
Czy Chrzesci janie  maja chodzic  do psychiatry?

Profesor Doktor medycyny Larry merkel napisal kilkustronicowy esej zatytulowany”Historia 
Psychiatrii”. Ze wzgledu na to, ze dzis w wielu kosciolach panuja niebiblijne poglady, racjonalizm1, pochwala 
‘mocy’ lekarzy I ich ‘skutecznosci’ zdecydowalem skrobnac ten krotki wywod aby pokazac drogim braciom I 
siostra, ze psychologicznie, racjonalnie, empirycznie, myslenie na Zachodzie nie zgadza sie z Biblijnym.

Jakie to ma znaczenie? A no takie, ze sa one sobie wzajemnie przeciwstawne I nie da sie ich polaczyc! 
Dziwi mnie, ze niektorzy pastorzy wspolpracuja z psychiatrami lub uzywaja psychiatrycznej termnologii. Czy 
wiedza na pewno skad sie ona wziela?

Nie sposob jest przetlumaczyc calego tekstu, z braku czasu jak I z powodu tego ze sam tekst jest 
zmudny, ale cytaty od tego doktora pomoga mam nadzieje zrozumiec cos wierzacym. Czlowiek probuje 
nieudolnie szukac odpowiedzi I badac cos w odseparowaniu od Boga. Tym efektem sa specjalne teorie, wielkie 
naklady pieniedzy I reklamu I zadne rezultaty! Oby ten artykul I pozostale informacje  daly ci obraz prawdy. 
Nawet lekarze rozkladaja rece, wiec jesli oni sa dla ciebie ‘wyrocznia’ to bardzo sie zawiedziesz.

Jak wielu dzis braci I siostr choruje I latami bierze piguly z zadna nadzieja poprawy na horyzoncie? Ilu z 
was zostalo skierowanych przez pastorow do psychiatry czy psychologa? Czy Bog znow nie ma racji? Czy Moj 
lud nie jest zgubiony  przez brak wiedzy? Odrzuciliscie Boza wiedze a rozum na co wam sie zdaje ?

Bog patrzy z gory I kreci glowa I zastanawia sie jak dlugo ludzie beda chodzic wlasnymi drogami? Ilu z 
nich uznalo prawde Biblii? Ilu zyje na poziomie Chrzescijanstwa z  1-szego wieku. Wybacz ale tam nie 
znajdziesz chorego I z problemami gdy Apostolowie przechodzili obok, czy gdy Pan Jezus byl w poblizu. 
Kosciol byl I jest atakowany  przez rozne filozofie I stad jest slaby, brakuje odpowiedzi I czesto nie widac 
mocy. Czy swiat moze powiedziec, ze gdy przyjda do przecietnego kosciola to jest moc Boza? –zdemonizowani 
sa uwalniani, chorzy sa leczeni, zmarli wstaja z noszy, chromi chodza, slepi widza czy mamy grono 
szacownych, ukulturowionych ludzi, ktorzy znaja nazwe najnowszego leku ale nie Boza moc?

Czy Jezus nie mowi: Jak dlugo bede was cierpiec? Ile bedziecie uparci, ile bedziecie sie trzymac czegos 
co nie daje efektow? Wybudowane sanatoria I czuj-sie-dobrze miejsca ale nie ma tam pomocy! Bog mowi ze 
ludzie wybudowali sobie cysterny bezwodne a opuscili Jego Slowo. Skoro Bog sie nie zmienil, Slowo mamy to 
samo a ludziom jak nie jest pomozone tak nie jest-to kto tu jest winny? Czy nie czas szukac Pana po 
odpowiedzi? Czy wzbogaciliscie sie I niczego wam nie potrzeba,  odpowiada wam zycie na tabletkach, zycie na 
pol gwizdka I wizyty u lekarza bez sensu, bez konca I bez efektow?

Czy pulpity staly sie miejscem gdzie ugrzeczniony biznesmen w krawacie daje kilka ochlapow ale nie 
ma mocy? Czy miejsca spotkan obrocily sie w ekumeniczne schadzki klubu wzajemnej adoracji?Jak nisko 
upadliscie? Jak slepi sie staliscie? Co dalo haslo-‘bozia rozumek dala’? Puste gadanie I odpowiedz na 
wszystko, tlumaczenie swojej niewiary I niewiedzy. Ile Pan bedzie nas cierpial? Jak dlugo musimy sie uczyc I 
ile wycierpiec by wolac o moc Panska I pokutowac za uparta, bezbozna niewiare I limitowanie Boga? Czy Pan 
jest twoim lekarzem jak spiewasz? Co jednak te sreberka robia w twojej komodzie, te recepty na stole I 
podreczniki medyczne na polce? Czy Pan da sie nasmiewac z siebie?

Ilu braci I siostr jest w psychiatrykowie a my wciaz dumni z siebie? Z czego? Gdzie moc Pana? Czy nia 
wzgardziliscie, czy to jest mozliwe tylko co widza nasze oczy? Jakze kosciol zubozal! Po 2000 latach 
powinnismy biegac po wodzie a tu wiekszosc kladke buduje. Boze serce placze nad glupota I cierpieniem 
niemadrej trzody

1 Racjonalizm filozoficzny - pogląd, według którego możliwe jest poznanie prawdy z użyciem samego rozumu - w wersji mocnej 
negujący rolę innych sposobów poznania; w wersji słabszej uznających drugorzędną ich rolę.
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Biblia  I  narzedzia wiary wspolczesnych  wierzacych .

Chrzesci janin c ierpiacy od diabla  a nie  mogacy  znalezc pomocy w ‘kosciele ’ !! !
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Poczytajmy co doktor Merkel ma do powiedzenia:

<Wiele z tego w co sie wierzy na Zachodzie odnosnie mentalnego funkcjonowania mozna sledzic wstecz 
do zrodel greckich I rzymskich>(strona 1.)

<Podczas Hellenistycznego okresu, wraz z rozprzestrzenienem sie kultury Greckiej przez srodkowy 
Wschod I region Srodziemnomorski, nastpil rozwoj/ wzrost zarowno racjonalistycznej religii jak I kultow 
misteriow2>>(strona 2.)

<Rzymianie zapozyczali I rozwineli Greckie idée I wierzenia>(strona 2.)

W co wierzyli Grecy I Rzymianie? Postudiuj Hipokratesa, Platona I Arystotelesa!

