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ΣΟ ΜΕΟΝ ΔΩΜΑ – ΑΣΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
Μετά το πζρασ κάκε θμζρασ ἢ κατά τακτά χρονικά διαςτιματα ο ανκρϊπινοσ 
οργανιςμόσ αναπαφεται ἢ όπωσ λζμε κακεφδει ( κοιμάται ) « ο δὲ είπε· οὐ γάρ 
απζκανε τὸ κοράςιον, αλλά κακεὐδει » ( Ματκ. κεφ. 9 24 ). 
Τότε το Ρνεφμα, εξζρχεται από το υλικό ςϊμα, δθλαδι παφει να ζχει ενςυνείδθτθ 
επαφι με το κατϊτερο Εγϊ και περιπλανάται ςε αχαρτογράφθτεσ περιοχζσ ( ςτο 
λεγόμενο Αςτρικό ἢ Μζςο Δϊμα ) όπου βιϊνει οριςμζνεσ καταςτάςεισ. 
Θ λζξθ Αςτρικόσ χρθςιμοποιικθκε για πρϊτθ φoρά τον 16ο αιϊνα από τον 
Ραράκελςο για να υποδθλϊςει το αικερικό ἢ ηωτικό πεδίο εξαιτίασ τισ φωταφγειασ 
και ςπινκιρίηουςασ φφςθσ του.  
Με τον καιρό όμωσ θ χριςθ και θ ζννοια τισ λζξεωσ άλλαξε και ςιμερα είναι ςυνυ-
φαςμζνθ με το επίπεδο τϊν ςυναιςκθμάτων ἢ τϊν χρωματιςμζνων με αιςκιματα 
ςκζψεων, δθλαδι με το Ψυχικό επίπεδο ἢ Μζςον Δϊμα. 
Ασ επεκτακοφμε όμωσ λίγο περιςςότερο ςτο Αςτρικό επίπεδο ἢ Μζςον Δϊμα, ςε 
αυτιν τθν μεςαία περιοχι μεταξφ τοφ Ρνεφματοσ και τισ Φλθσ και ςτθν χρθςιμότθτα 
αυτισ τισ γνϊςεωσ, κάτι που απαςχόλθςε ςτο παρελκόν και απαςχολεί ακόμα και 
ςιμερα τουσ μυθμζνουσ. 
Αυτι θ γνϊςθ φαίνεται ότι εξυπθρετεί δφο βαςικοφσ ςκοποφσ :  
Ο πρϊτοσ δίνει τθν δυνατότθτα ςτον μυθμζνο, μετά από Διαλογιςμό, να ζχει μια 
ιδζα τοφ αοράτου, να ενωκεί με τισ οντότθτεσ που κατοικοφν ςτο πεδίο αυτό, να 
γνωρίςει τθν ςφςταςθ του και να λάβει τθν βοικεια υπερτζρων Ρνευμάτων. 
Και όλα αυτά μπορεί να επιτευχτοφν ενϊ ο μυθμζνοσ παραμζνει ςτο φυςικό του 
ςϊμα δίχωσ να « αποςυνδεκεί » από αυτό. 
Ο δεφτεροσ ςτόχοσ είναι να δϊςει τθν δυνατότθτα ςτον μυθμζνο να απελευκερωκεί 
από τα δεςμά τοφ φυςικοφ του ςϊματοσ, να ειςζρκει ςτο Αςτρικό επίπεδο, να δει 
τισ οντότθτεσ που κατοικοφν ςε αυτό αλλά και να γνωρίςει και κατανοιςει όλα όςα 
λαμβάνουν χϊραν εκεί. 
Πλα αυτά μπορεί να επιτευχτοφν χωρίσ τθν βοικεια τισ φυςικισ οράςεωσ ἢ οποια-
ςδιποτε άλλθσ ανκρϊπινθσ φυςικισ αιςκιςεωσ, διότι πρόκειται για μια επζκταςθ 
τισ Συνειδιςεωσ. 



Ασ ςταματιςουμε προσ ςτιγμιν ςτον δεφτερο από τουσ ςτόχουσ για να δοφμε το 
πϊσ αυτι θ απελευκζρωςθ και το « ταξίδι » τοφ Ρνεφματοσ ςε αυτιν τθν περιοχι 
μπορεί να επιτευχκεί. 
Θ «αςτρικι ζξοδοσ» (exteriorization-astral projection) ιταν γνωςτι και ζχει αςκθκεί 
ςε όλεσ τισ εποχζσ, τόςο μεταξφ τϊν αρχαίων όςο και μεταξφ τϊν ςυγχρόνων λαϊν. 
Σονίηουμε ξανά ότι, όταν μιλοφμε για Αςτρικι ζξοδο ἢ Αςτρικι προβολι εννοοφμε 
όχι τθν μετατόπιςθ τοφ υλικοφ μασ ςώματοσ ςε κάποια περιοχι, αλλά μια προζ-
κταςθ ἢ εξωτερίκευςθ τισ υνειδιςεωσ ςτο αόρατο πζραν τισ υλικισ περιοχισ 
τών ςυνικων αιςκιςεων. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κα διαιρζςουμε αυτιν τθν προζκταςθ ἢ εξωτερίκευςθ ςε δφο διακριτζσ κατθγορίεσ: 

1ον Εξωτερίκευςθ ( ζκλυςθ ) με ζνα ενεργό τρόπο . 
2ον Εξωτερίκευςθ ( ζκλυςθ ) με ζνα πακθτικό τρόπο και αφορά τον κοινό άνκρωπο. 

Αναφζρουμε τζςςερισ εκ των πολλϊν μεκόδων Αςτρικισ εξωτερίκευςθσ: 
1ον Το Μικρό Σφςτθμα ( Little System ). 
2ον Θ Ονειρικι Μζκοδοσ ( Dream Method ). 
3ον Θ Μζκοδοσ τοφ Φωτεινοφ Σϊματοσ ( Body of Light ). 
4ον Θ Συμβολικι Μζκοδοσ ( Symbol Method ). 

Θ πρϊτθ κατθγορία περιλαμβάνει τισ εξισ περιπτϊςεισ :  
α) Τισ μακθτείασ.  
β) Τισ Κυριαρχίασ ( Μφςτθσ ). 

