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SDĚLENÍ Z DUTÉ 
ZEMĚ

Poselství  z Nitra naší 
milované planety Země 

Telepatické rozhovory

 od bytostí z VNITŘNÍ ZEMĚ naší planety

a jejich vnitrozemských měst pod horou Shasta,

všem lidem v této době

v přechodu Země do vibrací 5. dimenze
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Část První

ZAČÁTKY

(1)

VÍTEJTE

Přivítání z Duté Země

(Mikos prostředníctvím Suzanne Mattes)

To co držíte v rukou, není nic menší než kolektivní zázrak s dovolením Stvořitele 
mezi pozitivními civilizacemi žijící uvnitř duté planety Země a kontaktérkou těchto 
sdělení, která s nimi navázala telepatické kontakty. Je to zázrak lásky, oddanosti a 
srdečné touhy mezi příbuzným a rodinou. Jsem poctěna, že mohu touto formou 
předstoupit, abych představila tuto společnou snahu jménem Telos a těch z nás, 
kteří žijí pod povrchem této krásné planety, kterou nazýváme Zemi.

Jmenuji se Mikos, a jsem obyvatelem města Cathar. Jsem Catharinec z knihovny 
Porthologos, která se nachází v duté Zemi pod Egejským Mořem.

(Planeta Země je dutá s bohatým, zdravím a krásným vnitřním prostředím a 
životem s mnoha pozitivními a láskyplnými bytostmi – viz další popis v následujících 
sděleních – pozn. zpracovatele).

Toto sdělení je přijímáno na počest zveřejnění zpráv z naší sesterské osady -
světelného města Telos. Obyvatelé z naší sesterská osady Telos navázaly
dlouhodobé spojení s některými z vás na povrchu. Mnozí obyvatelé Telosu žijí již 
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dlouhou dobu a pracují mezi vámi, stejně jako my. Konají tak z lásky k vám lidem 
na povrchu, aby vám pomáhali ve vašem duchovním vývoji a posunu.

Pokaždé když vaše archeologické nálezy odhalí část toho, co vy nazýváte dějinami 
vaší planety, my z podzemních světelných měst se těšíme z poznání, že se
rozpomínáte na dobu, kdy mnozí z nás celkem běžně a otevřeně žili mezi vámi. 

Vždy jsme šťastní, když dojdete k poznání a uvědomíte si, že všechny věci jsou 
propojeny, od nejdrobnějšího zrníčka prachu pod vašimi chodidly, po nejmenší 
životní formy v oceánech, až daleko do nebes nad vámi, kde svítí miliardy hvězd a 
na nich je bohatý život. 

Vy co žijete na povrchu, často věříte, že jste sami, ale nejste. My nejsme jen s 
vámi, my jsme jako vy, máme vás velmi rádi. Avšak nepředpokládejte, že každý 
kdo žije zde u nás ve světelných městech, žije jako vy lidé, nebo představuje vaše 
kultury, nebo podporuje vaše vědy, náboženství a politiku. Náš život je zcela jiný i 
způsob myšlení a náhled na život, neboť si uvědomujeme jednotu a lásku ve všem. 

Pokaždé když zapomenete být milí k sobě samému a navzájem, pokaždé když 
bojujete a jste nepřátelští a naštvaní, posíláme vám více lásky a této planetě, aby 
všichni mohli žít v harmonii navzdory jedinečnému místu a životnímu stylu. 

Pro nás je bytí s vámi v srdci a mysli, největší dar a čest jakou můžeme mít, teď a 
navždy. My z podzemního světa, vítáme tento most, který jsme schopni vytvořit
mezi vaší a naší společností. Veškerý život a veškerá existence je závislá na tomto 
mostě. 

Oslavujeme nyní mezi sebou, když čtete zprávy uváděné na těchto stránkách. 
Představují minulost, přítomnost a budoucnost - budoucnost vysoce 
pravděpodobnou pro naše děti a nás. S velkou láskou, úctou a radostí, otevíráme 
most a dveře pro jednu spojenou Zemi - Světové Osady pro Zemi.

Slovo kontaktérky

Strávila jsem většinu svého života s pocitem, že jsem mimo soulad se zbytkem 
společnosti. Začala jsem meditovat v roce 1989, když jsem měla 50 let. Vyučovala 
jsem ve škole po mnoho let, ale ani se všemi mými tituly a mým vzděláním jsem 
nedokázala najít smysl svého života na Zemi, dokud jsem se spojila s mým 
Dvojplamenem a začala jsem přijímat vnitřní vedení. Zároveň s tímto nejvyšším 
spojením přišla vzpomínka na to KDO JSEM JÁ A PROČ JSEM TADY. 

Bylo to pár let poté, co jsem "našla" leták, který napsala Sharula Dux, která přišla 
na povrch třídimenzionální roviny z Telosu, podzemního města uvnitř Mt. Shasta 
(Hory Šasta, pozn. zpracovatele). Narodila se v roce 1725 a v současnosti žije v 
Santa Fe se svým manželem.
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Sharula ve svém letáku psala o podzemním městě pod povrchem Země a vyprávěla 
o životě v Telosu. Napsala, že Adama je vzestoupený Mistr a Vysoký Kněz v 
Telosu. Když jsem uviděla jméno "Adama", nemohla jsem utišit svou zvědavost po 
něm. Jednoho dne jsem seděla v meditaci přemýšlejíc o Adamovi s perem a 
notesem po boku, když jsem náhle pocítila, jak mnou prošla vlna milující a něžné 
energie, která mě téměř vznesla do vzduchu. Pak jsem zaslechla slova:

"Já jsem Adama, promlouvám k tobě z Telosu." 

Víte, naše myšlenky vyzařují ven do vesmíru a okamžitě nás propojují s kýmkoliv,
na koho myslíme. Takže ve chvíli, kdy jsem myslela na Adamu, on zachytil moji 
myšlenku a odpověděl. Naše myšlenky jsou Světlo, a tento jazyk Světla je 
univerzální jazyk, který působí z nás na sub-atomické úrovni, přes všechny 
frekvence, dimenze, čas a prostor. Kdekoliv je naše pozornost, jde naše vědomí. 

Adama cítil mou frekvenci a rezonoval s ní. Já jsem pak cítila jeho odpověď 
prostřednictvím Jazyka Světla (telepatie), a můj mozek přeložil jeho frekvenci do 
myšlenek, obrazů a slov.

Pro mě toto byl docela jednoduchý proces. Byla jsem jen přijímač, zaznamenávající 
slova jak přicházely. Moje mysl byla zcela mimo provoz, neanalyzovala ani 
neposuzovala ani neposuzovala obsah zrpávy.

Každý z nás máme své vlastní specifické frekvenční pásmo (vlastní vibraci), která
určuje naši totožnost komukoliv ve Vesmíru. Toto je nás "podpis", takříkajíc. Vše co 
musíme udělat, je že vysíláme myšlenku, a ona dorazí do svého cíle. Tento Jazyk 
živého Světla je komunikací mezi všemi věcmi, od sub-atomických po 
intergalaktické, a propojuje veškerý život, všude.

Pamatujte, my všichni jsme Jeden. Když myslíte na vzestoupenou Bytost jako je 
Adama, věřte, že On si je okamžitě vědom vašich myšlenek a okamžitě odpovídá. 
Vy se musíte jen odpojit od vašeho myšlení - uklidnit vaši mysl a láskou a srdcem 
vnímat, abyste mohli slyšet jeho odpověď. To je klíč.

Adama mi začal diktovat zprávy v stanovených dohodnutých časech, a já jsem je 
psala slovo po slově do notesu se spirálovou vazbou. Toto diktování stále pokračují 
a byla jsem vedena sestavit zprávy a zveřejnit je. Teď chápu, že jako Laila (mé 
Hvězdné jméno), jsem i v minulosti pracovala s Adamem a žila jsem mnoho životů 
v Telosu a Lemuryji.

Slovo o Telose

Telos je lemuřanská osada pod Mt. Shasta v severní Kalifornii, je to město Světla 
vedené radou 12 vzestoupených Mistrů a jeho Vysokým knězem Adamem.
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(Vysoký kněz - není chápáno jako kněz z naší společnosti, ale jako vysoce 
duchovně vyspělá bytost, nemá nic společného s církvemi a náboženstvím na 
povrchu Země - pozn. zpracovatele).

Jméno Telos znamená "komunikace s duchem". Občané Telosu, kdysi Lemurie, 
pracují na vzestupu. Mohou se astrálně promítnout na jakékoliv místo, a mohou 
telepaticky komunikovat s kýmkoliv na jakémkoli místě a čase. Ve sděleních nám 
Adama hovoří o našem cíli:

"Stát se Duchovním bojovníkem, který poznává Světlo uvnitř sebe, a 
sjednotit lidstvo do JEDNÉ lidské rodiny. Protože jakmile lidstvo cítí Lásku 
Boha přímo zevnitř, všichni budou schopni pochopit svůj účel bytí zde na 
Zemi, a přestanou cítit oddělenost své duše od Světla Boha." 

Všechny planety jsou duté, a jsou osídleny lidským životem jedné nebo druhé 
vibrace. Slunce je také duté a není horké ale chladné. Naše Země je Dutá a má v 
sobě vnitřní Centrální Slunce. 

Hlavní město ve Vnitřní Zemi se jmenuje Šambala. Nachází v samotném středu 
planety a je možné se do něj dostat přes tunely buď na Severním, nebo Jižním pólu 
této planety. Severní a Jižní polární záře, které vidíme na našem nebi, jsou ve 
skutečnosti odrazy vnitřního centrálního Slunce Země, vyzařující z jejího dutého 
jádra. 

Existuje přes 120 podzemních měst, které se nacházejí na Zemské kůře. Tyto 
města Světla nejsou daleko pod povrchem Země. Tyto světelná města jsou spojeny 
do sítě nazývané síť Agartha. BYTOSTI VNITŘNÍ ZEMĚ jsou vysoce rozvinuté bytosti 
žijící na vnitřním povrchu duté Země. Jsou to většinou vzestoupené duše, které se 
rozhodly pokračovat ve svém vývoji ve vnitřních úkrytech Země, kvůli dokonalosti 
tamních podmínek.

Ačkoli se Atlantida a Lemuria staly na povrchu mýty, lidé z Atlantidy a Lemurie 
vzkvétají ve svých podpovrchových městech. Lidé v těchto osadách jsou lidé stejně 
jako vy nebo já, kteří žijí ve 3. dimenzi, stejně jako my.

Naše Galaxie Mléčná dráha je rozdělena na 12 sektorů. Naše sluneční soustava se 
nachází v sektoru 9, a tento sektor obsahuje stovky dalších slunečních soustav. 

Velitelství Aštar, též známé jako Galaktické velitelství, se skládá z milionů 
hvězdných lodí a dobrovolníků z mnoha hvězdných systémů a dimenzí v naší 
galaxii. Galaktické velitelství je částí Konfederace Planet, a chrání tento sektor 
Galaxie Mléčné dráhy. Jejich cílem je pomáhat Zemi přes tento současný cyklus 
planetárního vzestupu. Můj dvojplamen je člen Galaktického velení, a vede mě v 
mé práci znovusjednocení, prostřednictvím vědomí a komunikace civilizací Země -
nad a pod povrchem. 

Aštar je velitel Konfederace Planet pro náš sektor. Stříbrná Letka dohlíží na 
naši sluneční soustavu, a má svůj vesmírný přístav uvnitř Mt. Shasty. Anton, který 
je z Telosu, je velitel Stříbrné Letky. V Stříbrné letce slouží hlavně lidé z 
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podzemních měst.

Přivítání od Konfederace Planet

"Uvědomte si, kdo jste. Uvědomte si, že jste na velké galaktické misi. 
Věřte, že my všichni cestujeme po vašem boku jako jeden." 

Přivítání od Adama

"Pozdravuji vás z Telosu. Telekomunikovali jsme s Dianou, posílali jsme jí zprávy, 
které má zveřejnit v našem jménu. Nabádáme vás, abyste si přečetli zprávy v naší 
knize, protože jejím cílem je probudit vás, a přivést vás k naší existenci a 
probudit vaše vědomí." 

"Cestovali jsme daleko, abychom dosáhli našeho cíle ve vědomí a museli jsme jít do 
hlubin Země, abychom našli skutečný mír, který jsme hledali. Telos je náš domov, 
naše nebe a nechceme ho opustit, alespoň ne po dlouhou dobu. 

Cestujte s námi, na Božské cestě k Bohu, uznající vaši božskost na každém kroku 
na cestě, jak kráčíme spolu, jeden krok ze spodu a jeden krok shora, v Božské 
chůzi skrze život, a setkáme se jako jeden ve hvězdách."

Poznámka kontaktérky

Tyto sdělení jsou rozšířeným vydáním původní práce a obsahují zprávy, 
které byli přijaté do června 2000. Většina z nich mě bola vyslaná
telepaticky od Adamy. Další kontaktéři jsou zaznamenaní v obsahu. Mnohé 
ze zpráv byli přijaté jako odpovědi na otázky, které mě poslali lidé
a pokrývají široký rozsah témat.

Někdy Adama hovoří za ostatní z Telosu, kteří s námi byli. Také jsem 
začlenila zprávy od El Morya, bytostí Vnitřní Země, Mikosa z Dutej Země
a Galaktického Velitelství. 
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(2)

NAŠE LEMUŘANSKÁ MINULOST

Pozdravuji vás z Telosu. Já jsem Adama vzestoupený Mistr a Vysoký kněz Telosu, 
podpovrchového města pod Mt. Shasta v Kalifornii. Diktuji vám tuto zprávu z mého 
domova pod Zemí, kde nás přes jeden a půl milionu žije v neustálém míru a 
blahobytu. 

Jsme lidé a fyzický stejní jako vy, až na skutečnost, že naše hromadné vědomí 
udržuje myšlenky jen na nesmrtelnost a dokonalé zdraví. Proto můžeme žít stovky 
dokonce tisíce let v tomtéž těle. Já sám jsem ve stejném těle přes 600 let. 

Přicházíme z Lemurie před více než 12 000 let, dříve než nastala jaderná 
válka, která zničila povrch Země. Čelili jsme takovým útrapám a pohromám na 
povrchu, že jsme se rozhodli pokračovat ve své evoluci pod povrchem. Apelovali 
jsme na Duchovní hierarchii planety kvůli povolení obnovit již existující jeskyni 
uvnitř Mt. Shasty, a připravit ji na dobu, kdybychom potřebovali evakuovat naše 
domovy na povrchu. 

Když válka začala, byli jsme varováni Duchovními hierarchii, abychom začali 
naši evakuaci do této podpovrchové jeskyně přechodem přes rozsáhlý tunelový 
systém, který se rozprostírá po celé planetě. Doufali jsme, že zachráníme všechny
naše lemuřanské lidi, ale zůstal čas jen na zachránění 25 000 duší. Zbytek naší rasy 
zahynul při výbuchu. 

Během posledních 12 000 let se nám podařilo rychle rozvinout vědomí, zásluhou 
našeho odloučení od loupeživých band mimozemšťanů a jiných nepřátelských ras, 
které vysávají povrchové obyvatelstvo. Povrchové obyvatelstvo zažívalo velké 
skoky vědomí, během přípravy lidstva na přechod přes Fotonový pás. Z tohoto 
důvodu jsme začali kontaktovat vás lidi na povrchu, abychom dali naši existenci na 
známost. Protože pokud má Zemi a lidstvo pokračovat ve VZESTUPU 
VĚDOMÍ, musí být CELÁ PLANETA SJEDNOCENÁ a spojena do jednoho
Světla zespodu a jednoho Světla shora.

Proto vás kontaktujeme, abychom vám dali na vědomí naši podpovrchovou 
existenci, abyste mohli předat tuto skutečnost o naší existence na vědomí dalším 
bratrům a sestrám u vás na povrchu. Naše kniha telepatických zpráv je psaná
lidstvu v naději, že nás uznají a přijmou, když se vynoříme z našich domovů pod 
povrchem a spojíme se s vámi na povrchu ve velmi blízké budoucnosti. Budeme 
vám vděční za vaši pomoc, při informování o naší existenci ostatním vašim blízkým.
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Jaký si teď starý ?