<Terapia podczas czasu Rzymian wydaje sie skladac glownie z odseparowaniem ludzi, z miejscami 
kontaktu z bodzcami, zachety do czytania, edukacji I udzialu w dramacie…Dodatkowo wielka 
liczba’uzdrowien’ miala miejsce w swiatyni Apolla przez kult Eskulapa3(Esclepian cult). Cierpiacy wchodzili  
do swiatyni, przechodzili przez rytualy oczyszczeniowe, byli na specjalnych dietach I uzywali narkoleptycznych 

2 Misteria, w starożytności kulty religijne dostępne dla wtajemniczonych (inicjacja). Misteria odbywały się najczęściej w nocy i połączone były ze 
śpiewami i tańcami. Najważniejszą częścią było przedstawienie, ilustrujące mit o życiu i śmierci bóstwa. Za najstarsze misteria uważa się misteria 
eleuzyjskie, związane z kultem Demeter i Dionizosa, uznane od VII w. p.n.e. za część ateńskiego kultu państwowego. W pewnym sensie misteriami 
były też orgie Dionizosa, w których pierwotnie uczestniczyły jedynie kobiety. W okresie hellenistycznym (III-I w. p.n.e.) orgie dionizyjskie 
rozpowszechniły się i rozwinęły. Odmianą kultu Dionizosa były misteria orfickie, oparte na micie o pożartym przez tytanów Dionizosie-Zagreusie 
odrodzonym w Dionizosie-Lyseusie (Wyzwolicielu). Wielu zwolenników miały misteria Kabirów (Samotraka). W okresie hellenistycznym 
rozpowszechniły się misteria związane z kultami wschodnimi (np. orgiastyczny kult Kybele i Attisa, misteria syryjskie Atargatis i Adonisa). 
Największy zasięg miały misteria Izydy i Ozyrysa (Serapisa). W czasach rzymskich popularne były misteria tracko-frygijskie Sabazjosa i irańskie 
Mitry. http://portalwiedzy.onet.pl/36632,,,,misteria,haslo.html

3 Asklepios (gr. Ἀσκληπιός Asklēpiós, Asclepius, łac. Aesculapius) – grecki bóg, opiekun sztuki lekarskiej. Jego rzymskim 
odpowiednikiem był Eskulap. Za jedną z postaci Asklepiosa uważany był też fenicki boski uzdrowiciel, Eszmun (Jasumunu). 
Głównymi ośrodkami kultu boga był Pergamon, Kos i Epidauros, gdzie co 5 lat obchodzono jego święto. boga przedstawiano jako 
węża - symbol odradzającej się siły żywotnej (było to wynikiem cyklicznego zrzucania wylinki), któremu chorzy składali w ofierze 
koguty. Koło świątyni na Kos znajdowała się szkoła lekarska Hipokratesa. Jego świątynie (tzw. asklepiejony) pełniły również funkcje 
szpitali oraz sanatoriów. Chorzy byli tam poddawani zabiegom oczyszczającym, takim jak posty i kąpiele, oraz zabiegom magicznym 
(które zwalczał Hipokrates).Oprócz zabiegów magicznych i szpitali, w źródłach podawane są informacje jakoby dochodziło do 
cudownych uzdrowień. Uzdrowieni pozostawiali ekswota przedstawiające uleczone części ciała (np. ręce, nogi); spisywali historię 
choroby i uleczenia na tablicach; wrzucali monety do świętej sadzawki. http://pl.wikipedia.org/wiki/Eskulap

Hipokrates z Kos (gr. Ἱπποκράτης; ur. ok. 460 p.n.e. na wyspie Kos, zm. ok. 370 p.n.e. w Larysie) – lekarz grecki, jeden z 
najwybitniejszych prekursorów współczesnej medycyny, obdarzony przydomkiem "ojca medycyny".Zaburzenie równowagi między 
nimi miało być przyczyną choroby (patologia humoralna). Przewaga jednego z tych elementów miała również być przyczyną 
określonego typu temperamentu:

• sangwiniczny   – przewaga krwi,
• choleryczny   – żółci,
• flegmatyczny   – śluzu,
• melancholiczny   – czarnej żółci.

Naukę o temperamentach kontynuował Galen. http://pl.wikipedia.org/wiki/Hipokrates

(A propos-Czy nie otarlo ci sie o uszy ta nauka w kosciele? Czy to nie przerazajace? Okultystyczne nauki sa w kosciele podawane 
jako cos naukowego a w rzeczywistosci pochodza one od pogan I okultystow)

Tim LaHaye „Temperament i Duch Święty”. O tej herezji poczytaj na:

http://ylcf.org/you/spiritual-gift/spirit-controlled-temperament/
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oparow w celu wywolania snu. Muzyka byla stosowana w celu ukojenia I stworzenia odpowiedniej atmosfery.  
Podczas snu, bozek Eskulap mial pojawic sie we snie I leczyc>

Laska Asklepiosa 

Atrybutem Asklepiosa była laska, opleciona przez węża (symbol odradzania się ze względu na zrzucanie 
skóry). Jej prototypem była (opleciona przez dwa węże) laska sumeryjskiego boga świata podziemnego i 
uzdrowiciela, Ningiszzidy (bóstwo opiekuńcze króla Gudei z miasta-państwa Lagasz).

Kaduceusz (także Kerykejon, gr. κηρύκειον, łac. caduceus) – symboliczna laska – atrybut Hermesa  [1]  [2]   i Iris  [3]   w mitologii  
greckiej oraz posłów, heroldów i błaznów, a także symbol pokoju i handlu.W starożytnej Grecji kaduceusz należał do 
atrybutów Hermesa i Iris oraz urzędników, tzw. keryksów  [4]  . Służył do uśmierzania sporów i godzenia wrogów. Był 
przedstawiany w postaci kija, oplecionego parą węży, z parą skrzydełek na szczycie. Ciekawostki 

• Kaduceusz jest czasem używany jako symbol medycyny, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, przez podobieństwo do 
tradycyjnego symbolu medycyny jakim jest laska Asklepiosa, owinięta tylko jednym wężem i nie posiadająca skrzydeł.

• Kaduceusz znajduje się na dawnym herbie Rzeszowa.

                          

A co tam na aptece siedzi? Swiatowa Organizacja Zdrowia(WHO)      Medicorp.

 A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do 
niewiasty: "Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?" 2 

Niewiasta odpowiedziała wężowi: "Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, 3 tylko o owocach z drzewa, 
które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie 
pomarli". 4 Wtedy rzekł wąż do niewiasty: "Na pewno nie umrzecie! 5 Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z 
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tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i 
zło". 
6 Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że 
jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia 

wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. 7 A wtedy 
otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. 
8 Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy 
był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. 9 Pan Bóg zawołał na mężczyznę i 
zapytał go: "Gdzie jesteś?" 10 On odpowiedział: "Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo 
jestem nagi, i ukryłem się". 11 Rzekł Bóg: "Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z 
którego ci zakazałem jeść?" 12 Mężczyzna odpowiedział: "Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc 
z tego drzewa i zjadłem". 13 Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: "Dlaczego to uczyniłaś?" Niewiasta 
odpowiedziała: "Wąż mnie zwiódł i zjadłam"

Księga Rodzaju 3.

Racjonalizm w polaczeniu z okultyzmem, narkotykowymi naparami I kontaktami z demonami. Czy nie 
podobnie jest dzisiaj? Czy wiesz ze slowo uzyte w grece w NT przetlumaczone jako czary to pharmakeia?

Pharmakeia=czary, czarnoksiestwo

Pharmakeus, Pharmakos= czarownik, truciciel

Pharmakon=mikstura, napoj magiczny

Czy spotkales sie ze slowem farmacja4?

4 Farmacja (nauki farmaceutyczne) – nauka o lekach, także ogólna nazwa wszystkich kierunków studiów farmaceutycznych. Nazwa 
pochodzi ze starożytnego egipskiego: ph-ar-maki znaczącego kto zapewnia bezpieczeństwo

Chrzescijanstwo kompatybilne z psychiatria? 5

http://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytny_Egipt


Czy Chrzesci janie  maja chodzic  do psychiatry?

Czy napewno masz Biblijny wzglad na te rzeczy, przyjacielu? Czy podazasz za poganskimi ideami I 
tradycjami? Moze dlatego cierpisz?