Θ δεφτερθ κατθγορία περιλαμβάνει τισ εξισ περιπτϊςεισ :  
α) Εξωτερίκευςθ ( ζκλυςθ ) με άμεςθ αντανάκλαςθ. 
β) Εξωτερίκευςθ ( ζκλυςθ ) με ζμμεςθ αντανάκλαςθ.  

Κατά τον Στυλιανό Αττεςλι, ο Μφςτθσ μορφοποιεί από φλθ-ουςία τοφ Αςτρικοφ ζνα 
ψυχονοθτικό είδωλο ( ςτοιχειακό ), που είναι ζνα ακριβζσ αντίγραφο τοφ εαυτοφ 
του ( όπωσ ακριβϊσ γίνεται ςε ζνα αντικατοπτριςμό ) και προεκτείνει τθν ςυνείδθςθ 
του ςτο είδωλο αυτό. 

 
 
 
 
 
 
 



Ασ εξετάςουμε τϊρα, με ςυντομία, αυτζσ τισ διαφορετικζσ κατθγορίεσ και υποδι-
αιρζςεισ. 
Θ εξωτερίκευςθ με ζμμεςθ αντανάκλαςθ ςυναντάται ωσ φαινόμενο μεταξφ ορις-
μζνων προςϊπων που κατορκϊνουν να ειςζρκουν ςε ζνα είδοσ εκςτάςεωσ με τθν 
λιψθ ναρκωτικϊν. Πταν βρίςκονται ςε αυτό το κακεςτϊσ, τα πρόςωπα αυτά ζχουν 
οράματα αςυνάρτθτων και απατθλϊν εικόνων. Αυτζσ τισ ζχουν αποκαλζςει « 
παραιςκιςεισ » αλλά ο όροσ δεν ςωςτόσ. Αν και θ αςυναρτθςία είναι το ιδιαίτερο 
χαρακτθριςτικό αυτϊν τϊν οραμάτων και το κακεςτϊσ που βρίςκονται τα πρόςωπα 
αυτά δεν είναι φυςιολογικό, παρά ταφτα ζχουν διειςδφςει ςε ζνα μζροσ τοφ 
Αςτρικοφ και ότι βλζπουν είναι πραγματικό. Ζτςι μπορεί κανείσ τθν νφχτα ςτον φπνο 
του, να βλζπει όντα να το περιβάλουν απειλϊντασ το με τον κάνατο και ζπειτα 
πικανόν κάποιουσ που ζρχονται να τον παρθγοριςουν, υποςχόμενοι να τον προςτ-
ατεφςουν.  
Στθν αρχι κα είναι ζντονα επθρεαςμζνοσ από αυτά τα οράματα, αλλά βακμιαία τα 
ςυνθκίηει και πικανόν ακόμθ να αιςκάνεται ευχαριςτθμζνοσ ςε αυτόν τον αςτρικό 
εφιάλτθ. 
Αυτι θ κατάςταςθ τϊν πραγμάτων φκείρει τελικά το άτομο με ςυνζπεια να ψυχα-
ςκενιςει. 
Εάν οι ψυχίατροι εμπειρογνϊμονεσ το είχαν εξετάςει, κα είχαν βρει ότι πάςχει από 
υςτερία. 
Θ Υςτερία είναι ζνασ όροσ που χρθςιμεφει για να περιγράψει ότι είναι πζραν από 
τθν ικανότθτα τισ επίςθμθσ ( ορκόδοξθσ ) επιςτιμθσ. Είναι μια λειτουργικι και όχι 
οργανικι ηθμιά. 
Τα όργανα δεν υφίςτανται βλάβεσ, αλλά θ κανονικι λειτουργία τοφ οργανιςμοφ 
εμποδίηεται και παραλφει. Θ ανικανότθτα τοφ ιατροφ να τθν κεραπεφςει οφείλεται 
ςτο γεγονόσ ότι τοφ είναι αδφνατο να δϊςει μια πρόγνωςθ ςχετικά με μια αςκζνεια 
εάν δεν υπάρχει καμία ηθμία ςτο υλικό ςϊμα.  
Το άτομο είναι διαταραγμζνο επειδι βρίςκεται ςε πακθτικι κατάςταςθ ζκςταςθσ 
και ζτςι αντιλαμβάνεται αςυνάρτθτα και κατϊτερθσ ποιότθτοσ πράγματα, τα οποία 
το επθρζαςαν ςε ζνα τζτοιο ςθμείο ϊςτε να εντυπωκοφν ςτον εγκζφαλο του. 
Κατά αυτόν τον τρόπο, όταν αφυπνίηεται, είναι δυνατόν να κυμθκεί το τι είδε ςτο 
όραμα του από τισ κατϊτερεσ αυτζσ περιοχζσ τοφ Αςτρικοφ επιπζδου – Μζςου 
Δϊματοσ. 
Θ εξωτερίκευςθ με πακθτικό τρόπο και με άμεςθ αντανάκλαςθ είναι μια κατάςταςθ 
ςτθν οποίαν κάποιοσ ζχει ςυνείδθςθ όλων αυτϊν που υπάρχουν και είναι μζροσ τοφ 
Αςτρικοφ επιπζδου, μια κατάςταςθ ςτθν οποία κάποιοσ προςλαμβάνει ζνα όραμα 
εξ αποςτάςεωσ. 
Αυτό παράγεται από το αποτζλεςμα τισ αυκυποβολισ ἢ τισ επιρροισ ενόσ ορατοφ 
χειριςτι ( μαγνθτιςτι ἢ υπνωτιςτι ) ἢ μιασ αόρατθσ φπαρξθσ που επενεργεί ςτο 
άτομο ( υποκείμενο ) και το κατευκφνει ςτο Αςτρικό επίπεδο.  Αυτι ίςωσ αντιςτοιχεί 
ςτθν περίπτωςθ τοφ οράματοσ τοφ Μωυςι που ζλαβε τισ 10 εντολζσ. 
Θ εξωτερίκευςθ με ενεργό τρόπο διαιρείται ςε εκείνθν ενόσ μυθμζνου ( Adept ) και 
ςε ενόσ Διδαςκάλου ( Master ) και είναι θ αλθκινι αντίλθψθ επάνω ςε αυτιν τθν 
απζραντθ περιοχι τοφ Αςτρικοφ. Εδϊ θ εξωτερίκευςθ τοφ μυθμζνου ςτο Αςτρικό 
επίπεδο είναι εκελοντικι. 
Αρχίηοντασ ο μυθμζνοσ κατευκφνεται από ζνα ορατό ἢ αόρατο οδθγό που τον οδθ-
γεί ςτο να γνωρίςει το επίπεδο αυτό, τον κατευκφνει ςε αυτό και τον προετοιμάηει 



