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Ο άνθρωπος μπερδεύει «το φάντη με το ρετσινόλαδο»!
Η
ψυχανάλυση, καρπός της ψυχιατρικής, είναι έργο ανθρώπινο, ατελέστατο,
όπως όλα τ’ ανθρώπινα κατασκευάσματα. Η ψυχανάλυση, κύριο έργο του
Φρόυντ, του θεμελιωτή της Ψυχαναλύσεως, ερευνά «ψυχονευρωτικές»
καταστάσεις, εξετάζει άτομα με ψυχολογικά προβλήματα.
Η εξομολόγηση
είναι ουρανόσταλτο μυστήριο, δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο και χαρίζει
«δωρεάν», «άκοπα», «αστραπιαία» ό,τι πιο πολύτιμο αναζητά ο άνθρωπος :
χαρά και ψυχική γαλήνη!
Ο ίδιος ο Φρόυντ γράφει στους στοχασμούς του:
«Πιστεύω πως η ψυχανάλυση είναι το τρίτο από τα δυσχερέστατα εκείνα
επαγγέλματα , όπου είναι κανείς από πριν βέβαιος ότι θα αποτύχει». Το
ιταλικό περιοδικό «Κινγκ», προλογίζοντας μια μεγάλη έρευνα για την
ψυχιατρική ,γράφει: « Σήμερα η ψυχανάλυση δεν αποτελεί όργανο θεραπείας ,
γνώσεως , απελευθερώσεως του ανθρώπου, αλλά ένα νέο ναρκωτικό που
υποτίθεται ότι αποενοχοποιεί τον άνθρωπο, δικαιολογεί τα πάντα και λύνει
τα πάντα. Είμαστε αντίθετοι στον πειρασμό να χρησιμοποιούμε την
ψυχανάλυση, για να ερμηνεύομε τον κόσμο ολόκληρο. Είμαστε αντίθετοι στο
«βεντετισμό» των θεραπειών, αντίθετοι στις χρήσεις και καταχρήσεις της
σκέψεως του Φρόυντ, αντίθετοι στο «ναρκισσισμό» των ασθενών. Είμαστε
αντίθετοι στους «πειρατές του είναι».
Η ταραγμένη συνείδηση γαληνεύει
μ’ ουράνια φάρμακα, όχι μ’ ανθρώπινα κατασκευάσματα! Η εξομολόγηση
χαροποιεί μόνιμα τον άνθρωπο, γιατί τον συμφιλιώνει με τον ίδιο τον
εαυτό του, τον συνάνθρωπό του, με το Θεό. Όσοι μετανοούν και
εξομολογούνται, δεν «μετανιώνουν». Αντίθετα, όσοι δεν εξομολογούνται ,
στενάζουν, υποφέρουν, αργοσέρνουν θλίψεις , απελπισίες, άγχη, καταλήγουν
σε αυτοκτονίες!
(«ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΩΦΕΛΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗ», ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΓΟΝΤΖΑΣ, ΤΕΥΧΟΣ 8ΟΝ,
Εκδόσεις: «ΛΥΧΝΙΑ», ΑΘήνα)
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ΣΧΕΤΙΚΑ:
Ο γέροντας Παΐσιος για
παραδέχεται την ψυχή

την

Ψυχολογία

και

Ψυχιατρική

που

δεν

γ.
Παΐσιος: "Αυτοί που δεν είναι καλά πνευματικά, είναι μερικοί ιερωμένοι
που σπουδάζουν ψυχολογία για να βοηθήσουν τις ψυχές" (Σωτήρης
Αδαμίδης,
παθολόγος, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής
Παθολογικής
Κλινικής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών)
Σχέση ψυχολογίας και πνευματικής ζωής κατά τον γέροντα Πορφύριο
Εξομολόγηση
και
Στρατηγόπουλος)

Ψυχοθεραπεία

(Πρωτοπρ.

Κωνσταντίνος

Ψυχανάλυση και ψυχοσύνθεση (Μητροπ. Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου
Ιερόθεος)
«Η
κοσμική ψυχοθεραπεία» είναι συμβατή με τις αρχές και την ανθρωπολογία
της Ορθοδοξίας; (Jean Claude Larchet, Καθηγητής Πανεπιστημίου)
Κατασκευάζοντας θύματα: τι επιφέρει η βιομηχανία της Ψυχολογίας
στους ανθρώπους; (Επιμέλεια κριτικής Θωμάς Φ. Δρίτσας)
Η χριστιανική εναλλακτική λύση στην εκκοσμίκευση και την μοντέρνα
ψυχοθεραπεία (Frank Schaeffer)
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