<Bladzilem zanim przyszlo utrapienie, ale teraz strzege Twoich 
przykazan>

<Sredniowiecze:..srodki przeczyszczajace, upuszczanie krwii5, I praktyki jak trepanacja czaszki 6byly 
kontynuowane>(strona 3.)

<Rosnacy nacisk na rozum ponad wiare, wykonal prace przygotowawcze dla pozniejszego Renesansu 
7I filozofii Oswiecenia8>(strona 4.)

5 Puszczanie krwi (upuszczanie krwi, flebotomia) – zabieg leczniczy często wykonywany w dawnej praktyce medycznej. Znany już 
od starożytności i popularny aż do końca XIX w. Flebotomia polega na wycofaniu z układu krwionośnego znaczącej ilości 
krwiFlebotomia jako metoda lecznicza była znana już od najdawniejszych czasów, stosowali ją m.in.: mieszkańcy Mezopotamii, 
Egiptu, Grecji, Majowie i Aztecy. W Grecji praktyka ta była powszechna w okresie życia Hipokratesa, który wprawdzie o niej 
wspominał ale zalecał głównie dietę jako najważniejszy środek leczniczy. Herofilus zalecał stosowanie upuszczania krwi. Archagatus, 
grecki lekarz praktykujący w czasach republiki rzymskiej, stosował flebotmię bardzo często u swoich pacjentów i dlatego zyskał 
opinię najbardziej „krwawego”.
6 Trepanacja, operacja chirurgiczna polegająca na wywierceniu otworu w kości czaszki lub w kościach długich. Najczęściej 
wykonuje się trepanację czaszki, w celu dotarcia do jamy czaszkowej. W stomatologii dokonuje się zabiegu trepanacji zęba, aby 
otworzyć jego koronę w stanie zapalnym lub w zgorzeli miazgi.
7 Głównymi prądami filozofii XV i XVI wieku były:

• Humanizm  , rozwijający się przede wszystkim we Włoszech wieku XV i XVI, przybierający najczęściej formę platonizmu, 
ale także różnego od średniowiecznego arystotelizmu. Poza Włochami ośrodkiem humanizmu była Francja, w której w 
drugiej połowie XVI wieku pojawił się humanistyczny sceptycyzm.

• Scholastyka renesansowa i neoscholastyka, w odróżnieniu od późnej scholastyki średniowiecznej odrzucająca nominalizm na 
rzecz odnowionego tomizmu.

• Renesansowa filozofia przyrody, reprezentowana zwłaszcza przez Giordana Bruna i Francisa Bacona, we wczesnym okresie 
nastawiona panteistycznie (nierzadko łącząc się z magią i alchemią), w okresie późniejszym metodologicznie.

8 Oświecenie, okres w rozwoju kultury i literatury europejskiej od końca XVII w. do schyłku XVIII w. (w Polsce do początków XIX 
w. - tzw. klasycyzm postanisławowski). Na Zachodzie, szczególnie we Francji, łączył się z kryzysem tradycyjnych norm, instytucji 
społecznych, pojęć i wartości, burząc upadający system feudalny i przygotowując Wielką Rewolucję Francuską. Filozofowie i pisarze 
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Czy Chrzesci janie  maja chodzic  do psychiatry?
Czy rozum pomogl Adamowi I Ewie? Jaka cene zaplacili? Mieli’Oswiecenie’ ake jakie I jak sie to 

skonczylo? Odseparowaniem od Boga, chorobami, klatwami, smiercia, zwroceniem sie do religii szatana I 
okultyzmu, wypaczenie.

<Podczas 17 I 18 wieku nastapil gwaltowny wzrost chorych umyslowo>(strona 6.)

Jaki byl to czas? Barok I Romantyzm9! To czas Kontrreformacji10 czyli proba zbrojnego zniszczenia 
Protestantyzmu! 

oświecenia opowiadali się za racjonalizmem, poszukiwaniem wiedzy nie skrępowanej przez autorytety, doktryny i przekonania 
religijne, dociekaniem prawdy za pomocą rozumu. Dbali o rozwój nauki, szczególnie jej dziedzin przyrodniczych, które miały 
uwolnić ludzkość od przesądów i ograniczeń, zgodnie z naturą porządku fizyczno-moralnego. W teorii poznania na plan pierwszy 
wysuwano empiryzm (J. Locke) i sensualizm (D. Hume), odrzucono metafizykę i dogmaty na rzecz libertynizmu oraz deizmu.
9

 Elementy światopoglądu (Wiemy ze Romantyzm to czas fascynacji czarami I magia!!!)

• przedkładanie uczucia, intuicji i wiary nad rozum, sprzeciw wobec oświeceniowego racjonalizmu,
• protest wobec klasycyzmu i harmonii,
• indywidualizm  ,
• bunt przeciw kanonom i konwencjom,
• tajemniczość, fantastyka, pochwała wyobraźni jako mocy twórczej człowieka,
• fascynacja żywiołowością natury,
• protest przeciwko dyktaturze i autorytaryzmowi oraz feudalnemu porządkowi społecznemu,
• umiłowanie wolności (walka narodowowyzwoleńcza)

10 Inkwizytorami z urzędu w Kościele katolickim byli biskupi. Korzystając z przysługujących im uprawnień inkwizytorskich, 
poszczególni biskupi tropili i sądzili’ heretyków’ już od czasów starożytnych.Inkwizytorami z urzędu w dawnej Polsce oprócz 
biskupów byli na mocy bulli papieża Jana XXII z 1328 r. wszyscy kolejni prowincjałowie zakonu dominikanów. Na równi z 
biskupami posiadali oni prawo mianowania, w zależności od potrzeb, dowolnej liczby inkwizytorów. Z tego prawa często korzystali. 
Oprócz inkwizytorów z urzędu (tj. biskupów i prowincjałów dominikanów) działali na ziemiach polskich także inkwizytorzy 
mianowani bezpośrednio przez papieży.Pierwszych inkwizytorów "papieskich" dla Czech i Polski ustanowił papież Aleksander IV 
bullą z 17 kwietnia 1257 r. Mianował on inkwizytorami franciszkanów: Bartłomieja z Brna (Bartłomieja z Pragi) i Lamberta Niemca 
z Pragi. Ze względu na panujące w ówczesnej Polsce rozbicie dzielnicowe i związany z tym brak silnej, centralnej władzy 
wykonawczej (państwowej) inkwizycja papieska szybko podupadła.
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Czy Chrzesci janie  maja chodzic  do psychiatry?
<Wspolczesny okres:(19-20 wieku)Oprocz istnienia Ruchu Moral Treatment(Moralne 

Zabiegi/Leczenie) nastapil okres wzmozonego uzycia lekow jak belladonna11/atropina12/hioscyjamina13 oraz 
tojad14/ akonityna15 I opium16>(strona 8.)

<Wplyw Darwina na Psychologie byla olbrzymia>(strona 10.)

<Jesli te idee (Darwina) polaczymy z obiektywno opisowa szkola Psychiatrii 17to oto mamy esencje 
WSPOLCZESNEGO MEDYCZNEGO MODELU PSYCHIATRII>(strona 10.)

 <Rozwiniecie nowych terapii szokowych 18nastapilo w 1 polowie XX wieku>(strona 10.)

<Freud czytal dziela Darwina19 I znalazl sie gleboko pod wplywem jego idei…Darwin pisal o 
mentalnej/umyslowej ewolucji czlowieka…>(strona 12.)