ςτο να κυριαρχιςει ςε αυτό. Αυτόσ ο τρόποσ τισ εξωτερίκευςθσ ςτον Αςτρικό δεν 
προξενεί οποιονδιποτε τραυματιςμό, όπωσ ςυμβαίνει με τον πακθτικό τρόπο ςτα 
προαναφερκζντα δυο παραδείγματα τα οποία ζχουν πάντα τρομερζσ και όχι 
ευχάριςτεσ ςυνζπειεσ. 
Αλλά γιατί οι εξωτερικεφςεισ με πακθτικό τρόπο είναι πάντα επικίνδυνεσ και όχι οι 
άλλεσ ; 
Οι πρϊτεσ είναι επικίνδυνεσ επειδι, όπωσ ςτο πρϊτο παράδειγμα, θ κατάςταςθ τισ 
εκςτάςεωσ είναι αποτζλεςμα ενόσ μθ - κανονικοφ φπνου, ενϊ ςτο δεφτερο παρά-
δειγμα, το άτομο, είναι κάτω από το ηυγό, δθλαδι τθν εξάρτιςθ μιασ Βοφλθςθσ 
ανϊτερθσ από τθν δικι του. 
Επομζνωσ το δεκτικό και πακθτικό κακεςτϊσ προςλαμβάνει όλα όςα τοφ επιβάλ-
λονται και το ςϊμα του λαμβάνει τον αντίκτυπο τοφ εξαναγκαςμοφ τισ Βουλιςεωσ 
τοφ χειριςτι. 
Το Ρνεφμα δεν ζχει πλζον ελευκερία δράςθσ και με τον τρόπο αυτόν, ςαν ςυνζπεια, 
βλάβεσ και φυςικζσ αςκζνειεσ μποροφν να επακολουκιςουν… 
Πςον δε αφορά ςτισ εξωτερίκευςεισ με ενεργό τρόπο, εδϊ ο φπνοσ είναι απόλυτα 
φυςικόσ. Το ςϊμα αναπαφεται και το Ρνεφμα ταξιδεφει ςτο ενδιάμεςο επίπεδο, τθν 
Αςτρικι περιοχι, μακαίνει για αυτιν, τθν βλζπει και επιδιϊκει να γνωρίςει ότι 
βρίςκει ωσ ενδιαφζρον. 
Διαβιβάηει και εντυπϊνει τα πάντα ςτον εγκζφαλο του ζτςι ϊςτε, κατά τθν αφφ-
πνιςθ, το εν λόγω άτομο κυμάται όλεσ του τισ εμπειρίεσ, όλα όςα είδε και ζπραξε 
ςτθν Αςτρικι περιοχι. Θ Κυριαρχία είναι το όνειρο κάκε μυθμζνου και το απο-
κορφφωμα τισ ςυνειδθτισ εξωτερίκευςθσ. 
Σε αυτό το κακεςτϊσ, ο Διδάςκαλοσ που είναι Κυρίαρχοσ βλζπει το ςϊμα του ςτο 
κρεβάτι. Μεταφζρεται, με αςτραπιαία ταχφτθτα, οπουδιποτε επικυμεί για να 
ερευνιςει οτιδιποτε επικυμεί και μπορεί να επιςτρζψει πίςω ςτο ςϊμα του οποτε-
διποτε το επικυμεί. 
Κάποιοσ ο οποίοσ ζχει τθν ικανότθτα να κυριαρχιςει ςτο Αςτρικό και ςτισ δυνάμεισ 
που ενεργοφν ςε αυτό κατζχει πραγματικά μια τεράςτια δφναμθ, θ οποία είναι ςτθν 
πλιρθ διάκεςθ τισ Βοφλθςθσ του. 
Εντοφτοισ, κάποιοι όροι είναι αναπόφευκτοι για να το επιτφχει αυτό. 
Ο Κφριοσ τοφ Αςτρικοφ πρζπει να ζχει ορκολογιςμό κακϊσ επίςθσ και καλά ιςορ-
ροπθμζνεσ τισ ηωτικισ ςθμαςίασ ικανότθτεσ του, όπωσ επίςθσ πρζπει και να είναι 
αλθκινά Ελεφκεροσ. 
Κανζνα πακθτικό πρόςωπο δεν μπορεί να επιδιϊξει τζτοιεσ εφνοιεσ, διότι εδϊ 
εξωτερίκευςθ είναι το αποτζλεςμα τισ Βοφλθςθσ κάποιου μζςω προςωπικισ ςυνει-
δθτισ ϊκθςθσ κατά τθν διάρκεια τοφ φπνου, ο οποίοσ όμωσ δεν είναι οφτε τεχνθτόσ 
οφτε ζχει επιβλθκεί από άλλουσ. 
Το Αςτρικό είναι ζνα επίπεδο αποτελοφμενο από αικεροποιθμζνθ ουςία και ςε 
αυτό θ δφναμθ φανερϊνεται ελεφκερα. Εκεί δεν λειτουργοφν οι φυςικζσ μασ 
αιςκιςεισ, αλλά ζχουμε απευκείασ επαφι με το επίπεδο αυτό με τθν βοικεια τϊν 
αοράτων ἢ ψυχικϊν μασ αιςκιςεων. 
Αλλά ασ εξετάςουμε ποιζσ μποροφν να είναι ςχζςεισ μασ με αυτό, πϊσ και με ποιόν 
τρόπο αιςκανόμαςτε τθν επιρροι του κακθμερινά, με ποιά μορφι βλζπουμε τοφσ 
κατοίκουσ του, και πϊσ μασ φανερϊνεται θ πραγματικότθτα τοφ επιπζδου αυτοφ. 
Το Αςτρικό επίπεδο υπάρχει βεβαίωσ για κάκε πρόςωπο και όλοι μποροφμε να 
ζχουμε τθν αντίλθψθ του, είτε άγρυπνοι, είτε κοιμιςμζνοι. Αν και θ πραγματικότθτά 



