Η εμπειρία «déjà vu= ντεζα βου»
Πολλοί πιστεύουν ότι έχουν ξαναζήσει κι άλλες ζωές
μ άλλο σώμα, σ σ άλλους τόπους. Αλλοι πάλι λένε
ότι έχουν βιώσει μια εμπειρία «déjà vu= ντεζα βου» , ή
ότι
έχουν
επισκεθεί
κάποιο
τόπο.Εστω έτσι
πιστεύουν. Επί της ουσίας, πρόκειται για μια στιγμή
που ο εγκέφαλος πιστεύει πως έχει ξαναζήσει στο
παρελθόν, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει το
πότε. Υπολογίζεται ότι συμβαίνει στην πλειοψηφία των
ανθρώπων, συνήθως μεταξύ των ηλικιών 15 και 25
χρόνων
Για πρώτη φορά, η επιστήμονας Akira O’Connor του
πανεπιστημίου του St Andrews της Βρετανίας,
αποπειράθηκε να δώσει μια απάντηση στο ερώτημα
γύρω από το μυστήριο της προμνησίας όπως λέγεται
στα ελληνικά. Η ίδια και η ερευνητική της ομάδα
χρησιμοποίησε
τη
μέθοδο
της
λειτουργικής
απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (fMRI), μια
μέθοδο εγκεφαλικής απεικόνισης (brain imaging), για
την καταγραφή των αποτελεσμάτων.
Η τεχνική του fMRI βασίζεται στο γεγονός πως οι
νευρώνες -όπως όλα τα κύτταρα του σώματός μαςχρειάζονται ενέργεια για να λειτουργήσουν. Έτσι, όταν
θέλουμε να κάνουμε κάποια συγκεκριμένη πράξη,
όπως π.χ. να μιλήσουμε, να πιάσουμε ένα αντικείμενο
ή να ψάξουμε κάτι στο οπτικό μας πεδίο, οι νευρώνες
που βρίσκονται στην περιοχή του εγκεφάλου που είναι
υπεύθυνη για αυτού του είδους τις ενέργειες
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ενεργοποιούνται. Αυτό σημαίνει πως ζητάνε αυτόματα
επιπλέον αίμα, ώστε να αναπληρώσουν την ενέργεια
που χάσανε κατά την ενεργοποίησή τους.
Το αίμα μεταφέρεται σε αυτές τις περιοχές και το fMRI
είναι σε θέση να μετρήσει την αύξηση στην ροή του
αίματος (και άρα και την έκταση της ενεργοποίησης).
Για να κάνει αυτού του είδους την μέτρηση το fMRI
χρησιμοποιεί δύο μαγνητικά πεδία στα οποία εκτίθεται
ο ασθενής (ή το υποκείμενο της έρευνας). Η ομάδα της
O’Connor μελέτησε εγκεφάλους 21 εθελοντών οι
οποίοι υποβλήθηκαν σε πείραμα ελέγχου. Για να
δημιουργήσει την αίσθηση του déjà vu η ομάδα
ερευνητών έβαλε τους εθελοντές να ακούσουν τις
λέξεις: bed, pillow, night, dream. Κοινώς, κρεβάτι,
μαξιλάρι, νύχτα, όνειρο. Όλες τους έχουν κάτι κοινό.
Τον ύπνο, ή στα αγγλικά, sleep.
Στη συνέχεια ρώτησαν τους εθελοντές αν στις λέξεις
που άκουσαν, υπήρχε κάποια που ξεκινούσε από το
γράμμα «s». Πράγματι, δεν υπήρχε καθώς η λέξη
«sleep» δεν τους είχε τεθεί. Όλοι είπαν πως δεν
υπήρχε λέξη που να εκκινά με το «s», ωστόσο όταν
στη συνέχεια ερωτήθηκαν αν θυμούνται να άκουσαν τη
λέξη «sleep», δηλαδή ύπνος, όλοι απάντησαν θετικά.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό που φάνηκε να
προκαλεί το παράξενο φαινόμενο είναι η λειτουργία
κατά την οποία οι μετωπιαίες περιοχές του εγκεφάλου
ελέγχουν τις αποθηκευμένες μνήμες και αποστέλλουν
σήματα αν διαπιστώσουν κάποιο λάθος.
«Οι περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την
ασυμφωνία αναμνήσεων και όχι με τις εσφαλμένες
μνήμες είναι αυτές που υποκινούν την εμπειρία της
προμνησίας. Ίσως να πρόκειται για την προσπάθεια
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του εγκεφάλου να προλάβει το λάθος στη μνήμη,
περισσότερο από το να υποδεικνύει τη λάθος
ανάμνηση», επεξηγεί η O’Connor. Αναφέρει πως η
συχνότητα του φαινομένου φθίνει με την ηλικία, παρά
το γεγονός ότι οι εσφαλμένες μνήμες πληθαίνουν όσο
μεγαλώνουμε. «Στην ουσία πρόκειται για την πρόληψη
ενός λάθους από τον εγκέφαλο», αναφέρεται σχετικά.
Εκείνοι που βιώνουν συχνά το déjà vu, είναι οι
άνθρωποι
που
έχουν
καλύτερη
μνήμη.
Στις
περιπτώσεις τους, το σύστημα ελέγχου του εγκεφάλου,
δουλεύει πολύ καλά. «Αν δεν παρουσιάζουν σφάλματα
μνήμης ή αν το σύστημα ελέγχου σφαλμάτων
υπολειτουργεί, τότε δεν διαθέτουν πυροδότηση για
déjà vu», αναφέρει η ομάδα της O’Connor στην
αναλυτική της έκθεση για το ζήτημα.
Τα αποτελέσματα της έρευνας που ξεκίνησε το 2010
και ολοκληρώθηκε πρόσφατα, παρουσιάστηκαν στο
Διεθνές Συνέδριο Μνήμης που έλαβε χώρα στην
Ουγγαρία.
https://www.mixanitouxronou.gr/to-echo-xanazisi-tiine-to-deja-vu-ke-pou-ofilete-i-esthisi-oti-echoumexanavrethi-se-ena-meros-vinteo/
Με πληροφορίες από το newscientist.com
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Ημουν
παντρεμένη
με
τον
Απόστολο
Παύλο
Μια
Πειραιώτισσα Ανθρωπολόγος, Συγγραφέας, η
Μάρα Μεϊμαρίδη έκανε ύπνωση και είδε ότι ήταν
παντρεμένη με τον… Απόστολο Παύλο, όπως
ισχυρίστηκε
δε
συνέντευξή
της.
https://www.iefimerida.gr/zoi/mara-meimaridipantremeni-me-apostolo-paylo
όταν Η κα Μειμαρίδη είπε ότι κανε μια αναδρομή ζωής
με ύπνωση σε ηλικία μόλις 10 ετών και σε αυτή την
εμπειρία έμαθε πως ήταν η τρίτη γυναίκα του
Απόστολου Παύλου.