<Hedonizm20 XVIII I XIX wieku mial wplyw na Freuda>(strona 12.)

11 Pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna L.) - bylina z rodziny psiankowatych (Solanaceae). Ma wiele nazw zwyczajowych: 
wilcza wiśnia, wilcza jagoda, psinki, leśna tabaka, belladonna. Występuje w Europie, Afryce Północnej, Azji Zachodniej. 
Introdukowana w części Ameryki Północnej. W Polsce także roślina uprawna i dziczejąca. Występuje głównie w południowej części 
kraju, roślina rzadka. Ciekawostki :

    * Łacińska nazwa Atropa wywodzi się od imienia jednej z trzech greckich bogiń przeznaczenia. Właśnie Atropos była tą, która 
przecinała nić życia. Druga część nazwy belladonna to po łacinie "piękna pani", gdyż Rzymianki używały wyciągów z rośliny jako 
kosmetyku rozszerzającego źrenice i nadającego im blask oraz skutecznie przyspieszającego i pogłębiającego oddech.
    * Jej trujące jagody służyły niegdyś do trucia wilków, stąd nazwa wilcza jagoda.
12 Atropina (ATC: A 03 BA 01, S 01 FA 01) jest alkaloidem tropanowym (podobnie jak skopolamina i hioscyjamina) występującym 
głównie w roślinach z rodziny psiankowatych, np. pokrzyku wilczej jagodzie (Atropa belladonna), bieluniach (Datura spp.) i lulkach 
(Hyoscyamus spp.) Właściwości roślin zawierających alkaloidy tropanowe wykorzystywano w medycynie już w starożytności. 
Równocześnie odnotowywano zastosowanie ich jako trucizn.
13 Hioscyjamina, L-hioscyjamina, C17H23NO3 – organiczny związek chemiczny, alkaloid tropanowy, optycznie czynny lewoskrętny 
izomer atropiny o dwa razy silniejszym działaniu. Stosowany w medycynie, jednak o wiele rzadziej od racemicznej atropiny; 
używany w postaci chlorowodorku lub siarczanu.

14 Tojad (Aconitum L.) – rodzaj roślin z rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae Juss.). Zwyczajowo bywa nazywany mordownikiem (z 
racji trujących własności). Liczy 100-300 gatunków (wg różnych źródeł), zamieszkujących półkulę północną. Uwaga: Wszystkie 
gatunki tojadu są bardzo silnie trujące, dlatego nie zaleca się jakichkolwiek prób leczenia bez wiedzy i zgody lekarza.
15 Akonityna organiczny związek chemiczny, alkaloid o złożonej budowie chemicznej. Jest jedną z najsilniejszych trucizn roślinnych. 
W naturze występuje w liściach, łodygach i korzeniach tojadu: W okresie renesansu akonityna była często stosowaną trucizną i 
zyskała miano arszeniku roślinnego.(znana jako Krolowa Trucizn!) Aconite is used in magic for protection and invisibility, and was 
once an ingredient in classic 'flying ointment'.(wolfbane)
16 Opium - substancja otrzymywana przez wysuszenie soku mlecznego z niedojrzałych makówek maku lekarskiego (Papaver  
somniferum). Zawiera około 40 alkaloidów
17 Objective-Descriptive School of Psychiatry. www.healthsystem.virginia.edu/.../history-of-  psychiatry  -8-04.pdf  

18 Terapia elektrowstrząsowa (EW, ang. electroconvulsive therapy, ECT) jest psychiatryczną terapią szokową polegającą na 
przepuszczeniu przez mózg pacjenta prądu elektrycznego o napięciu do 450 V i natężeniu do 0,9 A. Elektrowstrząsy wprowadzone 
zostały w 1938 roku przez Ugo Cerlettiego i Lucio Biniego. Po okresie szerokiego stosowania EW metoda została prawie zarzucona 
pod koniec lat 50. Od lat 80. obserwuje się stopniowy wzrost popularności terapii w szpitalach psychiatrycznych i w lecznictwie 
ambulatoryjnym.
19 Zobacz wywiad z gazety Wyborczej na temat ‘ewolucji’ na ostatnich stronach tej publikacji
20 Hedonizm (gr. ἡδονή, hedone, 'przyjemność', 'rozkosz') - pogląd, doktryna, uznająca przyjemność, rozkosz za najwyższe dobro i cel 
życia, główny motyw ludzkiego postępowania. Unikanie cierpienia i bólu jest głównym warunkiem osiągnięcia szczęścia.
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Czy Chrzesci janie  maja chodzic  do psychiatry?
<Hipnoza odgrywala role w rozwoju psychoanalizy21…Franz Anton Mesmer (1734-1815) rozwinal 

mesmeryzm magnetyzmu zwierzecego22, James Braid( 1795-1860)’potwierdzil’ studium’naukowe’hipnozy. 
Jean Martin Charcot (1825-1893) uzywal hipnozy23 w leczeniu histerii jako neurolog24> (strona 12.)

Czyli o tym jak okultyzm pod nowa nazwa znalazl zastosowanie we wspolczesnej medycynie!

<Freud(1956-1939), ktory sie ozenil w 1886 widzial seks jako ZWYRODNIENIE I twierdzil ze w 
wieku 41 lat dal sobie  tym spokoj>(strona 14.)

21 Psychoanaliza (od gr. ψυχη = "psyche", "dusza" i ανάλυσις = "analiza") – zbiór teorii dotyczących struktury psychiki człowieka, 
jego rozwoju i funkcjonowania, próbujących wyjaśniać powstawanie różnych aktów psychicznych. Tworzenie psychoanalizy 
rozpoczął Zygmunt Freud w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku.
22 Magnetyzm zwierzęcy - pojęcie stworzone przez austriackiego lekarza Franza Antona Mesmera dotyczące postulowanego przez 
autora zjawiska wpływu sił przyciągania ciał niebieskich na "nerwy istoty żywej". Magnetyzm zwierzęcy - według twórcy pojęcia - 
ma mieć wiele wspólnych cech z ładunkiem elektrycznym: można go gromadzić, przechowywać, przesyłać na odległość. Tak jak fale 
elektromagnetyczne są efektem przemieszczania się ładunku elektrycznego, tak magnetyzm zwierzęcy jest skutkiem przemieszczania 
się specjalnego fluidu. Fluid ten występuje w dwóch rodzajach:

• elektryczność szklista - o ładunku dodatnim
• elektryczność żywiczna - o ładunku ujemnym.

Magnetyzm zwierzęcy można było wzmacniać, podlegał on prawom odbicia.W pracach Mesmera pod przykrywką czysto naukowej 
fizyki rozrasta się solidna metafizyka. Okazuje się mianowicie, że wszystkie inne siły działające w przyrodzie, a także duchy, 
sympatia są jedynie przejawami działania fluidu. Od tego unarnego poglądu już tylko krok do stwierdzenia, że każda choroba jest tym 
samym i jedno może być na nią lekarstwo. Wynika z tego zaprzeczenie wszelkim innym klasyfikacjom za wyjątkiem podziału na 
choroby nerwów i inne.Działanie fluidu ma wprowadzać ład w zaburzoną strukturę, a efekty działania fluidu są podobne do efektów 
działania prądu: fluid wywołuje leczący atak, przy czym atak jest zgodny z objawami choroby, czyli np. epileptyk ma atak padaczki a 
astmatyk ma atak duszności.