του δεν μπορεί να ελεγχκεί από όργανα ἢ τισ φυςικζσ αιςκιςεισ, μποροφμε να 
ζχουμε ςυνείδθςθ αυτοφ χάρισ ςτθν ψυχικι ευαιςκθςία διότι όλοι είμαςτε δεκτικοί 
( ευαίςκθτοι ) ςτο να αιςκανόμαςτε. 
Πταν είμαςτε άγρυπνοι, με τθν βοικεια ποιϊν οργάνων μποροφμε να ζχουν τθν 
αίςκθςθ φπαρξθσ τοφ Αςτρικοφ ;  
Πταν βριςκόμαςτε μεταξφ ατόμων, των οποίων εξζλιξθ δεν είναι προθγμζνθ και 
είναι κατϊτερθσ νοοτροπίασ, αιςκανόμαςτε μια οριςμζνθ ψυχικι ενόχλθςθ. 
Πταν ςυναντάμε ζνα πρόςωπο για πρϊτθ φορά, δεχόμαςτε αμζςωσ και ςτθν ςυν-
ζχεια κάνουμε το πρόςωπο αυτό επίςθσ να δεχτεί μια Αςτρικι επιρροι.  
Και οι δφο αιςκανόμαςτε το ςυναίςκθμα τισ ςυμπακείασ ( ζλξθσ ) ἢ τισ αντιπάκει-
ασ ςε ζνα μικρό ἢ μεγαλφτερο βακμό. 
Αυτό το ςυναίςκθμα δεν είναι αποτζλεςμα τισ φυςικισ επαφισ, λόγω τϊν ςυνικων 
αιςκιςεων, τισ όραςθσ, τισ γεφςθσ, τισ ακοισ ἢ τισ αφισ. Οφείλεται ςτθν ψυχικι 
αντίλθψθ που παρζχει ςτο άτομο τθν ςυνειδθτοποίθςθ αυτιν κζτοντασ τισ ψυχικζσ 
του αιςκιςεισ ςε δράςθ. Αυτζσ οι αόρατεσ αιςκιςεισ, ειδικά όταν αναπτυχτοφν, ςε 
αντίκεςθ προσ τισ φυςικζσ μασ αιςκιςεισ, δεν μπορεί ποτζ να μασ οδθγιςουν ςε 
λάκοσ και ζχουν τθν ικανότθτα ςτο να κάνουν το άτομο να αιςκάνεται όλα όςα δεν 
ςυςχετίηονται με το φυςικό επίπεδο. 
Είναι τριϊν διαφορετικϊν ειδϊν :  
Διακοι, Διόραςθ και μια γενικι ψυχικι Διαίςκθςθ. 
Θ ζδρα τουσ βρίςκεται ςτο ςτικοσ και ειδικότερα ςτο ψυχικό κζντρο τισ καρδιάσ. 
Στθν κατάςταςθ τισ εγριγορςθσ, είναι ενεργι μόνο θ γενικι ψυχικι αίςκθςθ ( διαί-
ςκθςθ ), που προζρχεται από αυτό το καρδιακό κζντρο , ενϊ κατά τθν διάρκεια τοφ 
φπνου και όταν κανείσ ονειρεφεται, ενεργοποιοφνται και οι αιςκιςεισ τισ αςτρικισ 
όραςθσ και τισ ακοισ. 
Συνεπϊσ, θ τθλεπάκεια, θ μεταβίβαςθ, θ ζλξθ και όλεσ οι άλλεσ αυκόρμθτεσ ἢ εκ 
προκλιςεωσ επιρροζσ, που φανερϊνονται ςτθν κατάςταςθ τισ εγριγορςθσ, ςυντε-
λοφνται από τα ψυχικά αυτά μζςα που απορρζουν ( οφείλονται ) ςτθν αςτρικι ἢ 
ψυχικι επαφι. 
Πταν το άτομο κοιμάται, βλζπει όνειρα που προζρχονται από τισ εντυπϊςεισ τισ 
θμζρασ ἢ πάλι βλζπει πράγματα που δεν ζχουν καμία ςχζςθ με τισ εντυπϊςεισ 
αυτζσ. 
Θ προζλευςθ και τϊν δφο δεν είναι το προϊόν τϊν εντυπϊςεων τϊν υλικϊν του 
οφκαλμϊν, αλλά οφείλεται πλιρωσ ςτθν Αςτρικι του όραςθ. 
Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, είναι γεγονόσ ότι οι πράξεισ τισ θμζρασ είναι ςχθματιςμοί 
που υπάρχουν ςτο Αςτρικό ἢ απλϊσ εντυπϊςεισ που καταχωροφνται ςτον εγκζφαλο 
και παρουςιάηονται ςτθν μνιμθ μασ κατά τθν διάρκεια τοφ φπνου ; 
Οι ενζργειεσ που κάνουμε και οι ςκζψεισ που εκπζμπουμε κατά τθν διάρκεια τισ 
θμζρασ δεν είναι ικανζσ να αποτυπωκοφν ςτον εγκζφαλο και ςτθ ςυνικθ μνιμθ ςε 
ζνα τζτοιο ςθμείο ( λόγω τισ ζλλειψθσ παρατθρθτικότθτοσ ), αλλά αφινουν κάποιο 
ίχνοσ ςτο Αςτρικό επίπεδο. 
Ζχουμε εξετάςει το αςτρικό ρευςτό και ξζρουμε ότι προζρχεται από το ρευςτό που 
γεμίηει το κενό και είναι ο κακολικόσ μεςολαβθτισ. 
Στο άτομο επίςθσ, το Ρνεφμα επενεργεί ςτθν φλθ και παράγει τον παράγοντα αυτόν.  
Μόλισ δε παραχκεί, ενεργεί ςτθν ςυνζχεια ςτο νευρικό ςφςτθμα, το οποίο είναι ζνα 
όργανο ειδικά δθμιουργθμζνο είτε για να δίνει εντολζσ είτε για να εκδθλϊςει τον 
παράγοντα αυτόν. 



