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Filocalia ca instrument
psihoterapeutic

45

Prolegomene

U

PA

R
AL

n filosof, uimit de echilibrul mental
perfect al isihaştilor, a întrebat pe unul
dintre ei:
„Ce aveţi voi, iar nouă filosofilor ne
lipseşte?”
I s‑a răspuns: „Noi avem linişte.”

ED

IT

U
R

A

Atât Filosofia (dragoste de înţelepciune) cât şi Filocalia (dragoste de frumos
duhovnicesc) pot deveni instrumente de
psihoterapie. Se configurează astfel o disci
plină pe care am numit‑o psihoterapie isihastă sau filocalică.
Termenul propus de noi nu este nou, l‑am
folosit de prin anii 1990‑1991. L‑am folosit
în câteva articole, dar mai ales la grupele de
practică isihastă. În 1993 am îndemnat un
student de la Facultatea de medicină să facă
o teză de licenţă despre isihasm şi terapie;
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Şapte reguli filocalice
pentru restabilirea sănătăţii
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rganizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS)
defineşte astfel sănătatea: „Starea com
pletă de bine fizic, psihic şi social, care este
dată nu numai de absenţa bolii sau infir
mităţii”. Aşadar sănătatea înseamnă nu
numai absenţa bolii, ci şi: stabilitate emoţională, mulţumire fermă, parametri spirituali ridicaţi.
Definiţia de mai sus este acceptată ştiinţific, deşi are un anume idealism. Ea arată
că atitudinea mentală este hotărâtoare în
restabilirea sănătăţii. Dar de ce numim „filo
calice” regulile de mai jos? Pentru că ele
urmăresc ceva mai mult decât întărirea „gân
dirii pozitive”. Ele ne orientează, ne ajută
să conectăm trupul direct la sursa spirituală
a însănătoşirii.

– 15 –
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O sfântă depresivă,
Olimpiada, şi terapeutul ei
Ioan Hrisostom
Atimia şi depresia nervoasă
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limpiada, atestată în calendar drept
Cuvioasa Olimpiada Diaconiţa (ĳ 364
ĳ 408) suferea de atimie (athymia). Nu ştim
cum a debutat tulburarea ei nervoasă şi dacă
s‑a datorat traumelor rezultate din prigoanele împăratului; sau s‑a manifestat doar
ca o depresie de abandon, după ce a fost
exilat Ioan Hrisostom, din scrisorile căruia
avem toate informaţiile maladiei.
Au rămas 17 scrisori de la Ioan Gură de
Aur, în care el îşi sfătuieşte ucenica, o susţine,
o redresează. Ioan foloseşte termenul athy
mia. Traducătorii moderni ai scrisorilor au
tradus prin „depresie nervoasă, deprimare”.
Atimia este o dizabilitate psihică ‑ scăderea tonusului afectiv – şi însoţeşte de
– 109 –
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e Sf. Munte Athos vom auzi adesea că
s‑au săvârşit minuni. S‑ar putea zice
că, acolo, miracolul este fapt cotidian.
Sunt ajutoare cereşti sau minuni săvârşite prin evlavie şi prin icoana Maicii Dom
nului: însănătoşiri, salvarea unei obşti, daruri
neaşteptate, schimbarea vieţii.
Alte ajutoare minunate vin dinspre relicve sfinte, locuri consacrate, sau dinspre
asceţi sporiţi.
De ce pe Sfântul Munte se petrec miracole mai mult decât oriunde?
Iată de ce. Pentru că ei, cei de acolo, trăiesc în Duh, şi nu în trup. Asceţii mari de
pe Munte, nevoitorii, fie la obşte, fie la pustie, trăiesc în Duh. Chiar şi pelerinii, călăto
rii care vin acolo cunosc şi ei trăirea în Duh.
Ei vin pentru o perioadă limitată. Dar şi în
acest interval limitat, ei cunosc influenţa
– 166 –
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