23 Hipnoza – stan psychiczny częściowego wyłączenia świadomości, pomiędzy snem a jawą, charakteryzujący się wzmożoną 
podatnością na sugestię. Termin hipnoza pochodzi od greckiego słowa hypnos, czyli sen.Hipnoza jest wykorzystywana w psychologii 
klinicznej i hipnoterapii, między innymi jako jedna z metod diagnozowania i leczenia zaburzeń nerwicowych oraz w terapii 
uzależnień. Hipnoza pozwala na wydobycie z obszarów podświadomości zapamiętanych obrazów i sytuacji, dzięki czemu znajduje 
zastosowanie w kryminalistyce

Hipnoza w służbach specjalnych 

Nieterapeutyczne zastosowania hipnozy były przedmiotem zainteresowania służb specjalnych, w tym wywiadu. Potencjalne 
zastosowania hipnozy, przydatne z punktu widzenia takich służb, dotyczą możliwości ukrycia prawdy podczas przesłuchań 
prowadzonych z udziałem tortur lub substancji psychoaktywnych takich jak MDA lub skopolamina. Hipnoza może być bowiem 
pomocna w wytworzeniu w podświadomości osoby podatnej fałszywego przekonania o prawdziwości określonych informacji, np. 
tworzących tak zwaną "przykrywkę" (fałszywe alibi). Te same cele próbowano realizować również za pomocą substancji 
psychoaktywnych lub ich łączenia z hipnozą.Innym polem zastosowania hipnozy w specsłużbach i - potencjalnie - terroryzmie jest 
poddanie kogoś hipnozie w celu wytworzenia sugestii posthipnotycznych programujących określone działania. U osób o wyjątkowo 
silnej podatności na hipnozę możliwe jest wytworzenie silnych sugestii posthipnotycznych obejmujących wykonywanie czynności 
sprzecznych z logiką i uświadomioną wolą zahipnotyzowanego. Pod wpływem mającego miejsce w przeszłości aktu hipnozy osoba 
będąca obiektem takich praktyk może działać w sposób dla samej siebie absurdalny, przy czym sygnałem do rozpoczęcia akcji może 
być wystąpienie określonego bodźca (np. bicie zegara lub rzadko występujące zjawisko, przewidziane lub wywołane przez 
hipnotyzującego). W odtajnianych systematycznie dokumentach CIA znajdują się liczne ślady prób wykorzystania takich technik. 
Część z nich obejmowała projekt MKULTRA  [13]  . W ujawnionych dokumentach CIA z lat pięćdziesiątych XX wieku opisane są 
przypadki wykorzystywania seksualnego lub gwałtu z użyciem hipnozy[14]. Sugestie posthipnotyczne wykorzystano próbnie w celu 
przeprowadzenia symulowanego morderstwa: pod wpływem wcześniejszej hipnozy dziewiętnastoletnia kobieta miała zastrzelić z 
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Czy Chrzesci janie  maja chodzic  do psychiatry?
Jeden z zalozycieli Psychiatrii, Freud byl zboczencem seksualnym I okultysta! Popularna jest jego 

koncepcja:Id, Ego, Superego jednak nasuwa sie tu pytanie skad Freud to wzial? Czy nie pomoglo mu w tym 
wahadelko? Freud nienawidzil Chrzescijanstwa!

<Psychologia postaci (gestalt) rozpoczela sie jako atak… na atomistyczna psychologie>(strona 24.)

<Humanistyczna Psychologia rozpoczela sie w 1960 r. jako opozycja do psychoanalizy I 
behawioryzmu>(strona 25.)

<Wnioski. Uwaza sie ze Psychiatria jest ‘przedparadygmatyczna’ ‘nauka’, w ktorej nie ma centralnego 
paradygmatu25. Uwaza sie ja raczej za preskryptywna, czyli oznacza to ze zdominowana jest przez 
opozycyjne/ przeciwne sobie trendy…>(strona 28.)

<Z wszystkimi tymi postepami w neurobiologii I psychodynamice26, mozna zadac pytanie: w jakim 
stopniu zycie czlowieka z ‘choroba’ psychiczna sie polepszylo? Ale w jakim stopniu te fundamentalne 
przyczyny choroby psychicznej beda zaadresowane przez te wysilki jest NIEJASNE>(strona 28.)

Praca Larryego Merkel’a pokazuje tylko jak nieudolne proby byly podjete przez tych ludzi. Jedna teoria 
pojawiala sie I zaprzeczala inne. Biblia I Jezus sa niezmienne bo PRAWDA I moc Boza nie tradycja czy 
filozofie daje ludziom wolnosc I przelom w ich zmaganiach!

Szukasz przelomu? 

Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu 
uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, 
będziecie prawdziwie moimi uczniami (32) i poznacie 
prawdę, a prawda was wyzwoli. (33) Odpowiedzieli 
Mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie 
byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz 
mówić: Wolni będziecie? (34) Odpowiedział im Jezus: 
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto 
popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. (35) A 
niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn 
przebywa na zawsze. (36) Jeżeli więc Syn was 

Gdy tak mówił, wielu uwierzyło w niego. (31) Mówił 
więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: 
Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie 
uczniami moimi będziecie (32) i poznacie prawdę, a 
prawda was wyswobodzi. (33) Odpowiedzieli mu: 
Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy 
u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: 
Wyswobodzeni będziecie? (34) Jezus im 
odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, 
każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. (35) A 
niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn 

pistoletu swoją koleżankę; ekspryment zakończył się skucesem, kobieta pociągneła za spust (pistolet nie był jednak nabity)[15]

24 Neurologia - dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. 
Neurologia i psychiatria są dziedzinami pokrewnymi, a niektóre choroby są domeną zarówno neurologa jak i psychiatry.
25 W Oxford English Dictionary paradygmat jest zdefiniowany jako wzorzec lub najogólniejszy model lub jako wzorcowy przykład.

26 Terapia psychodynamiczna – metoda terapii zaburzeń psychicznych, oparta na założeniach teorii psychoanalizy. Zgodnie z nią 
podstawą objawów chorobowych są nieświadome popędy, którym cenzura nie pozwala na wkroczenie do świadomości i realizację. W 
efekcie tego stanu rzeczy muszą one szukać innej drogi ujścia. Tą drogą okazują się być objawy neurotyczne.
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wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. pozostaje na zawsze. (36) Jeśli więc Syn was 
wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.

Niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich 
rozmawiali z nim: Cóż chce powiedzieć ten nowinkarz 
- mówili jedni, a drudzy: - Zdaje się, że jest 
zwiastunem nowych bogów - bo głosił Jezusa i 
zmartwychwstanie. (19) Zabrali go i zaprowadzili na 
Areopag, i zapytali: Czy moglibyśmy się dowiedzieć, 
jaką to nową naukę głosisz? (20) Bo jakieś nowe 
rzeczy wkładasz nam do głowy. Chcielibyśmy więc 
dowiedzieć się, o co właściwie chodzi. (21) A wszyscy 
Ateńczycy i mieszkający tam przybysze poświęcają 
czas jedynie albo mówieniu o czymś, albo 
wysłuchiwaniu czegoś nowego. (22) Mężowie ateńscy 
- przemówił Paweł stanąwszy w środku Areopagu - 
widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo 
religijni. (23) Przechodząc bowiem i oglądając wasze 
świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z 
napisem: "Nieznanemu Bogu". Ja wam głoszę to, co 
czcicie, nie znając. (24) Bóg, który stworzył świat i 
wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, 
nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką 
(25) i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby 
czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i 
oddech, i wszystko. (26) On z jednego /człowieka/ 
wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał 
całą powierzchnię ziemi. Określił właściwie czasy i 
granice ich zamieszkania, (27) aby szukali Boga, czy 
nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w 
rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. 
(28) Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak 
też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: Jesteśmy 
bowiem z Jego rodu. (29) Będąc więc z rodu Bożego, 
nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do 
złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i 
myśli człowieka. (30) Nie zważając na czasy 
nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i 
wszystkich ludzi do nawrócenia, (31) dlatego że 
wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie 
sądzić świat przez Człowieka, którego na to 
przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec 
wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych. (32) 
Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się 
wyśmiewali, a inni powiedzieli: Posłuchamy cię o tym 
innym razem. (33) Tak Paweł ich opuścił. (34) 
Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. 
Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem 

Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich 
ścierali się z nim. Jedni mówili: Cóż to chce 
powiedzieć ten bajarz? Drudzy zaś: Zdaje się, że jest 
zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem 
dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. (19) 
Zabrali go i zaprowadzili na Areopag, mówiąc: Czy 
możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą 
głosisz? (20) Kładziesz bowiem jakieś niezwykłe 
rzeczy w nasze uszy; chcemy przeto wiedzieć, o co 
właściwie chodzi. (21) A wszyscy Ateńczycy i 
zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli 
tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich 
nowin. (22) A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, 
rzekł: Mężowie ateńscy! Widzę, że pod każdym 
względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. 
(23) Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, 
znalazłem też ołtarz, na którym napisano: Nieznanemu 
Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam 
zwiastuję. (24) Bóg, który stworzył świat i wszystko, 
co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie 
mieszka w świątyniach ręką zbudowanych (25) ani też 
nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego 
potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i 
tchnienie, i wszystko. (26) Z jednego pnia wywiódł też 
wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym 
obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone 
okresy czasu i granice ich zamieszkania, (27) żeby 
szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, 
bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. (28) 
Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, 
jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z 
jego bowiem rodu jesteśmy. (29) Będąc więc z rodu 
Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest 
podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, 
wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. (30) Bóg 
wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz 
jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się 
upamiętali, (31) gdyż wyznaczył dzień, w którym 
będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego 
ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez 
wskrzeszenie go z martwych. (32) A gdy usłyszeli o 
zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś 
mówili: O tym będziemy cię słuchali innym razem. 
(33) I tak Paweł wyszedł spośród nich. (34) Lecz 
niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i 
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Damaris, a z nimi inni. 

(Dzieje Apost. 17:1-34, Biblia Tysiąclecia)

uwierzyli, a wśród nich również Dionizy Areopagita i 
niewiasta, imieniem Damaris, oraz inni z nimi.

(Dzieje Apost. 17:1-34, Biblia Warszawska)

Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę 
filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na 
ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na 
Chrystusie.

Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce 
filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach 
ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie;

(List do Kolosan 2:1-23, Biblia Warszawska)

I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście 
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (16) Kto uwierzy i 
przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, 
będzie potępiony. (17) Tym zaś, którzy uwierzą, te 
znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą 
wyrzucać, nowymi językami mówić będą; (18) węże 
brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie 
będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci 
odzyskają zdrowie. (19) Po rozmowie z nimi Pan 
Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy 
Boga. (20) Oni zaś poszli i głosili Ewangelię 
wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził 
naukę znakami, które jej towarzyszyły.

(Ew. Marka 16:1-20, Biblia Tysiąclecia)

I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię 
wszystkiemu stworzeniu. (16) Kto uwierzy i 
ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie 
uwierzy, będzie potępiony. (17) A takie znaki będą 
towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim 
demony wyganiać będą, nowymi językami mówić 
będą, (18) węże brać będą, a choćby coś trującego 
wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, 
a ci wyzdrowieją. (19) A gdy Pan Jezus to do nich 
powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po 
prawicy Boga. (20) Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a 
Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, 
które mu towarzyszyły.

(Ew. Marka 16:1-20, Biblia Warszawska)

I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście 
przykazanie Boże. (7) Obłudnicy, dobrze powiedział o 
was prorok Izajasz: (8) Ten lud czci Mnie wargami, 
lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. (9) Ale czci 
mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi.

(Ew. Mateusza 15:1-39, Biblia Tysiąclecia)

tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją. 
(7) Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w 
słowach: (8) Lud ten czci mnie wargami, ale serce 
ich daleko jest ode mnie. (9) Daremnie mi jednak 
cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami 
ludzkimi.

Odpowiedział im: Słusznie prorok Izajasz powiedział 
o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci 
Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode 
Mnie. (7) Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad 
podanych przez ludzi. (8) Uchyliliście przykazanie 
Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, /dokonujecie 
obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych 
podobnych rzeczy czynicie/. (9) I mówił do nich: 

On zaś rzekł im: Dobrze Izajasz prorokował o was, 
obłudnikach, jak napisano: Lud ten czci mnie 
wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. (7) 
Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które 
są nakazami ludzkimi. (8) Przykazania Boże 
zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. (9) I 
mówił im: Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby 
naukę swoją zachować…tak unieważniacie słowo 
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Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją 
tradycję zachować…I znosicie słowo Boże przez 
waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też 
innych tym podobnych rzeczy czynicie.

(Ew. Marka 7:1-37, Biblia Tysiąclecia)

Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej; i 
wiele tym podobnych rzeczy czynicie.

(Ew. Marka 7:1-37, Biblia Warszawska)

O, Tymoteuszu, strzeż depozytu [wiary] unikając 
światowej czczej gadaniny i przeciwstawnych 
twierdzeń rzekomej wiedzy, (21) jaką obiecując 
niektórzy odpadli od wiary. Łaska z wami!

(1 List do Tymoteusza 6:1-21, Biblia Tysiąclecia)

Tymoteuszu! Strzeż tego, co ci powierzono, unikaj 
pospolitej, pustej mowy i sprzecznych twierdzeń, 
błędnej, rzekomej nauki, (21) do której niejeden 
przystał i od wiary odpadł. Łaska niech będzie z wami. 
Amen.

(1 List do Tymoteusza 6:1-21, Biblia Warszawska)
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There are thousands of image variations of the Caduceus, but the ancient symbol has remained one of the most 
recognized medical symbols still used in the medical industry today. You will see the Caduceus medical 
symbol at doctors’ offices, hospitals and other medical facilities indicating an association with the medical 
industry. Similar to this “medical logo” having such a strong implication and association with medical 
professions and medical related businesses, you may want to think of the Caduceus symbol when considering 
a creative medical logo design for your medical related company, such as a medical supply business.

The experienced and talented designers at Logomagic.com can create a unique medical logo design that will 
identify your medical business, company, service or profession that will have the same impact as the Caduceus 
has on the medical industry. From Wikipedia, the free encyclopedia.

Let us help you design the perfect logo for your professional practice. Call us for a free medical logo design 
quote today at 800-373-5646.

From Wikipedia, the free encyclopedia.

A caduceus (kerykeion in Greek) is a staff with two snakes wrapped around it. It was a symbol of commerce 
and is associated with the Greek god Hermes, the messenger for the gods, creator of magical incantations, 
conductor of the dead and protector of merchants and thieves. It was originally a herald's staff, sometimes with 
wings, with two white ribbons attached. The ribbons eventually evolved into snakes in the figure-eight shape.

