово-механічними поняттями, називаючи несвідоме «секретною лабораторією» [5, с. 312].

Як не дивно, саме В. Паулі та К. Г. Юнг розробляють провокаційну концепцію, що кидає
виклик традиційним уявленням про причиновість. К. Г. Юнг був переконаний у тому, що під час
пояснення фізичних подій наукове мислення перебуває під невиправданим тягарем традиційних
уявлень про причиновість. К. Г. Юнг прийняв основні твердження квантової фізики, а саме те, що
квантова механіка підриває основи строгої причиновості та нівелює її до рівня статистичного
принципу, тому що у квантовій фізиці події пов’язані винятково імовірнісно. Тож К. Г. Юнг
зробив сміливе припущення про те, що поряд із казуальністю існує інший фізичний принцип,
відповідно до якого виявляється статистичний зв'язок між тими подіями, які в іншому випадку
трактувалися б як незалежні [3, с. 188].

К. Г. Юнг трактує «синхроністичність» як психічно зумовлену відносність простору й часу.
Він уважає, що в контексті психіки простір і час «гнучкі» й «еластичні» та можуть бути зведені до
майже непомітної точки, немовби вони залежні від психічного стану й існують не самі собою, а як
«постулати» усвідомлюючого розуму. В початковому погляді людини на світ у первісних народів
простір і час були умовними величинами. Вони стали «жорсткими» концепціями лише в ході
ментального розвитку людини, в основному – завдяки введенню одиниць вимірювання. К. Г. Юнг
пише, що простір і час самі собою «ні з чого не складаються». Вони – умовні концепти, породжені
діяльністю усвідомлюючого розуму з проведення чітких границь, і постають непомітними
критеріями опису поведінки рухомих тіл. У результаті, К. Г. Юнг доходить висновку про їхнє
психічне походження, що й стало причиною, з якої І. Кант став трактувати їх як категорії a priori.
Якщо простір і час – це всього-на-всього властивості рухомих тіл і створені інтелектуальними
потребами спостерігача, тоді їх релятивізація за допомогою психіки не є чимось надзвичайним, а
опиняється в межах можливого. Така можливість виникає, коли психіка спостерігає не зовнішні
тіла, а саму себе [див.: 9, с. 213].

Отже, К. Г. Юнг, мабуть, був першим психологом, який здійснив справді серйозну спробу
включити подібні явища в наукову картину світу, хоча на них звертали увагу й інші вчені та
філософи (І. Кеплер, Г. В. Ляйбніц, А. Шопенгавер). Інтерес К. Г. Юнга до незвичайних явищ,
пов’язаних із психікою, виразився ще 1902 р.3, однак синхроністичність, здається, посіла осьове

1 Уперше К. Г. Юнг використав цей термін у своїй промові на згадку Ричарда Вільгельма (виголошена 10-
го травня 1930 р. в Мюнхені). Згодом, промова з'явилася в додатку до «Таємниці Золотої Квітки».

2 Джерелом інформації з цього питання є зібрання з 80 листів, якими В. Паулі та К. Г. Юнг обмінювалися з
1932 до жовтня 1958 року. Особливо цікава праця В. Паулі, присвячена И. Кеплеру (Паули В. Влияние
архетипических представлений на формирование естественнонаучных теорий у Кеплера / Вольфганг
Паули // Физические очерки: [Сборник статей]. – М.: Издательство «Наука», 1975. – С. 137-175).