Jsem z Lemurie, starověké civilizace. V době vrcholu Lemurie jsem byl 
zasvěcencem v Chrámech, které byly v té době významné. Po zničení Lemurie 
Atlantidou jsem šel pod povrch spolu s tisícovkami dalších, abychom založili Telos. 

Nejsem odlišný od vás, ačkoliv jsem teď starý stovky let. Takže jsem měl prospěch 
z mnoha životů vetkaným do JEDNOHO. Toto mi poskytlo velký vhled a velkou 
moudrost, jakou většina lidí nemá možnost shromáždit do konce svého krátkého 
období života.

Žít tak mnoho let má určitě své výhody. Pro mě, já se dokážu astrálně promítnout 
kamkoliv kam si přeji. Také mohu telepaticky komunikovat s kýmkoliv na jakémkoli 
místě a čase. Toto jsou všechno věci, které dokáže v Telosu každý, protože jsme 
měli výhodu mnoho životů na cvičení. Takže nejsem až takový odlišný, jen 
zkušenější v tom jak využít příležitosti života.

Jak se vyvinul váš právní systém ?

Jsme tady s vámi ve velkém počtu, přes 25 milionů ze všech podzemních míst 
Světla. Jsme všichni sjednoceni do jedné velké sítě Světla, zvané Síť Agartha.
Tato síť je velká svou působností a je zodpovědná za naši bezpečnost pod Zemí. 
Účastníme se velkých zasedání vedených pod Zemí, kde jsou naše zákony 
diskutovány a zvažované v Světle Božího Nebeského zákona etiky pro Zemi. Jsme 
samořídící "vláda", tvořená na základě spravedlnosti a rovnosti pro veškerý 
život, ať už pod nebo nad povrchem Země. Všechny případy jsou zvažovány 
jednotlivě v souladu s jejich zvláštními okolnostmi, a všechny jsou souzeny Božím 
Světlem a Božím Nebeským zákonem etiky, tak aby všechny strany získaly 
nejvyšší spravedlnost, a aby všechny strany získaly užitek.

Náš právní systém je miliony let starý, založení na původním Lemuřanském
systému, který byl používán, když jsme žili na povrchu v domovech a 
společnostech podobných vašim. Vzali jsme si tuto formu demokracie sebou, když 
jsme se rozhodli jít pod povrch před 12 000 lety. Naše poznání je nesmírné, neboť 
naše životy jsou dlouhé. Stále máme živých lidí, kteří jsou staří 20 000 - 30 000 
let, a kteří si díky svému dlouhému období života pamatují "vše co bylo" když 
žili na povrchu. Tyto duše jsou vskutku moudré, protože mají vědomí přístup 
ke všemu nahromadění poznání od té doby až dosud. Toto je jeden ze způsobů,
jak udržujeme naše zákony čisté, protože máme z minulosti Nebeskou míru 
Boha, na níž je můžeme zakládat. Toto byl čas, kdy jsme dosáhli slavné výšiny 
vývoje. 

Naštěstí pro nás jsme nebyli pod Zemí vyrušováni a mohli jsme pokračovat v 
našem vývoji v míru a blahobytu. Díky tomu si náš vývoj, jak plynou léta, 
udržuje růst na všech úrovních. Někdy brzy, budete i vy v pozici, kdy budete 
zažívat život mírovým a vzkvétajícím způsobem, jakým to bylo míněné. Pak i vy 
můžete mít sílu a moudrost a vyvíjet se do Božských bytostí, kterými jste.
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Všechen život potřebuje pro svůj vývoj MÍR. Bez MÍRU druh jen zápasí o 
přežití a nikdy nemá "čas" navýšit sílu a moudrost, které shromáždil. Takže 
MÍR je nutný prvek pro vývoj a vývoj je nutný prvek pro přetrvání druhu.

Všichni vaši bratři a sestry jsou tu teď s vámi, i když jsou stále ve vyšších 
dimenzích, ale jsou tu, pozorují a chrání vaši planetu. Jsou tu, aby vás 
doprovázeli na vaší cestě vývoje ke Hvězdám. Tak koukejte na nás, na 
všechny, kteří jsme tu s vámi, ať už shora nebo zdola, a obracejte se k nám o 
sílu a vedení. Protože my všichni jsme tady pro vás, abychom my všichni, 
společně našli svou cestu zpět do vyšších dimenzí Světla.

Věděli Lemuřané o plánu Atlantidy na jejich zničení ?

Ano, ale byli jsme upozorněni Duchovními hierarchii, abychom nezadržovaly ani 
nevzbuzovaly válku kvůli vážným následkům pro Zemi. Tak jsme čekali a modlili 
se a dělali plány pro naši evakuaci do podzemních jeskyní. Toto jsme dělali a byli 
jsme schopni zachránit 25 000 duší. Atlantida se nakonec zničila. My z Lemurie 
jsme přežili a prosperuje pod povrchem.

Proč se Lemuřané nevrátily na povrch místo toho aby 
zůstaly pod povrchem ?

Věřte, že jsme víc neměli zájem žít na povrchu, protože obloha byla zničena.
Uvědomili jsme si, že se můžeme rychleji vyvíjet pod povrchem, kde jsme byli 
chráněni před drsným prostředím a loupeživými bandami z jiných 
hvězdných systémů. Tak jsme se rozhodli setrvat pod povrchem, vy byste to 
neudělali ? Rozhodli jsme se setrvat pod povrchem kvůli pustošení povrchového 
počasí a nepříznivé klimatu. Vybudovali jsme utopické podzemí, kde se můžeme 
svobodně rozvíjet. Vy také brzy zažijete tuto utopii.

Proč jste se přesunuli do Mt. Shasty, když jste tam měli 
celou Vnitřní Zemi s oceány a horami kde jste mohli žít ?

Věřte, že v těch dnech byly na Zemi rozšířeny mnohé bytosti z vnějšího Vesmíru, 
které přicházely a odcházely přes Vnitřní Zemi. My Lemuřané jsme cítili, že 
bychom neměli své "soukromí" takříkajíc pokud bychom osídlili města ve Vnitřní 
Zemi. Potřebovali jsme náš vlastní prostor, abychom se mohli vyvíjet a 
pokračovat v Lemuřanské kultuře bez rušení jiných kultur - a hlavně bez 
rušení toulavých band a odpadlíků z vnějšího vesmíru.

Ačkoliv podzemní města jsou ohraničené a omezující, nám slouží jako velká 
ochranná zábrana. Jejich omezení je naše ochrana a umožnila nám prospívat 
těchto posledních 12 000 let zcela bez rušení. Mt. Shasta byla naše "bublina" 
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ochrany a poskytla nám soukromí, ve kterém jsme mohli vyrůst do naší vyvinuté 
rasy ušlechtilé bytosti, zatímco jsme stále byli schopni zůstat na Zemi. Všimněte si 
tříštění a rozdělení, které se vyskytují ve vašich kulturách, které se 
nacházejí na povrchu. Jsou otevřené pro všechny druhy nájezdů a ne jen 
vojenských. Celá vaše povrchová společnost byla zranitelná pro vrtochy a 
choutky okolních kultur, a každý vývoj, který nastal, se rozpadl kvůli 
zásahu druhých.

Proto ve světle tohoto všeho sloužilo naše ohraničení evolučnímu účelu, umožnilo 
nám usilovat a dosáhnout výšiny vymožeností, které bychom nikdy nebyli schopni 
dosáhnout, kdybychom zůstali na povrchu nebo přesunuli se do Vnitřní Země.

Na našem rozhodnutí se podílelo tolik činitelů. Naše přežití bylo prvořadé ohledně 
toho, proč jsme se rozhodli chránit ze všech stran tím, že jsme se přesunuli do Mt. 
Shasty. Toto se ukázalo, mimo všechny pochybnosti, jako moudrá volba, protože 
jsme se mohli zcela svobodně vyvíjet na Duchovních bytostí Světla, kterými teď 
jsme. Někdy brzy budete i vy na povrchu mít svobodu a ochranné prostředí nutné k 
tomu, aby vám umožnilo vyvíjet se na Světelné bytosti, kterými jste. A o tom je 
Vzestup.

(3)

NAŠE GALAKTICKÉ SPOJENÍ

Vy na povrchu se nacházíte NAD námi, a POD galaktickým velitelstvím.
Přijímáte Světlo shora a zdola. Jste mezi dvěma velkými Síly Světla. My tady v 
Telosu velmi pečlivě dohlížíme na vaše povrchové obyvatelstvo, pozorujeme vaše 
pohyby a podáváme zprávy našim radám. Víme vše co se děje na povrchu 
Země.

Objímáme světlo, které svítá každý den, a žehnáme temnotě, když sestupuje do 
našich domovů. Žehnáme všem formám života. Žehnáme této velkolepé planetě a 
všem jejím formám života. 

Jsme vděční, že jsme částí tohoto velkého experimentu. Jsme vděční, že jsme 
částí velkého cvičiště Země, kde jsme všichni školení v evolučním procesu 
života. Někdy brzy očekáváme, že nás přijedete navštívit zde v Telosu, a také 
očekáváme naše vynoření na povrch. Čekáme na tento čas. Modlíme se pro 
tento čas, kdy budeme moci být znovu sjednoceni s našimi bratry a 
sestrami.

Věřte, že tady v Telosu vidíme světlo v celé jeho rozmanitosti, a používáme 
energii světla na cestování v našich astrálních tělech. Používáme světlo ve 
všech jeho podobách, abychom vytvářeli a rozvíjeli naši civilizaci pod povrchem. 
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A ačkoliv se vám to tu může zdát temné, ve skutečnosti je podzemí zcela 
rozsvícené ! S naší technologií krystalového světla dokonce i tunelové 
přechody jemně září.

Když jsme pod povrchem, jsme si vědomi všeho, co se děje ve Vesmíru. Jsme 
spojení se všemi hvězdnými soustavami v naší galaxii prostřednictvím našim 
počítačových linek, podobných vaší celosvětové síti internetu. My máme 
celosvětovou hvězdnou síť, která spojuje všechny sluneční soustavy v naší 
galaxii. Víme, v jakých hvězdných soustavách se nacházejí všichni naši bratři a 
sestry, a známe jejich současný stav vývoje tak, že se na ně naladíme
prostřednictvím našich počítačů, které zaznamenávají všechny náležité informace 
během všech životů. Naše počítače mají znalost Akášických záznamů a 
přeměňují je na čitelné údaje. 

Jakmile se sloučíme s vaším povrchovým obyvatelstvem, přineseme náš systém 
počítačové sítě, abychom vás spojili s Vesmírem. Pak i vy budete moci 
studovat své minulé životy a poznávat a chápat důvody proč vám připadá, že 
se vám v tomto životě stalo tolik věcí. Poznání minulosti objasňuje 
současnost a osvětluje budoucnost.

Proč nás naši podzemní bratři a sestry opustili během 
všech těchto tisíců let a nepřišli nám na pomoc ?

Vysvětlím postavení, které udržujeme zde v podzemních městech. Přišli jsme sem, 
abychom se vyvíjeli nezatížení negativitou. Rozhodli jsme se zůstat tiší, protože 
jsme viděli a zažili bandy záškodníků z jiných hvězdných systémů a přáli 
jsme si být od tohoto oddělení, abychom se mohli vyvíjet rychleji. Zvolili 
jsme si naše prostředí právě z toho důvodu. Nechtěli jsme se vystavit 
negativitě na povrchu.

Náš způsob byl také experiment. Experiment jak velmi a jak daleko se můžeme 
vyvíjet, když budeme odděleni od války a chudoby. Příchod na povrch a 
promíchání se s vámi by zmařilo naši existenci pod povrchem. Přinesli 
bychom pak sebou tyto negativní energie zpět pod povrch, a ty by jen 
pronikly do našich podzemních systémů. Chápete to ?

Dokonce i když bychom vyšli na povrch a přinesli vám naše učení a technologie 
dříve než teď, bylo by to marné. Protože vaše kolektivní vědomí nebylo 
připraveno a odmítlo by naše učení a nás, že jsme od ďábla. Věřte, že jsme 
vám nemohli přijít na pomoc, protože my sami bychom byli zničeni, 
kdybychom se odhalili povrchovému obyvatelstvu. Takže proto jsme setrvali v 
podzemních městech, čekajíce na dobu, kdy bude moci kolektivní vědomí 
bezpečně přijmout naše učení, naše technologie a nás. Teď když se vyslanci 
Světla probudili a obecné obyvatelstvo se stává více vědomým a více citlivým k 
Zemi, můžeme bezpečně vše, co jsme po staletí střežili přinést na povrch. 
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Zažili jsme dost válek a sporů a potřebovali jsme se soustředit jen na náš 
duchovní růst, a udržovat bezpečně Světlo pro planetu. Cítili jsme, že toto 
byla nejlepší věc, co jsme mohli udělat, když jsme zvážili podmínky na povrchu. 
Chápete nyní důvod naší oddělenosti a ticha ? Udělali jsme to pro naši vlastní 
ochranu a také pro vaši. Kdybychom to neudělali, kdybychom si troufli vyrazit na 
pomoc spícímu lidstvu, mohly být nyní naše domovy, učení a životy zničeny.

Teď víme, že temné síly vtrhly na povrch a provádějí únosy pod zem. Víme 
vše co se děje na a v planetě. Ale kdybychom se odhalili, stali bychom se 
také oběťmi, nezanechajíc nikoho hlídat naše učení a technologie nebo 
nést Světlo.

Chápeme vážnost a hloubku vašich starostí ohledně této záležitosti, a přejeme si,
aby to mohlo být jinak. Přejeme si, abychom mohli být na povrchu pomáhat vám
a chránit vás. Ale kvůli okolnostem by bylo velmi nemoudré tak učinit. Teď, 
když se kolektivní vědomí a ENERGIE NA PLANETĚ MĚNÍ, můžeme (velmi 
brzy) přijít na povrch a splynout s vyslanci Světla na poslední fázi vedoucí k 
vzestupu.

Jsme tady, abychom vám přinesli radostné zvěsti nastávajících vln Vzestupu,
které brzy zasáhnou povrch Země. (Již se několik let děje rok 2011 - pozn. 
zpracovatele) Tyto vlny jsou generovány Tvůrčí Silou Vesmíru a jsou v 
souladu s Nebeským plánem Boha pro Zemi. Vy všichni přijímáte vyšší 
úrovně energie a vaše těla se přizpůsobují těmto vyšším vlnovým délkám 
frekvence. Brzy sestoupí na povrch Země velká vlna energie, která přivede 
všechny formy života na vyšší úroveň vědomí.

My, tady v Telosu, trpělivě čekáme na tento čas zvýšené energie. Protože to je 
toto zvýšené vědomí na vaší straně, což nám umožní vyjít na povrch. Je zde 
obsažené Božské časování, Božský časový rámec takříkajíc, který nám umožní 
vynořit se z naší ochrany pod povrchem Země. Až dosud jsme byli Božsky 
chráněni v našich domovech pod zemskou kůrou.
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(II)

Část Druhá

POSLÁNÍ POMOCI

(4)

NAŠE SPLÝVAJÍCÍ CIVILIZACE 

Srdečně vás pozdravuji moji bratři a sestry Světla. Já jsem Adama, vysoký kněz 
Telosu a jsem tady, abych vám přinesl pozdravy od vašich druhů občanů, kteří 
obývají Telos - vašich druhů bratrů a sester Světla, kteří zde pracují pro 
VZESTUP stejně jako vy. Vězte, že my skutečně existujeme a mnozí z nás již 
vyšly na povrch. 

Zveme vás k telepatické komunikaci s námi, protože sloučení našich dvou velkých 
civilizací je potřebné a nutné pro vzestup celé planety. Můžete požádat, že 
chcete přijít do Telosu před tím než jdete večer spát. Můžete zavolat 
Adama, aby vás přijal. 