In the seventh century, the caduceus came to be associated with a precursor of medicine, alchemy, based on the 
Hermetic spells. The caduceus is used interchangeably with the Rod of Asclepius, especially in the United 
States. Historically, the two symbols had distinct and unrelated meanings. Occasionally the caduceus may be 
combined with a DNA double-helix, which the intertwined snakes coincidentally resemble. 

Its origins are thought to be as early as 2600 BC in Mesopotamia. It was used by the priests in the Eleusinian 
Mysteries of ancient Greece, and has been associated with the Gnostic Corpus Hermeticum and Kundalini 
Yoga, where it is thought to be a symbolic representation of the "subtle" nerve channels the "ida", "pingala", 
and "sushumna" described in yogic kundalini physiology.

Misteria eleuzyjskie, Eleuzynie - misteria odprawiane w starożytnej Grecji, w Eleuzis, nieopodal Aten, 
związane z kultem Demeter i jej córki Persefony. Zgodnie z tradycją miał je zapoczątkować Eumolpos.

Hermetica is a category of literature dating from Late Antiquity that purports to contain secret wisdom, 
generally attributed to Hermes Trismegistus, "thrice-great Hermes", who is a syncretism of the Greek god 
Hermes and the Egyptian deity Thoth. A collection of several such Greek texts from the second and third 
centuries,[1] remnants of a more extensive previous literature, were compiled into a Corpus Hermeticum by 
Italian scholars during the Renaissance, notably by Marsilio Ficino, whose Latin translation went through eight 
incunable editions before 1500, and a further twenty-two by 1641.[2] Other Hermetic works, however, existed in 
Syriac, Arabic, Armenian, Coptic, and other languages.

Kundalini - (dewanagari कुणडिलनी) (r.ż.) - energia, moc duchowa, opisywana jednocześnie pod 
postacią węża, bogini i "siły", Kundalini łączy w sobie atrybuty wszystkich bogiń i bogów, jest ideową i 
praktyczną podstawą indyjskiej tantry (tantryzmu) oraz hathajogi. Ideał kundalini łączy ze sobą jogę, tantryzm 
oraz wszelkie indyjskie kulty bogini - Śakti, Dewi.

caduceus is a symbol of the entire system of kundalini shakti
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Kreacjoniści. A jeśli Karol Darwin się mylił...

Rozmawiał Piotr Wołkowski

2010-04-23, ostatnia aktualizacja 2010-04-23 18:37 

Fot. Sebastian Rzepiel / Agencja Gazeta 

Czy są jeszcze dziś naukowcy, którzy podważają teorię ewolucji? Tak. Właśnie jeden z 
nich gościł kilka dni temu na Uniwersytecie Zielonogórskim. - Moja teoria 
dopuszcza możliwość Boga jako stwórcy świata, a ewolucjoniści z góry ją 
odrzucają. Są dogmatyczni - podkreśla prof. Andrew McIntosh, kreacjonista 

http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35182,7808467,Kreacjonisci__A_jesli_Karol_Darwin_sie_mylil___.
html

Piotr Wołkowski: Dla wielu naukowców ewolucjonizm to już nie teoria, a fakt. Jednak pana zdaniem 
są lepsze alternatywy do tej teorii. Co w takim razie z ewolucjonizmem jest nie tak?

Prof. Andrew McIntosh: Cóż, ewolucjonizm na pewno nie jest teorią spójną. Jest to teoria, w której brakuje 
informacji i świadectw. A te, które są, nie potwierdzają teorii. Kreacjonizm zachowuje spójność ze 
świadectwami archeologicznymi.

Darwin zakładał, że z biegiem czasu znajdziemy materiał kopalny, który wykaże istnienie ogniw pośrednich i 
stadiów przejściowych. Ale nic takiego nie zostało odkryte. Weźmy kilka przykładów. Ewolucjoniści zakładają, 
że pióra ptaków wyewoluowały z gadzich łusek. Jednak to, co widzimy w skamielinach, to są albo w pełni 
rozwinięte pióra, albo łuski w swej podstawowej formie. Nie ma łusek w trakcie przeobrażania się w pióro. 
Poza tym z teorii ewolucji wynika, że na przestrzeni czasu organizmy powinny się zmieniać. Ale tego kopaliny 
też nie pokazują. Ważki, które znaleziono w skamielinach sprzed 50 mln lat, niczym nie różnią się od 
dzisiejszych. W muzeum w Edynburgu można obejrzeć kraba z okresu jurajskiego. Notka pod spodem mówi, że 
nie zmienił się od 150 mln lat. Dziś ten gatunek wygląda dokładnie tak samo. I takich świadectw jest mnóstwo.
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Ewolucjonizm jest raczej teorią bazującą na dowodach, których nie odkryto. Czasami nazywamy to ewolucją 
białych plam. Kreacjonizm bierze przesłanki takimi, jakie są.

Owszem, jest sporo kwestii, których nauka jeszcze nie rozwiązała. Ale jeśli nakleimy łatkę "stworzenie", 
to czy zwyczajnie nie uciekamy przed problemem. Wszystko zostało stworzone i nie musimy martwić się 
poszukiwaniem wyjaśnień naukowych, w jaki sposób organizm powstał.

Dokładnie odwrotnie. Jesteśmy zwolennikami poszukiwania naukowych świadectw i przesłanek za 
kreacjonizmem. A im więcej ich odkrywamy, tym lepiej nasza teoria jest potwierdzona.

Co w takim razie wynika z przesłanek? Ewolucjonizm jest błędny?

Doprecyzujmy, czym dokładnie jest ewolucjonizm. To pewna filozofia, która zakłada istnienie wspólnego 
przodka dla wszystkich organizmów. Kreacjonizm przyjmuje stworzenie pierwotnych rodzajów. Para 
standardowych orłów, z których wykształciły się poszczególne rasy. Para koniowatych, z których mamy nasze 
konie, ale też zebry. Zmiany występują w obrębie tych rodzajów. Dobór naturalny? Tak. Adaptacja? Tak. 
Drobne zmiany? Tak. Ale nie od pierwotnego, wspólnego przodka.

Czemu wspólny przodek jest hipotezą aż tak nieprawdopodobną?

Ten pogląd zakłada, że procesy przyrodnicze działały w kierunku nagromadzenia informacji genetycznej i 
wykształcenia nowych funkcji. Przeszliśmy od trylobita do profesora. A nawet nie od trylobita, a od prostych 
pierwiastków chemicznych. Jednak w eksperymentach, w których wymuszano sztucznie mutacje, nigdy nie 
zaobserwowano nowych funkcji. Drosofila jest owadem, który ma bardzo krótki cykl rozrodu. Zaledwie kilka 
godzin. Dzięki temu można łatwo zaobserwować zmiany w pokoleniach. Można eksperymentalnie sprawdzić 
czy mutacja da nowe funkcje. Drosofile napromieniowywano, ale w kolejnych pokoleniach wyrastały im na 
przykład skrzydła w miejscu oczu, ale niewyposażone w dodatkowe mięśnie. Wyrastały dodatkowe oczy. Ale 
żadna nowa funkcja się nie pojawiła. Podobnie mutacje naturalne - ich rezultat to zespół downa, 
mukowiscydoza, daltonizm. Nic dobrego.