3 Досить цікавим є факт, що К. Г. Юнг захистив дисертацію на медичному факультеті Цюрихського
університету на тему: «Про психологію та патологію так званих окультних феноменів» (On the
psychology and pathology of so-called occult phenomena) [10]. Дисертацією керував Ойген Блейлер, який
1908 р. ввів у науковий дискурс термін шизофренія, що замінив старий термін Dementia praecox
(передчасне слабоумство). Одна з перших фундаментальних праць К. Г. Юнга, присвячена дослідженню
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місце в його системі в результаті його наступного практичного досвіду з осмислення реальності.
Цікаво, що послідовників (у сфері психології) К. Г. Юнга в плані дослідження та пояснення
синхроністичності не так уже й багато. Причина, мабуть, полягає в традиційному для доби
модерну протиставленні психічної та фізичної реальностей. У межах цієї парадигми окультні
вияви людської психіки вивчати, звичайно, можна, але в основному в межах психопатології, або
як психологічні курйози. Якщо ж порушувати питання інакше, а саме, що «psyche and matter are
two different aspects of one and the same thing», а це, зрозуміло, сильніше й радикальніше від розмов
про можливості певного способу взаємодії між духовним і фізичним світами (а простіше кажучи,
душею і тілом), то тут модерністська парадигма протестує. Домінуючим у психологічному
«мейнстримі» є погляд, згідно з яким «у благопристойному академічному суспільстві не
прийнято» [6, с. 64], в принципі, говорити про ці «загадкові» феномени в тому ключі, як їх розумів
К. Г. Юнг, а саме, що синхроністичні смислові збіги маніфестують принципово інший тип
взаємозв’язку явищ – акаузальний і, у певному розумінні, магічний, який фізика, принаймні,
класична, не досліджує. Незважаючи на те, що навіть у межах діалектичного матеріалізму всерйоз
ставилося питання про те, що свідомість – атрибут матерії (Е. Ільєнков) і, отже, матерія (як
«об’єктивна реальність, яка дана людині у відчуттях») немислима й неістотна без свідомості, що
їхні відношення прямі, безпосередні, у свідомості вчених епохи модерну їхні відношення
продовжують поставати як опосередковані. Так, стосовно синхроністичних явищ І. Бескова
стверджує, що сприймаюче події Его просто «не поінформоване про залежності, які лежать в
основі розгорнутого ланцюжка виявів того самого глибинного феномену» [1, с. 237], вважаючи,
іншими словами, що обговорювані явища все-таки належать до розряду каузальних (на що вказує
термін «залежність») з прихованою, ще не пізнаною наукою на цьому етапі її розвитку загальною
причиною. Тут відразу ж впадає в око пряма паралель із фізикою, важливою віхою розвитку якої у
ХХ ст. стала дискусія про приховані параметри. Пошуком цієї прихованої причини психологія, як
правило, не займається, або вважаючи цю причину розташованою поза межами своєї компетенції,
або неявно приймаючи агностичний погляд, згідно з яким випадковість є самостійним, але
ірраціональним агентом реальності. Феномени, які не вписуються в каузальну тканину
світобудови і потрапляють у категорію випадкових і індиферентних, пояснюються або
недосконалістю наукового апарату на «сучасному етапі наближення до істини», або принциповою
непізнаваністю основ світобудови загалом.

Момент істини при цьому вже досить давно відсувається в невизначене майбутнє, коли
фізики відкриють те, що поставить точку в історії питання. Неявна ситуація апорії, що
розв’язується характерним для позитивної науки способом: визнається, що якісь психологічні
феномени мають місце, але вони виключаються з аналізу.

У такій ситуації зрозуміло, що якщо ми зібралися міркувати про феномени, подібні до
синхроністичності, нам доведеться у випадку труднощів сміливо покинути межі науки, яка
парадоксально прагне звільнитися з-під егіди як загального смислу, так і смислу найзагальнішого.
Адже в досліджуваному нами явищі синхроністичності визначальним є саме смисл: одночасність –
часткова й відносна характеристика явищ, сутністю яких є смислові збіги. Так і називав їх
К. Г. Юнг, класифікуючи у такий спосіб:

1. Збіг психічного стану спостерігача з об’єктивною зовнішньою подією, що відбувається в
момент цього стану, яка відповідає психічному станові, в якому не простежується причиновий
зв’язок між психічним станом і зовнішньою подією, і в якому, з огляду на психічну відносність
(психічно зумовлену) часу та простору, такого зв’язку не може й бути.

2. Збіг психічного стану з відповідною (що відбувається більш-менш водночас) зовнішньою
подією, що має місце поза межами сприйняття спостерігача, тобто на відстані, упевнитися в чому
можна лише згодом.