Η Μάρα εννήθηκε στην Καστέλλα. Εκεί τελείωσε το
Δημοτικό
(Ράλειο)
και
το
Γυμνάσιο
στην
Ελληνογαλλική Σχολή. Τελείωσε τη Φιλοσοφική Σχολή
του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ως φοιτήτρια πήρε μέρος σε αρχαιολογικές ανασκαφές.
Παράλληλα αποφοίτησε από τη Σχολή Ξεναγών του
ΕΟΤ. Συγχρόνως με τις μεταπτυχιακές σπουδές της
στην Αρχαιολογία (Sorbonne I) στο Παρίσι, ξεκίνησε
νέα κατεύθυνση βασικών σπουδών, στρεφόμενη προς
τηΒιολογία, την Ιατρική Ανθρωπολογία απ’ όπου
αποφοίτησε με “Άριστα”. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα
πήρε μέρος σε ανασκαφές στα Άβδηρα, μελετώντας το
σκελετικό υλικό .
Ενώ όμως η παράδοση της Εκκλησίας μας και η Αγία
Γραφή είναι σαφέστατη για τον Απόστολο Πέτρο πως
ήταν παντρεμένος Μάρκος 1:30 , τόσο Αυτή σλλά και
οι ιστοτικοί της εκκλησίας μας όπως ο Χρυσόστομος
(347 – 407 μ.Χ.) και όλοι οι μετέπειτα ερμηνευτές
πατέρες απορρίπτουν την άποψη αυτή.
Αλλά και από μαρτυρία του ίδιου του Παύλου από την
Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του 7:8 «εις τους
αγάμους και εις τις χήρες λέγω, ότι είναι καλό γι’
αυτούς να μείνουν όπως είμαι και εγώ, αλλά αν δεν
μπορούν να μείνουν εγκρατείς, ας παντρευτούν»
γνωρίζουμε πως δεν ήταν παντρεμένος. Αλλά μια
αποστροφή του από
στην Προς Φιλιππησίους
επιστολή δημιουργεί την εντύπωση πως είχε σύζυγο.
Γράφει συγκεκριμένα: «Ναι, παρακαλώ και σένα,
γνήσιε
σύζυγε,
να
τις
βοηθήσεις,
γιατί
συναγωνίσθηκαν μαζί μου στην υπηρεσία του
ευαγγελίου, μαζί με τον Κλήμεντα και τους λοιπούς
συνεργάτες μου, των οποίων τα ονόματα είναι στο
βιβλίο της ζωής.» Προς Φιλιππησίους 4:3.