Pozn. zpracovatele: Po přečtení této informace, jsme před spaním poprosili Adamu i 
Stvořitele o to, abychom mohli Telos a tuto pozitivní civilizaci navštívit a vnitřně 
jsme se těšili na toto setkání. Po probuzení ráno, jsme se cítili velmi příjemně a 
svěží s pocitem, že jsme byli školeni s novými informacemi pro náš duchovný 
rozvoj. Jak jsme se později dozvěděli, jsou vedena Adamem i jinými duchovně 
vyspělými bytostmi (Aštarem i Ptaahem) duchovní školení, kde jsou lidé, co o to 
upřímně žádají vyučování za přítomnosti Pána Ježíše Krista, s pomocí jeho 
lásky a moudrosti. Bytost je zde školena v uvědomování si svého života v lásce, 
setkává se s dalšími bytostmi, které toto školení také navštěvují. Je jí pomáháno 
v jejím životním plánu pro duši, co má ještě zvládnout a uvědomit si ve svém 
životě.
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Porozuměl jsem, že tím že si vědomě přejete být Stvořitelem učeni v jeho lásce a 
dobru a máte tuto myšlenku a vizi stále v sobě - denně jí obnovujete, tím že na 
ní myslíte, nebo si ji představujete, i to jak žit v lásce a jak s ní pomáhat druhým, 
začínáte urychlovat svůj duchovní vývoj, důležité je potom nesejít z této cesty
a překonávat všechny vaše osobní slabosti, které jsou u každého individuální,
to vše za pomoci lásky Stvořitele jeho rad i skrze milióny duchovních bytostí, kteří 
s vámi na vašem projektu pomoci bližním pracují a připravují vás na tuto práci.

Toto je vše velmi vzrušující, protože jsme čekali dlouhé časové období na to,
abychom vás na povrchu mohly kontaktovat. Nyní nastal čas, protože Země se 
rychle mění a pro povrch jsou přichystány velké kataklyzmaty.

Bude velmi potřebné v následujících obdobích, abyste zůstali stále ve vibracích 
lásky a Světla, uzemněni a spojeni s vaší vnitřní bytostí, vašim VYŠŠÍM JÁ, 
aby vás naplnilo a stabilizovalo, a aby vás připojilo k Zemi, kde udržujete 
Světlo - frekvenci lásky.  

Děkuji vám, že jste se se mnou takto spojily a pozvali jste mě do vaší skupiny. 
Budu velmi rád s vámi hovořit, kdykoli mě přivoláte, protože jsem tady proto, 
abych sloužil spolu s vámi. Posílám vám požehnání a pozdravy z Telosu. Já Jsem 
ADAMA.

Doplnění ohledem plánu našeho vynoření se

Je pro mne velké potěšení komunikovat s vámi v této době a připomenout vám naši 
lásku k vám všem a dát vám malou aktualizaci o plánu našeho vynoření se.   

My v Telosu s velkým potěšením zaznamenáváme rychlé změny, které probíhají v 
duchovních mřížkách planety. Také vnímáme úžasné probuzení, které probíhá 
ve vědomí lidstva. Drazí, protože ještě z místa, kde se nacházíte, možná nevidíte 
celý obraz tohoto podivuhodného procesu, my v Telosu máme potřebnou 
technologii k tomu, abychom byli schopni nejen vidět tento proces, ale i dělat jeho 
denní grafy na našich amino-kyselinových počítačích. Můžeme znázornit pokrok, 
který udělalo lidstvo den po dni na každé oblasti vašeho povrchu.   

Každý den zaznamenáváme, jak se probouzí více lidí ke svému božskému účelu a 
poslání, a kteří se nyní probouzejí k lepšímu pochopení své Božské povahy.
Také víme, že toto probuzení již není vratné a vaše vítězství je jisté. Je to už jen 
otázka toho, kolik pozemských let bude trvat dosažení kritického množství.
Můžeme vám upřímně říct, že se to děje ještě rychleji, než bylo kdysi
očekávané Duchovními Hierarchií naší planety. 

Pozn. zpracovatele: Tito probuzení lidé - duše, jsou „trnem v oku“ druhé strany -
negativních bytostí, jak z nižších duchovních světů - Temné světy, tak i zde na 
Zemi od negativních lidí, kteří dělají vše proto, aby zastavili zvyšování vibrací 
lásky a Světla v těchto probuzených duších a lidech a to různými nástrahami
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v jejich denním životě a odváděním jejich pozornosti z jejich poslání a 
pomoci druhým, ale i snižováním jejich vibrací lásky, kdy se potom snižuje 
schopnost vnímat vedení a rady Stvořitele a vyšších duchovních bytostí, kteří vám 
denně pomáhají. Jedním z důležitých nástrojů každého probuzeného člověka 
do Světla je denní (i vícekrát denně) vcházení do svého nitra, pomocí 
meditace a napojení se znovu na vibraci lásky Stvořitele ve vás, na jeho 
světlo a vedení. Tím si znovu vytváříte vibrační světelnou ochranu a můžete 
lépe zvládat s klidem a láskou denní situace ve vašem životě. A hlavně díky vašim 
láskyplným vibracím, jste jako důležitá pomoc pro rozvod Světla a vibraci lásky 
dále po planetě a vaše krásné a milující projevy k vašim bližním jsou pro ně 
velkou pomocí v jejich vývoji.

Toto odvádění probíhá přes mnohé rafinované ovládací programy, na které má 
člověk ještě slabost a které snižují jeho lásku a božskou čistotu. Jsou to i různé 
odváděcí myšlenky druhé strany, dodávané do vaší mysli, jako: „Jsem unaveny, 
meditace se mě nechce dělat“, nebo „Meditoval jsem ráno, to stačí“, nebo „Budu 
meditovat až později“, těchto forem myšlenek, jak vás odvést od vašeho 
vnitřního pocitu, CO JE PRO VÁS TEĎ ZE VŠEHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ je mnoho.

Porozumějte, že druhá strana přesně ví, že když se rozhodnete pro vcházení do 
nitra a spojení se Stvořitelem a jeho láskou, že nad vámi ztrácí moc vás 
ovládat a narušuje to jejich ovládací programy a plány na snížení vašich vibrací s 
cílem zavedení vás do problémů, pak ztrácí naději. Proto jsou vám dodávány ve 
stanovených obdobích ve vašem dnu podobné ovládací myšlenky, právě 
v době, kdy meditaci a znovu naladění na vibraci lásky velmi potřebujete.

Obzvláště, kdy jste třeba unaveni, kdy jste schopni přijímat ovládací energie a 
méně kontrolujete vaše myšlení, a kdy jste odvádění na mnohé zbytečné činnosti, 
kterými vás zaměstnává druhá strana. Je to „duchovní vojna“ a zaleží vždy na 
vašem rozhodnutí.

Jakmile pociťujete, že jste se vzdálili od klidu, lásky, dobra, světla, snažte 
se hned znovu naladit na lásku.

Vaši duchovní průvodci to vše vidí a jsou vám právě v této době připraveni 
pomoci, protože vidí celé pozadí ovládací scény, které my nejsme schopni plně 
vidět a vnímat. Vnímejte váš pocit v srdci, a rozvíjejte vaší lásku a intuici a 
vůli a trpělivost.

My v Telosu a všichni vaši bratři a sestry ve Vnitřní Zemi, což je velmi rozlehlá říše 
mnoha civilizací, sledujeme toto rozšíření vědomí s velkou radostí a očekáváním. 
Podporujeme vás naší láskou a našim Světlem. Jsme téměř jako děti, které 
počítají počet dní před vánocemi. "Vánocemi" našeho sjednocení v lásce a bratrstvo 
jako jedna velká Zemská rodina. Sledujeme s potěšením a úžasem probíhající 
probuzení každý den a víme, že čas sjednocení našich dvou civilizací se
konečně velmi blíží, po tolika mnoha letech a staletích fyzického oddělení.   
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Okamžik našeho vynoření se na povrch bude časem lásky a velkých oslav pro 
mnohé, hlavně pro ty, kteří jsou si vědomi naší přítomnosti v Zemi a mají 
takovou touhu ve svých srdcích, uvítat nás ve svých domovech a konečně se s 
námi popovídat z tváří v tvář. Zázraky našeho velkého setkání budou pro tak 
mnohé z vás ještě větší než kouzlo, které představuje tisíc vánoc. Vězte, že 
toužíme být s vámi fyzicky, stejně jako vy toužíte být s námi. Protože jsme 
rodina, je to vzájemná touha.   

Také sledujeme vyslance Světla, kteří se vtělily v této době, uskutečňující toto 
zázračné poslání a brázdicích cestu pro toto velké probuzení. Jste jako odvážní 
bojovníci Světla a my vás tak vzácné držíme v našich srdcích. Zdravíme a ctíme si 
vás s díkem a hlubokou láskou.   

Čas našeho vynoření již není v daleké vzdálené budoucnosti. Je téměř na dosah 
ruky, drazí. Již se nedíváme desetiletí, ale nanejvýš na několik málo let. Přijedeme,
když duchovní probuzení dosáhne kritického množství, dříve ne. Zanedlouho 
však nám bude uděleno povolení znovu se začít fyzicky kontaktovat s omezeným 
počtem lidí na povrchu. Tato výměna začne otevírat stezky pro naše konečné 
vynoření se na povrch, spojení obou civilizací jako jedna velká rodina dětí z Matky 
Země.   

Jsme bytosti lásky, žijeme cestu lásky a chceme, abyste věděli, že máme 
hodně lásky pro vás všechny. Když přijedeme, budeme vás moci učit způsob žití, 
který vám velmi rychle pomůže stanovit základy pro trvalý zlatý věk osvícení, 
lásky, míru, krásy a blahobytu pro všechny na této planetě. Pomůžeme vám v 
uvedeni tohoto zlatého věku, po kterém jste toužili tak moc dlouho. Jen se 
připravte, drazí, tak že se budete více milovat navzájem, tak že se budete 
více vidět navzájem jako bratři a sestry. Začněte být ve vaší mysli a srdci 
přístupní tomu že nám umožníte, abychom se stali vašimi průvodci a rádci, a já 
vám mohu slíbit, že z toho nikdy neprohloupíte.  

Během posledních 12 000 let, když jsme žili pod povrchem, jsme založili zřízení 
založené na vědomí Lásky a opravdového bratrství v podzemních městech a 
Telosu. Během těch tisíců let jsme zušlechťovali naši společnost, aby byla stále více 
v souladu s Božskými zásadami s každou stránkou našich životů.   

Milovaní, byli jsme svědky vašich bolestí a zápasů dostatečně dlouho. S velkou 
radostí a nadějí čekáme na to, abychom vyšli ven a ukázali vám způsob, jak 
projevit tuto zázračnou realitu ve vašem světě, aby na této planetě už nikdy znovu 
nebylo žádné utrpení pro lidstvo ani pro žádné z ostatních království, které se zde 
vyvíjejí.   

S naší pomocí uskutečnění této reality nezabere 12 000 let. My už víme jak na to.
Rozpouštění našich energií prostřednictvím kouzla lásky vám může přinést a 
přinese tyto úžasné změny. Tím, že nám ochotně otevřete svá srdce a budete
důvěřovat, že nejsme jen vaši přátelé, ale vaši bratři a sestry z dávných dob. Na 
úrovni duše se my všichni vzájemně velmi dobře známe. Všichni jsme byli 
rodina v době světadílu Lemurie a to se nezměnilo.   
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Posíláme vám hodně lásky z Telosu. Láska je zde ve velké hojnosti. Nemáme 
problém ji generovat a umožňuje nám žít ve velkém bohatství. Držíme vás 
vroucně v našich srdcích. Dokud se nesejdeme, pokračujte v praktikování umění 
pravé lásky, která začíná při milování sebe samého. Naše přípravy na velký den
našeho vynoření jsou nyní na 90 % hotové. Kéž se milujete všichni navzájem a 
všechno Stvoření jako cenné drahokamy a projev Lásky Otce a Matky.

  

Oběť Matky Země

Moje Světlo září z Telosu a svůj paprsek směřuji do prostoru vašeho srdce, přináší 
vám radost a dobrodiní. Čekáme, dokud přijmete naši vibraci a pak k vám 
vyzařujeme naše vědomí. Telepatie je velmi jednoduchá, jakmile víte jak udělat 
spojení. My tady v Telosu očekáváme tyto výměny, ve kterých se spojujeme jako 
jeden napříč rozsahu Země a přes Zemi, abychom se spojili ve vašem v srdci -
místě lásky, radosti a pohody.   

Sním o sloučení našich dvou civilizací, vaší shora a naší zdola. Toto sloučení bude 
vyvrcholením velkého plánu, který jsme vyvinuli před dávnými věky, dříve než 
jste se vtělily na Zemi. V té době jsme navrhli naši strategii a plány pro tento 
okamžik v dějinách, kdy bude správný čas na sloučení našich civilizací. Čekali 
jsme mnoho tisíců let na tento přesný čas na Zemi, kdy bychom mohli konečně 
začít uskutečňovat naše plány pro vzestup planety Země a vzestup všech 
jejích životních forem nad a uvnitř Země.   

Naše technologie byly hlídané celé tyto věky čekáním na příznivý okamžik, 
abychom je mohli přinést vám, naši bratři a sestry, kteří také nesobecky čekáte 
na vnější straně této velkolepé Země. Naše Matka Země je velká bytost, která 
obětovala své drahocenné tělo, aby bylo hostitelem života na jejím 
povrchu a pod jejím povrchem. Obětovala své pohodlí, aby jí děti mohly učit své 
lekce vývoje na Zemské rovině v prostředí lásky a hojnosti. Trpělivě čekala po 
tisíciletí na lidi, aby vyvinuly a poznali své Boží Já a božskost v sobě. Čekala 
přes války a hladomor a hojnost a slávu, jak se tento cyklus stále opakoval, jak se 
vědomí všeho života pomalu vyvíjelo na jejím povrchu a pod jejím povrchem.  

Obětoval hodně a teď se doba její oběti skončila. Nastal čas, aby veškerý život 
poznal své Boží Já a přesunul se do Světla většího pochopení a hodnoty 
sebe. Ona je trpělivá bytost, dokonale načasovala svůj přechod do Světla, 
aby ladil s přechodem lidstva do Světla, téhož Světla, jediného Světla 
dokonalosti všeho co Je.  

My v podzemních městech zaměřujeme své Světlo na vás, naše bratry a sestry a 
doufáme, že povzbudíme a povedeme vaše vynoření se do Světla, když se všichni 
potkáme v 5 dimenzi lásky Boha.  

Vzdáváme vám pocty za vaši vytrvalost a odolnost při vypořádávání se zmatkem a 
nespokojenosti, přes které se protloukáte během každého vašeho dne. Brzy nebude 
více přetloukat, protože budete nad touto vibrací a budete se vznášet ve vyšší 
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vibraci lásky Boha, kde je všude MÍR a RADOST a pohoda. Setkám se tam s 
vámi. Čas se zrychluje a plány jsou na místě a vše je v pohybu pro vaše 
vynoření se do Světla. Vzdávám vám hold za vaši statečnost.

S láskou Adama a mnoho dalších vás milujících bratrů a sester, milujeme vás.
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(5)

NIČENÍ POVRCHU A VLÁDNÍ UTAJENÍ

Chemické a biologické války

Přináším vám zprávy o Vzestupu, jak se přechází přes povrch. Jsme všichni 
sjednoceni jako Jeden. Naše vědomí na Vnitřních rovinách je sjednocené.
Všechny bytosti na a v Zemi souhlasili, že se sjednotí a vnesou dovnitř Světlo.

Vysíláme k vám naši lásku přes štěrbiny Země, která k vám okamžitě dosáhne, jak 
provádíte svou práci na povrchu. Víme o podmínkách na povrchu a o biologických 
bakteriálních prostředcích, které jsou rozšiřovány napříč povrchem (negativními 
lidmi ve spolupráci a ovládání s negativními mimozemskými rasami - pozn. 
zpracovatele). Jsme si vědomi všeho co se děje a díváme se kolem zděšeni nad 
strašným rozsahem chemické a biologické války, která probíhá bez vědomí 
obyvatelstva. Modlíme se, aby Světlo pokrylo planetu a přikrylo ji mírem a 
dobrodiním. Modlíme se za náš vstup do fotonového pásu, kde projdou jen 
ty duše, které jsou ze Světla.