3. Збіг психічного стану з відповідною, проте ще не існуючою майбутньою подією, що
значно віддалена в часі та реальність якої теж може бути встановлена лише згодом.

Події груп 2 і 3 ще не присутні в полі зору спостерігача, але йому вже відомі, якщо,
звичайно, їхня реальність буде підтверджена. Тому він назвав ці події «синхроністичними», які не
слід плутати з «синхронними» [8, c. 187].

До цього можна додати, що крім синхроністичності між індивідуальною свідомістю та
зовнішнім світом існує синхроністичність між двома індивідуальними свідомостями, яка може
виявлятись у сфері емпіричних характеристик а саме в особистих, біографічних даних. Тут
спостерігається або однобічна синхроністичність, або взаємна, коли збігаються фази  смислових
«випромінювань».

шизофренії «Психологія раннього слабоумства (dementia praecox)» (Uber die Psychologie der Dementia
praecox: Ein Versuch), опублікована 1907 року.
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Сам термін «збіг» указує на відсутність або невизначеність відношень причини і наслідку в
системі з двох або більше явищ, але в гносеологічному плані важливо відзначити, і це справедливо
підкреслює К. Голубєв [2, с. 106], що К. Г. Юнг «категорично заперечує залежність
синхроністичних процесів від причиново-наслідкового зв’язку не тому, що він невідомий, а тому,
що він немислимий». Якщо інтерпретація К. Голубєва правильна, то К. Г. Юнг відхиляється тут
від агностицизму кантіанського типу. Тонкість у цьому відношенні, як і в багатьох інших
випадках, не в непізнаваності, а в неможливості й, відповідно, невимовності у звичних
позитивістських категоріях зв’язку між певними явищами, у цьому випадку – психічними і
фізичними. Можна говорити лише про впізнаваність зв’язку на основі логосу як смислу. Психічні
та фізичні явища не зумовлені одні одними і не пов’язані спільною причиною. Пов’язує їх
свідомість. І свідомість у цьому випадку справді не мислить, якщо під мисленням розуміти
«процес моделювання систематичних відношень оточуючого світу на основі безумовних
тверджень», а аподиктично впізнає в двох одне.

На наш погляд, зв’язок цей немислимий лише в межах психології, тому тут, по суті, не
відбувається розвитку ідей К. Г. Юнга, а обговорення зводиться до спроб, виходячи з
особливостей особистості К. Г. Юнга, зрозуміти, як йому вдалося створити систему, що
представляє «амальгаму наукової та ненаукової форм знання» [2, с. 103]. Таке формулювання, на
наш погляд, передбачає, що феноменологія синхроністичності пояснюється певним душевним
складом, «своєрідним світобаченням» [2, с. 104], схильністю до створення такої амальгами, яка,
можливо, аж ніяк не є універсальним відображенням дійсності, й тому що не є предметом науки. З
іншого боку, якщо К. Г. Юнг у своєму баченні все-таки не унікальний, і його «еклектична»
картина світу не примха генія, то нам доведеться переглянути претензії діючої наукової форми
знання на абсолютний пріоритет у тлумаченні світобудови.

К. Г. Юнг аж ніяк не вважав, що його досвід унікальний. Справді, навряд чи є на планеті
така людина, з якою ніколи не траплялися синхроністичні явища. Однак, як правило, Людина
цивілізована схильна трактувати їх або як випадковості в розумінні дивних, але малоймовірних
збігів, або як нав’язливий стан на грані божевілля, параної, апелюючи в першу чергу до
суб’єктивності (довільного вишукування відповідностей, перебільшення значимості подій,
акцентуйованості й т. ін.). Існує спеціальний термін для позначення такого стану: апофенія, як
переживання, що полягає в здатності бачити структуру чи взаємозв’язки у випадкових або
позбавлених смислу даних1. Відмінність апофенії від синхроністичності полягає в тому, що
синхроністичність споконвічно заснована на спонтанних смислових збігах. Апофенія ж довільно
пов’язує спонтанну чи інтенціональну активність розуму з деталями навколишнього світу. Однак
до смислових збігів також може бути апофенічне ставлення. Смислові збіги трапляються досить
часто, але суб’єктивна значимість їх дуже різна. Якісь не мають актуального значення для
суб’єкта, інші ж дуже важливі, причому, як правило, в духовному плані. Об’єктивно важливість їх
оцінити практично неможливо, оскільки неможлива постановка класичного експерименту.
Синхроністичність, як правило, не може бути неупереджено оцінена з боку значимості іншою
особою, так би мовити, непосвяченою в індивідуальні смисли, і розцінюється лише як курйозний
збіг. Найчастіше смисл у цей момент часу прихований і від самого усвідомлюючого суб’єкта, тому
об’єктивно виглядає випадковим стосовно поточного феноменологічного тла.

