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3. Sposoby uzdrowienia

Osoby o skłonnościach homoseksualnych trzeba traktować ze współczującą miłością, tym bardziej, że w
większości przypadków dewiacyjne skłonności nabyli nie z własnej winy, lecz na skutek oddziaływania
patologicznego środowiska, które przyczyniło się do głębokich duchowych, psychicznych i
emocjonalnych zranień.

Całkowite uzdrowienie homoseksualizmu jest możliwe tylko mocą miłości samego Boga. Tylko ta
jedyna Miłość może wyzwolić z dotkliwego smutku i samotności oraz dać poczucie pewności, że
jest się kochanym zawsze i bezwarunkowo. Trzeba całą swoją uwagę skierować na miłość
Chrystusa, a nie na swoje uzależnienie seksualne.

Aby przyjąć dar uzdrawiającej Miłości Boga konieczne jest, aby człowiek uzależniony od
pragnień homoseksualnych, najpierw przebaczył wszystkim ludziom, którzy swoją postawą,
działaniem i złym przykładem przyczynili się do powstania w nim dewiacyjnych pragnień. Po
prostu trzeba swój gniew i smutek ofiarować na modlitwie Bogu i prosić o zdolność przebaczenia
wszystkiego wszystkim. To całkowite przebaczenie jest koniecznym warunkiem otwarcia serca
na Boży dar uzdrowienia. Przebaczenie musi być związane z intensywnym życiem modlitwy,
częstym przystępowaniem do sakramentów pokuty i Eucharystii.

Osiąganie czystości jest długim i stopniowym procesem, znaczonym bolesnymi upadkami. Dlatego
trzeba uzbroić się w cierpliwość. W miarę uzdrawiania duchowych i emocjonalnych ran, homoseksualne
pragnienia zaczną słabnąć, aż do całkowitego zniknięcia.

Dla Chrystusa nie ma sytuacji bez wyjścia, nie ma ludzi zbyt grzesznych, brudnych i
poranionych. Dlatego osoby, które uprawiają homoseksualizm mają szansę uzdrowienia pod
warunkiem, że całkowicie zaufaj ą Chrystusowi i spełnią następujące warunki:

- Zapoznają się i przyjmą nauczanie Kościoła katolickiego na temat homoseksualizmu i zaczną
prowadzić życie w czystości.

- Powierzać będą każdego dnia całe swoje życie Chrystusowi poprzez modlitwę, codzienną medytację,
różaniec, czytanie Pisma św., częste przystępowanie do sakramentów pokuty i Eucharystii.
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- Ktoś, kto posiada orientację homo-seksualną, nosi w umyśle i sercu nieustanną pokusę do
grzechu. Chcąc zachować czystość powinien zerwać z tym wszystkim, co mogłoby stymulować i
prowokować jego popełnienie. Chodzi przede wszystkim o pozbycie się literatury
homoseksualnej, kaset wideo o tej tematyce, zerwanie kontaktów ze środowiskiem
praktykujących gejów. Unikanie barów, łaźni, kin gdzie uczęszczają homoseksualiści.

- Osoby o homoseksualnych skłonnościach, aby wyzwolić się z homoseksualnych sposobów myślenia i
odczuwania, powinny przebywać w środowisku &quot;normalnych&quot; kobiet i mężczyzn. Dlatego
trzeba znaleźć sobie wspólnotę ludzi wierzących i modlących się. Najlepiej którąś z grup modlitewnych
w swojej parafii. Bardzo ważne jest zawieranie i podtrzymywanie czystych przyjaźni z członkami tej
wspólnoty. To bardzo pomaga w zachowaniu cnoty czystości.

Uzdrowienie z homoseksualizmu i reorientacja na reakcje heteroseksualne jest możliwe wtedy,
gdy dokona się duchowe nawrócenie, polegające na przylgnięciu wiarą do Chrystusa i podjęcie
trudu pójścia razem z Nim przez życie. Nie oznacza to wcale, że walczący ze swoimi dewiacjami
seksualnymi w sposób natychmiastowy odzyska dojrzałość osobową. Na całkowite uzdrowienie
konieczny jest czas przejścia przez okres silnych pokus, które będą przezwyciężane mocą
intensywnej modlitwy i całkowitego zaufania i miłości Jezusa. Tylko wtedy Jezus mocą swojej
miłości będzie uzdrawiał cały kompleks zranionych uczuć, emocji i całej sfery psychicznej
człowieka.

Trzeba podjąć walkę o wydobycie się z tego stanu, uwierzyć, że dla Boga nie ma nic
niemożliwego. Jezus błaga tylko o całkowite zaufanie, aby ludzie pozwolili Mu ogarniać ich swoją
miłością i leczyć poranione serca.

Jeżeli ktoś straci wiarę w możliwość i wydobycia się z tego stanu, wtedy staje się ofiarą klanu
aktywnych homoseksualistów, którzy twierdzą, że homoseksualizm jest wrodzonym i naturalnym
dążeniem seksualnym.

Z relacji amerykańskich duszpasterzy opiekujących się homoseksualistami, którzy pragną
wyzwolić się od tej dewiacji, dowiadujemy się, że wiele z tych osób prowadzi życie w czystości,
doświadczając częstych pokus. Pomimo nawrócenia i duchowej przemiany, ich poraniona
psychika wymaga długiego procesu leczenia. Udaje im się przezwyciężać natrętne pokusy dzięki
modlitwie, codziennej Eucharystii i częstej spowiedzi.

&quot;Osoby homoseksualne są wezwane do czystości. Dzięki cnotom panowania nad sobą, które uczą
wolności wewnętrznej, niekiedy dzięki wsparciu bezinteresownej przyjaźni, przez modlitwę i łaskę
sakramentalną, mogą i powinny przybliżać się one - stopniowo i zdecydowanie - do doskonałości
chrześcijańskiej&quot; (2359).
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Pomoc i wsparcie

Grupa &quot;Odwaga&quot;
Ośrodek Ruchu Światło - Życie
Ul. Gwardii Ludowej 8
20-806 Lublin

tel. +48-81-7401328,
tel. kom. +48-605-921654

www.odwaga.oaza.org.p
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Przypuszczam, że niewiele się różni (ta terapia) od terapii innych schorzeń (wiem APA i WHO wykreśliły,
ale wg mnie to jest choroba, no może bardziej mechanizm obronny).
Przychodzę i rozmawiamy. Mówię o całym życiu, o przeszłości, rodzinie, o teraźniejszości, o emocjach
itd. Same skłonności nie zajmują więcej niż 5-10% całego czasu. Terapeuta zadaje pytania, komentuje.
Bo na mój rozum, to skłonności są jakby wierzchołkiem góry lodowej i trza się dostać do tego, czego nie
widać.
Taka terapia, to naprawdę nie jakieś &quot;hokus pokus&quot;, leczenie prądem czy jakie tam jeszcze
mity po świecie krążą. Normalna terapia jak każda inna. Wg Nicolosiego, skuteczna w ok. 30%.
Polecam jego książkę &quot;Wstyd i utrata przywiązania&quot;.

30% całkowicie wyleczonych to podobno bardzo przyzwoity wynik. Kolejne 30% to osoby,
których funkcjonowanie znacznie się poprawiło (nie pozbyły się skłonności, ale np. nauczyły się
żyć w czystości)
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