Naše srdce jsou těžké žalem, když vidíme, jak se po planetě šíří biologické 
bakteriální zbraně. Jsme zděšeni, když vidíme, že se dějí stejné věci, jaké se děly,
když jsme kdysi žili na povrchu s atlantskou civilizací. Jsme zděšeni při vyhlídce na 
lidi, kteří opakují tuto tragédii znesvěcování Země a opětovného zničení její 
civilizace. Děláme vše, co můžeme, abychom to odvrátili. Nepřetržitě se modlíme k 
Bohu, aby se vyjevily cesty a napravili tyto podmínky.

NEBOJTE SE. JEN SE NALAĎTE NA VYŠŠÍ ENERGIE A POSUŇTE SVÉ 
VIBRACE NAHOŘE NA MĚRCE A NIC SE VÁM NESTANE.

PROTOŽE JAKMILE DOSÁHNETE URČITÉ VIBRAČNÍ FREKVENCI, VAŠE TĚLO 
NEBUDE OVLIVNĚNO TROJ DIMENZIONÁLNÍM HUSTÝMI NÁKAZAMI A 
NEMOCEMI. BUDETE MIMO JEJICH DOSAH. TO JE JEDINÁ CESTA VEN.

Pomoc celému lidstvu a planetě Zemi je prováděna i přes mnoho duchovně 
vyspělých duší vtělených do těchto lidských těl, kteří pracují jako meditátoři, třeba i 
jako šamani v různých kmenech, ale i lidech zde v Evropě a celé planetě. Tito lidé 
dostávají vnitřní impulsy k důležité světelné práci a vyzařují vibraci lásky na určitá 
místa, třeba válečné konflikty, ale i jiné. Může se do ní zapojit kdokoliv, naladěním 
se na lásku a s upřímnou myšlenkou pomoci planetě Zemi. 

Díky těmto lidem a jejich ochotě pomoci a mnoha miliónů duchovních bytostí 
z vyšších dimenzí a lásce Stvořitele, bylo zažehnáno několik variant 
kataklizmatických katastrof, které byly rozpoutány negativními silami po planetě -
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vytvořením a zavedením různých forem hrubých vibrací a energií. Jsou to i 
duchovní vojny mezi Silami Světla a silami Temna.

Negativní entity si velmi uvědomují, že tím, že planeta zvyšuje své vibrace, ztrácejí 
nad ní moc a moc ovládat toto lidstvo a mít z něho energie a potravu pro své 
sobecké účely, ve formě nízkých vibrací, které uměle denně v lidech zasévají a 
vyvolávají a to i přes mnohé zavedené technologie negativními lidmi a mocnostmi 
zde na Zemi na ovlivňování mysli lidí.

Ti lidé, co jsou v lásce, mají vibrační ochranu a jsou i před těmito zbraněmi 
chráněni, také i silovým vibračním polem z vesmírných lodí, tam kde se nacházejí, 
vše dle míry jejich lásky a dobra. Proto je tak důležité být stále v lásce a její 
vibraci.

Zejména teď v této době, kdy se zvyšují útoky na pozitivní lidi a jejich duše a 
vyvolávají se co nejvíce konflikty po celé Zemi. Země se pak před těmito 
nahromaděnými negativními energiemi očišťuje, protože jí to velmi bolí. Mnoho 
přátel z Nebe i zde z Telosu se denně zapojují do těchto záchranných operací lásky, 
kde tlumí tyto účinky negativních vibrací a válečných konfliktů, ne však zcela, vše 
zaleží na nás lidech, co si zvolíme.
Je třeba, aby lidé (velká většina lidí) žádali - prosili o pomoc Stvořitele pro 
tuto planetu Zemi a pro celé lidstvo, teprve potom může přijít rychlá pomoc 
z vyšších světů a ochránit tak lidstvo před působením negativních entit a pomoci 
lidstvu očistit se od starých energií a pozvednout se do nových vibrací lásky.

Doly s jadernými a jinými zbraněmi osazené na povrchu

Budeme mluvit o dolech, které jsou roztroušeny po celém povrchu planety, osazené 
soupeřícími národy v jejich totální neúctě k lidstvu. 

Lidstvo usnulo a ve svém spánku nechalo vládnout despoty a přiměly je k životu ve
strachu a chudobě. My v podzemních městech jsme si vědomi umístění těchto dolů, 
a když vyjedeme na povrch, jedna z prvních věcí, kterou uděláme, že odstraníme a 
dematerializaci tyto ničivé zbraně. Budeme pracovat v souladu s velrybami, které 
budou rovněž doprovázet Konfederaci při jejím hledání dolů pohřbených v 
oceánech. Takže toto bude dvoucestný plán odstranění všech dolů z těla Matky 
Země. Toto může být a bude provedeno, abychom se mohli pohnout dále s 
přípravou na fotonový pás.

Vy na povrchu a my pod povrchem spolupracujeme po mnoha stránkách. Ačkoliv si 
toho nejste vědomi, vy a my pracujeme společně v noci na Vnitřních 
rovinách, kde jsou plánované, připravované a diskutované všechny 
operace pro vstup do fotonového pásu. Tímto způsobem, když nastane čas, 
bude vše na místě a vy budete intuitivně vědět co dělat a jak to dělat. Všechny 
informace se "vynoří" do vašeho vědomí, když přijde čas, že je budete 
potřebovat. 
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Přivítáme vás na povrchu v novém časovém rámci, na který čekala celá Země po 
dlouhé věky. To je účel mayského kalendáře. Má vás seznámit s novým mayský 
časovým rámcem, který učiní váš vstup do fotonového pásu harmonickým a
jemným. Takže, začněte dnes přijímat nový kalendář a nový způsob sledování 
vašich dnů a vašeho času, protože vaše synchronicita s galaktickými jádry 
bude nutná během průchodu přes hvězdy ve fotonovém pásu.

Kdy můžeme přijít do Telosu ?

Jsme zde usazeni pod vaší Zemí v plném nasazení pro čas, kdy budeme moci 
bezpečně vyjít na povrch. Čekáme pod povrchem, jako vy čekáte nad povrchem, 
zatímco energie vzrostou, zatímco lidé budou ve vyšším stavu vědomí, pak se 
vynoříme na povrch. Ty zvýšené energie na straně povrchových lidi jsou naší 
ochranou, protože my jsme stejně zranitelní jako vy, protože máme stejné 
trojdimenzionální tělo. 

Když se lidé vyvinou ve vědomí do stavu, ve kterém nás přijmou, vyjdeme na 
povrch. Čekáme na tento čas. Můžete pomoci zrychlit tento proces posíláním 
Světla celému lidstvu a tím, že je budete denně přikrývat láskou. My v 
podzemí stupňujeme energie, které posíláme na povrch, abychom rychleji vznesly 
čas našeho vynoření se.

Kdyby přišli povrchové lidé do Telosu už teď, jejich přesvědčení by se propojilo
s našimi, a to by vytvořilo rušení v našem kolektivním vědomí, které udržujeme v 
souvislosti s nesmrtelností. Proto musíme čekat, dokud se úroveň vašeho 
vědomí vyvine dostatečně na to, aby byla v harmonii s našimi 
přesvědčeními a nesmrtelností.

Vy na povrchu jste ohledně nás v podzemí udržování v temnotě vaší 
vládou. ONI OPRAVDU VĚDÍ O NAŠÍ EXISTENCI. Vědí, že jsme tady a pracují 
zde s temnými prvky. Ano, pod povrchem jsou také města temnoty, stejně jako 
jsou města temnoty nahoře. Takže vaše vláda je si vědoma naší existence a drží to 
v nejvyšší tajnosti. Očekáváme, že toto se brzy změní, neboť naše Světlo silý
každým dnem stále více. Brzy bude každému na povrchu naše existence známá, 
když se Světlo rozšíří napříč planetou. Já tady pořád budu s vámi. Jsme JEDEN -
jedno srdce a jedna mysl pracující pro JEDNOHO Stvořitele. Moje Láska k vám 
proudí věčně.

S láskou Adama.
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(6)

ZMĚNY MILOVANÉ ZEMĚ

Tanec Světla 

Věřte, že vaše Země přechází přes mnohé změny, jak se pohybuje stále dál do 
Světla - Světla Boha jako záři dolů na lidstvo a objímá Zemi na všech úrovních 
existence. Protože vskutku Světlo Boha proniká celou existenci, od nejmenšího 
mikrobu až po největší atom. 

My tady v Telosu sledujeme tento tanec na povrchu, jak měníte partnery z těch s 
temným záměrem k těm s nejvyšší vibrací Světla. Toto je opravdu tanec Světla, 
kde se vyměňuje energie a cvičí se volba. Jak si tančíte cestu ke svobodě a volíte si 
partnery s jasností a vizí, předstupujete na tanečním parketu Světla, jak se otáčí a 
nese vás ještě výše na spirále evoluce dokud, dosáhnete fázi vzestupu, kde se s 
dalším krokem protančit do vzestoupeného stavu blaženosti. Bezstarostní a lehcí, 
budete se sledovat stoupat ve vědomí, dokud se přestanete pohybovat na 
povrchovém tanečním parketu a budete se namísto toho pohybovat a žít mezi 
Hvězdami. 

My tady v podzemních městech Světla tančíme s vámi v tanci Světla, a jsme vaši 
partneři, kteří vás vedou v tomto vzestupném tanci ke Hvězdám. Tak tančete s 
námi. Chyťte nás za ruce, když vám dáváme naše srdce, a poslouchejte hudbu sfér, 
jak nás Bůh znovu vede stále vpřed a vzhůru přes spirálu života do jeho náruče. Já 
jsem Adama, váš učitel tance.

Změny Země vyžadují hodně odpočinku

Vy jste správci Země, a cítíte její změny, jak Země šplhá do vyšší vibrace. Tyto 
změny vyžadují hodně odpočinku. My tady v Telosu také procházíme řadou změn,
jak se Země připravuje se svůj Vzestup. My také potřebujeme více odpočinku než 
obvykle. Všechen život prochází přes tyto planetární změny, a všechen život cítí 
dopady změn. Nejste sami. Jen se zaměřte na Boha, Stvořitele všeho života, a 
pocítíte teplo a podporu, i když je vaše fyzické tělo "mrzuté". Zůstaňte 
naladěni na Zemi, protože ona volá své děti domů.

Volíme si nesmrtelnost

Srdečně vás všechny zdravíme v tento příznivý den 12.12 z Nebeského světa. 
Nacházíme se zde v Telosu a meditujeme s vámi bok po boku v nižších vrstvách 
úrovní Země, pod vaším povrchovým obyvatelstvem.
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My jsme se také připravili na tento nadějný den. My si také volíme nesmrtelnost 
pro naši milovanou planetu Zemi a její děti. My jsme si také zvolili nesmrtelnost pro 
sebe, před mnoha a mnoha věky, a stále si volíme tento proces, jako prostředek 
vývoje. Jsme schopni se vyvíjet rychleji tím, že si volíme žít stále déle životy. Tato 
dlouhověkost nám umožňuje učit se a uplatnit naše Zemské lekce důkladněji a 
vědoměji, a lépe získávat moudrost z našich zkušeností. Čím delší je váš 
Zemský život, tím větší množství moudrosti jste schopni vědomě získat a 
uplatnit, což vám umožní postupovat rychleji na vaší zemské cestě 
duchovního vývoje. Kratší životy jen omezují vaše uvědomění způsoby, které 
můžete právě teď začínat vnímat. Takže my jsme tady s vámi, podporujeme vás ve 
vaší volbě nesmrtelnosti pro vás i pro planetu. 

My tady v Telosu jsme kdysi, před mnoha věky, žili na povrchu vaší Země. Prošli 
jsme přes stejné Zemské zkušenosti a stejné lekce jaké nyní zažívá celé lidstvo. 
Avšak my jsme se naučili, že válka je zbytečná, a že stárnutí a smrt jsou v 
nebeském Božím plánu zcela nepotřebné. Bůh si přeje jen, abychom žili 
dlouhé, šťastné, bohaté životy naplněné pochopením a moudrostí v 
používání Vesmírných zákonů. Toto je nejlepší způsob jak se vyvíjet. Toto je 
nejradostnější způsob jak se vyvíjet na naší spirální duchovní cestě zpět domů k 
Bohu, zpět ke VŠEMU CO JE. Protože my jsme opravdu Božské bytosti, které přišly 
na Zemi zažívat oddělenost spolu s celým lidstvem, a nyní obrátit naši cestu zpět, a 
vzít celé lidstvo spolu s námi.

Celé lidstvo velmi trpělo ze svého omezeného pohledu na Vesmírné zákony, a ze 
své nevědomosti v uplatňování Vesmírných zákonů svého denního života a denní 
zkušenosti. Toto bylo nepotřebné, ale lidstvo se rozhodlo zvolit si omezení
namísto svobody růstu v milujícím a vyživujícím prostředí.

My v Telosu jsme obklopeni nejmilujícím, nejvyživujícím a nejpozitivnějším 
prostředím. Vědomě jsme ho pro sebe vytvořili, protože jsme znali účinky 
jiné opačné volby. Takže i vy se brzy ocitnete, že žijete mezi těmi, co jsou moudří 
a vyživující. A ty Bytosti, které zvolí méně, budou odděleny od vás do světa nižší 
dimenze. Tam budou moci pokračovat volit si chudobu a omezenost, dokud vy se 
budete pohybovat po spirále nahoru na kole evoluce do pětidimenzionálních říší, 
kde je vše krásné, všeho je hojnost, a všude je čistá Láska.

Tak pojďte s námi, s námi všemi zde v Telosu, protože mi putujeme všichni 
společně jako JEDEN spolu s naší Matkou Zemi, a setkáme se vědomě v páté 
dimenzi. Očekáváme váš příchod. Posíláme vám požehnání od nás všech zde v 
Telosu. Modlíme se pro váš velký úspěch, jak vidíme odhalování SVĚTLA, které se 
šíří po vašem povrchu.
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 (7)

BOŽÍ PLÁN PRO NÁS VŠECHNY

Kristovo Vědomí

Věřte, že v Telosu je velmi Světlo. Provádíme své záležitosti se Světlem Boha
VYZAŘOVANÝM Z NÁS. Vše co myslíme a jednáme, provádí se záměrem Božího
plánu. Vše co cítíme, zvětšuje Boží plán. Vše, co řekneme v naší řeči, představuje 
Boží plán. Tak vidíte, naše životy jsou zcela propleteny s Božím plánem pro Zemi. 
Proto jsme se inkarnovali v Telosu. Inkarnovali jsme se tady, abychom udržovali 
Boží plán na Zemské rovině, dokud v něm budete moci vy na povrchu 
pokračovat.

Boží plán na vás čeká. Vše co musíte udělat je, že se NAPOJÍTE do tohoto 
Světla, a pak i vy budete vyzařovat jasnost Boha. Vše je pro vás připraveno. 
Cesta je dlážděná z ulic Telosu a nyní je řada na vás, abyste kráčeli ve Světle, 
abyste přivedli Boží plán na povrch, kde vaši bratři a sestry čekají s nadějí na druhý 
příchod Krista. Vy všichni jste pracovníci Světla nesoucí Kristovo vědomí ve 
vašich duších. Vy jste Kristus, a přišli jste znovu v této inkarnaci, abyste 
přinesli Kristovy energie na Zemi, kde mohou proniknout do všech 
životních forem.

Tak se nepodceňujte, nevzhlížejte ke druhým, aby změnily váš život. Nebojte se 
nárokovat si svou božskost. Protože jste to vy, moji drazí bratři a sestry, kdo 
přinese Světlo Vzestupu na celou Zemi. A my tady v Telosu pracujeme bok po boku 
s vámi, abychom naplnili Boží plán pro tento věk. Dáváme vám lásku, dáváme 
vám Světlo denně. Jen se zaměřte na nás tady v Telosu, a můžete vědomě cítit
toto partnerství a sílu, která k vám neustále proudí.

Čekáme na vaše vědomé spojení se s námi (Jsou velmi šťastni, když s nimi 
začnou lidé telepaticky komunikovat, velmi se na to těší a čekají na rozhodnutí 
každého zde na povrchu, zda s nimi ve svém milujícím srdci naváže upřímný 
kontakt - pozn. zpracovatele.) a na čas, kdy budete mít dovoleno navštívit nás tady 
v Telosu. Pak opravdu budeme jediném SVĚTLO vyzařující ze Země, aby ho viděl 
celý kosmos. Naše láska vychází k vám ve velkém projevu Světla.