Ale ewolucjonizm zakłada, że co najmniej 95 proc. mutacji jest negatywna. Z pozostałych większość jest 
neutralna, a dopiero może ok. 1 proc. mutacji to zmiany pozytywne.

Ale nauka nie znalazła takich procesów! W przyrodzie wszystko prowadzi do rozpadu i do stopniowej 
degradacji. Ewolucjonizm zakłada, że wolna energia może tworzyć stany, których poziom energii się zwiększa. 
Jednakże takie założenie przeczy termodynamice.

Ok. W takim razie kreacjonizm, w przeciwieństwie do ewolucjonizmu, jest spójny. Ale jeśli 
przyjmujemy, że Bóg albo jakiś inny inteligentny projektant stworzył te pierwotne rodzaje, to za tę 
spójność płacimy bardzo wysoką cenę. Musimy przyjąć ontologicznie obciążający zestaw założeń 
wstępnych. Poza tym przyjęcie, że Bóg ingerował w świecie, to raczej religijne założenie.

A ewolucjonizm wymaga religijnego założenia, że z góry odrzucamy możliwość inteligentnego twórcy, 
projektanta. Każda teoria wymaga założeń wstępnych, także każda niesie ze sobą pewien bagaż społeczny, 
pozanaukowy.

Poza tym, ja nie rozpoczynam debaty od stwierdzenia, że to Bóg stworzył świat. To z góry przesądza rezultat i 
zamyka dyskusję. Tak jak przesądza rezultat odgórne wyeliminowanie stworzenia. Raczej proponuję, byśmy 
wyciągnęli świadectwa, nie tylko kopalne, oraz eksperymenty na stół i sprawdzili, czy mogą zgadzać się z 
teorią alternatywną do ewolucjonizmu.
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Oczywiście moja pozycja nie daje wszystkich odpowiedzi. Wymaga pewnych założeń, których nie 
udowodnimy. Ale takich aksjomatów wymaga każda teoria naukowa. Tak więc i kreacjonizm, i ewolucjonizm 
wymagają założeń wstępnych. Jednakże to kreacjonizm jest spójny, a teoria ewolucji - nie. Przyjmujemy różne 
założenia wstępne, ale na poziomie teorii chcemy rozmawiać o tym, co można zaobserwować w laboratorium. 
Dogmatyzmem raczej kierują się sami ewolucjoniści. Nie dopuszczają możliwości debaty, bo to nie jest ich 
pogląd na świat. Sam pomysł, by w szkołach wspomnieć o kreacjonizmie, budzi oburzenie.

Kreacjonizm jest dużą teorią. Pojawiają się różne jego odmiany. Także te, które zakładają, że wszystkie 
obecnie żyjące rodzaje, gatunki i rasy zostały stworzone jednocześnie. To chyba przed nauczeniem 
takiego kreacjonizmu bronią się naukowcy.

Tak. Ale my nie chcemy omawiać biblijnego obrazu stworzenia. Na lekcjach biologii powinno się wspomnieć, 
że podane przesłanki mogą świadczyć również na rzecz koncepcji alternatywnych do ewolucjonizmu, że z 
materiału kopalnego da się wyciągnąć inne wnioski. Nie chcemy w to mieszać teologii. Kwestie teologiczne 
zostawmy na lekcjach religii.

Pomijanie przesłanek kreacjonistycznych na lekcjach biologii, to forma zamykania kreacjonistom ust. Tutaj w 
Zielonej Górze mam wykład na Wydziale Nauk Biologicznych. W Wielkiej Brytanii nie byłoby szans na taką 
otwartość. Wszystko co wypada poza mainstream, jest eliminowane. Nasz cel to dopuszczenie kreacjonizmu do 
dyskusji. Ostatecznie różnorodność myśli zawsze jest zdrowa dla nauki. Powoduje starcia, rodzi nowe 
koncepcje, rozwiązania i pomysły.

*Andrew McIntosh - chemik, profesor Uniwersytetu w Leeds, specjalizuje się w teoriach spalania i w 
termodynamice. Autor prac naukowych, a także kreacjonistycznych.

Źródło: Gazeta Wyborcza Zielona Góra

http://www.youtube.com/watch?
v=aePhOcKK75A&feature=PlayList&p=391C3FFC8D92B03B&index=0&playnext=1

O co chodzi kreacjonistom?

Piotr Wołkowski

2010-04-23, ostatnia aktualizacja 2010-04-23 18:45 

W środę i w czwartek na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się Zielonogórska 
Konferencja Kreacjonistyczna. Uczestnicy mogli obejrzeć filmy wprowadzające w 
tę nietypową koncepcję. 

Obecnie to teoria ewolucji jest dominującą teorią naukową, która wyjaśnia powstanie życia na Ziemi. 
Mutacje oraz dobór naturalny, a także dziedziczenie drobnych pozytywnych zmian to mechanizmy, które 
prowadzą do powstawania nowych gatunków. Zgodnie z ewolucjonizmem zmiany zachodzą w sposób ciągły, a 
początek życia to przypadkowe uformowanie się pierwotnych białek, a następnie dalszy ich rozwój w formy 
coraz bardziej złożone.
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Ten paradygmat dominuje w środowisku naukowym. Proponowane są ewentualnie koncepcje w duchu 
ewolucjonistyczne, ale takie, w których optuje się za zmianami skokowymi, a nie ciągłymi. Do dyskursu 
naukowego coraz częściej dołączyć chcą też kreacjoniści. Różne odmiany kreacjonizmu istniały jeszcze przed 
teorią Darwina. Jednak, kiedy nowa koncepcja zaczęła się rozwijać i zyskiwać zwolenników, kreacjonizm 
wypadł poza ramy nauki.

Kreacjoniści wiążą początki życia na Ziemi z ingerencją Boga bądź inteligentnego projektanta. W obrębie 
kreacjonizmu istnieją różnorodne teorie. Kreacjonizm teistyczny przyjmuje, że świadectwa nauki nie stoją w 
sprzeczności z biblijnym opisem stworzenia świata. Jego zwolennicy starają się wykazać, że adaptacja, mutacje 
i dobór naturalny doprowadziły do wytworzenia się różnych ras w obrębie danego gatunku. Same zaś gatunki są 
czymś stworzonym. Są też kreacjoniści, którzy przyjmują, że wszystkie organizmy, wszystkie rasy powstały w 
takiej formie, w jakiej je obecnie obserwujemy. Jest to tzw. kreacjonizm niezmiennych gatunków. Kreacjoniści 
w różnym stopniu dosłownie odczytują Biblię. Zgodnie z biblijnym datowaniem wiek Ziemi to od około 6 tys. 
lat do 10 tys. lat. Takie przekonanie utrzymują kreacjoniści młodej Ziemi. Dla odmiany, kreacjoniści starej 
Ziemi, co do wieku Ziemi utrzymują pogląd bardziej zgodny ze współczesną kosmologią i geologią.

O tym, że mechanizmy, jakie obserwujemy w mikrobiologii, są zbyt złożone, by mogły być dziełem przypadku, 
mówi teoria inteligentnego projektu. Jej zwolennicy twierdzą, że w wielu przypadkach mechanizm nie mógłby 
wyewoluować, ponieważ jego prostsza forma jest bezużyteczna i nie ma żadnej funkcji.

Źródło: Gazeta Wyborcza Zielona Góra
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