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« ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ » 
(Ανορθόδοξες θεραπευτικές µέθοδοι) 

 
Πολλοί  ασθενείς καταφεύγουν από άγνοια στις λεγόµενες ΄΄Εναλλακτικές 

Θεραπείες΄΄, που ανήκουν στην ιατρική της  ΄΄Νέας Εποχής΄΄ και είναι µία απάτη 
και διακινδυνεύουν την ψυχική και σωµατική τους υγεία. 

Θα παρουσιάσουµε µερικά ενηµερωτικά στοιχεία, τα οποία πήραµε από το 
άρθρο ΄΄Εναλλακτικές Θεραπείες΄΄- Η επιστροφή του Γιατρού-Μάγου του 
µοναχού Αρσενίου Βλιαγκόφτη ( ∆ρ. θεολογίας και φιλολόγου ),  που είναι µέλος της 
επιτροπής επί των αιρέσεων, της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησία της Ελλάδος και έχει 
δηµοσιευτεί στο περιοδικό < ∆ιάλογος>, στο οποίο µπορείτε να βρείτε περισσότερα 
στοιχεία. 

 
Η ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 
Η ονοµασία των µεθόδων αυτών ΄΄Εναλλακτικές ή Συµπληρωµατικές 

θεραπείες΄΄ δίδεται από τους ίδιους και είναι παραπλανητική. Η Ιατρική Επιστήµη 
δεν τις αναγνωρίζει και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τις χαρακτηρίζει 
΄΄Ανορθόδοξες Θεραπευτικές Μέθοδοι΄΄.                

Μπορούµε να τις χαρακτηρίσουµε σαν Ιατρική της ΄΄Νέας Εποχής΄΄ και 
συνδέονται µε θεωρίες Ανατολικών Θρησκειών και τη Σατανολατρεία. 

Οι µέθοδοι αυτοί που έχουν εισχωρήσει και στην Ελλάδα και µερικές από αυτές 
διαφηµίζονται στην τηλεόραση και πολλά περιοδικά είναι : η Οµοιοπαθητική, ο 
Βελονισµός, η Ιριδολογία, η Ρεφλεξολογία, το Ρέϊκι και οι Βιοενεργειακές 
Θεραπείες. 

Επίσης υπάρχουν και άλλες µέθοδοι µε εντυπωσιακά ονόµατα, όπως ΄΄θεραπεία 
από την τέταρτη διάσταση΄΄, ́ ΄Βοτανική Θεραπεία των Ινδιάνων χόποι΄΄ κ.τ.λ. 

Όλες οι θεραπείες αυτές έχουν κοινό θεωρητικό υπόβαθρο και είναι µια 
οργανωµένη απάτη. 

 
ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ  ΤΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ 

 
Οι θεωρίες αυτές αποτελούν µέρος των αντιλήψεων (στο χώρο της υγείας), της 

κοσµοθεωρίας της ΄΄Νέας εποχής του Υδροχόου΄΄, η οποία καλλιεργεί την 
Παγκοσµιοποίηση, για να προετοιµάσει τον κόσµο για την παγκόσµια δικτατορία 
του Αντιχρίστου. 

Βασικά στοιχεία της διδασκαλίας της ΄΄Νέας Εποχής΄΄, είναι η πίστη σε 
απρόσωπο θεό, στο ΄΄νόµο΄΄ του κάρµα και των µετενσαρκώσεων και στη 
δυνατότητα της µετεξελίξεως του ανθρώπου σε κατ’ ουσίαν θεό, µε τις δικές του 
δυνάµεις και µε τη βοήθεια του διαλογισµού. (Αυτό µας θυµίζει την πτώση των 
πρωτοπλάστων, που ο διάβολος τους υποσχέθηκε ότι θα γίνουν θεοί, µε την παρακοή 
και αθέτηση του δηµιουργού τους ). 

Κεντρική θέση στη διδασκαλία  των οµάδων της Νέας Εποχής, έχει η 
΄΄Ολιστική θεώρηση του κόσµου΄΄. 

Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, υπάρχει ένας απρόσωπος θεός, που είναι µια 
παγκόσµια δύναµη ή ενέργεια που ταυτίζεται µε το σύµπαν. Τα πάντα είναι 
εκδήλωση αυτής της ενέργειας. Λένε ότι δεν υπάρχει διάκριση ουσίας ανάµεσα στο 
θεό και τον άνθρωπο και ότι ο θεός δεν υπάρχει έξω από τον άνθρωπο. 
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Η ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 
Για τη Νέα Εποχή λοιπόν, όλα είναι ενέργεια, όλα είναι ένα ( ΄΄ Έν το Πάν ΄΄, 

όπως διδάσκει η θεοσοφία ) και όλα είναι θεός. 
Με βάση αυτή τη θεώρηση, οι αποκρυφιστές διδάσκουν, ότι ο άνθρωπος 

ανακαλύπτοντας τον ΄΄ Θεό – Εαυτό του΄΄ και ενεργοποιώντας τις απόκρυφες 
δυνάµεις που κρύβει µέσα του µπορεί να αυτοθεραπεύεται. 