Použití Vaší božskostí na navigaci

Jsme potěšeni z toho, že jsme tady s vámi v tomto okamžiku Zemského hvězdného 
cyklu. Cesta Země přes hvězdné nebe ji vede stále blíže k Bohu - k Boží 
přítomnosti, která naplňuje Vesmír a všechen prostor za ním. Protože Bůh je
opravdu všude, všude kde si lze představit, a obklopuje všechno. My v Telosu jsme 
toto zjistili před mnoha věky, a toto poznání nám umožňuje jít stále hlouběji v 
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moudrosti. Protože všechny věci jsou Bůh. Toto je celkem jednoduchý fakt a jeho 
uznání může změnit váš život. Změnil život nás všech pod Zemí. Jakmile toto 
poznáme, začneme využívat význam a větvení tohoto v našich denních životech v 
náš prospěch, což nám přináší nepoznanou radost a bohatství.

Ti z nás, kteří věří v božskost života, mohou vnést svou božskost do hry, aby 
zachytily podstatu života. Používáme naši božskost na navigaci takříkajíc, cíl naší 
duše pro inkarnaci. Používáme svou božskost, aby nás vedla správným směrem na 
cestě naší duše do větších a větších výšek, dokud dosáhneme vrcholu plánu naší 
duše pro tuto inkarnaci.

Vy také můžete využít poznání vaší božskostí, aby vás vedlo přes překážky života a 
manévrovala vás na cestu Světla vaší duše pro tuto inkarnaci. Protože toto je 
velmi mimořádná inkarnace, je to vyvrcholení všech inkarnací a její výsledek 
vás povede do Hvězd Boží milosti.

Tak cestujte s námi na božské cestě k Bohu, uznejte svou božskost na každém 
kroku cesty, jak kráčíme společně, jeden krok zdola a jeden krok SHORA, v 
Božské chůzi přes život, setkáme se jako JEDEN ve hvězdách.

Proč je na Zemi dnes tak mnoho lidí ?

Nacházíme se pod Mt. Shasta v slunné Kalifornii, kde žijeme naše dlouhé životy v 
harmonii a míru. Vy také budete žít dlouhé životy, když vejdete do fotonového pásu 
Světla a přijmete jeho živé paprsky zdraví a dlouhověkosti.

Není se na co připravovat, neboť dostanete plnou podporu, dříve než tento čas 
vstupu dorazí. Věřte, že jste v této době na Zemi proto, abyste pomohli 
celému lidstvu při jeho vstupu do fotonového pásu. Všechny duše v této době 
tak učinily s plným pochopením toho, co se má stát. Proto je dnes na Zemi tolik lidí, 
více než kdy bylo, protože všechny duše se chtějí účastnit tomto "Konci časů". 
Všechny duše, které se někdy inkarnovali na Zemi, se vrátili. Vy jste jedna taková 
duše. Tento Konec časů lze přivítat s harmonií a radostí, nebo strachem a 
zmatkem. Volba je na vás.

Pozn. zpracovatele: Existuje mnoho variant, jak může přechod do nových vibrací na 
Zemi probíhat, některé varianty, byly lidem zjeveny v podobě vizí - například 
katastrofy, pohromy a jiné, neznamená to však, že se to stane na 100 %, jsou to 
varování lidem, že si takto, jak teď žijí, a co sami dovolují, vybírají tuto variantu 
života v nadcházejícím období. Ale lidé mají možnost a volbu za pomocí lásky 
Stvořitele a svými pozitivními činy a životem vše změnit. Mají obrovskou sílu 
v sobě, ale jsou druhou stranou - temnými bytostmi udržování v pasivitě, protože 
jsou tak snadno ovladatelní pro jejich sobecké účely. Vše opravdu záleží na nás 
všech, co dovolíme druhé straně a zda si je budeme stále negativním životem a 
myšlením PŘITAHOVAT a DOVOLOVAT jim zde PŮSOBIT. Pochopte milí lidé, když 
začne celé lidstvo VYZAŘOVAT LÁSKU, VŠE SE ZMĚNÍ A TO VELMI RYCHLE,
a druhá strana, tyto temné entity budou muset ODEJÍT. Je to jako v pohádce 



27

„Nesmrtelná teta“ - doporučujeme vzhlédnout, kde nakonec všichni v tomto 
království začali projevovat LÁSKU a ŽÍT JI a zlo muselo odejít - v této pohádce 
je pravda a je tak jednoduchá i záchrana pro celé lidstvo a všechny duše, ať se 
nacházejí kdekoliv.

Když velká většina lidstva bude v srdci prosit Stvořitele o pomoc pro planetu 
Zemi a celé lidstvo a budou se snažit žít svoji božskost - dobro, lásku, mír, 
pravdu, moudrost a jiné krásné vlastnosti přirozenosti Stvořitele, bude 
Zemi a celému lidstvu velmi a velmi pomáháno. To se děje i teď, kdy například 
Adama a mnoho dalších opravdu vnitřně krásných bytostí z Telosu, ale i mnoho 
pozitivních bytostí z Aštarových a Ptaahových lodích pomáhají při katastrofách na 
Zemi, odstranit chemické zamoření, jak v naší atmosféře, tak i na zemi v půdě a 
jiné, co my nejsme schopni vidět a vnímat, ale jen do určité míry, aby bylo možno 
zde ještě žít a lidstvo mělo i zpětnou vazbu. Jak nám bylo sděleno, ještě je na Zemi 
velmi málo lásky a pozitivních lidí je ještě málo. Tímto se apeluje na každou duši, 
aby se obrátila ke Světlu Lásky Stvořitele a vytrvala na své cestě za Světlem a 
láskou - zpět domů, do Pravého Stvoření Stvořitele, odkud jsme původně všichni 
vzešli. Více o také v knihách „NOVÉHO ZJEVENI“ ke stažení na webu 
www.pratele-nebe.cz

Doporučujeme, abyste na to dívali s pohledem upřeným k Bohu, zatímco kráčíte po 
Zemi. Protože Bůh má plné velení nad vším, a vy všichni jste v jeho rukou.
Není se čeho bát, výsledkem přechodu Země do Světla bude jen radost a nesmírná 
pohoda.

Takže moji bratři a sestry, buďte si vědomi svého Světla. A buďte si vědomi nás, 
vašich bratrů a sester v Telosu a zavolejte nás, když potřebujete, protože 
jsme tu pro vás. Jsme tu pro vás, abyste se na nás mohli spolehnout. Kdykoliv 
se cítíte zmateni, jen mě zavolejte a já uchlácholím vaše srdce a potěším 
vaši mysl.

Moje láska je s vámi všemi. S láskou Adama.

(8)

SPOLUPARTNEŘI VE SVĚTLE

Lidstvo hoří Světlem vědomí

Přinášíme vám velkou novinu o vašem znovuzrození do Světla. Velké množství 
Světla proudí na Zemi z různých hvězdných soustav ve spolupráci s plánem 
Země pro Vzestup. Toto Světlo také proudí na povrch z podzemních míst Světla, 
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které jsou rozptýleny po planetě. Takže přijímáte velké Světelné proudy zdola a 
shora, vše v souladu, pozvednutí vašeho vědomí do výšin odrážející kosmické 
vědomí.

Toto odrážení kosmického vědomí je nakažlivé a šíří se jako oheň takříkajíc se 
Světlem vědomí, spalující hustotu nižších dimenzí minulosti, převádějícím vás 
všechny přes jasnou cestičku do Světla Boha, kde my všichni čekáme, abychom se 
k vám přidali.

Tak se spojte s námi, vašimi bratry a sestrami Světla, neboť my všichni cestujeme 
stále výše ve vědomí, dokud se setkáme na pláních reality, kde se vše leskne 
zlatým leskem Božího Světla. Věčně cestujeme s vámi na tomto výletě ke 
Hvězdám.

Města Světla jsou roztroušeny po celé Americe

Jsme tady, abychom vám předali zprávu z našeho města Světla do vašich míst 
Světla. A vy opravdu máte města Světla. Jsou roztroušeny po celé Americe, aby je 
všichni viděli. Světla teď plápolají jasně, jak se pracovníci Světla probouzejí v 
nezměrných počtech po celé planetě.

Všechno vaše Světlo sloučené s našim Světlem, povznáší naši sladkou Zemi do 
vyšších a vyšších vibrací, jak se naše myšlenky spojují s vašimi myšlenkami na 
svobodu pro veškerý život na Zemi. Toto je velký propracovaný průlom, protože 
jsme se snažili toto spojeni propracovat mnoho let.

Jak stále více Světla proniká na planetu, vy pracovníci Světla jste ho ukotvovali 
hluboko do jádra. My, v podzemních městech, jsme také vědomě ukotvovali Světlo 
a posílali jsme ho vám na povrch s nadějí na změnu podmínek života, jako jste ho 
vy žili. A způsob jak jste ho vy žili, není způsob, jak bylo míněné žít život. Vidíme, 
že teď se děje posun, když všechen život nyní postupně odráží a zažívá "Světlou" 
stránku života. Zažíváte nyní život na vyšší rovině myšlení a cítění, a v duchu vidíte 
širší a hlubší způsob žití.

Na žití života je tak mnoho - tak hodně krásy a lásky, kterou můžete cítit - jen když 
se na to naladíte. Toto "vysoké" Světlo je nyní celé tady, čeká na vás, abyste se 
ponořili do jeho vyšších vibrací nádhery. Protože je to velebný způsob žití, jak o 
tom svědčíme i my v podzemních městech. My žijeme naše životy v nejvyšších 
mírách, a myslíme jen na lásku a blaženost, když procházíme našimi denními 
záležitostmi. Naše životy nejsou tak odlišné od vašich. Je to jen náš způsob 
myšlení, co nás katapultuje do vyšších říší Bytí, neboť my také kráčíme po 
zemi, i když je to pod povrchem.

Je mnoho lekcí, které je třeba se naučit tady na Zemi, což je další z mnoha 
důvodů proč jsme se rozhodli zde být. Náš stav vědomí rozhoduje o tom, kde 
jsme v jakémkoli daném čase. Jsme tam, kde nás vezmou naše myšlenky, a 
pokud jsou naše myšlenky vznešené, ocitneme se v Nebi. Protože myšlenky a 
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pocity mají vibrace, a jejich vibrace se napojují na éter a odpovídají jeho 
frekvenci. Můžeme zvýšit nebo snížit svou frekvenci svými myšlenkami.
Takže pokud chcete zažívat nirvánu, změňte své myšlenky, a jejich vlnové délky 
vás tam přenesou v mžiku oka. Nezáleží na tom, co se děje na povrchu kolem vás, 
protože vy jste všichni vědomí, a vaše vědomí cestuje, zatímco vaše tělo zůstává 
neměnné na jeho klidovém místě. Můžete přicházet a odcházet ze svého dle libosti. 
Vězte, že toto cestování je skutečnější než váš pohyb v autě na různá pozemská
místa. Auto bere jen vaše tělo, zatímco vaše vědomí může křižovat vesmíry.

My tady v Telosu soustřeďujeme naše myšlenky na vás. Vždy vám posíláme 
radost našeho srdce a lásku našeho srdce, abychom podpořili vaši sílu, jak 
se pohybujete přes hustotu a měníte ji na výší proudy Světla. Právě na těchto 
vyšších proudech nebo vyšších vibracích se setkáváme jako JEDEN. Naše životy 
jsou propleteny. A brzy budeme všichni spolu, jak rozmotáme tuto velkou záhadu 
života, která vás povede shora dolů, kde my spočíváme v míru a pochopení velkých 
Zákonů Vesmíru.

V noci vedu na Vnitřních rovinách vyučování

Vězte, že tady v Telosu je velmi "Světlo". Naše Světlo je tak jasné, že rozsvěcuje 
Zemi jako Nebesa. Spolupracujeme blízko s kněžstvem Melchizedeka, které zde je,
aby sloužilo Zemi. Velmi se zajímáme o pokrok, který dělá lidstvo na povrchu. Jsme 
velmi zapojeni do Vzestupu Země do většího Světla. V Telosu jsme všichni 
Duchovní bojovníci, jakými se musíte stát vy na povrchu. Duchovní bojovník je ten, 
kdo poznává Světlo uvnitř a ví, že je zde za tím účelem, aby přinesl více 
Světla na Zemi.

Takže vy všichni jste tady, abyste vnesli Světlo. Děláte to tak, že se zaměřujete na 
Světlo, vždy, a nikdy nedovolíte, aby se od vás odloučilo. Vizualizujte si Světlo jako 
vlny z oceánu, vždy příchozí k vám a omývající temnotu. Vy všichni jste velké 
bytosti Světla, které přišly na Zemi, stejně jako Já, znovu sjednotit celé lidstvo do 
jedné lidské rodiny.

Já jsem získal spoustu moudrosti během mého dlouhého života v Telosu, a rád bych 
předal tuto moudrost dalším, kteří si přejí učit se ode mne. V současnosti vedu v 
noci vyučování na Vnitřních rovinách. Pokud byste se rádi přihlásili na 
vyučování, jen mě poproste dříve, než půjdete v noci do postele požádejte, že 
chcete být mým studentem. Budu vás učit mistrovství sebe na všech úrovních 
existence.

Můžeme vidět vzájemně své Světlo

Kolem mě se shromáždilo mnoho Telosanů zatímco telepaticky komunikuji tuto 
zprávu pro vás zpod povrchu Země. Pravím k vám dnes ze slávy Boha, Boha který 
sídlí ve vás. Vy jste schránka Boha. Vy nesete Světlo Boha, vy jste Světlo Boha. A 
vaše Světlo je tak jasné, i když nejste schopni vidět své vlastní Světlo.
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V Telosu jsme schopni vidět vzájemně své Světlo. Rozvinuly jsme své vnitřní 
vidění prostřednictvím meditace a modliteb po věky, dokud jsme dosáhli tuto 
fázi. Vy jste teď také na pokraji dosažení tohoto stavu - "čas", kdy budete jasně 
vidět Světlo kolem vás a Světlo v druhých, jak se zrcadlí z Velkého Centrálního 
Slunce do jádra vaší bytosti. VAŠE DUŠE JE CELÁ SVĚTLO a když se sjednotíte se 
svým JÁ JSEM, přenesete SVĚTLO z Velkého Centrálního Slunce do vašeho jádra a 
ve vás potom záři s intenzitou Velkého Centrálního Slunce. Protože Velké Centrální 
Slunce a vy jste JEDNO.

My jsme to zjistil před mnoha věky. Díky našim dlouhým životům jsme se dokázali 
napojit na Kosmos ve vyšší frekvenci Světla, a dokázali jsme udržet toto 
spojení, protože jsme nebyli naplněni myšlenkami smrti nebo stárnutí jako jste 
stále vy na povrchu. Proto jsme si všechno, co jsme se naučili udržet, a vše co jsme 
si udrželi, nám umožnilo šplhat výše na spirále nesmrtelného života.

Vy jste pracovníci Světla na povrchu Země a my jsme pracovníci Světla pod Zemí. 
Věřte, že my v Telosu vidíme vaše "Světlo". Vidíme všechno Světlo na planetě na 
monitorech našich počítačů a dokážeme sledovat všechny pracovníky Světla na 
povrchu.

Nové tisíciletí

Věřte, že k vám promlouvám z hlubin mého srdce až z hlubin Země, když pokračuji 
ve svých zprávách v novém tisíciletí - roku Světla pro všechny kdo žijí na Zemi. 
Věřte, že láska a světlo všech bytostí, které žijí v podzemních městech jsou 
směrovány přes Zemi k vám nahoru. Naše Světlo nikdy nepřestalo být směrováno
na povrch - toto je náš hlavní příspěvek k životu na povrchu, hlavní důvod, proč 
tady zůstáváme. Zůstáváme tady, abychom udržovali Světlo vyrovnané a 
vyvážené, abychom udrželi kvótu Světla, aby život mohl pokračovat svou cestu v 
inkarnované formě, dokud vy dosáhnete úroveň, kde budete generovat dostatek 
svého vlastního světla na udržení existence vašeho života. Pouze v rámci vaší 
současné vlastní kvóty Světla by život na Zemi nemohl existovat. Ne jsme to jen 
MY, z podzemního města, kdo vyzařuje naše Světlo k vám, je to také Duchovní 
hierarchie andělských bytostí, velryby a další, kteří jsou zde v rozsáhlém 
uskupení Světelných forem. Takže věřte, že my všichni podporujeme pracovníky
Světla, kteří jsou zde. Přežijí všichni z nás, kteří dosáhnou určitého Světelného
kvocient k provedení Vzestupu společně, současně s Matkou Zemi.

