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Date : 13 Ιουνίου, 2007
Αδέλφια μας Ορθόδοξοι Χριστιανοί, προσέχετε, γιατί στις μέρες μας πολλές
Αποκρυφιστικές και παραθρησκευτικές ομάδες μπλέκουν με ένα πολύ επικίνδυνο
τρόπο, μέσα στις διδασκαλίες τους και θέματα που αφορούν την υγεία.
Βασική διδασκαλία των ομάδων αυτών είναι η "ολιστική" θεώρηση του κόσμου.
Σύμφωνα με την θεωρία αυτή υπάρχει ένας απρόσωπος θεός ο οποίος είναι μία
παγκόσμια δύναμη ή ενέργεια που ταυτίζεται με το σύμπαν, η λεγόμενη "συμπαντική
ενέργεια". Τα πάντα είναι εκδήλωση ή απόρροια αυτής της απόλυτης ενέργειας. Δεν
υπάρχει διάκριση ουσίας ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Ο Θεός και ο
άνθρωπος είναι το ίδιο. Θεός, άνθρωπος και Σύμπαν ταυτίζονται.
Με βάση αυτή την θεωρία οι αποκρυφιστές διδάσκουν, ότι ο άνθρωπος
ανακαλύπτοντας τον «Θεό-Εαυτό του» και ενεργοποιώντας τις απόκρυφες δυνάμεις
που κρύβει μέσα του, μπορεί να αυτοθεραπεύεται από κάθε αρρώστεια, και όχι μόνο·
μπορεί επίσης να αυξάνει και να αναπτύσσει την προσωπικότητά του, ώστε να
υπερέχει των άλλων, να προγραμματίζει την ζωή του, ώστε να έχει σίγουρη την
επιτυχία, να αισθάνεται πάντοτε ευεξία κ.α.
Και όλα αυτά «επιτυγχάνονται» με διάφορες τεχνικές, που λέγονται: "Εναλλακτικές
θεραπείες ή συμπληρωματικές ή ολιστικές θεραπείες". Οι εναλλακτικές αυτές και
ολιστικές δήθεν θεραπείες έχουν χαρακτηρισθεί ως «ανορθόδοξες θεραπευτικές
μέθοδοι» από την Θ' Συνδιάσκεψη εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και είναι
άκρως επικίνδυνες και ως προς την σωματική υγεία αλλά και πνευματικά, διότι
εισάγουν τον γιατρό - μάγο στην σύγχρονη κοινωνία μας.
Επίσης, αποκρυφιστικές και παραθρησκευτικές ομάδες χρησιμοποιούν τις
"ανορθόδοξες θεραπευτικές μεθόδους", για να εξαπλώσουν τις δοξασίες τους μέσω
ανύποπτων δημοσιογράφων σε τηλεοπτικά κανάλια, σε εφημερίδες και περιοδικά ή
ακόμη μέσω καταστημάτων υγιεινής διατροφής, βοτανολογίας κ.α.
Οι πλείστες από τις μεθόδους και τεχνικές αυτές προέρχονται από τον ανατολικό
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μυστικισμό, από τη μαγεία και το σαμανισμό (είναι μία μορφή αποκρυφισμού) κυρίως
των χωρών Κίνας, Ιαπωνίας, Ινδίας και γενικά ανήκουν στις αντιχριστιανικές
αντιλήψεις της λεγόμενης «Νέας Εποχής».
Τέτοιες εναλλακτικές λεγόμενες πρακτικές είναι οι εξής: Αγγελοθεραπεία,
Αγιουρβέδα, Ανθοϊάματα Bach, Αριθμολογία, Αρωματοθεραπεία, Αυτογνωσία Αυτοβελτίωση, Αυτοθεραπεία, θεραπείες Αύρας, Aura Soma, Βελονισμός, Βελτίωση
ψυχοσωματικής υγείας, Bowtech-Μπόουτεκ, Γεμμοθεραπεία, Γιόγκα και όλα τα είδη
της, Διαλογισμός, Εναλλακτική Γυμναστική, Εναλλακτικές Διακοπές, Ενεργειακό
Μασάζ, Ηλεκτροβελονισμός, Ιριδολογία, Κρανιοϊερή θεραπεία, Κρυσταλλοθεραπεία,
Μουσικοθεραπεία, Νηστειοθεραπεία, Νευρογλωσσικός προγραμματισμός ΝLΡ,
Ολιστικό μασάζ και όλες οι λεγόμενες ολιστικές μέθοδοι, Ομοιοπαθητική,
Παιγνιοθεραπεία, Pilates-Πιλάτες, Τάχυον, Ρέϊκι, Rejuvance - αισθητική προσώπου,
Ρεφλεξολογία, Σιάτσου, Σου-τζοκ, Συστημική αναπαράσταση, Σωματο-ψυχοθεραπεία,
Υδροθεραπεία παχέως εντέρου, Φασιοθεραπεία-κινητικότητα σώματος, ψυχισμού,
νόησης, Φενγκ -Σούι, Χοροθεραπεία, Χρωματοθεραπεία, Ψυχοενεργειακό μασάζ &
body work, body - mind therapy κ.α.
Είναι ανάγκη να γνωρίζουμε, αδελφοί χριστιανοί, πως όταν μιλάνε για Θεό στις
εναλλακτικές θεραπείες όπως και σε όλες τις παραθρησκείες ακόμη και στους
σημερινούς αρχαιολάτρες ή πολυθεϊστές-ειδωλολάτρες δεν εννοούν τον Θεό όπως
εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Διότι Θεός για όλους αυτούς που ακολουθούν το
πνεύμα της "Νέας Εποχής" είναι η φύση, είναι το σύμπαν, είναι το απρόσωπο, η
"υπέρτατη συνειδητότητα" όπως λένε.
Βασική διδασκαλία όλων αυτών είναι η αντιχριστιανική θεωρία της μετενσάρκωσης,
η εναλλαγή των εποχών με αστρολογικά κριτήρια, η έλευση διαφόρων δήθεν
φωτισμένων όντων, εξωγήινων, κ.α. που θα μας οδηγήσουν στην εξέλιξη. Στο κέντρο
αυτής της θεωρίας βρίσκεται και η διδασκαλία για την έλευση του νέου μεσσία. Κάθε
εποχή, λένε, έχει τον μεσσία της. Η εποχή των ιχθύων, κατά τους αστρολόγους της
"Νέας 'Εποχής", είχε μεσσία τον Ιησού Χριστό. Πάει πέρασε. Τώρα για τα επόμενα
2000 περίπου χρόνια διανύουμε την Εποχή του Υδροχόου που έχει τον δικό της
μεσσία, τον δικό της λεγόμενο Αβατάρ - Χριστό.
Εδώ τα πράγματα μπλέκονται, αφού οι άνθρωποι της "Νέας Εποχής" έχουν εντελώς
διαφορετική αντίληψη, για το τι είναι Μεσσίας-Χριστός, από αυτή της Εκκλησίας
μας. Η σύγχυση στο μέλλον θα είναι μεγάλη, διότι οι άνθρωποι της "Νέας Εποχής"
θα προφέρουν την λέξη Χριστός και θα εννοούν κάτι άλλο, ίσως τον προσωπικό τους
γκουρού ή ίσως ακόμη και τον Αντίχριστο.
Αγαπητοί, έχετε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία, η ορθόδοξη πίστη είναι δοκιμασμένη,
ερευνείστε με σωστό τρόπο, χωρίς προκατάληψη, και θα γευθείτε τους γλυκούς
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καρπούς της.

εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Άνω Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα για τις εναλλακτικές "θεραπείες" πατώντας εδώ
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