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DEJA~VU
odejafsmo ou deja-vu, do idioma Frances, significa
oja visto, conhecimento vago, semiconsciente, simples
irnpressao de ja ter observado determinada ocorrencia.
Econsiderado um fenomeno de ilusao mnemonica ou
paramnesia, dentro do entendimento psicologico, ou seja,
uma falsa lembranga criada pela memoria cerebral.
o deja-vu nao se resume apenas ao ja-visto, mas
ao ja vivenciado, ja percebido. Voce, leitor ou leitora,
pode ter passado por ocorrencias ao modo destas, elen
cadas a seguir:
1. Ja-conhecido (deja-connu) ou a nogao aproxi
mada de conhecer determinada regiao, local, eate sa
ber localizar-se em ambiente nunca visitado. Quando
nao e um dejafsmo, pode relacionar-se tambem aclari
videncia ou leitura energetica do ambiente.
2. Ja-experimentado (deja-experimente) ou 0 fee
ling de ja ter passado por determinada vivencia, ate
assistida em filme ou vivida apenas em sonho. Asensa
gao pode, tambem, abrir caminho para avisao premoni·
toria do que ira acontecer em seguida.
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3. Ja-sentido (deja-senti) ou a evocayao de senti
mento especffico, ao encontrar individuo pela primeira
vez. Os sentimentos empaticos ou antipaticos, de diver
sas naturezas, surgem sem relay80 com 0 aspecto ffsico
da pessoa recem-conhecida e podem fornecer pistas
sobre ligayoes sociais em vidas preteritas.
4. Ja-estudado (deja-etudie) ou asensacao de com
preender, facilmente, conteudo ate entao desconhecido.
Pode significar predisposiyao adeterminados assuntos,
ja pesquisados em vidas anteriores.
5. Ja-escrito (deja-ecrit) ou a impressao ~e ja ha
ver escrito determinado texto, cuja autoria remete aai
guem vivo ha seculos atras. Pode inclusive, encontrar
dezenas de semelhanyas marcantes entre 0 escritor e
voce mesmo, sugerindo possibilidade de voce ter sido
aquela pessoa, em uma vida passada.
Embora exista a falsa mem6ria, a rigor, um "falso
deja-vu", 0 argumento psicol6gico e insuficiente para
explicar todo 0 universo de ocorrencias englobadas por
este fen6meno. 0 cientista, se dogmatico, tentar defen
der, a qualquer custo, a priori, a explicayao fisicalista e
psicol6gica. Neste caso, faz pesquisa sem fazer ciencia.
Tome os argumentos acima por meras hip6teses de
tentativa. Nao acredite, simplesmente. Submeta 0 que Ie
ao crivo da sua racionalidade e experiencia pessoal.
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•F/a vio Amara/ (famara/@inbox.com) professor

e vo/un/ario daASS/P/-Associa y8o /nternaciona/ de
Parapsiquismo /nterassistencia/.

Palestra Pratica Gratuita
IIDeja-vu: Eu ja vivi isto antes
Prof. Flavio Amaral
Data: Quarta-feira, 24.08.11 as 19:00.
Local: Shopping JL Cataratas, 20
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