Ρώσοι στάρετς και ομοιοπαθητική

Απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα από την ομιλία […] Το έχω πει κι άλλη φορά, μην το
μπλέκετε! Και μην πλανηθείτε από τη λέξη που λέει: γιατρεύει με βότανα. Γιατί η λέξη αυτή
είναι δελεαστική, πράγματι τα βότανα έχουν θεραπευτικές δυνατότητες, έχουνε πολλές
ουσίες μέσα και μακάρι η φαρμακολογία μέσα στην έρευνά της να ανακαλύψει πολλά
φάρμακα μέσα από τα βότανα. Δεν είναι όμως εκεί η ιστορία! Εκεί είναι η πλάνη που την
κρύβουνε! Το κέντρο κρύβουνε!
Το έχω πει πολλές φορές αλλά ας το ξαναπώ άλλη μια. Δεν γιατρεύουν αυτοί(οι
ομοιοπαθητικοί) με το φάρμακο αυτό που είναι βότανο! Κάνουν το εξής:
Αν φανταστώ που έχω εδώ ένα βότανο που έχει θεραπευτικές ιδιότητες για τον
πονοκέφαλο, τι θα κάνω; Θα πάρω νεράκι θα το ζεστάνω όπως κάνουμε το τσάι, θα βάλω
μέσα αυτό το βότανο, θα πιω το εκχύλισμα και θα θεραπευτεί ο πονοκέφαλός μου. Τίποτε
κακό, όλα είναι πολύ όμορφα και μάλιστα αποφεύγω και τη θεραπεία με χημικά φάρμακα
που είναι βλαβερά στον οργανισμό και όλα τα σχετικά…πολύ ωραία.
Τι λέει η ομοιοπαθητική; Κρατήστε αυτό και μόνο το σημείο, αυτό κρατήστε, τοάλλο είναι
μία πλάνη που πλάνησε ολόκληρο το Άγιο Όρος, δεν καταλάβαιναν οι άνθρωποι το
κρυμμένο σημείο! Τους είπανε: Πατέρες, φάρμακα από βότανα. Τι θα πουν οι Πατέρες;
Γεμάτο το Άγιο Όρος από βότανα. Τους κρύψανε το ένα και μοναδικό μυστικό!
Αυτό θέλω! Τι είναι το μυστικό; Παίρνει αυτό το φυλλαράκι, αυτό το βότανο, και αντί να το
βάλει σε μια λογική ποσότητα νερού, σ’ένα μπρίκι μέσα που είναι μισό λίτρο, να βγει το
εκχύλισμα, παίρνει μια ισορροπία – το λέω μ’ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα- να βάλεις
ένα τόσο φυλλαράκι βοτάνου σε ένα δοχείο που έχει τον όγκο του ξενοδοχείου του Χίλτον!
Αυτό το μικρό το βότανο.
Κατά την επιστήμη κατά το νόμο των διαλυμάτων, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, αυτό το
εκχύλισμα απ’ όλο αυτό τον όγκο. Ο νόμος των διαλυμάτων δεν το επιτρέπει. Πρέπει να
είναι αναλογία όγκου και βοτάνου. Λέμε, γιατί το κάνετε βρε παιδιά αφού το βότανο
γιατρεύει, πάρτε μισό λίτρο νερό, βράστε το μέσα. Όχι, λέει! Θα πάρουμε αυτόν τον όγκο
του νερού, ή του οινοπνεύματος, θα το διαλύσουμε μέσα. -Μα γιατί; -Λέει, γιατί εκεί μέσα
συμβαίνει μια μεγάλη διεργασία. –Τι συμβαίνει; Αυτό το δοχείο που είναι όσο το ξενοδοχείο
Χίλτον και έχει μέσα τον όγκο του νερού ή του οινοπνεύματος και έχει αυτό το μικρό
φυλλαράκι του βοτάνου, θα το δυναμοποιήσουμε, λένε.
-Λέω, τι είναι αυτό; - Λέει είναι μια πράξη που το κουνάς αυτό το δοχείο, το χτυπάς και
κάποιες μυστικές ενέργειες του βοτάνου βγαίνουν έξω.
Πρώτα πρώτα η επιστήμη δεν λέει κάτι τέτοιο, είναι σε αντίθεση με αυτό. Λέω. Που το
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βρήκατε αυτό; Που το μάθατε;
-Λέει, η μεγάλη μορφή, ο Χάινεμαν, ο ιδρυτής της ομοιοπαθητικής το λέει αυτό το πράγμα,
ανακάλυψε τη μέθοδο. Ανακάλυψε μια νέα μέθοδο που δυστυχώς η ιατρική δεν την
αποδέχεται.
- Η ιατρική δεν την αποδέχεται γιατί δεν έχει αποδείξεις. Αλλά εγώ που είμαι πονηρός –τι
να κάνω- λέω βρε παιδιά δεν πάμε να βρούμε τι λέει ο Χάινεμαν; Παίρνεις λοιπόν το
σύγγραμμα του Χάινεμαν, 200 χρόνια πριν, και ο άνθρωπος είναι πεντακάθαρος, είναι
ειλικρινής. Ειλικρινής γιατί το λέει τι κάνει. Θα σας πω τι κάνει αλλά οι άλλοι γιατί μας το
κρύβουν;
Ο Χάινεμαν λοιπόν λέει πολύ συγκεκριμένα. Εγώ παίρνω αυτό το φάρμακο το δυναμοποιώ,
το χτυπώ, αυτό λέγεται δυναμοποίηση, και –ακούστε τι λέει-γίνεται πάνω στο φάρμακο
επενέργεια υπερβατικών δυνάμεων! Εκεί είναι το κουμπί όλο! –Λέω, στάσου! Τι θα πει
υπερβατικών δυνάμεων; Μιλάμε για ‘επιστήμη’ που έχει βότανα, υλικά, ουσίες οργανικές,
ανόργανες, τι σημαίνει υπερβατική ενέργεια; Ή ο Θεός είναι δηλαδή ή κάποια άλλη
υπερβατική ενέργεια αν υπάρχει!
