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Η αλατοθεραπεία ανήκει στις εναλλακτικές «θεραπείες», οι οποίες στερούνται
επιστημονικής τεκμηρίωσης και έχουν χαρακτηρισθεί ασυμβίβαστες με την Ορθόδοξη
πίστη και ζωή, σε Πανορθόδοξες Συνδιασκέψεις για θέματα αιρέσεων και
παραθρησκείας. Όταν ομιλούμε περί αλατοθεραπείας φυσικά δεν εννοούμε την απλή
χρήση ενός ευλογημένου προϊόντος που έδωσε ο Θεός. Δεν εννοούμε δηλαδή την απλή
πρόσληψη αλατιού στο φαγητό μας, ή τη χρήση αλατόνερου, αλλά μια «ολιστική[1]
μέθοδο, η οποία συνιστά εμπειρία αναζωογόνησης του σώματος και του πνεύματος»,
σύμφωνα με τους ίδιους τους υποστηρικτές της.
«Η αλατοθεραπεία αποτελεί μια μορφή εναλλακτικής ιατρικής, η οποία περιλαμβάνει
την παραμονή σε ένα αλατοσπήλαιο», όπου εισπνέοντας κανείς, θεωρείται ότι
«ισορροπεί σώμα και πνεύμα» και ότι θεραπεύει, μεταξύ άλλων «αναπνευστικές,
καρδιαγγειακές, δερματολογικές παθήσεις και αλλεργίες», σύμφωνα με τους
ισχυρισμούς των αλατοθεραπευτών. Στα αλατοσπήλαια βρίσκει κανείς λάμπες
φτιαγμένες από κρυστάλλους αλατιού, οι οποίες θεωρείται ότι έχουν θεραπευτικές
ιδιότητες, αντικείμενα φτιαγμένα από αλάτι, ενώ σε κάποια αλατοσπήλαια υπάρχουν
και μηχανήματα που «διοχετεύουν κονιορτοποιημένα μόρια αλατιού [sic] στον αέρα»,
ώστε εισπνέοντάς τα να επέλθει η θεραπεία!
Η αλατοθεραπεία προωθείται και στην Ελλάδα μέσω αποκρυφιστικών φεστιβάλ,
ιστοσελίδων και εντύπων και μάλιστα προτείνεται και ως μέθοδος «καθαρισμού των
[υποτιθέμενων] τσάκρας», αφού βασική αποκρυφιστική πεποίθηση είναι, ότι «το
αλάτι εξαγνίζει το φυσικό και αιθερικό σώμα»[2]. Αλλού διαβάζουμε: «Δεν είναι
μόνο η καθαρότητα του αέρα στα αλατοσπήλαια, που έχει τέτοια θεραπευτικά
αποτελέσματα, αλλά επίσης η δόνησή του, η οποία ενεργοποιεί τις αυτοθεραπευτικές
και αυτορυθμιστικές δυνάμεις. Όταν το σώμα μας ασθενεί και χάνει τη φυσική
συχνότητά του, το αλάτι μπορεί να μας επαναφέρει στην αρχική, αρμονική μας
κατάσταση». Η θεωρία αυτή, που είναι παρούσα σε αρκετές αποκρυφιστικές
ιστοσελίδες, κάνει χρήση αποκρυφιστικής ορολογίας και έχει μεταφυσικό
προσανατολισμό.
Στα αλατοσπήλαια η αλατοθεραπεία συνήθως συνδυάζεται με χρωματοθεραπεία,
μουσικοθεραπεία και διαλογισμό. Η αλατοθεραπεία μάλιστα θεωρείται από
κάποιους βοηθητική στον διαλογισμό, ενώ στις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσα στα
αλατοσπήλαια μπορεί να βρει κανείς μεταξύ άλλων και γιόγκα, τάι τσι,
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ρεφλεξολογία, ρέικι, σιάτσου κ.ά.
Οι απλοί πιστοί οφείλουν να γνωρίζουν ότι, παρά τους ισχυρισμούς των
προωθούντων τη μέθοδο, μελετητές και επιστημονικοί φορείς στο εξωτερικό κάνουν
λόγο για έλλειψη επιστημονικής τεκμηρίωσης και, σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμα
και για επικινδυνότητα. Παραθέτουμε ενδεικτικά:
1. «Δεν υπάρχει αποτοξινωτική ή θεραπευτική ιδιότητα που να προέρχεται από την
παραμονή σε ένα αλατοσπήλαιο»[3].
2. «Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές σε αλατοσπήλαια
