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Είλαη αλαπόηξεπην ην γεγνλόο όηη θάπνηα ζηηγκή, γηα όπνηνλ δηαλύεη ηελ αηξαπό ηεο 
κύεζεο, ζα παξνπζηαζζεί έλα εκπόδην ην νπνίν εάλ δελ ππεξληθεζεί άκεζα θαη δελ 
μεπεξαζζεί, ή θαιύηεξα δελ κεηαζρεκαηηζζεί ζηελ αληίζηνηρε αληίζεηε πνιηθόηεηά ηνπ, ζα 
ηνπ δεκηνπξγήζεη κεγάια πξνβιήκαηα. Απηό ζα απμάλεηαη θαη ζα ππεξβάιιεη κέρξη λα 
δηαπεξάζεη θάζε θαζεκεξηλή ζθέςε ηνπ, θάζε ιέμε ηνπ, θάζε ηνπ λεύκα, δειεηεξηάδνληάο 
ηνπ ηελ ςπρή θαη δηαβξώλνληαο θάζε αξεηή πνπ ζα έρεη ζην κεηαμύ θαηαθηεζεί κε θόπν. 

Σηελ κύεζε, είλαη αλαγθαίν λα καζαίλνπκε λα ηεξνύκε πάληνηε ςειά ηελ 
«Επαγξύπλεζε» ελσκέλε κε ηελ «Εγθαξηέξεζε». 

Απηό ην εκπόδην, ην ζεσξνύκελν σο ην πην επηθίλδπλν κεηαμύ όισλ, νλνκάδεηαη 
«θηινδνμία». Απηή είλαη κία θαηαξακέλε αζζέλεηα ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο έρεη ηηο κπζηηθέο 
ξίδεο ηεο ζηελ «Επηζπκία Ιζρύνο». Σπρλά ε θηινδνμία θαιύπηεηαη κε κία αζώα «Επηζπκία 
Γλώζεο» γηα λα θαηαιήμεη θαηόπηλ σο ππνθξηζία θαη απάηε! Πίζσ από ηελ θαηλνκεληθόηεηα 
θξύβεηαη ζπρλά ην δηαβνιηθό θαινύπη ηνπ Καθνύ. Ο κπεκέλνο νθείιεη λα αλαιύεη κε πξνζνρή 
ηελ θύζε απηώλ ησλ δύν ππξνηερλεκάησλ, αξρηθά εληόο ηνπ. Τν πξώην θαίεη θαη αθήλεη 
βαξύηαηεο ζθνπξηέο (θηινδνμία θαη επηζπκία ηζρύνο), ελώ ην δεύηεξν (επηζπκία γλώζεο) θαίεη 
ρσξίο λα αθήζεη ζθνπξηέο, δεζηαίλνληαο αξγά, ρσξίο λα θαηαζηξέθεη, όπσο γλσξίδνπλ πνιύ 
θαιά όζνη κειεηνύλ ηελ θύζε θαη ηελ δπλακηθόηεηα ησλ Εξκεηηθν-Αιρεκηθώλ Ππξώλ. 
Μπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε όηη ην Ππξ ηεο Επηζπκίαο Ιζρύνο είλαη αλζξώπηλεο θύζεο, ελώ ην 
δεύηεξν είλαη πλεπκαηηθήο θαη αζηξηθήο. Η Επηζπκία Ιζρύνο νδεγεί ζηελ αδηθία θαη θαηεπζύλεη 
όπνηνλ έρεη δηαβξσζεί από απηήλ κέζσ ηεο δηαίξεζεο θαη ηεο απνζύλζεζεο. Εάλ δελ 
ππεξληθεζεί θαη δελ εμαιεθζεί άκεζα από κέζα καο, ζα δξάζεη σο αζζέλεηα, θαηαζηξέθνληαο 
αξγά, αιιά ακείιηθηα, θάζε πγηέο θύηηαξν ηνπ νξγαληζκνύ. 

Τν αληίδνην, όπσο πάληα, απνηειείηαη από ην λα δηαηεξήζνπκε αλακκέλν ην ππξ ηεο 
Σεκλόηεηαο, ηεο Πίζηεο θαη ηεο Ειπίδαο. Ο Υπέξηαηνο Κηίζηεο ησλ Κόζκσλ δελ εγθαηαιείπεη 
πνηέ ηα δεκηνπξγήκαηά Τνπ. Αληηζέησο ζπρλά ηα παξαθηλεί κε κηθξέο επίπνλεο εκπεηξίεο. Η 
αγσλία πξνέξρεηαη από ην δύκσκα ηεο πλεπκαηηθήο πξνόδνπ θαη ην αλζξώπηλν κάηη 
βνεζνύκελν από ην Φσο ηνπ Πλεύκαηνο, ζα αξρίζεη λα δηαρσξίδεη ην ιεπηό από ην ππθλό, ην 
πεξηηηό από ην αλαγθαίν, ην άρξεζην από ην ρξήζηκν... 

«πνηόο Κύξηε, είλαη αλάινγνο κε Σε, αλάκεζα ζηνπο Δπλαηνύο;» (Εμνδνο) 
Αο κελ ιεζκνλνύκε πνηέ ηελ Ειπίδα θαη ηελ Πίζηε, αγαπεηνί Αδειθνί, θαη όπνηνο έρεη ώηα 
γηα λα αθνύζεη, αθνύεη! 
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