Κάκε δράςθ τοφ άτομου, κάκε μετακίνθςθ, κάκε εκπομπι ςκζψθσ, το κάκε τι, οποι-
οδιποτε και αν είναι το επίπεδο προζλευςθσ του, φυςικό, θκικό ἢ διανοθτικό - 
παράγει δονιςεισ που ζχουν επιπτϊςεισ ςτο νευρικό μασ ςφςτθμα. 
Θ δόνθςθ αικεροποιεί τθν φλθ και καταχωρεί όλα όςα ζχουν γίνει ἢ είναι προϊόν 
ςκζψθσ ςε αυτό το διαμεςολαβθτικό επίπεδο. 
Κατά αυτόν τον τρόπο, όλοι αυτοί οι ςχθματιςμοί που προκάλεςε ζνα πρόςωπο 
τριγφρω, ςτθν αςτρικι του ατμόςφαιρα, παραμζνουν για ζνα οριςμζνο χρονικό 
διάςτθμα, για μια θμζρα ἢ και περιςςότερο και είναι πικανόν να ιδωκοφν και να 
γίνουν αντιλθπτοί. 
Το άτομο είναι ζτςι ικανό να ξαναδεί, κατά τθν διάρκεια τοφ φπνου του, αυτά τα 
αςτρικά Κλιςζ που ζχει παραγάγει - ΣΑ ΕΙΔΩΛΑ - ΚΛΙΕ ►. 
Ππωσ ζχουμε αναλφςει, ςτο εξαιρετικά χριςιμο και κατατοπιςτικό άρκρο τών 
Ειδώλων ►, οι μορφζσ ςκζψθσ - επικυμίασ ( ςτοιχειακά ) είναι ηωντανζσ ανεξάρ-
τθτεσ οντότθτεσ, θ χρονικι διάρκεια « ηωισ » τϊν οποίων εξαρτάται από τον βακμό 
τισ ενεργειακισ τουσ φόρτιςθσ.  
Ηοφμε κυριολεκτικά ςε ζνα ωκεανό τζτοιων ςτοιχειακϊν, που θ προζλευςθ τουσ 
οφείλεται ςτουσ άλλουσ ανκρϊπουσ και, είτε είμαςτε ςε κατάςταςθ φπνου είτε 
ξφπνιοι, εμφανίηονται ςτο αικερικό αντίςτοιχο τοφ υλικοφ εγκζφαλου ειςερχόμενεσ 
κυρίωσ μζςω τοφ αντιςτοίχου ενεργειακοφ ( αικερικοφ ) κζντρου τισ παρεγκεφα-
λίδασ αλλά και από το μετωπιαίο κζντρο. 
Πςον χρόνο όμωσ είμαςτε ςε εγριγορςθ, ςκεπτόμενοι, διατθρϊντασ ςυνεπϊσ τον 
εγκζφαλο μασ πλιρωσ απαςχολθμζνο, αυτόσ δεν είναι δεκτικόσ ςτθν ςυνεχι αυτιν 
ειςβολι ςτοιχειακϊν από το εξωτερικό περιβάλλον.  
Αλλά κατά τον χρόνο που παραμζνει αδρανισ, όπωσ ςτθν διάρκεια τοφ φπνου, τότε 
ζνα αςυνεχζσ χαοτικό ρεφμα αρχίηει να διαχζεται δια μζςου του. 
Οι περιςςότερεσ από τισ ςκεπτομορφζσ διζρχονται “αβοικθτεσ” και ςχεδόν χωρίσ 
να γίνουν αντιλθπτζσ, αλλά κάκε τόςο κάποιεσ από αυτζσ ενεργοποιοφν κάποιεσ 
δονιςεισ ςτισ οποίεσ είμαςτε ςυνθκιςμζνοι ἢ ορκότερα ςυντονιςμζνοι κακϊσ υπά-
ρχουν ςτο υποςυνείδθτο μασ. Τότε ο εγκζφαλοσ τισ ςυλλαμβάνει, τισ ενδυναμϊνει 
και τισ ιδιοποιείται. 
Αυτζσ οι ςκζψεισ προκαλοφν ςτθν ςυνζχεια άλλεσ παρόμοιου είδουσ ( μια λεγεϊνα ) 
και ζτςι αρχίηει μια αλλθλουχία ιδεϊν, ζωσ ότου τελικά αποςυρκοφν μακριά και το 
μθ ςυνδεδεμζνο αυτό άςκοπο ψυχονοθτικό ρεφμα αρχίηει να ρζει ξανά διά μζςου 
τοφ εγκεφάλου .  
Θ μεγίςτθ πλειονότθτα τϊν ανκρϊπων, αν παρατθριςουν προςεκτικά τισ ςκζψεισ 
τουσ ανακαλϊντασ τεσ ςτθν μνιμθ, κα ανακαλφψουν ότι αυτζσ ςε μεγάλο βακμό 
ςχθματίηονται από ζνα περιςταςιακό ρεφμα αυτοφ τοφ είδουσ που ςτθν πραγματι-
κότθτα δεν είναι διόλου οι δικζσ τουσ ςκζψεισ, αλλά απλϊσ τμιματα τϊν απορριμ-
μάτων τϊν ςκζψεων άλλων ανκρϊπων. 
Ο κοινόσ άνκρωποσ φαίνεται ότι δεν ζχει οποιονδιποτε ζλεγχο επάνω ςτον Νοφ του 
και μετά δυςκολίασ γνωρίηει το τι ςκζπτεται κάκε ςτιγμι ἢ γιατί το ςκζπτεται. 
Ζτςι αντί να κατευκφνει τθν ςκζψθ του ςε ζνα ςυγκεκριμζνο αντικείμενο, τισ επι-
τρζπει να βρίςκεται ςε αταξία ( χάοσ ) κατά τισ δικζσ τθσ επικυμίεσ ἢ τθν αφινει 
αδρανοποιθμζνθ ζτςι ϊςτε κάκε περιςταςιακόσ ςπόροσ ( ςκζψθσ ) μεταφερόμενοσ  
από τον « άνεμο » μζςα του να αναπτφςςεται και να καρποφορεί. 
Το αποτζλεςμα είναι ότι, ακόμθ και όταν το Εγϊ επικυμιςει πραγματικά, ζςτω και  
για μια φορά, να ςκεφτεί ςυνεχϊσ επάνω ςε ζνα ςυγκεκριμζνο αντικείμενο ( Συγκζ- 