Отже, основний критерій, що дозволяє відрізняти апофенію та синхроністичність, це те, що
апофенія, перебуваючи у сфері психопатології, вносить ентропію, хаотизує психофізичну
реальність, тоді як синхроністичні події не керують поведінкою суб’єкта каузально. В цілому вони
можуть супроводжувати усвідомлений хід життя людини, підтверджуючи, або, можливо,
спростовуючи правильність її орієнтації в світобудові.

Віднести те чи те явище до розряду синхроністичних – справа сугубо індивідуальної
логічної спроможності, повноти усвідомлення, що включає і думку, і почуття, аж до відчуття.
Звідси природно випливає, що пізнання синхроністичності, про яку складно говорити
катафатично, передбачає перехід до філософії жити.

1 Термін було введено 1958 року німецьким нейропсихологом Клаусом Конрадом. Він визначив його як
«невмотивоване бачення взаємозв’язків», яке супроводжується «характерним почуттям неадекватної
важливості» (Conrad K. Uber begriff und Wessen der Apophanie / K. Conrad // Merdimensionale Diagnostik.
Festschrift fur Kretschmer. Stuttgart: Thieme, 1958).
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Друга трудність, пов’язана із синхроністичністю як із предметом науки, полягає в її
спонтанності, нез’ясовності, чудесності. Чуттєва сторона синхроністичного досвіду полягає в
ураженні збігом як дивом. Диво неможливо досліджувати науково, і його повторюваність у досвіді
перебуває під сумнівом. Напевне, тому концепція К. Г. Юнга підозрюється в ненауковості, а його
стосунки з квантовою фізикою – не більше ніж гра розуму, примха. Однак К. Г. Юнг зробив
перший крок до наукового осмислення синхроністичності, давши найпростішу класифікацію
синхроністичних явищ. Проблема у практичному застосуванні, адже якби людині треба було
просто пояснювати свої спостереження, то всіх задовольнив би міф, вихідний засновок апорії,
чиста теорія. Але з давньогрецьких апорій починається наука як уміння в її сучасному, технічному
розумінні. Не будучи трюком або софізмом, апорія фіксує діафору між умоглядною та фізичною
реальністю: що може бути справедливе для внутрішньої реальності людини, «працює» у ній, те не
завжди відповідає зовнішній. Можна як завгодно пояснювати призначення і смисл єгипетських
пірамід (як правило, при цьому народжуються нові міфи), але побудувати такі ж – це питання
фізики і техніки. Водночас спроба практичного застосування міфу, з одного боку, свідчить про
діафору, а з іншого боку – долає її.

Для міфу характерний свій спосіб уявлення, пояснення взаємин між умоглядною, або
психічною, та фізичною реальністю – магія [7]. Тому варто перевірити синхроністичні явища на
ставлення до магії, якщо розуміти її як можливість за допомогою «таємних сил природи,
нематеріальних, взагалі не визнаних природничими науками» або за допомогою психіки
здійснювати фізичні зміни, минаючи діафору.

