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Ενημέρωση της Ι. Μ. Γλυφάδας για τη νέα
ολιστική μέθοδο της φυσιορρύθμισης
Date : Ιανουαρίου 10, 2016
Με αφορμή τη διοργάνωση σχετικού συνεδρίου, θα θέλαμε να επιστήσουμε την
προσοχή των πιστών Χριστιανών, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου, σχετικά με μια
νέα, ολιστική μέθοδο, τη λεγόμενη Φυσιορρύθμιση. Σύμφωνα με τους φορείς που
την προωθούν, η Φυσιορρύθμιση «αποτελεί την πιο νέα και εξελιγμένη ολιστική
θεραπευτική μέθοδο», με την οποία λένε ότι «το άτομο θα βρει μια νέα ισορροπία,
ώστε να μπορεί να εκφράσει τις φυσικές του δυνατότητες».
Στα σχετικά κείμενα και βίντεο βρίσκει κανείς ποικίλες αναφορές σε θεωρίες,
πρακτικές και έννοιες της Φυσιορρύθμισης, οι οποίες είναι ασυμβίβαστες με την
Ορθόδοξη πίστη, για παράδειγμα : «ολιστική διάγνωση, τσάκρας, ενεργειακές,
συναισθηματικές
τοξίνες,
εξισορρόπηση
του
θεραπευόμενου,
αυτο-ίαση»,
αποκρυφιστικές θεωρίες περί «ζωτικής δύναμης» και «βιταλισμού», καθώς και
αμφιλεγόμενες πρακτικές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί από επιστημονικούς φορείς
διεθνώς ως ψευδοεπιστήμες, όπως ο βιοσυντονισμός, η εφαρμοσμένη κινησιολογία, η
ιριδολογία κ.ά.
Οι ίδιοι οι εκπαιδευτές της Φυσιορρύθμισης δηλώνουν ότι η Φυσιορρύθμιση
προσπαθεί να συνενώσει «την Κλασική Ιατρική με την Ομοιοπαθητική, την
Ομοτοξικολογία, τη Σπαγειρική Θεραπευτική» κτλ. Αυτό χρήζει ιδιαίτερης
προσοχής, καθώς ενδέχεται να δημιουργηθεί σύγχυση, καθότι η μέθοδος εμπεριέχει
επιστημονικά στοιχεία, κυρίως από την Ιατρική και τη Μοριακή Βιολογία, τα οποία
όμως αναμειγνύονται με στοιχεία που βασίζονται στον αποκρυφισμό. Έτσι, αυτό που
προκύπτει είναι μια νέα σύνθεση που συνενώνει κάποια επιστημονικά στοιχεία με
πρακτικές και μεθόδους που έχουν χαρακτηριστεί από επιστημονικούς φορείς
διεθνώς ως ψευδοεπιστήμες, αλλά και από Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις ως
πρακτικές ασυμβίβαστες με την Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Η Φυσιορρύθμιση, όπως
γράφουν
οι
ίδιοι
οι
δάσκαλοί
της,
χρησιμοποιεί
«δυναμοποιημένες
ομοιοπαθητικές και σπαγειρικές ουσίες». Η δυναμοποίηση αποτελεί ξεκάθαρη
αποκρυφιστική πρακτική και η Ομοιοπαθητική, την οποία χρησιμοποιεί η
Φυσιορρύθμιση,
έχει
καταδικαστεί
επανειλημμένως
από
Πανορθόδοξες
Συνδιασκέψεις για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας[1]. Επίσης, η
Ομοτοξικολογία αποτελεί επέκταση της Ομοιοπαθητικής, η οποία θεωρείται ότι
βασίζεται στην ψευδοεπιστήμη[2]. Επιπλέον, η Σπαγειρική Θεραπευτική (Σπαγειρία)
προήλθε από την Αλχημεία και τα σκευάσματά της, τα οποία προκύπτουν από
αποκρυφιστικές διαδικασίες, στοχεύουν στο «σώμα, την ψυχή και το πνεύμα» και
προσπαθούν να «αφυπνίσουν τις αυτοθεραπευτικές δυνάμεις του ανθρώπου».
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Για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς η επιστήμη είναι δώρο του Θεού, και απολύτως
σεβαστή, όταν είναι όντως επιστήμη και παραμένει στα όρια της. Οποιαδήποτε
προσπάθεια να δημιουργηθεί μία νέα μέθοδος με σκοπό «την αναγέννηση του
ανθρώπου μέσω της επιστήμης, της τέχνης και της πνευματικότητας», όπως
διαφημίζεται στην ανακοίνωση του συνεδρίου Φυσιορρύθμισης, κινείται στο χώρο
της «Νέας Εποχής» και είναι ασυμβίβαστη με την Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Οι πιστοί
Χριστιανοί, αλλά και κάθε καλοπροαίρετος πολίτης, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι
ελλοχεύουν κίνδυνοι για την πνευματική, αλλά συχνά και για τη σωματική υγεία, σε
νέες μεθόδους που δεν έχουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση και βασίζονται σε
δοξασίες των ανατολικών θρησκειών και του αποκρυφισμού. Ως εκ τούτου η
συμμετοχή σε εργαστήρια, ημερίδες και συνέδρια που προωθούν τα προαναφερθέντα
κινείται εκτός ορίων της Ορθόδοξης Χριστιανικής ζωής.

[1]. Ενδεικτικά, από τα Πορίσματα της ΚΕ΄ Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης: «Οἱ
λεγόμενες ἐναλλακτικές θεραπεῖες δέν ἔχουν ἁπλῶς ἀποκρυφιστικές προεκτάσεις,
ἀλλά τά ἴδια τά θεμέλιά τους εὑρίσκονται στόν ἐξωχριστιανικό καί μάλιστα στόν
ἀποκρυφιστικό χῶρο».
[2]. http://rationalwiki.com/wiki/Homotoxicology

2/3

Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ
Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...
http://alopsis.gr

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης
(Βαρκίζης)

(Πηγή:
http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro={51906883-729D-4211-B876-8
6AB97AFD76E})

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