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ντρωςθ- Διαλογιςμόσ κλπ. ) βρίςκει τον εαυτό του πρακτικά ανιμπορο να το πράξει. 
Από παντοφ ειςρζουν ανεξζλεγκτα κάκε είδουσ αδζςποτεσ ςκζψεισ και κακϊσ δεν 
είναι εξαςκθμζνοσ να ελζγχει τισ ςκζψεισ του είναι ανίςχυροσ να αναχαιτίςει τον 
χείμαρρο αυτόν.  
Ζνα τζτοιο άτομο δεν γνωρίηει το τι ςτθν πραγματικότθτα είναι θ ςυγκζντρωςθ, και 
είναι εξαιτίασ αυτισ τισ ζλλειψθσ ςυγκζντρωςθσ θ αδυναμία αυτι τοφ Νοφ και τισ 
κζλθςθσ που κακιςτά τόςο δφςκολα τα πρϊτα ςταδία τισ εςωτερικισ βελτίωςθσ 
ςτον μζςο άνκρωπο. 
Δεδομζνου δε ότι ςτο παρόν ςτάδιο τισ εξζλιξθσ τοφ Κόςμου, πλεονάηουν οι κακζσ 
ςκζψεισ που επιπλζουν τριγφρω του, αυτι θ αδυναμία τον αφινει εκτικζμενο ςε 
κάκε είδουσ πειραςμϊν που με λίγθ προςοχι και προςπάκεια κα μποροφςαν να 
είχαν αποφευχκεί. 
Σχετικι με τθν κατάςταςθ αφτθ είναι θ γνωςτι Ευαγγελικι προτροπι : 
« Γρθγορείτε και προςεφχεςκε, ίνα μθ ειςζλκθτε εισ πειραςμόν » ( Μάρ. κ. 14 : 38 ). 
Κατά τον φπνο το αικερικό αντίςτοιχο τμιμα τοφ εγκεφάλου είναι ακόμθ πιο ευά-
λωτο, ςτο ζλεοσ αυτϊν τϊν ρευμάτων ςκεπτομορφϊν, κακότι το Εγϊ ἢ το Ρνεφμα 
είναι λιγότερο ςυνδεδεμζνο με αυτόν ( τον εγκζφαλο ).  
Συνεπϊσ, αυτό που κάνει αυτά τα κλιςζ να ξαναεμφανιςτοφν δεν είναι αποτζλεςμα 
εντυπϊςεων που λαμβάνει ο εγκζφαλοσ, οφτε είναι το Ρνεφμα που ζχει κρατιςει 
αυτζσ τισ μνιμεσ. 
Ωςτόςο, το Ρνεφμα, που απελευκερϊνεται από το φυςικό του ςϊμα και περιπλανά-
ται ςτο Αςτρικό, βλζπει και κυμάται. 
Ξαναβλζπει το τι ζχει κάνει, βλζπει άλλθ μια φορά τα πρόςωπα τϊν ατόμων με τα 
οποία ζχει μιλιςει όταν ιταν ςυνδεδεμζνο με το ςϊμα του, κυμάται τισ ςυνομιλίεσ 
και με λίγα λόγια, αυτό που βλζπει είναι μια λεπτομερισ εικόνα αυτοφ που ζηθςε 
και τα γεγονότα τϊν οποίων μια φυςικι εντφπωςθ ζχει καταχωρθκεί ςτο αςτρικό. 
Πςον αφορά τα όνειρα, που δεν ζχουν καμία ςχζςθ με τισ ενζργειεσ και εντυπϊςεισ 
τισ θμζρασ, ςυνικωσ οφείλονται ςε τρεισ διαφορετικζσ αιτίεσ. 
Στθν πρϊτθ περίπτωςθ, όταν το πνεφμα απελευκερωμζνο από το ςϊμα ταξιδεφει 
ςτο αςτρικό, μπορεί να ςυναντιςει τυχαία τισ δονιςεισ ενεργειϊν ἢ γεγονότων που 
πραγματοποιικθκαν ςε μάκρυνεσ περιοχζσ. Μερικζσ φορζσ το Ρνεφμα ςυναντιζται 
με άλλα πνεφματα ( Genii Διάνοιεσ ), επικοινωνεί με αυτά ανταλλάςςοντασ ςκζψεισ. 
Με αυτόν τον τρόπο τοφ εντυπϊνονται και όταν αφυπνίηεται, αν βοθκθκεί, μπορεί 
να κυμθκεί οριςμζνα περίεργα γεγονότα, κυμάται ότι ζχει ςυναντιςει οριςμζνα 
άτομα ἢ οντότθτεσ ἢ ότι ζχει ακοφςει οριςμζνεσ ειδιςεισ. 
Στθν δεφτερθ περίπτωςθ το Ρνεφμα, που είναι μυθμζνο, ταξιδεφει ςτον Αςτρικό 
πλιρωσ ςυνειδθτό τϊν όςων βλζπει εκεί και ακοφει. 
Αναλφει, είναι ςε κζςθ να κρίνει και μπορεί να μεταβεί οπουδιποτε το ευχαριςτεί. 
Διαβιβάηει εκελοντικά ( ςυνειδθτά ) τισ εντυπϊςεισ του ςτον υλικό του εγκζφαλο, 
ϊςτε να μπορεί να τισ κυμάται μετά από τθν αφφπνιςθ. 
Θ τρίτθ περίπτωςθ είναι οι εφιάλτεσ. Ζρχονται ωσ αποτζλεςμα μιασ πολφ μεγάλθσ 
νευρικισ ζνταςθσ ἢ προκαλοφνται εκ αιτίασ τισ κατανάλωςθσ μεγάλθσ ποςότθτασ 
τροφϊν ἢ ποτοφ. Δεν παράγονται από οποιαδιποτε εντφπωςθ τοφ Ρνεφματοσ αλλά 
από τθν επίδραςθ τοφ Αςτρικοφ ςτο νευρικό ςφςτθμα.  
Στθν κατάςταςθ αυτι, το άτομο βλζπει όντα που προςπακοφν να τον ςτραγγαλί-
ςουν ἢ φρικτά ηϊα ἢ οτιδιποτε άλλο απαίςιο μπορεί κανείσ να φανταςτεί. 
Θ εξιγθςθ βρίςκεται ςτο γεγονόσ ότι θ ακραία νευρικι ζνταςθ που προκαλείται από  