Η αποστροφή αυτή του Παύλου έκανε ορισμένους
εκκλησιαστικούς
συγγραφείς, και μάλιστα των
πρώτων χρόνων του Χριστιανισμού, να ισχυριστούν
πως πράγματι ο Παύλος είχε σύζυγο την οποία όμως
δεν έπαιρνε μαζί του, για να μην του είναι εμπόδιο στην
διάδοση του Ευαγγελίου. Αυτό υποστηρίζει μεταξύ
άλλων ο ιστορικός της Εκκλησίας μας Ευσέβιος
Καισαρείας (263 – 339 μ.Χ.) στην Εκκλησιαστική του
Ιστορία και στο κεφάλαιο που επιγράφει «Περί των
Αποστόλων οι οποίοι έζησαν εγγάμως» επικαλούμενος
τον Κλήμη Αλεξανδρείας (150 – 216 μ.Χ.): «Ο Κλήμης
πάντως,
του
οποίου
τους
λόγους
διαβάσαμε
προηγουμένως, στη συνέχεια προς τα προλεχθέντα για
αυτούς που αθετούν τον γάμο αναφέρει τους
Αποστόλους οι οποίοι έζησαν έγγαμοι, λέγοντας· “ή θα
αποδοκιμάσουν και τους Αποστόλους; Διότι ο μεν
Πέτρος και ο Φίλιππος γέννησαν παιδιά, ο Φίλιππος
μάλιστα πάντρεψε τις θυγατέρες του, ο δε Παύλος δεν
διστάζει σε μια επιστολή του να απευθυνθεί προς την
σύζυγό του την οποία δεν παρελάμβανε μαζί του, χάριν
διευκολύνσεως
της
υπηρεσίας”».
Εκκλησιαστική
Ιστορία Γ΄ 30:1.
Την «ίδια γραμμή» – το ότι δηλαδή ο Παύλος είχε
σύζυγο – με τον Κλήμη Αλεξανδρείας ακολουθεί και ο
«πολύς» Ωριγένης (185 – 251 μ.Χ.)στο έργο του
Υπόμνημα στο Ρωμαίους 1:1. Μάλιστα ο Γάλλος
συγγραφέας και φιλόσοφος Ερνέστος Ρενάν (1823 –
1892) ο οποίος αν και πρώην κληρικός συγκρούστηκε
με την Εκκλησία, στο έργο του «Απόστολος Παύλος»
προσδιορίζει ως σύζυγο του Παύλου την Λυδία που
πουλούσε πορφύρα στους Φιλίππους της Μακεδονίας,
το πρώτο πρόσωπο της Ελλάδας και της Ευρώπης που

ασπάστηκε τον Χριστιανισμό από τον Απόστολο
Παύλο,
όπως
περιγράφεται
στις
Πράξεις
των
Αποστόλων 16:9. Γράφει λοιπόν ο Ρενάν: «Η Λυδία
υπήρξεν αναμφιβόλως ο κυριώτερος δωρητής. Ο
Παύλος εδέχετο προθύμως χρήματα από αυτήν διότι
ήξερεν ότι του ήτο αφοσιωμένη. Η γυναίκα δίδει με την
καρδιά της· δεν έχει να φοβηθή κανείς από αυτήν
μομφάς ή υστερόβουλον συμφέρον. Ο Παύλος
επροτίμα αναμφιβόλως να οφείλη εις μίαν γυναίκαν
(πιθανώς χήραν), περί της οποίας ήτο βέβαιος, παρά εις
άνδρας απέναντι των οποίων θα ήτο ολιγώτερον
ανεξάρτητος, αν είχε λόγους να ευγνωμονή κάπως εις
αυτούς. Η απόλυτος αγνότης των χριστιανικών ηθών
απέκλειε κάθε υπόνοιαν. Ίσως, άλλως τε, δεν είναι
τολμηρόν να υποθέσωμεν ότι την Λυδίαν ονομάζει ο
Παύλος εις την προς Φιλιππησίους επιστολήν του
“γνήσιε
σύζυγε”»
Ερνέστος
Ρενάν,
Παύλος
ο
Απόστολος των Εθνών, Εκδόσεις Αναγνωστίδη,
Ακαδημίας 71, Αθήνα, σελ. 185 – 186.

Η ΚΟΥΚΛΑΡΑ ΠΟΥ ΕΖΗΣΕ ΚΑΙ ΩΣ ΙΠΠΟΤΗΣ
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ΧΡΥΣΙΙΔΑ
ΔΗΜΟΥΛΙΔΟΥ

αν τα πιστεύει αυτά; Ιδού η

http://www.koutouzis.gr/Dimoulidou.htm

απάντηση:

βέβαια πιστεύω…και μάλιστα ξέρω ότι έχω ζήσει
Ιρλανδία, μπορεί και Ιταλία, ότι .έχω ζήσει ως άνδρας,
σκληρός με τις γυναίκες, ότι έχω ζήσει σε κάστρα, ότι
πολέμησα, σε άλλη ζωή πνίγηκα,

έχω περίεργες

αναμνήσεις…η Ελλάδα μου είναι ξένη, άλλες χώρες με
τραβούν περισσότερο.
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