Тут ми маємо на увазі лише психокінетичну сферу магії, що гіпотетично полягає в тому, що
думка чи слово можуть безпосередньо виконувати роботу в фізичному розумінні, або коли кажуть,
що «думка матеріальна». В інших аспектах магії, наприклад у магічних ритуалах, просто відсутні
смислові збіги. У цьому випадку магія передбачає позбавлений смислу, проте причиново-
наслідковий зв’язок двох подій: позбавлена смислу в контексті мети дія А спричиняє доцільне Б.
Хоча ми не виключаємо, принаймні окремих випадків того, що мантика і прикмети – це якщо не
синхроністичні, то аналогічні синхроністичності явища, що відображають «наперед установлену
гармонію» світу, тобто причини зв’язку різних за смислом явищ просто не осмислені.

Мабуть тому К. Г. Юнг ставився до астрології серйозно, не як до магічного, а як до
синхроністичного феномену. Хоча не можна виключити і каузальний зв’язок планет як фізичних
тіл з психікою через психосоматику [4, с. 13]. Тут можна порозмірковувати не лише про те, як
Місяць впливає на кров’яний тиск, гравітаційна ситуація в Сонячній системі в момент народження
на структуру особистості немовляти, а й про те, що назви, які давалися планетам у міфологічний
період історії, були точними із сутнісної сторони, характеризуючи відповідне божество. Це
пояснюється синхроністичною пронизаністю буття, як ми припускаємо (слідом за К. Г. Юнгом,
який протиставляє первісну людину і художника цивілізованій людині в плані висоти порогу
доступу до несвідомого), характерною для істоти, з одного боку, вільної (і в цьому плані воля
А. Шопенгавера, безумовно, пов’язана з несвідомим, хоча й не тотожна йому), з іншого боку –
злитої з природою вже в цьому синхроністичному розумінні.

Висновок. Аналітична психологія К. Г. Юнга – це метаемпірична теорія, що поєднує в
єдине ціле як метафізичні, так і сугубо наукові уявлення про свідомість і про світ у цілому. На
нинішньому, постнекласичному етапі розвитку науки на перший план виходять міждисциплінарні,
трансдисциплінарні та проблемно-зорієнтовані дослідження, до яких, безумовно, можна віднести
концептуальні твердження психології та філософії К. Г. Юнга.

Сучасна філософія та прикладна психологія разом із психіатрією дістають досить
перспективний вектор досліджень у сфері синхроністичних явищ. Подальша розробка цієї
проблематики сприятиме розширенню наукового дискурсу щодо пошуку нової наукової
методології, котра наблизить сучасну науку до розв’язання психофізичної проблеми, у тому числі
й загадки свідомості в цілому.
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Summary
Vertel A. Synchronicity: Time Generating Sense. The article is devoted to the problem of synchronistic events.

Synchronicity is contradistinction to the fundamental physical principle of causality. Synchronicity appears as constantly
operating creative principle in nature, regulating events by «non-physical» (non-causal) way, only on the basis of their
sense. It is shown that an understanding of integrity in the philosophy of C. G. Jung doesn’t contradict to the basic
postulates of quantum physics. It explicates the position of C. G. Jung to the problem of «One World». In the use of notion
«One World» is traced an analogy between activity of unconscious and actions of subatomic particles in quantum-
mechanical reality. The provisions of the relativity theory about the fluidity and «symbolic» nature of the physical world
correspond to the characteristics of mental activity. It is shown that consciousness and matter are connected, but there are
no causal connections between them. They appear as nested projections of a higher reality, which is neither matter nor
consciousness in its pure form. V. Pauli, who has worked with C. G. Jung, continued the tradition of registration the
conditions of cognition, begun by quantum physics. According to V. Pauli, not only conditions of cognition related to the
experimental situation, but also a more general psychological state (conscious and unconscious) of the observer is
important. Most fundamental concepts of modern physics are related with the archetypal ideas, mythological
characters. This also applies to the concepts of space, time, matter, energy, atom, etc. The comparative analysis of
synchronicity and apophenia (psychopathological syndrome) was carried out. Displaying the difference between
apophenia and synchronicity and that the synchronicity was originally based on the spontaneous semantic
coincidences. Apophenia arbitrarily connects spontaneous or intentional activity of the mind with the details of the
surrounding world. Keywords: synchronicity, apophenia, unconscious, quantum physics, postnonclassical paradigm.
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