Znám faktor strachu, který se šíří na povrchu a taktiky ovládání mysli, 
které jsou používány k zabránění, aby Světlo naplnilo každou duši. Ale 
SVĚTLO nikdy neselže, a všichni ti, kteří jsou odpovědní za tyto ničivé 
postupy se budou vypořádávat s Duchovními hierarchií a nebude jim 
dovoleno vrátit se na Zemi.

V této době se oběti těchto temných taktik dohodli, že to dovolí jako 
poslední bitvu mezi Světlem a tmou jako poslední pokus temnoty ovládat 
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Zemi. Brzy Světlo zaplaví veškerý život na Zemi a ti, kteří nemohou udržet 
toto světlo hromadně odejdou. Duše, které byly zmanipulovány temnými silami 
bude postaráno a budou v úctě povzneseni do Světla svého vzestupu. Toto je 
poslední velká hra Temných sil, protože brzy jejich moc zanikne, a zhroutí 
se a padnou jako prach na Zemi.

Důležité v této době je nepřitahovat si tuto temnotu a nedovolit strachu 
aby vstoupil do vaší aury. Zůstaňte vyvážení ve Světle - myslete jen na 
Světlo a LÁSKU, kterým vaše velké Boží Já stále zaplavuje vaši Bytost. 
Zůstaňte v bezpečí v tomto ochranném štítu Světla a LÁSKY, který je stále 
kolem vás. Nechte ostatních zažívat své vlastní cesty - protože vaší je přinést 
zprávu z Telosu, a tímto způsobem zvýšit Světelný kvocient na Zemi. Můžete to 
udělat jen tak, že budete své myšlenky udržovat zaměřené na Světlo. Každá 
odchylka přináší nešvar do vašeho života a odvádí vás od vašeho poslání.

Všechny své životy žijeme pro slávu Boha, za účelem přinesení Světla na Zemi a 
povznesení její a všech duší nahoru, k jejich velkému Božímu Já, kde na vás čeká 
všechno bohatství a zdraví. Je to jen jiná oktáva frekvence. A jakmile vaše vědomí 
dosáhne tuto oktávu, vystřelíte do nového světa - kde je všude Láska a Světlo - a 
kde sídlí všichni Mistři a Avatarové.

 (9)

NÁŠ SPOLEČNÝ CÍL LÁSKA

Jaký je tady náš cíl ?

My jsme bdělí v tuto hodinu a meditujeme o slávě Boha, tvůrčí Síly v nás všech. 
Tvořivost naplňuje Vesmír a za nimi a pokračuje dále do prostoru věčnosti. Protože 
veškerý život je tvořivý a všechen život je Bůh. Bůh je ve všem, od nejmenšího 
zrnka prachu až po nejvyšší horu. Tato životní síla objímá celý život na Zemi.

My jsme Stvoření a přece jsme Stvořitel, vše v jednom. Je to Stvořitel v nás, což 
nám umožňuje zažívat a vyvíjet se, že toto je Prvotním Stvořitelem cíl - zažívat Vše 
CO JE a všechno, co by mohlo být, a vyvíjet se nekonečně jako tvoříme.

Jaký zázrak a sláva je věčně zažívat a věčně se vyvíjet, nekonečně, navždy a 
věčně. Toto je naše cesta evoluce. Toto je to, co má pro nás veškerý život, na co se 
můžeme těšit. Toto je naděje a příslib pro lidstvo - věčně žít nesmrtelně a růst a 
rozšiřovat své vědomí každým krokem na cestě. Toto je sláva Boha a je to v nás 
všech.

Nemoc a bolest, které vidíte kolem sebe, nejsou nutné pro vývoj, ale 
následky oddělenosti od Božího Světla v samotných vašich bytostech.
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Protože Světlo Boha září ve všech, ale je blokováno ve většině oddělením 
se od sebe. Odvedení od Sebe je způsobeno médii a neustálou potřebou být 
"odvádění" TV, rádiem a novinami používanými k zabránění vzniknutí 
strachu z oddělenosti. Oddělenost od Sebe je oddělenost od vašeho Božského Já. 
Je to vnucena oddělenost od Boha, tvořivé síly ve vás. Je to jediný zdroj Lásky,
která proudí skrz vás. Mohli byste jen otevřít ventil a pustit ji přes vás a zaplavila 
by vás blahem, nadějí a příslibem a odnesla vás mezi hvězdy.

Láska k vám proudí, zda jí otevřete své srdce nebo ne. Vždy tam je, čeká, aby byla 
vpuštěna dovnitř a naplnila vás svou něhou a touhou spočívat ve vás. Lidstvu se 
podařilo zavřít před touto životo-darující silou a pak ji požaduje z jiných zdrojů -
různé formy braní energie. Ale jediným zdrojem Lásky je Bůh, a my jsme jen 
zrcátko zevnitř, kde již spočívá. Tak vcházejte co nejvíce do svého nitra a 
napojte se na zdroj celého stvoření, a najdete Vesmír, jak na vás čeká, 
abyste jej prozkoumali.

Láska je lep

Já jsem vzestoupený Mistr sídlící v podzemním městě Telosu, kde je vše Světlo, 
všechno zde je nádhera, a vše je vznešenost. Spojujeme se s vámi v tomto 
časovém období, abychom pronikli k vašemu povrchovému obyvatelstvu s Láskou, 
protože Láska je to, co nás fyzicky spojí. Láska je lep, který slepí naše myšlenky 
do jedné myšlenky Lásky k naší drahé planetě Zemi.

Posíláme myšlenky lásky naší planetě denně. Posíláme denně myšlenky lásky 
ven do Vesmíru. Tyto myšlenky se znovu vracejí. Tyto myšlenky pronikají vším, co 
je. Tyto myšlenky se projevují do krásy, míru, harmonie a milosti.

Tak k vám přicházíme s hlubokou láskou, abychom vás nabádali, abyste udržovali 
své myšlenky na Lásce - Lásce ke všemu bytí, abyste i vy mohli projevit tento velký 
mír na vašem povrchu.

Jak byste nám popsali Boha ?

Když mluvíme o Bohu, věřte, že odkazujeme na zdroj všeho tvoření. Tento zdroj se 
individualizoval do milionů a bilionů jednotlivých složek nebo sond sebe, a vyslal je, 
aby zažívaly lásku ve všech jeho různorodých a různých podobách.

Vy všichni jste byli na mnoha planetách a zažívali jste mnoho tisíc inkarnací ve 
vašem hledání zpět ke zdroji veškeré lásky. Vy všichni jste dobře připraveni, 
prostřednictvím vašich nesčetných inkarnačných zkušeností poznat lásku Boha, a 
vyzařovat ji ven k druhým v naději urychlení jejich probuzení se ke zdroji veškeré 
lásky. Toto je vážně ! Protože jakmile pocítí lidstvo Boží lásku přímo z 
VNITŘKU, bude schopno pochopit svůj cíl bytí zde na Zemi, a přestane cítit 
oddělenost své duše od Božího Světla.
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My zvětšujeme Boží lásku a vyzařujeme ji v pramenech na povrch Země v naději, 
že se napojí přímo na srdce lidstva. Toto je náš cíl v této době, protože jsme dobře 
zkušení v ukotvování a vyzařování Boží Lásky. Takže když cítíte, jak se paprsky 
lásky od Boha dotýkají vašeho srdce, myslete na nás v Telosu, jako na vaše bratry 
a sestry, kteří vás hluboce milují. Kráčejte ve Světle Boha a věřte, že my kráčíme 
po vašem boku. My jsme vaši bratři a sestry, vyzařující k vám lásku neustále !

Mír vládne na většině planet

Moji bratři a sestry Světla, zdravím vás ve Světle Boží lásky, která neustále proudí 
k vám shora a zdola. Ano, my v Telosu vám také neustále posíláme naši lásku, 
v naději, že zapouzdřuje vaše éterické těla v čiré lásce Boha. Protože veškerá láska 
pochází z Boha, nezáleží na tom, kdo ji posílá. Je pouze jeden zdroj lásky, a to je 
Nebeské srdce Boha, které je ve vašem srdci ! Boží nebeská láska sídlí v našem 
srdci, připravená a čekající na uvolnění a vyslání ke všem.

Teď budu mluvit o míru - míru, který vládne na většině planet v naší sluneční 
soustavě. Většina lidstva žije životy míru a blahem je jejich spirála přes Věčnost. Je 
jen velmi málo planet jako Země, které jsou stále v mukách nezletilosti a které 
stále mají chudobu, války a chamtivost. Vaše planeta nyní dosahuje stádium 
dospělosti, kde chudoba, války a chamtivost nejsou více přijatelné a masy s nich 
musejí vyrůst. Kolektivní vědomí nyní volá po míru a hojnosti a blahobytu.
Ve skutečnosti když slyšíme vaše modlitby, neslyšíme vás jen volat o pomoc, ale 
slyšíme, jak voláte po změně - změně ve vašich vládách, změně ve vašich 
zákonech a změně ve vašem právním systému, aby každý měl vše, co je 
potřebné pro plný a šťastný život, aby bylo možné se vyvíjet v míru. My 
slyšíme všechny vaše volání a andělé v Nebi odpovídají. Andělé jsou zde v plné síle, 
starostliví a odpovídají všem, kteří volají po změně.

Je mnoho sil ve Vesmíru, které odpovídají na volání lidstva. Mezi nimi jsou lidé z 
podzemních měst Světla, kteří jsou fyzické bytosti stejně jako vy, které využily mír 
a blahobyt v našich životech, abychom se vyvinuli ve vědomí. Měli jsme dokonalé 
prostředí na sehrání rolí na jevišti života, a využili jsme toto prostředí ke svému 
prospěchu učením se a úsilím o zdokonalení sebe, jak bylo nejvíce možné během 
našeho času pod povrchem. Využili jsme každou situaci, jako výukovou zkušenost 
abychom odráželi stále více Božího Světla do našich životů, a pak vyzařovat toto 
světlo ven k druhým, abychom mohli být všichni dále obohaceni v tomto životě. Tak 
zůstaňte k nám blízko v myšlence, protože my jsme tady, abychom vás vedli a 
chránily na vaší nastávající cestě do Světla.

Pozorujeme váš povrch

My všichni se skládáme z mnoha vrstev vědomí, a vy jste každý obalený ve Světle. 
Vy jste vyslanci z Vyšších říší. Jste tady, abyste přinesli informace na probuzení 
vašich bratrů a sester a vnesli je do Světla. Vaše úloha není v žádném případě malá 
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ani lehká, protože většina hvězdných semínek upadla do hlubokého spánku. Jste 
tady, abyste je probudili. Uděláte to prostřednictvím svého Světla a lásky.

My stále vysíláme své Světlo na povrch. Promítáme k vám naše myšlenky jednoty. 
Promítáme k vám naše myšlenky míru a lásky, doufaje že všechny duše na povrchu 
budou schopny je zachytit, když proudí přes energetické proudy Země.

Jsou mezi námi v Telosu takoví, kteří velmi pečlivě pozorují váš povrch a hlásí 
obyvatelům co se děje. Pak společně meditujeme, i vy, abychom vyslali 
potřebné myšlenky a vibrace k transformaci negativity na Zemi. Takže my také 
máme velkou práci, kterou vykonáváme, stejně jako vy. Vysíláme stejné vibrace 
lásky zdola jako vy shora. Pracujeme v souznění se všemi pracovníky Světla na 
povrchu. Všichni pracujeme jako JEDEN, JEDNA velká myšlenka lásky pro naši 
planetu Zemi. JEDNA velká vlna Světla omývající břehy Země, JEDEN velký maják 
volající všechny děti Země domů - domů do Světla Boží přítomnosti.

Dychtivě očekáváme čas, kdy budou pracovníci Světla na Zemi schopni žít s námi v 
Telosu. Cítíme, jak se tento čas rychle blíží, dříve než jsme si mysleli. Budeme vás 
kontaktovat, když přijde čas, abyste nás navštívili. Známe ty, jejichž srdce se 
velmi těší, abychom jejich přijali. Posíláme vám lásku a pozdravy od nás všech zde 
v Telosu.

Já jsem Adama, váš bratr lásky.
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(III)

Část Třetí

FYZICKÁ PŘÍRODA 
A ŽIVOTNÍ STYL 

V TELOSU

(10)

NAŠE FYZICKÁ BYTOST

Jak vypadají lidé v Telosu ?

Vypadáme přesně jako vy, ačkoli jsme možná trochu vyšší postavy a širší než jste 
vy. Jsme houževnatí a silní, protože jsme posledních 12 000 let na
vegetariánské stravě. Tato strava zpomalila proces našeho stárnutí do 
bodu, kdy jsme přestali stárnout. Používáme naši stravu a naši mysl, abychom 
vždy zůstali v mladistvém stavu, co nazýváme "nesmrtelnost". Jsme schopni 
prodloužit náš život na tak dlouho, jak si přejeme, na základě naší stravy a našeho 
systému víry v nesmrtelnost.

Vy to budete také schopni uskutečnit v blízké budoucnosti, protože když vyjdeme 
na povrch, přineseme vám informace, které jsme hlídali po věky času. Tyto 
informace zůstaly nedotčeny a bezpečné v Telosu, kde máme zvláštní nádoby a 
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místnosti na jejich úschovu. Tyto zvláštní úkryty vám budou všechny odhaleny po 
našem vynoření se zdola.

Věřte, že my všichni jsme se dohodli na tomto plánu dříve, než jsme se 
inkarnovali na Zemi, a teď je čas to uskutečňovat. Je čas, na který jsme čekali 
zdola a vy SHORA. Protože my pracujeme v souzvuku, a setkáváme se po nocích s 
vámi na Vnitřních rovinách. Proto když toto čtete, nezdá se vám to překvapivé a jen 
přikyvuje hlavou v přijetí a očekávání všeho co má přijít.

Přijdou mocné vlny energie, které veškerý život NA a v Zemi brzy zažije. Držte se 
pevně a věřte, že tyto energie přinesou divy Vesmíru k vám spolu s naším zjevením 
se na vašem povrchu.

Fontána mládí se nachází ve vaší vlastní mysli

Já jsem žil na povrchu mnoho tisíc let. Jsem už století starý a udržuji se tělesně fit 
bez ohledu na můj věk. Vlastně, čím jsem starší, tím jsem víc tělesně fit. Mám 
atletickou postavu a cvičím každý den.

My všichni jsme velmi hrdí na svou tělesnou kondici. Všichni jsme zdraví a silní, a 
všichni "trénujeme" stejně jako vy na povrchu. Máme dlouhé tunely, které spojují 
naše města a používáme tyto tunely na běh když cvičíme, stejně jako vy používáte 
dlouhé cesty na povrchu.

Zjistíte že sbírání let (stárnutí) vás dělá jen chytřejšími a silnějšími - ne opak. Tak 
získávejte "starší" věk s půvabem a důstojností, a udržujte si tělesnou zdatnost, 
pohyblivost a sílu. Zjistíte, že čím víc děláte, tím více můžete stále dělat. 
Nedovolte, aby vás věk omezoval - nebo aby vás omezovalo to, co říkají lidé. 
Protože vy jste neomezené bytosti.

V Telosu stále objevujeme jací jsme neomezení. Stále si uvědomujeme jak pátráme 
v neznámém, když to přijde do našich těl. Stále děláme pokusy s našimi těly a 
zjišťujeme, že můžeme použít svá těla k provádění tolika různých věcí. Stále 
objevujeme naši vnitřní sílu a výdrž, a stále se tlačíme za hranice toho, co jsme 
si "mysleli" že můžeme udělat.

Stejně je to i s vámi. Také můžete zkoumat vnější hranice vaší fyzické formy 
nepřijetí jakýchkoli omezení, když přijde na sílu. Protože naše těla byly určeny k 
provádění herkulovský skutků a trvalému udržení zdraví a stability. Tak koukejte na 
svá těla jako na "magické formy", které mohou konat vše, co chcete, aby jednali 
bez bolesti nebo omezení. My všichni toto víme a nyní je na vás naučit se, jak 
využít plný fyzický potenciál kterým jste byli obdařeni.