στην Αμερική, πράγμα που αφήνει την αποτελεσματικότητά τους επιστημονικά
ατεκμηρίωτη»[4].
3. «Οι γιατροί παραμένουν σκεπτικοί σχετικά με την ωφέλεια για την υγεία από την
εισπνοή μορίων αλατιού… Δεν υπάρχει επιστήμη σε αυτό»[5], λένε κάποιοι ειδικοί,
ενώ άλλοι γιατροί προειδοποιούν ότι «μπορεί να υπάρξει επιδείνωση του άσθματος
και των συμπτωμάτων της αλλεργίας»[6]. Στην Ελλάδα ορισμένοι γιατροί συνιστούν
την αποφυγή της αλατοθεραπείας σε περιπτώσεις καρδιοαγγειακών και
νευρολογικών νοσημάτων, καθώς και σε περιπτώσεις κάποιων λοιμώξεων.
4. Το Επιστημονικό Ίδρυμα Πνευμονολογίας της Αυστραλίας αναφέρει τους
κινδύνους από τη χρήση της αλατοθεραπείας και συνιστά «μεγάλη προσοχή». Με τη
σειρά του επισημαίνει ότι «δεν υπάρχει καμμία επιστημονική απόδειξη ότι η
αλατοθεραπεία έχει οφέλη για την αναπνευστική υγεία. Επιπλέον, εκείνοι οι οποίοι
προωθούν την αλατοθεραπεία δεν συμφωνούν πάντα στον τύπο ή την ποσότητα του
αλατιού που θα χρησιμοποιηθεί ή τη μέθοδο ή τα πλεονεκτήματα. Οι ισχυρισμοί τους
δεν βασίζονται σε καμμία αξιόπιστη επιστημονική έρευνα, ούτε σε σύγχρονους
κανόνες της ιατρικής»[7].
5. «Σε κάποιες χώρες οι ιατρικοί σύλλογοι έχουν προειδοποιήσει ότι τα
αλατοσπήλαια μπορεί να έχουν αρνητικά αποτελέσματα», τονίζει το Αμερικανικό
Επιστημονικό Ίδρυμα για το ΄Ασθμα και τις Αλλεργίες, το οποίο και συνιστά ότι
«είναι καλύτερα να αποφεύγονται τα αλατοσπήλαια»[8].
Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που επιθυμούν να διατηρήσουν την Ορθόδοξη Χριστιανική
τους ιδιότητα καλούνται να είναι προσεκτικοί, να μην καταφεύγουν σε εναλλακτικές
«θεραπείες» ή αποκρυφιστικές πρακτικές και να μην ειδωλοποιούν προϊόντα,
μεθόδους και χώρους. Σε εποχές σύγχυσης οφείλουμε να είμαστε επιφυλακτικοί σε
ό,τι νέο μας προτείνεται. Υπενθυμίζουμε ότι: «Οἱ λεγόμενες ἐναλλακτικές θεραπεῖες
δέν ἔχουν ἁπλῶς ἀποκρυφιστικές προεκτάσεις, ἀλλά τά ἴδια τά θεμέλιά τους
εὑρίσκονται στόν ἐξωχριστιανικό καί μάλιστα στόν ἀποκρυφιστικό χῶρο»[9].

2/3

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

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
[1]. Όλες οι υπογραμμίσεις δικές μας.
[2]. http://www.flourishinggoddess.com/heal-your-chakras-harmonize-your-life/
[3]. «Popular Alternative Therapies that Are Nonsense»,
www.ranker.com/list/alternative-medicine-myths/mike-rothschild
[4]. «Το Αλατοσπήλαιο: Πανάκεια ή Τσαρλατανισμός;»,
www.realclearscience.com/blog/2012/08/to-the-salt-cave-batman.html
[5]. http://archive.jsonline.com/news/health/salt-therapy-is-finding-new-fans-butdoctors-remain-skeptical-b99139609z1-232274891.html
[6].
https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703880304575236282972152968
[7]. http://lungfoundation.com.au/wp-content/uploads/2013/12/Salt-Therapy.pdf
[8]. https://community.aafa.org/blog/aafa-explains-is-therapy-safe-and-effective-forasthma
[9]. Από τα πορίσματα της ΚΕ΄ Πανορθόδοξης Συνδιάσκεψης για θέματα αιρέσεων
και παραθρησκείας.

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

