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_____________________________________

Klasyfikacja psychiatryczna opętań
Rożnica między chorobą psychiczną a opętaniem nie zawsze wydaje się oczywista, szczególnie wtedy,
gdy medycyna rości sobie prawo do spraw duchowych. W każdym przypadku trzeba wyczucia i
rozgraniczenia pomiędzy kompetencjami psychiatry i egzorcysty.

Jak nietrudno zauważyć, poniższa klasyfikacja F44.3 eliminuje interpretację opętania jako zniewolenia
ciała człowieka przez demona. Zjawisko opętania zostaje rozpoznane jako stan z pogranicza transu,
padaczki, psychozy schizofrenicznej, czy poczucia owładnięcia przez jakieś ducha, demona bądź siłę.
Jednak mowa tu tylko o &quot;poczuciu&quot; pacjenta, gdyż przyrodnicze podejście do chorób
wyklucza wszelka sferę możliwych oddziaływań przez demona.

Klasyfikacja zupełnie pomija takie objawy, jak np. lewitacja, niewyuczona zdolność mówienia obcymi
językami, siła niewspółmierna do budowy ciała, awersja na przedmioty poświęcone (ze zdolnością
rozróżnienia przedmiotów poświęconych od nie-poświęconych), znajomość ukrytych zdarzeń oraz
zjawiska paranormalne w otoczeniu. Z drugiej strony brak odpowiedzi na pytanie o to, co może być
przyczyną opętania, dręczenia lub zniewolenia. Takie spłycone rozpoznanie oznacza szkodę dla
opętanych, którzy zostają poddawani farmakologicznej terapii. A także szkodę dla samych psychiatrów,
którzy stykając się z przypadkami rzeczywistych opętań pozostają zupełnie bezradni. Przykładem
błędnego rozpoznania jest Anneliese Michel, którą poddano uciążliwej terapii silnymi środkami
przeciwpadaczkowymi. Stało się to przyczyną śmierci z wycieńczenia.

Inne spojrzenie na zjawisko opętania od strony nauki prezentuje Simone Morabito, włoski profesor
psychiatrii, nominowany do nagrody Nobla. Prof. Morabito w swojej długoletniej praktyce lekarskiej
wielokrotnie zetknął się z przypadkami opętań. Owocem jego badań są książki i liczne artykuły, które miejmy nadzieję - pomogą lekarzom nie zaznajomionym z problematyką zniewoleń właściwie reagować
w takich przypadkach. W naszej czytelni można znaleźć artykuł oraz wywiad z Simone Morabito.
Polecamy też książkę &quot;Egzorcyści i psychiatrzy&quot; egzorcysty rzymskiego, ks. Gabriele
Amortha.
Często bywa tak, że osoby zniewolone otrzymują zaświadczenie od lekarza psychologa o braku
jakichkolwiek zaburzeń, mimo to odczuwają pewne dolegliwości. Wtedy warto zwrócić się do księdza
egzorcysty z prośbą o rozeznanie i poradę. Takie rozeznanie może być bardzo przydatne także w
sytuacjach wątpliwych, kiedy nie jesteśmy pewni, czy zaburzenie psychiatryczne nie ma podłoża
demonicznego. Zaświadczenie od lekarzy psychiatry albo psychologa z opisem dolegliwości (lub ich
brakiem) może okazać się pomocne księdzu egzorcyście w rozeznaniu.

Fragment omówienia stanów chorobowych wyróżnionych według obowiązującej klasyfikacji chorób
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ICD-10 (Międzynarodowej Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych - rewizja
dziesiąta).
F44.3 Trans i opętanie

Są to zaburzenia, w których występuje przejściowa utrata zarówno poczucia własnej tożsamości, jak i
pełnej orientacji w otoczeniu. W niektórych przypadkach osoba działa tak, jakby była owładnięta przez
inną osobowość, ducha, bóstwo czy &quot;siłę&quot;. Uwaga i świadomość mogą być zwężone,
skoncentrowane jedynie na jednym czy dwóch aspektach najbliższego środowiska, często też występuje
ograniczony, powtarzający się schemat ruchów, pozycji ciała i wypowiedzi. Należy tu zaliczać tylko te
stany transu, które są niezależne od woli i niechciane, przeszkadzają w codziennym życiu, występują
(lub utrzymują się przez dłuższy czas) poza akceptowanymi w danej kulturze sytuacjami religijnymi czy
obyczajami.

Nie należy tu włączać stanów transu występujących w przebiegu psychoz schizofrenicznych, innych
ostrych psychoz z omamami i urojeniami, czy w osobowości mnogiej. Kategorii tej nie należy również
używać w przypadku, gdy stan transu uważany jest za ściśle związany z jakimś zaburzeniem fizycznym
(takim, jak padaczka skroniowa lub zatrucie substancjami psychoaktywnymi).

źródło;
www.exorcismus.org/opetanie-dreczenie-pokusy/30-klasyfikacja-psychiatryczna-opetania
============================================================================

2/2