Posíláme vám naši sílu a naši lásku, a ukážeme vám jak "omládnout", když se s 
vámi spojíme na povrchu. Protože fontána mládí je skutečná, a nachází se ve 
vaší vlastní mysli. Ja vypadám jako mladík, ačkoliv jsem prastarý dle vašich 
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měřítek. Budete překvapeni a potěšeni když objevíte jak snadné je uchovat si svůj 
mladý vzhled. Já jsem Adama, mladík a zároveň mudrc.

Proč chcete zůstat ve stejném fyzickém těle tak dlouho 
?

Vy jste pracovníci Světla na povrchu Země a my jsme pracovníci pod zemí. Věřte, 
že v Telosu vidíme vaše "Světlo". Vidíme všechno Světlo na planetě prostřednictvím 
našich počítačových monitorů, a jsme schopni sledovat pracovníky Světla na 
povrchu.

Tady v Telosu je opravdu velmi nádherně a je to velmi inspirující místo pro život. 
Mnozí z nás jsou tu dlouhou dobu, vlastně tisíce let. Protože naše životy jsou 
bohaté a plné, pokračovali jsme v téže fyzické formě po tisíce let. Naše duše jsou 
nesmrtelné, a my můžeme žít v témže těle tak dlouho jak se rozhodneme.

Vy na povrchu budete v jeden den také toto schopni udělat. Rychle se blíží ten čas,
kdy budete schopni určit délku svých životů. O tom je celý Vzestup. Je to o určení 
toho jak dlouho setrvat v těle než se pohnout dál. Tak věřte, že před vámi jsou 
skvělé časy pro celé lidstvo, když se sladíte do své nesmrtelnosti, 
s vědomím, že můžete žít věčně.

My to víme a proto jsme se přizpůsobili úchvatnému životu jako nesmrtelné Bytosti 
zažívající v lidském těle. Toto jste dělali vy na povrchu, ačkoli většina z vás si toho 
není vědoma. Život v Telosu je bohatý a různorodý, a je to radost žít. Brzy 
budeme očekávat naše bratry a sestry z povrchu, že nás navštíví v našich 
domovech pod Zemí. Dokud ten čas přijde, zavolejte mě ve svých meditacích a já 
tam budu s vámi.

Jsou naše těla Elektrické ? Toto máš na mysli když říkáš 
"My všichni jsme světlo" ?

Vy všichni jste světlo stejně jako i my všichni jsme světlo. Toto znamená, že naše 
těla jsou ve své povaze elektrické, a působí jako baterie v baterce (světlometu). 
Když náš vibrační stupeň dosáhne určitou frekvenci, takříkajíc roznítí 
Světelné částice nebo fotony v našem těle, a to zapne Světlo v našich 
tělech.

Toto je jednoduchý chemický princip a funguje ve všech věcech. Jakmile 
dosáhnete určitou rychlost nebo vlnovou délku, vzplanete jako Světlo 
slunce. Je to toto Světlo, přes které se spojujeme, nebo dříve, které se spojuje s 
námi. Naše štíty jsou vždy otevřené a připravené přijmout vaši Světelnou frekvenci 
a když je spojení uskutečněné, uvědomíte si naše vědomí, jak se spojujeme s 
vaším. 



38

V Telosu si obnovujeme ztracené údy

Věřte, že v Telosu máme schopnost léčit všechny nemoci jaké si lze představit, a 
nahradit poškozené údy a orgány. Pracujeme hlavně s éterickým tělem, abychom 
nahradili ztracené údy a části těla.

Je to snadné udělat, jakmile pochopíte Vesmírné Zákony Stvoření. Pokud byly vaše 
údy odstraněny, nebo byla vaše končetina poškozena v nějaké nehodě, je možné je 
znovu ve vašem fyzickém těle obnovit. Vždy zůstávají ve vaší éterické předloze. 
Takže ve skutečnosti v životě nikdy nic neztratíte. Vše je v bezpečné úschově,
dokud nestoupne vaše vědomí a pochopení Božských Zákonů Stvoření.

 (11)

POUŽITÍ ASTRÁLNÍ PROJEKCE A 
TELEPATIE

My jsme vaši bližní bratři a sestry žijící pod povrchem vaší Země, a jsme tady,
abychom vám pomohli a pracovali s vámi. My také dostáváme instrukce od 
Hierarchie. Jsme zapojeni do procesu Vzestupu stejně jako vy a sešli jsme se tady 
všichni, abychom k vám promluvili.

Předstupuje v tento den, neseme vám zprávu z velkého města Telosu nacházejícího 
se pod vaším povrchem. Toto velké město se třpytí ve světle dne, světle dne jak 
ho znáte vy na vaší Zemi. Třpytí se a září světlem shora, Božím světlem, které 
zahaluje nás všech jako žijeme pod vašim povrchem.

Zabýváme se mnoha stejnými činnostmi jako vy na povrchu. Děláme stejné druhy 
věcí, a ptáme se stejné druhy otázek. Máme stejné druhy starostí. Máme stejné 
druhy myšlenek, jen naše myšlenky jsou více povzneseny, protože si to takto 
volíme, že jsme obklopeni a jsme uprostřed velkého centrálního Slunce. Protože my 
se spojujeme v našich myšlenkách s velkým centrálním Sluncem - s velkým 
Světlem Boha všeho.

Naše myšlenky nás nesou do vzdálených míst. Naše myšlenky nás berou kamkoliv 
je promítáme, protože my jsme si vědomi našich myšlenek, a pečlivě je promítáme 
ven k čemukoliv, co si přejeme, aby bylo. Naučili jsme se tuto metodu Astrální 
projekce a provádíme ji denně. A tak někteří z nás jsou tady s vámi teď v našem 
vědomi, protože jsme se astrálně promítly na vaše místo, kde probíhá tento 
telepatický rozhovor. Pokud cítíte určitou přítomnost, vězte, že to jsme my, protože 
my jsme tady a neseme k vám lásku z Telosu.
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Přejeme si, abyste věděli, že vás vítáme každou noc, když nás navštívíte v 
Telosu. Zavoláte na nás, že chcete vstoupit a my vás přijmeme. My vás vždy 
přijmeme a vždy slyšíme vaše volání. Kdykoli nás chcete navštívit, jen nás 
zavolejte v noci předtím, než jdete spát, a my vás přijmeme. Přijmeme všechny, 
kteří volají.

My tady v Telosu jsme cvičiště. Jsme cvičiště pro ty bytosti, které si přejí učit se 
od nás. Informace, které máme, jsou pro všechny a my dychtíme vám dát
všechny naše znalosti, které jsme posvátně přechovali během generací právě pro 
takovou dobu, jako je tato, když je můžeme teď s vámi otevřeně sdílet.

Toto bude čas, kdy je můžeme otevřeně s vámi sdílet v noci ve vašich éterických 
tělech, když je budeme moci s vámi otevřeně sdílet brzy, když jejich vyneseme na 
povrch. A máme toho hodně, o co se chceme se vámi podělit, protože jsme 
uchovali všechny posvátné učení minulosti. Uchovaly jsme všechny technologie. 
Uchovaly jsme všechno, co udělá vaši znovu Zemi čistou a čirou a nádhernou.
A tak jsme tak šťastní, že s vámi pracujeme, protože vy nikdy nepracujete sami - to 
vězte. A jsme takoví vděční, že jsme s vámi v týmu, a takoví vděční vám, že 
uznáváte velkou roli, kterou budeme hrát na cestě vaší Země směrem ke Světlu.

Záříme štěstím a radostí, že jsme dnes s vámi a děkujeme, že jste informovali o
naši existenci další vaše bližní ve vaší části země. Děkujeme vám za ukotvení 
Světla, když z vás vyzařuje a září na všechno kolem vás, a odráží se v nebesích. Na 
teď vás opustíme, a děkujeme vám, že nesete Světlo.

Jak vás naše myšlenky zastihnou ?

Jsem zde dnes, abych vás přivítal do našeho rozhovoru. Je to jednoduché, vysíláme 
k vám z nitra vaší Země lásku a koncentrujeme naše myšlenky na vás. O to stejné 
vás prosíme i my, abyste se soustředili na nás a vysílali z vašich myšlenek a 
meditací. Protože vysíláním myšlenek na určené místo nám umožní spolu 
komunikovat. Vaše myšlenky vstupují do našeho energetického pole a vibrují na 
naši vlnovou délku, kde si uvědomíme vaši přítomnost a pak se naladíme pomocí 
našich receptorů (čidel), abychom zachytili váš přenos.

Jsme v tomto velmi dobří, protože jsme se nacvičovali v přijímání telepatických 
zpráv z povrchu po věky. Používáme telepatii na naladění se na váš povrch a 
sledování oblastí, které považujeme za důležité pro blaho planety. Vaše planeta je 
právě teď takříkajíc "obléhána". Temné síly se odvracejí a Světlo se rychle šíří po 
celé planetě. Temnota je na ústupu a denně ustupuje. Jak se toto děje 
stále více lidí z vašeho světa se probouzí ke Světlu a začínají vidět své 
životy v nové perspektivě.

Tak udržujete naději že svitne nový den, protože to tak opravdu bude, jak to my 
tady v Telosu víme. Děkujeme, že jste se naladili na naše vysílání. Posílám vám 
lásku a Světlo z Telosu.
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Zpráva k výroční OSLAVY WESAK v Mt. Shasta

Srdečně vás pozdravuji z Telosu, jsem Adama, vysoký Kněz a vzestoupený mistr z 
Telosu, podzemního města pod povrchem na kterém stojíte. Mluvím jménem všech 
našich lidí pod povrchem - všech vašich bratrů a sester Světla, kteří žijí v 
podzemních městech pod povrchem Země.

Vězte, že my všichni jsme schopni astrální projekce, a že jsme se astrální 
promítly na toto místo, abychom se sjednotili s vámi v JEDNOM VĚDOMÍ. Stojíme 
sjednoceni s vámi jako JEDEN !

My jsme také odpověděli na toto volání polnice, abychom se sešli na tomto 
posvátném místě slavit festival Wesak. My jsme také účastníci v plánu Vzestupu 
Země, a jsme také stoupenci a zasvěcenci na cestě Vzestupu. Jsme také účastníky 
v této aktivaci a iniciaci probíhající během těchto tří dnů Wesaku. Takže jsme s 
vámi spojení v úplnosti a v našem plném vědomi, jako stoupenci a zasvěcenci,
abychom přijali naše zasvěcení spolu s vámi, našimi bratry a sestrami nad 
povrchem.

Toto je nejúžasnější shromáždění, a my jsme hrdí, že tady stojíme s vámi, 
abychom přinesli PRAVDU a SVĚTLO a LÁSKU na Zemi. Vězte, že budete 
všichni vítáni na návštěvě v Telosu ve vašich éterických formách v noci. Jen 
zavolejte Adama a požádejte o vstup.

Zůstáváme zde s vámi, až do závěru slavností, kdy poslední duše opustí toto místo.

VY VŠICHNI JSTE SVĚTLO, JAK MY VŠICHNI JSME SVĚTLO

A BRZY NAŠE DVĚ SVĚTLA SPLYNOU DO JEDNOHO VELKÉHO 
SVĚTLA,

 TOTO JE PLANETÁRNÍ VZESTUP.

 (12)

NAŠE DNI V TELOSU

Probuzení se do toho KDO JSTE
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Jsme bdělí v tuto brzkou hodinu úsvitu, jak se šíří přes Zemi, nese sladký elán Boží 
vůně naděje a lásky k lidstvu. Je to čas probouzení ptáků do prvních paprsků 
svítání a štěbetání v očekávání začátku nového dne, stejně jako jste očekávali nové 
narození do světa Země, začátek nové inkarnace naplněné nadějí a láskou pro 
lidstvo, jako usilujete na vaší stále širší cestě evoluce vedoucí ke hvězdám.

V Telosu naše dny začínají v meditaci a modlitbě, a v naději, jak vymýšlíme 
a tvoříme krásu kolem nás a v našich životech. Uskutečníme vše, co začneme, 
protože my také stoupáme po cestě evoluce. Rozdílem je, že naše stoupání probíhá 
ve zvýšeném vědomi, protože my si uvědomujeme svůj vědomí pohyb na spirále 
života. Vyvíjíme se vědomě a to je rozdíl mezi našimi civilizacemi.

Jak stále více světla zahaluje povrch Země, zjistíte že se dramaticky rozpíná a že 
jste vědomě sladění s Matkou Zemí, že ona také rozpíná své vědomí, aby zahalilo 
všechny živé věci, které sídlí na ní a v ní, své tělo Světla. Ano, ona je celá Světlo, i 
vy jste celí Světlo, protože celý život je Světlo v různorodých stavech vývoje. Je to 
tento duchovní vývoj, co způsobuje zmatek a chaos na Zemské rovině, 
když ty bytosti, které nejsou připraveny vyvíjet se odporují energiím, které 
se vlévají. Když se Světlu vzdoruje, pak je místo něj v srdcích bolest a 
zmatek. Tak otevřete svá srdce vlévající se Světlu, které je vám dáno v této 
Božské milosti, aby dramaticky vyneslo veškerý život vzhůru do "nebeských úrovní" 
Světla a Lásky.

My cítíme k našim bratřím a sestrám na povrchu jen Lásku. Chápeme vaše 
oběti a odolnost, která je nutná pro existenci v povrchových podmínkách. Ale 
nebude to vždycky tak, jak to je. Vy a veškerý život jste v procesu dramatické 
změny, jelikož veškerý život mění svou frekvenci na Světlo - čiré, bílé, zlaté Světlo 
z Vnitřního srdce Boha. Toto je Světlo, ze kterého jste již vytvoření, ačkoli 
většina z vás zapomněla.

 Vaše mnohé stovky tisíců životů se spojují a vy si vzpomínáte. O tom je celé 
"probuzení". Je to rozpomenutí si „KDO JSTE A ODKUD JSTE PŘIŠLI A PROČ 
JSTE TADY“. Přišli jste z vyšších dimenzí s vizí a snem, a je to váš sen na co se 
snažíte vzpomenout, SEN ŽIVOTA, SEN VĚČNOSTI, který vám uniká. Na to, abyste 
si vzpomněli se jen soustřeďte na sebe a představujte si, že jste obaleni v bílém, 
zlatém světle dokonalosti a krásy, a vězte že toto jste vy. Vězte, že jste krásní, že 
se to slovy nedá popsat a nepředstavitelně dokonalí. Pak přeneste tuto krásu a 
dokonalost do své vize, kde stojíte jako mladí a vysocí a jasní a velkolepí. Protože 
tento obraz je vpravdě tím kdo jste v celé své majestátnosti a Světle. V Telosu
vidíme vaše Světlo. Vidíme své vlastní Světlo, a nikdy nepouštíme ze zřetele svou 
Nesmrtelnost. Je to naše vnitřní zrání, které je klíčem k otevření dveří 
nesmrtelnosti, kde věčně spočívá. Otevření těchto dveří vize vám umožní vejít do 
světa nesmrtelnosti, a spočívat tam věčně s námi, jako bratři a sestry, kterými 
jsme.

Neděle jsou volné tady v Telosu, když odpočíváme, odpočíváme a stýkám se spolu. 
Podnikáme dlouhé procházky túry v našem tunelovém systému. Milujeme pikniky a 
jíst venku, kde je počasí vždy dokonalé piknikové počasí. Naše životní podmínky 
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jsou ideální a my jsme vděční za všechno, co máme. Děkujeme Zemi a hvězdám 
a všech planetárním tělesům, že existují v takové harmonii a jednotě navzájem,
dokonalý příklad pro lidstvo, aby ho následovalo.

Teď vás opustím a děkuji vám za to, že jste se mnou spojili v této rané hodině, 
když úsvit rozpíná svá křídla napříč vaší oblohou. Já vstávám brzy, proto vaše 
zavolání mne v této rané hodině je nejideálnější pro naši komunikaci. Milujeme vás 
všechny celými našimi srdcem a brzy se naše srdce spojí s vašimi, když se vynoříte 
z našich skrytých domovů pod Zemí.