υπερβολικι κατανάλωςθ ποτϊν ἢ τροφϊν παράγει μια επίδραςθ, το αντίςτοιχο τισ 
οποίασ μεταφζρεται ςτο Αςτρικό. 
Το άτομο κάνει αςυνείδθτεσ επικλιςεισ που προκαλοφν μια ςυμπφκνωςθ τοφ Αςτ-
ρικοφ και προςελκφουν ςυνικωσ αρνθτικά ςτοιχειακά και άλλα « ακάκαρτα πνεφ-
ματα » αυτοφ τοφ επιπζδου, τα οποία προσ ςτιγμιν παίρνουν κατοχι ςτον ψυχιςμό 
του. Θ είςοδοσ γίνεται από το ψυχικό κζντρο που αντιςτοιχεί ςτθν κζςθ τισ παρ-
εγκεφαλίδασ. 
Αυτζσ οι διαταραχζσ τοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ ζχουν πολφ τρομερά αποτελζςματα 
και οι ςυνζπειεσ μπορεί να αποβοφν μοιραίεσ για τον άνκρωπο !  
 
Σεχνικι τισ Ζξωτερικεφςεωσ 
Υποκζτουμε, παρουςιάηοντασ τθν αςκθςθ αυτι, ότι κακζνασ φκάνοντασ ςε κάποια 
ανϊτερθ μυθτικι βακμίδα κατόρκωςε να αποκτιςει μία ςτοιχειϊδθ γνϊςθ τοφ 
εςωτερικοφ ςϊματοσ τοφ ανκρϊπου καί ότι ζχει αποκτιςει ζννοιεσ ςχετικζσ προσ τα 
επίπεδα τισ ςυνειδιςεωσ. 
Θ βαςικι αυτι άςκθςθ επικεντρϊνεται ςτθν εξωτερίκευςθ ι διαχωριςμό μεταξφ 
τοφ φυςικοφ ςϊματοσ καί οριςμζνων αφ’ ζνοσ μζν απο τα αίκερικά του ςυςτατικά, 
αφ’ ετζρου δε απο τα άλλα λεπτοφυι ςϊματα ( αςτρικό καί νοθτικό ) . 
Στθν αρχαία Αίγυπτο θ εξωτερίκευςθ ςυνιςτοφςε ςθμαντικότατθ μφθςθ.  
Ρραγματοποιείτο υπό τθν κακοδιγθςθ τϊν Διδαςκάλων. 
Πποιοσ επετφγχανε, ανεκάλυπτε τότε τθν εκπλθκτικι ποικιλομορφία τϊν εςωτζρων 
κόςμων τοφ πρϊτου ζπιπζδου. Ανεκάλυπτε ιδίωσ ότι θ ψυχι του, ελεφκερθ απο τίσ 
κινιςεισ τθσ, απελευκεροφμενθ απο τα όρια τοφ φυςικοφ ςϊματοσ, αποτελοφςε 
ηϊςα πραγματικότθτα, διακεκριμζνθ τοφτου. 
Βίωνε επίςθσ ότι το πεπρωμζνο τοφ ανκρϊπου δεν ςταματοφςε με το τζλοσ τοφ 
ςϊματοσ θ δε επιβίωςισ τισ ψυχισ μετά κάνατον, ϊσ πραγματικοφσ, κλόνιηε τθν 
μζχρι τοφδε αποκτθκείςα κατανόθςθ περί τϊν μθχανιςμϊν τισ ηωισ. 
Κατά τισ εξωτερικεφςεισ του ανεκάλυπτε επίςθσ ότι ζνασ ςφνδεςμοσ, εξαιρετικά εκ-
τατόσ, ενίοτε φωτεινόσ, ρευςτισ φφςεωσ, ςυνζδεε διαρκϊσ το φυςικό του ςϊμα με 
τθν ψυχι του. Ο ςφνδεςμοσ αυτόσ ςυχνότατα αποκαλείται « αργυρι χορδι ». 
Από τθν αρχαιότθτα μζχρι τισ θμζρεσ μασ, θ ανκρωπότθσ ζχει εκλεπτυνκι ϊσ πρόσ 
το φυςικό επίπεδο.  
Ζνασ αφξανόμενοσ άρικμόσ ανκρϊπων είναι πλζον ικανόσ να ζχει εμπειρία- ικελθ-
μζνθ ι όχι, κατά τθν διάρκεια τοφ φπνου, κάποιου ατυχιματοσ ι χειρουργικισ 
επεμβάςεωσ- εκείνου ποφ κάποτε αποτελοφςε προνόμιο τϊν Μυςτθρίων τοφ Ναοφ. 
 
Μια ενδεικτικι Άςκθςισ 
Θ άςκθςισ που ακολουκεί δεν είναι επικίνδυνθ. 
α. Λάβετε άνετθ κζςθ ςε μία πολυκρόνα, με τα χζρια τοποκετθμζνα επάνω ςτα 
γόνατα. Θ κζςισ αυτι προτιμάται από τθν κατάκλιςθ, θ οποία φζρει ςτον νοφ τθν 
ιδζα τοφ κανάτου καί δφναται να προξενιςει αγωνίεσ. 
Κάνετε μία δεκάδα μθ ρυκμικϊν ειςπνοϊν καί εκπνοϊν, χωρίσ ςυγκράτθςθ τοφ 
αζρα ( πζντε ειςποζσ και κατόπιν πζντε εκπνοζσ κάκε φορά ςτον ρυκμό τϊν κτφπων 
τισ καρδιάσ ). 
Χαλαρϊςτε τελείωσ το ςϊμα. 
Εκκινιςτε από τθν κορυφι τοφ κρανίου• χαλαρϊςτε τουσ βολβοφσ τϊν οφκαλμϊν, 
τα αυτιά, τισ ςιαγόνεσ, τον λαιμό. 