Για τους εναλλακτικούς θεραπευτές όλα τα όντα, έµψυχα και άψυχα, 
΄΄κολυµπούν΄΄ σε ένα ωκεανό ενέργειας. Όταν η ενέργεια αυτή ΄΄µπλοκάρεται΄΄, 
έχουµε την ασθένεια. Η ενέργεια αυτή ονοµάζεται µε διάφορα ονόµατα.       

Από τους οµοιοπαθητικούς λέγεται ΄΄Συµπαντική ενέργεια΄΄, από τους 
ινδουϊστές ΄΄Πράνα΄΄, από τους καββαλιστές ΄΄Αστρικό φως΄΄, από τους µυστικιστές 
΄΄Αιθερική ενέργεια ή Βιοενέργεια΄΄, από τον Ράϊχ ΄΄Οργόνη΄΄κ.τ.λ. 

Το ΄΄ξεµπλοκάρισµα΄΄ της ενέργειας, η αποκατάσταση δηλαδή της οµαλής ροής 
της που φέρνει τη θεραπεία, όπως ισχυρίζονται, ονοµάζεται από κάθε ΄΄θεραπευτική 
µέθοδο΄΄, µε διάφορα ονόµατα. Στην πραγµατικότητα όµως είναι το ίδιο πράγµα. 

 
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ  - ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ 

 
Η οµοιοπαθητική ισχυρίζεται ότι το δυναµοποιηµένο οµοιοπαθητικό 

φάρµακο 
αποκαθιστά την οµαλή ροή της ενέργειας. 
Ο Βελονισµός υποστηρίζει ότι το επιτυγχάνει, µε την τοποθέτηση βελονών σε 

κατάλληλα σηµεία των ενεργειακών καναλιών, που τα ονοµάζει µεσηµβρινούς. 
Ένας άλλος µύθος είναι ότι τα οµοιοπαθητικά φάρµακα παρασκευάζονται από 

πρώτες ύλες του ορυκτού και φυτικού βασιλείου. Η αλήθεια όµως είναι, ότι έχουµε 
και τα  «νοσώδη οµοιοπαθητικά φάρµακα», (NOSODES), που παρασκευάζονται από 
καρκινωµατώδεις ιστούς, υγρό φυµατιωδών σπηλαίων, συφιλιδικά εκκρίµατα, 
εκκρίµατα γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας κ.τ.λ., όπως οµολογούν οι ίδιοι οι 
οµοιοπαθητικοί 

Τα ΄΄φάρµακα ΄΄αυτά είναι πολλές φορές επικίνδυνα για την υγεία αυτών που τα 
χρησιµοποιούν και αντιβαίνουν την ιατρική δεοντολογία. Το ΄΄δυναµικό΄΄ που τους 
δίνουν για να τα δυναµοποιήσουν είναι δαιµονική ενέργεια, που όπως έχει 
αποκαλυφθεί, δίδεται µε σατανικές τελετές. 

Έτσι τα ΄΄φάρµακα΄΄ αυτά είναι επικίνδυνα όχι µόνο για τη σωµατική υγεία, 
αλλά και για τη ψυχική υγεία, µε πολλούς κινδύνους δαιµονικών καταστάσεων. 

 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

 
Εκτός βέβαια από τους πνευµατικούς κινδύνους, υπάρχουν και κίνδυνοι για τη 

σωµατική υγεία αυτών που καταφεύγουν στις ΄΄εναλλακτικές θεραπείες΄΄. 
Αυτό είναι αυτονόητο και µόνο από το γεγονός ότι οι περισσότεροι 

΄΄θεραπευτές΄΄ δεν είναι γιατροί. 
Παρουσιάζονται µε τίτλους και ΄΄Πτυχία΄΄ αναξιόπιστα που απονέµουν µεταξύ 

τους, όπως οι αστρολόγοι και οι Μέντιουµ, εξαπατώντας τον κόσµο. 
Επίσης καλλιεργούν την άποψη, ότι οι ΄΄θεραπείες ΄΄ τους είναι ακίνδυνες. Αυτό 

όµως αποδεικνύεται ψέµα. Το ζεύγος των αµερικανών γιατρών DAVID και 
SHARON SNEED, στο βιβλίο τους <Κριτική στην Ιατρική της Νέας Εποχής>, 
απαριθµούν οκτώ πιθανούς κινδύνους, από τη  χρήση των θεραπειών τους. 
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Ο σοβαρότερος κίνδυνος είναι ότι, ασθενείς που πάσχουν από σοβαρές 
αρρώστιες, εγκαταλείπουν τη θεραπεία που έκαναν στο πλαίσιο της κλασικής 
ιατρικής, για να ακολουθήσουν κάποια ΄΄εναλλακτική θεραπεία΄΄(Οµοιοπαθητική 
κ.τ.λ.). 