Και μετά πια, πονήρεψα με τον Χάινεμαν και μαθαίνω που έχει μάθει την μέθοδο αυτή! Από
τον …Παράκελσο! Ποιος είναι ο Παράκελσος; Γνωστός μάγος του μεσαίωνα, ο οποίος έκανε
τα λεγόμενα Τελέσματα (χτυπήματα). Τότε πονηρεύομαι ακόμη περισσότερο.
Γι’ αυτό σωστώς η παγκόσμια κοινότητα η επιστημονική δεν δέχτηκε ποτέ ειδικότητα
ομοιοπαθητικής, γιατί δεν έχει επιστημονικές αποδείξεις. Θα σταθεί στο μαγικό; Στην
υπόθεση των υπερβατικών δυνάμεων; Η επιστήμη δεν ασχολείται με υπερβατικές δυνάμεις!
Και σωστά δεν έχουν ούτε Έδρα ούτε τίποτε. Αλλά εμείς οι ανόητοι Έλληνες, που είμαστε
ανόητοι, τσιμπάμε! Ένας ομοιοπαθητικός γιατρός που θα ειδικευθεί; Ένας ορθοπεδικός, ο
παιδίατρος ειδικεύεται κάπου. Οι δικοί μας ομοιοπαθητικοί δεν ειδικεύονται πουθενά, δεν
υπάρχει τέτοια ειδικότητα να ειδικευθούν. Απλώς ειδικεύονται πλάι στον γνωστό που είναι
Μηχανικός, Φυσικομαθηματικός, κι αυτός διδάσκει την ειδικότητα. Άρα ειδικότητα δεν
έχουν επίσημη, ούτε τίτλο.
Πριν από λίγα χρόνια, επειδή είχα αυτό το έλλειμμα, δεν είχαν αναγνωρισμένη ειδικότητα
επιστημονική, πήγαν στο πανεπιστήμιο του Αιγαίου, στον τότε υπουργό. Δεν ήξερε ο
άνθρωπος του είπαν, είναι μια φοβερή επιστήμη κλπ, δεν έχει περάσει ποτέ στους κλάδους
της ιατρικής, δεν είναι αναγνωρισμένη, τουλάχιστον να γίνουν μερικά μεταπτυχιακά πάνω
στο θέμα. Το ερώτημα είναι πως θα γίνει μεταπτυχιακό όταν δεν υπάρχει; Ήτανε φίλοι του
μερικοί…και τι κάνανε; Βάλανε ειδικότητα μεταπτυχιακού ομοιοπαθητικής σε σχολή
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου! Εδώ είναι να τραβάς τα μαλλιά σου! Είναι σχολή
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Μηχανικών! Το έμαθαν οι καθηγητές ιατρικής έκαναν ολόκληρο υπόμνημα. Αυτό το
υπόμνημα για πολλές μέρες, πριν από καιρό, το είχα κρεμάσει έξω από το Ναό με τις
υπογραφές των καθηγητών της Ιατρικής που λέγανε, τι είναι αυτό που κάνατε; Αν είναι
ιατρική ειδικότητα γιατί δεν ρωτήσατε εμάς; Τι σχέση έχει στη σχολή; Φανταστείτε τώρα
να πάρετε πτυχίο… μπαλέτου από τη σχολή Πολιτικών Μηχανικών! Μεταπτυχιακό να
κάνετε! Συγχωρέστε με δηλαδή! Αυτό το παράλογο συνέβη στην Ελλάδα. ‘Μάστερ
Ομοιοπαθητικής’, μα είναι δυνατό; Το ανυπόστατο επιστημονικά για όλο τον κόσμο και που,
στη σχολή των Μηχανικών! Τι σχέση έχει το ένα με τ΄άλλο;!
[…]
Ένα πράγμα να θυμάσαι: Δυναμοποίηση. Να μου απαντήσουν σε αυτό . Δεν απάντησαν;
Έχασαν! Εγώ ποιος είμαι να διαγράφω επιστήμες; Δουλειά μου είναι; Δεν με νοιάζει. Αλλά
όταν υπάρχει πλάνη πρέπει να την ξεσκεπάζουμε! Ε, λοιπόν ήμουνα πονηρός και διάβασα
τον Χάινεμαν, τι άλλο θέλετε; Όποιοι είναι πονηροί να το ψάξουν. Τα άλλα όλα είναι λόγια,
βοτανολογία…
Έτσι πλάνησαν πολλούς Πατέρες στο Άγιο Όρος. Τους πήραν τηλέφωνο τους Πατέρες,
μεγάλοι πνευματικοί. Τους λένε, γιατί το κάνετε αυτό; -Λέει, είναι βότανα. – Λάθος! Σας
κορόιδεψαν! Κι ακόμα αν δεν είναι μια μαγική ιατρική-το ξεχνάω- είναι μια μη
αναγνωρισμένη ιατρική – πως μεταδίδεται εσείς στα πνευματικά σας παιδιά κάτι το οποίο
είναι αμφισβητούμενο;
ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΦΛΟΓΑ www.floga.gr
http://www.egolpion.com/starets_homeopathy.el.aspx
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