Οραματιςτείτε κάκε μζροσ τισ κεφαλισ ςασ, προκαλϊντασ νοερϊσ τθν πλιρθ χαλά-
ρωςθ όλων τϊν μυϊν.  
Συνεχίςτε με τουσ ϊμουσ καί κάκε βραχίονα. 
 Ζν ςυνεχεία χαλαρϊςτε παρομοίωσ τον κϊρακα, τθν κοιλιά, τα κατϊτερα μζλθ. 
Τα χζρια καί τα πόδια κα πρζπει να φαίνονται τόςο βαρειά, που να μοιάηουν να 
διαπερνοφν εκείνο επάνω ςτο οποίο ακουμποφν. 
Το υπόλοιπο ςϊμα επίςθσ να είναι βαρφ ςαν μολφβι. 
Θ αναπνοι ενίοτε δίνει τθν εντφπωςθ ότι ςταματά. 
Σε αυτιν τθν κατάςταςθ, μία αίςκθςισ θρεμίασ καταλαμβάνει βραδζωσ το ςϊμα. 
β. Οραματιςκιτε ζνα κυανό ι λευκογάλαηο φϊσ το οποίο βακμιαίωσ μεγαλϊνει καί 
καλφπτει ολόκλθρο το ςϊμα, ςαν φωτεινόσ φλοιόσ. 
Με το ςϊμα ζτςι περιβεβλθμζνο, οραματιςκιτε επί πλζον : 
• είτε μία ςκάλα τθν οποίαν ανερχόμαςκε 
• είτε μία ςπειροειδι ςκάλα τθν οποίαν ανερχόμαςκε 
• είτε μία διπλι ζλικα ( τφπου DNA ) με ανωφερι κίνθςθ 
• είτε μία κυλινδρικι ςιραγγα, ςτό τζρμα τισ οποίασ διακρίνουμε ζνα ηωθρό φϊσ, 
προσ το οποίο κατευκυνόμαςκε.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απαγορεφεται κάκε οραματιςμόσ κινιςεων που οδθγοφν πρόσ τα κάτω. 
γ. Αφ’ θσ ςτιγμισ ζχει πραγματοποιθκεί ο οραματιςμόσ τισ επιλογισ μασ, προφζ-
ρετε με κακαρι καί ευδιάκριτθ φωνι τθν mandram SO-OM, SO-OM, θ οποία λζγεται 
SOM, κακ’ όλθ τθν διάρκεια τισ ανόδου. 
δ. Μετριςτε νοερϊσ από το 10 ζωσ το 1 καί αποφαςίςτε ότι ςτό «1» θ εξωτερίκευ-
ςισ κα πραγματοποιθκεί. 
Σθμείωςισ : 
Θ δυςκολία αυτοφ τοφ ςταδίου αςκιςεωσ ζγκειται ςτον ςυντονιςμό καί ςτθν δια-
τιρθςθ όλων τϊν οραματιςμϊν ταυτόχρονα : 



• τοφ κυανοφ ι λευκογάλαηου κελφφουσ καί τοφ ςϊματοσ 
• τισ επιλεγείςθσ εικόνασ για τθν επίτευξθ τισ εκςωματϊςεωσ 
• θ προφορά τοφ mandram 
• θ μζτρθςισ από τό 10 μζχρι τό 1 
Αυτό είναι ηιτθμα προπόνθςθσ και οι δυςχζρειεσ υπερβαίνονται ταχζωσ.  
Είναι δυνατόν το ςϊμα να μθ διπλαςιαςτεί πλιρωσ. 
Επί παραδείγματι, μπορεί να παραμείνει ςυνδεδεμζνο ςτα χζρια. 
Κα πρζπει να επιμείνουμε καί να επιδείξουμε μεγάλθ ςτακερότθτα και ιδίωσ υπο-
μονι κακ’ όλθν τθν διάρκεια των ιμερων από τθ ςτιγμθ όπου κα ζχουμε αρχίςει 
τθν άςκθςθ. Ζαν επιτευχκεί θ εξωτερίκευςισ, προςπακιςτε να δείτε το ςϊμα ποφ 
παραμζνει επάνω ςτθν πολυκρόνα. 
Μθν επιηθτιςετε να το δείτε με τα μάτια τισ ςάρκασ. Θ όραςισ λαμβάνει χϊραν με 
ολόκλθρο το ςϊμα. Επίςθσ, αρχικϊσ, μθν επιηθτιςετε να εγκαταλείπετε το δωμάτιο.  
Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ, ακόμθ και αν το κελιςετε, δεν κα το κατορκϊςετε. 
• Ι άςτρικθ εξωτερίκευςισ δεν επιτρζπει να πάμε πζραν τοφ Θλιακοφ ςυςτιματοσ. 
• Είναι δυνατόν - αλλά απαγορεφεται ςτο επίπεδό μασ - να επιηθτιςουμε να επιτφ-
χουμε μία εξωτερίκευςθ τοφ νοθτικοφ ςϊματοσ από το αςτρικό ςϊμα. 
Ρράγματι, οι εντυπϊςεισ ποφ προςλαμβάνει κάποιοσ από τζτοιεσ εξόδουσ δφνανται 
να ςφραγίςουν τόςο πολφ τον πειραματιηόμενο, ϊςτε να μθν επικυμεί πλζον τθν 
επανείςοδό του ςτο φυςικό ςϊμα• οπότε κα είχαμε περιπτϊςεισ αυτοκτονίασ, 
λόγω εκελουςίασ ριξεωσ τισ αργυρισ χορδισ ( ἕωσ ὅτου μὴ ἀνατραπῇ τὸ ςχοινίον 
τοῦ ἀργυρίου - Ραλαιά Διακικθ Εκκλθςιαςτισ κεφ. 12 : 6 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Κατά τθν επανείςοδο ι επανενςωμάτωςθ ςτο φυςικό μασ ςϊμα, ςε περίπτωςθ 
δυςκολίασ ι δυςαρζςτων αιςκιςεων, ασ ςκεφκοφμε αμζςωσ ζνα ιδιαιτζρωσ ευχά-
ριςτο ςυμβάν τοφ παρελκόντοσ.  
• Και εάν μορφζσ ( επί παραδείγματι μαφρεσ ςφαίρεσ ) εμποδίηουν τθν επάνοδο ςτο 
ςϊμα, ασ τισ απομακρφνουμε ι ασ τισ καταςτρζφουμε νοερά με ζνα ξίφοσ. 
Ασ τρϊτε αλμυρά επί μίαν ολόκλθρθ θμζρα, αποφεφγοντασ να πιείτε.  
Το αποτζλεςμα είναι εγγυθμζνο.  
Πταν κα αποκοιμθκείτε, είναι πικανόν να βρείτε τον εαυτό ςασ μπροςτά ςτο ψυγείο 
ι τθν βρφςθ τισ κουηίνασ, μθ κατορκϊνοντασ να πιάςετε εκείνο ποφ κα ςασ ξεδι-
ψοφςε. Επιςτρζφοντασ ςτο κρεββάτι, ίςωσ εκπλαγείτε βλζποντασ ότι είςαςτε ιδθ 
ξαπλωμζνοσ.  

Ιόλαος 