Σε πολλές περιπτώσεις η πορεία της ασθένειας των ανθρώπων αυτών, όταν πια 
διαπιστώσουν το λάθος τους και επιστρέψουν στην κλασική θεραπεία, έχει γίνει 
πλέον µη αναστρέψιµη και διακινδυνεύουν τη ζωή τους. 

 
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

 
Με το θέµα των ΄΄Εναλλακτικών θεραπειών΄΄ ασχολήθηκε και  η  Θ΄ 

Συνδιάσκεψη Εντεταλµένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων 
για θέµατα αιρέσεων και παραθρησκείας, που πραγµατοποιήθηκε από 8 µέχρι 13 
Οκτωβρίου 1997 στο Προκόπι της Ευβοίας. 

Στα πορίσµατά της έχει ειδικό κεφάλαιο µε τίτλο ΄΄Ανορθόδοξες θεραπευτικές 
µέθοδοι΄΄, στο οποίο µεταξύ άλλων διαπιστώνονται τα εξής: Οι ΄΄ανορθόδοξες (κατά 
τον ιατρικό σύλλογο Αθηνών) θεραπευτικές µέθοδοι΄΄, γνωστότερες ευρύτερα ως 
εναλλακτικές θεραπείες, επαναφέρουν το γιατρό- µάγο στη σύγχρονη κοινωνία. 

Τα τελευταία χρόνια οι αποκρυφιστές και παραθρησκευτικές οµάδες, 
χρησιµοποιούν τις ΄΄ανορθόδοξες θεραπευτικές µεθόδους΄΄ και άλλες αποκρυφιστικές 
–σατανικές τεχνικές για να εξαπλώσουν τις θεωρίες τους µέσω αρθογράφων-
δηµοσιογράφων σε εφηµερίδες και περιοδικά, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 
σταθµούς, προµηθευτές µε αλληλογραφία, καταστήµατα υγιεινής διατροφής, 
βοτανολογίας, ψυχοθεραπευτικής κ.τ.λ. 

Οι περισσότερες από τις µεθόδους και τεχνικές αυτές, θεµελιώνονται σε 
ασυµβίβαστη µε την Ορθόδοξη Πίστη και ζωή κοσµοθεωριακή τοποθέτηση και 
εµπλέκουν µέσα στις διαδικασίες τους τον ανατολικό µυστικισµό, τη µαγεία- 
σαµανισµό και τις αντιχριστιανικές αντιλήψεις της ΄΄ Νέας Εποχής΄΄. 

Οι διαπιστώσεις αυτές  κρούουν τον κώδωνα του υπαρκτού κινδύνου, να 
αποτελέσουν οι  ΄΄εναλλακτικές θεραπείες΄΄, γέφυρα που θα µεταφέρει ανύποπτους 
ανθρώπους, στο χώρο των ανατολικών θρησκειών και του αποκρυφισµού. 

Για το ίδιο θέµα έγινε Ιατρική και Θεολογική  Ηµερίδα, µε πρωτοβουλία της 
Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αδραµερίου το 1996, στην Αρναία 
Χαλκιδικής, µε θέµα: « Η  παραϊατρική δράσις της ΄΄Νέας Εποχής΄΄, υπό το φως της 
Ορθοδοξίας και της Ιατρικής ».  

Εκεί διαβάζουµε µεταξύ άλλων τα εξής : « Η Νέα Εποχή εκµεταλλευόµενη τον 
πόνο και την αγωνία των ασθενών χρησιµοποιεί τις µεθόδους αυτές σαν δόλωµα για 
την αλλοίωση της προσωπικότητας των ατόµων, ώστε να τα καταστήσει ευάλωτα και 
να τα παγιδεύσει. Η παραϊατρική της Νέας Εποχής είναι ασυµβίβαστη µε την 
ορθόδοξη πίστη και αντίθετη µε την επιστήµη της ιατρικής, επειδή δεν έχει κανένα 
επιστηµονικό, αλλά και λογικό ή πραγµατικό υπόβαθρο». 

Όσοι εµπλέκονται στις µεθόδους αυτές της Νέας Εποχής, εκτός από τον κίνδυνο 
που διατρέχουν να καταστρέψουν τη σωµατική τους υγεία, κινδυνεύουν να 
καταστρέψουν για πάντα το ψυχολογικό και ηθικό τους υπόβαθρο αλλά και το 
Ορθόδοξο Χριστιανικό τους ήθος.# 
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