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Την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου, ημέρα εορτασμού από μάγους,
αποκρυφιστές και σατανιστές επέλεξαν για να εορτάζουν και την «Παγκόσμια
Ημέρα Γιόγκα». Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ
(Δεκεμβρίου 2014), η 21η Ιουνίου ανακηρύσσεται ως «Διεθνής Ημέρα της
Γιόγκα». Η απόφαση ελήφθη με την αιτιολογία ότι «η γιόγκα εξασφαλίζει
μια ολιστική προσέγγιση στην υγεία και την ευημερία»,
και μάλιστα υποστήριξαν ότι είναι «ωφέλιμη για την υγεία του παγκόσμιου
πληθυσμού»! Ωστόσο, το περιεχόμενο της αιτιολογίας αυτής έρχεται σε
αντίθεση τόσο με την Ορθόδοξη Χριστιανική θεώρηση, όσο και με τα
επιστημονικά δεδομένα.

Η λεγόμενη ολιστική θεώρηση, στην οποία βασίζεται η γιόγκα,
αποτελεί διδασκαλία αποκρυφιστικών και παραθρησκευτικών ομάδων, σύμφωνα
με ειδικές Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις για θέματα αιρέσεων και
παραθρησκείας. Οι Συνδιασκέψεις αυτές, που απαρτίζονται από ειδικούς
-εκπροσώπους από όλες τις Ορθόδοξες χώρες- έχουν επανειλημμένως
ασχοληθεί με τη γιόγκα και τους πνευματικούς κινδύνους της. Τη γιόγκα
βρίσκει κανείς ακόμα και στη διεθνή βιβλιογραφία για τις σέκτες, αλλά
και στις εκτενείς αναφορές της Miviludes (της Γαλλικής
Διυπουργικής Επιτροπής Επαγρύπνησης και Αγώνα εναντίον των Σεκτών),
η
οποία την εντάσσει και στο Φάκελο με τους κινδύνους για την υγεία.
Υπενθυμίζουμε ότι η γιόγκα παρουσιάζεται ως γυμναστική, αλλά στην
πραγματικότητα αποτελεί μία από τις 6 σχολές του Ινδουισμού. Ο τρόπος με
τον οποίο προωθείται μέσω του εορτασμού της «Παγκόσμιας Ημέρας Γιόγκα»
(με το σλόγκαν «Γιόγκα για Αρμονία και Ειρήνη») είναι παραπλανητικός και
αντίκειται στο Σύνταγμα,
το οποίο απαγορεύει τον προσηλυτισμό. Η γιόγκα αποτελεί θρησκευτική
πρακτική των ανατολικών θρησκειών, για αυτό και η ιδιότητα του Ορθόδοξου
Χριστιανού είναι εντελώς ασυμβίβαστη με την άσκηση της γιόγκα ή τη συμμετοχή
σε οποιοδήποτε εορτασμό, φεστιβάλ, ή εργαστήριο γιόγκα.

1/5

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

Ο όρος «γιόγκα» προέρχεται από τη σανσκριτική ρίζα «yuj» (γιουτζ) και
σημαίνει «ένωση της ψυχής με την Υπερψυχή, το Θεό». Η γιόγκα αποτελεί
εξωχριστιανική πρακτική, η οποία δεν μπορεί να αποκοπεί από το θρησκευτικό
της υπόβαθρο, και η οποία κρύβει πνευματικούς, σωματικούς και ψυχικούς
κινδύνους. Οι πνευματικοί κίνδυνοι είναι : α) ο κίνδυνος να δράσει η γιόγκα ως
γέφυρα, η οποία θα οδηγήσει ανύποπτους Χριστιανούς στις ανατολικές θρησκείες
και τον αποκρυφισμό και β) οι σοβαροί κίνδυνοι από το άνοιγμα στον
αποκρυφισμό, όπως επισημαίνονται και από τους ίδιους τους γκουρού, αλλά και
από επιστήμονες-μελετητές.
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους από τους καταγεγραμμένους κινδύνους:
- «προσωρινή ή μόνιμη απώλεια λογικής»[1]
- «ανάρμοστα και ασύνδετα συναισθηματικά ξεσπάσματα, τινάγματα μυών, σπασμοί,
ψευδαισθήσεις»[2]
- «τρομακτικά οράματα»[3]
- «διανοητική σύγχυση»[4]
- «ψύχωση»[4]
- «επιληψία και άλλες ακούσιες σωματικές κινήσεις»[4]
- «στρες»[4]
- «κατάθλιψη»[4]
- «ακανόνιστη αναπνοή»[4]
- «ανήθικη συμπεριφορά»[4]
- «μυοσκελετικά προβλήματα»[5]
- «σωματικοί τραυματισμοί»[6]
- «γαστρικά προβλήματα»[6]
- «εσωτερικές αιμορραγίες»[6]
- «προσωρική απώλεια της όρασης»[6]
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- «ψευδο-ψύχωση»[6]
- «κρίσεις πανικού»[6]
- «αγωνία»[6]
- «φονικές παρορμήσεις»[6]
- «κίνδυνος διαχωρισμού των σπονδυλικών αρτηριών στην αυχενική μοίρα»[7], που
ενδέχεται να οδηγήσει σε εγκεφαλικό επεισόδιο
- «καταστροφή του νευρικού συστήματος»[8]
Να τονιστεί εκ νέου[9] ότι η ίδια η Αμερικανική Ένωση Γιόγκααποτρέπει από τη
γιόγκα τα παιδιά, αλλά και τις εγκύους και θηλάζουσες μητέρες,
επισημαίνοντας ότι «είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνο για τις εγκύους να
κάνουν ασκήσεις γιόγκα, εξαιτίας της πιθανότητας εμβολισμού αγγείων με
αέρα». Επίσης, πολλοί δάσκαλοι γιόγκα, αλλά και η Αμερικανική Ένωση
Γιόγκα τονίζουν τους σωματικούς κινδύνους που συνεπάγεται η γιόγκα,
ιδιαίτερα για τα παιδιά κάτω των 16 ετών[10]. Και όμως στον προσεχή
εορτασμό της «Παγκόσμιας Ημέρας Γιόγκα», η οποία θα λάβει χώρα και σε
πολλές πόλεις της Ελλάδας, διαφημίζονται εργαστήρια γιόγκα για παιδιά,
εφήβους και εγκύους. Αυτό δεν είναι μόνο επικίνδυνο, αλλά και
αντισυνταγματικό,
καθότι το Ελληνικό Σύνταγμα, το οποίο υπερτερεί των αποφάσεων του ΟΗΕ,
επισημαίνει ότι «Το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει
ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας».[11]
Παράλληλα, στα πλαίσια της μαζικής προώθησης της γιόγκα, γίνονται
αυτή την περίοδο και διάφορες εκδηλώσεις «Γέλιου», οι οποίες δεν είναι
απλές εκδηλώσεις χαράς και γέλιου, αλλά αποτελούν και αυτές μορφή γιόγκα
-τη γνωστή ως «Γιόγκα Γέλιου»[12]- με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Επιπροσθέτως, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πιστούς Χριστιανούς, αλλά και
κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, ότι το προσεχές «Φεστιβάλ Χρωμάτων» («Colour Day
Festival»)
δεν
αποτελεί
απλή
γιορτή
χρωμάτων,
αλλά Ινδουιστικό
θρησκευτικό φεστιβάλ,
το γνωστό ως «Holi». Στην Ελληνική ιστοσελίδα του φεστιβάλ διαβάζουμε
ότι πρόκειται για «διάσημη θρησκευτική γιορτή στην Ινδία», η οποία
«γιορτάζεται με ευλάβεια εδώ και χιλιάδες χρόνια». Κανείς δεν μας
πληροφόρησε όμως στην Ελλάδα, για την πραγματική ταυτότητα αυτού του
φεστιβάλ. Το φεστιβάλ αυτό γίνεται προς τιμή του Κρίσνα, και κατά τη
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διάρκειά του αναβιώνεται με τελετουργικό τρόπο η Ινδουιστική ιστορία της
δαιμόνισσας Holika[13].
Ως πιστοί Χριστιανοί οφείλουμε, όχι μόνο να απέχουμε πλήρως
από όλα τα προαναφερθέντα, αλλά και να ενημερώνουμε και να
διαμαρτυρόμεθα με Ορθόδοξο τρόπο. Σε εποχές ύπουλου, κρυμμένου
προσηλυτισμού και ανατροπής των αιώνιων αξιών, οι Χριστιανοί καλούνται
να γρηγορούν, να προσεύχονται, να μη «συσχηματίζονται» και να πολεμούν
με όπλα πνευματικά. Έχουμε χρέος να το κάνουμε αν δεν θέλουμε να
βρεθούμε αναπολόγητοι.
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