Všechny naše domácnosti na povrchu mají kopii všeho, 
co používáme. Je to takto v Telosu ?

V Telosu sdílíme vše, co máme mezi domácnostmi. Jsme velmi ucelené 
společenství, dělá nám potěšení sdílet mezi sebou produkty. Toto nám umožňuje 
navštěvovat se a být spolu častěji. Rodinná izolace, jakou zažíváte na povrchu, 
v Telosu neexistuje. Jsme jedna velká široká rodina, půjčujeme si a sdílíme 
všechno, co máme. Protože toto je vskutku cesta Boha, vědět že každý z nás je 
opravdu JEDEN. Proto se snažíme být milující a ohleduplní ke všem, s kterými 
přijdeme do kontaktu, nezáleží na tom jaké se zdají být rozdíly. Protože pod kůží a
v jádru leží Světlo Boha zářící pro zraky všech.

Takže jsou to oči Boha, přes které se díváme když na sebe navzájem hledíme, a je 
to srdce Boha, přes které cítíme, když se o sebe navzájem staráme. Protože to je 
Světlo Boha co vidíme ve všem a je to srdce Boha co vnímáme. Toto nám dává 
velkou volnost. Dává nám to velký prostor pro uplatňování bezpodmínečné lásky, 
vědouce, že ta bude vrácena mnohonásobně.

Jsme šťastní, že jsme dosáhli tuto úroveň bezpodmínečné lásky, a strávili jsme 
mnoho životů jejím prováděním. Teď, když jsme dosáhli nesmrtelnosti a můžeme 
žít stovky a tisíce let, zdokonalili jsme naše srdce a dokážeme vyzařovat 
bezpodmínečnou lásku vědomě. Toto je náš stav Bytí a přichází přirozeně bez 
myšlenky nebo snahy.

Toto je jeden z mnoha přídavků žití dlouhých životů. To co zdokonalíte, to 
používáme, a co používáme, z toho získáváme prospěch. Spojujeme vše, co jsme v 
našich životech dosáhli dohromady, abychom to využili pro náš prospěch pro 
podporu našeho vývoje. To je důvod proč je důležité dosáhnout nesmrtelnost, máte 
pak nepopiratelnou výhodu, že můžete využít všechny své úspěchy tak, že můžete 
opravdu zažívat život tvořivosti a blaženosti.

Víme, že vy všichni toužíte po takovém druhu života a my brzy vyjdeme na povrch, 
abychom vám ukázali cestu. Povedeme vás a ukážeme vám cestu blaženosti, 
kterou můžete všichni kráčet, znovu nezatížení. My jsme vaši bratři a sestry Světla 
a milujeme vás.
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Slaví se hodně v Telosu ?

Vítám vás v tento krásný jarní den vroucnosti a úžasu. Jaro je čas roku, která 
přináší naději všemu životu na Zemi. Je to čas krásy, která přináší naše smysly do 
úchvatných výšek pohledů a vůní. Květiny a stromy shodily své zimní listoví, a 
oblékl se do svých jarních roušek nádhery a vůní které jsou takové líbivá.

My také slavíme jaro jako období probouzení nového života a potenciál pro 
uskutečnění nových snů a uspokojení nových tužeb. Jaro je zvěstovatel lásky, a v 
Telosu je to čas, kdy si otevřeně navzájem projevujeme naši lásku nesčetnými 
způsoby. My tady v Telosu pořád oslavujeme, protože věříme v neustálou oslavu 
života, neustálou oslavu projevování si naší lásky navzájem a naší 
vděčnosti navzájem za to, že jsme zrcadlem naší duše.

Slavíme svátky s našimi rodinami a přáteli. Sejdeme se v našich domech a máme 
hostiny a vzdáváme díky Bohu za hojnost NA Zemi a V Zemi.

Scházíme se často v přestávkách, jen abychom se stýkali a jedli. Naše hostiny jsou 
plné různorodých rostlinných jídel, protože jsme vyřadili maso s naší stravy.
Tancujeme a zpíváme a máme úžasné veselí v našich domovech pod Zemí. Jsme 
velmi společenští a pospolití lidé, vždy chceme být spolu a sdílet radosti 
života. Protože radost je vše co známe, a vše co vpouští do našich životů. 
Cokoliv menší než radost zkrátka není v našem skupinovém vědomi.

Probudit se s láskou v našich srdcích, a jdeme spát v noci uspokojení naší denní 
službou vzájemné lásky. Vy na povrchu se brzy naučíte otevřeně navzájem si 
projevovat své pocity lásky a hledět si jeden druhému přímo do očí a vidět 
za pohledem duši a vědět, že tato duše a vaše jsou jedno.

Tvoříme své sny během našich životů dlouhých stovky a 
tisíce roků.

Je zde brzký večer a začínáme naši večeři modlitbou k Bohu za hojnost, kterou 
jsme našli v Zemi. Naše Země je velký dárce, dává nám neomezené množství 
bohatství z pod i nad povrchu, pokud však víte jak používat Vesmírné zákony.

Náš domácký život je podobný vašemu mnoha jednoduchými a rozmanitými 
způsoby. Vždy vzdáváme díky v době jídla a vždy jíme potravu bohatou na 
živiny a životní sílu. Rádi trávíme po jídle čas ve společnosti a často spolu 
zpíváme a tančíme do soumraku, když jdeme domů do našich vlastních domů. 
Jdeme spát brzy, a máme ve zvyku vstávat za úsvitu. Naše programy se liší,
protože naše zájmy jsou různé a vybíráme si své programy v souladu s našimi 
zájmy a potřebami. Jsme vysoce zodpovědní pokud jde o práci a sestavujeme své 
vlastní programy, aby seděly našim životním stylem. Naše životní styly jsou pro nás 
podnětné, neboť během hodin bdělosti vytváříme své sny a vetkává je do naší 
reality a pozorujeme, jak probíhají během našeho života. Dokážeme to snadno 
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provést, protože naše životy jsou dlouhé a můžeme uskutečnit mnoho snů během 
životů trvajících stovky a tisíce let.

Jsme povahy vynalézaví lidé a neustále experimentujeme s životem, jak se 
vyvíjíme stále blíže k Bohu. Čím blíže se vyvíjíme k Bohu, tím více 
experimentujeme s životem. A čím víc experimentujeme a vyvíjíme se, tím více 
možností se před námi objevuje v nekonečných zkušenostech. Zkušenosti vedou k 
růstu a růst vede k vývoji. Tak jsou naše životu naplněny výzvami, když 
pokračujeme ve svém vývoji pod povrchem. Jsme šťastní, že se můžeme vyvíjet v 
bezpečí a míru a brzy budou tyto prvky převládat na Zemi, a vy také začnete dělat 
dlouhé kroky ve vašem vývoji.

Vše o čem sníme, to vytváříme

V Telosu pěstujeme veškerou naši vlastní stravu s použitím vody a slunečního 
světla z naší Země. Naše voda je jiskřivě čirá, původní a čistá a naše sluneční 
světlo je plné spektra světla, které vyživuje a živí stejně rostliny jako naše těla.

Všichni jsme zdraví a silní a pracujeme tvrdě při péči o naše prostředí. I když pojem 
"práce" je odlišný od vaší definice. Protože naše práce zahrnuje radost a také 
zručnost při provádění našich denních projektů. Vyhradíme si určitý počet hodin na 
dokončení našich denních drobných prací a zbytek využíváme na oddávání se našim 
zálibám a tvořivosti.

Tvořivost hraje v Telosu velkou roli, a je na stejné úrovni jako manuální práce, 
protože věříme na vyvažování životních činností. Věříme, že když se účastníme na 
všem, co děláme s radostí a oddáváme se naší tvořivosti naplno, můžeme 
uskutečnit všechny příležitosti. Během našich dlouhých životů jsme všichni 
předvedli, že dokážeme vytvořit úplně všechno co bychom si kdy mohli přát. 
Všichni jsme předvedli své různé nadání, veškerou naši tvořivost a všechny naše 
mimořádné schopnosti pro prospěch a blaho všech v Telosu.

Naše životy jsou velmi radostné ! Trávíme hodně času venku v našich 
společenstvích. Trávíme hodně času tím, že se stýkám a pomáháme si navzájem. 
Trávíme hodně času tím, že navštěvujeme a cvičíme naše mladé, aby rozvíjely své 
nadání a schopnosti. Jsme homogenní skupinou, která se snadno a dobře vzájemně 
spojuje, abychom sklidily plody, které život nabízí. A život nabízí hodně. Život 
nabízí všechno, o čem byste mohli snít. Život poskytuje vše, co byste mohli chtít.

Účelem života je snít, a ve snu vytvářet vše o čem jste snili. Nuž toto je to co jsme 
se naučili dělat. Naučili jsme se tvořit SEN ŽIVOTA. Protože jsme udržely své 
myšlenky čisté a v harmonii se Stvořitelem. Proto, VŠE o čem sní, to tvoří a 
VŠECHNO co tvoří si vážíme. Protože veškerý život je posvátný a všechny životní 
aktivity jsou posvátné. Vše k čemu upneme svou mysl uskutečníme. Klíčem k 
našemu úspěchu je čistota našich myšlenek a naše láska k životu.
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Víme, že podmínky na povrchu jsou v protikladu s prostředím v Telosu. A přece lze,
abyste žili mimo hustotu, kterou cítíte na povrchu. Je možné, abyste vyletěli nad 
nešvar a zmatek, když udržíte svůj zrak zaměřený na Hvězdy a vaše srdce v 
souladu s melodiemi Stvořitele a jeho léčivou láskou.

My všichni v Telosu jsme připraveni přijmout návštěvníky z povrchu. Modlíme se za 
tento čas, kdy budeme moci otevřít dveře všem, kteří se sem rozhodnou přijít. 
Protože v pravdě jsme všichni bratři a sestry, kteří byli rozděleni vrstvou Země. 
Takže kdykoli jste unaveni, jen se soustřeďte na své bratry a sestry v 
Telosu a načerpejte z nás svou sílu. Protože budeme brzy chodit bok po boku s 
vámi na povrchu, vést vás a ukazovat vám vše co může být.

Máte zámky na svých dveřích ?

Nezamykáme své dveře v noci, ani nemáme systém zámků a závor, ani žádné
hlídače na našich ulicích. Vskutku, je zde velmi bezpečně v Telosu, protože se 
všichni navzájem známe jako děti Boha. Tak nepotřebujeme zařízení a systémy pro 
ochranu, které vy na povrchu potřebujete. Když si celé lidstvo uvědomí, že celé 
lidstvo přichází ze stejného zdroje, a že jsme všichni bratři a sestry, pak 
potřeba ochranných zařízení odpadne a vaše ulice budou znovu bezpečné.
Do té doby, zachovejte své bezpečnostní prvky neporušené, protože na povrchu je 
nebezpečí, které zde v Telosu neexistuje.

Věnujte více času meditacím ve svých domovech a soustředěním se na Světlo 
vyzařující z vaší formy. Vy všichni jste Světelné bytosti, zde na cestě životem, 
zastavili jste se zde na Zemi, jen na krátký okamžik ve Věčnosti. Brzy budeme s 
vámi na povrchu, pomáhat a učit vás vše co víme.

Ať už s bezpečnostními zařízeními nebo bez nich, všichni jste v bezpečí v rukou 
Božích, ať už si to uvědomujete nebo ne. Protože po pravdě se vám nikdy nic 
nemůže stát, protože vaše duše je nesmrtelná a jste na věčné cestě životem. Tak 
spočívejte v ujištěni o své nesmrtelnosti, a buďte klidní ve svém srdci. Miluji vás.

Budu někdy moci žít v Telosu ?

Věřte, že tady v Telosu je časné ráno, když světlo něžně vplouvá. Probouzíme se do 
Světla našeho dne stejně jako se vy na povrchu probouzíte do vašeho Světla dne. 
Probouzíme se do téhož Světla dne, Světla Stvořitele, které proudí z Nebe nad a 
pod námi. Protože Světlo opravdu přichází zevnitř, nezáleží na tom, kde jste na 
planetě. Světlo je velká síla Stvořitele a je to náš soulad se Stvořitelem co 
vytváří tuto velkou Světelnou sílu.

Telos se neliší od povrchu. Naše Světlo není jasnější než vaše Světlo, snad jen naše 
srdce jsou otevřenější více doširoka k zdroji a celému Stvoření, a my uznáváme 
tento zdroj možná více vědomě než vy. Takže je to naše vědomí toho odkud Světlo 
proudí, co vytváří rozdíl takříkajíc v našich životních stylech. Ale jak se lidstvo stále 
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více probouzí ke Světlu, bude probíhat více sjednocování našich životních stylů, 
protože my nyní pomalu vycházíme na povrch a přinášíme naše plnější vědomí 
Stvořitele a Jeho záměru pro nás všechny na Zemi.

Přichází čas, kdy se naše dvě velké civilizace sloučí, kde všechny technologie budou
JEDNA mírová technologie života, dávající základ a udržující pohromadě strukturu 
formy potřebnou k vytvoření a uspokojení našich potřeb. A tak se těšíme na tento 
čas, kdy více z nás bude moci žít na povrchu, a někteří z vás budou moci žít pod 
povrchem s námi. Vítáme tuto výměnu ! Modlíme se za tento čas, který brzy přijde. 
Pokud máte zájem přijít do Telosu v noci během vašeho spánku, jen mě zavolejte 
předtím než jdete spát, a vyžádejte přijetí do Telosu a já vás přijmu. Vy všichni jste 
telepatické bytosti, takže když soustředíte své myšlenky na mne, Já vás slyším. 
Vězte toto s jistotou, přesně jak naše kontaktérka toto začleňuje do svého vědomí s 
jistotou. Zatím vás opouštíme s požehnáním od nás všech zde v Telosu.

(13)

NÁŠ VLÁDNÍ SYSTÉM

Jak je Telos řízen ?

Vězte, že v Telosu nás vede Rada 12 vzestoupených mistrů. Toto je magické 
číslo. Dvanáct je číslo dovršení. Všechny naše Rady pracují na bázi tohoto čísla. 
Svoláváme naše rady pravidelně, dle potřeb našeho obyvatelstva. Někdy jsou 
svolány mimořádné schůze, aby vyřešily nouzové situace, které vyvstanou, 
podobně jako na povrchu. Všichni naši lidé se aktivně podílejí na našem typu řízení 
na rotujícím základě. Tato zkušenost umožňuje všem rozvíjet jejich vůdcovské 
schopnosti.

Naše rady si udržují výjimečnou způsobilost vyřešit i ty nejsložitější problémy, díky 
moudrosti, kterou jsme nashromáždili během našich dlouhých životů. Vy na 
povrchu také začnete shromažďovat moudrost, když budete žít stále déle životy.

Váš daňový systém je nečestný

Jak víte v podzemních městech nebo v duté Zemi není daňový systém. Jsme 
osvobozeni od daní a vše co potřebujeme, nám velkoryse dává sama Matka Země.
Zdá se nám nesmyslné muset platit daň za ovoce ze zahrady naší Matky nebo obilí 
z jejích polí, které rodí tak štědře. Divíme se na důvodem, které jsou za zdaněním 
potravin, které jsou poskytovány z Vesmírné hojnosti Stvořitele a jsou odpírány
sdílet je s lidmi.
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Zde v Telosu jsou všechny potraviny a výrobky zdarma, a jsou svobodně 
darované nebo vyměňovány. Tímto způsobem má každý všechno co potřebuje 
k tomu, aby žil život ve kterém jsou splněny všechny základní potřeby, a co má za 
následek volnost času na život a rozvoj naší tvořivosti. Nepřemýšlíte o penězích 
nebo daních, a tak se naše myšlenky mohou volně toulat po vesmírech.

V Telosu děláme vše v úplném souladu s vesmírnými zákony. Víme, že váš 
daňový systém na povrchu je podvodný, tak se do něj nezapojujeme. Nikdy 
nikoho za nic nezdaňuje. Naše zákony a nařízení jsou přímo od Stvořitele a je 
to Stvořitel komu se zodpovídáme. Není mezi námi žádný "prostředník". 
Všechny naše obchodní problémy přinášíme našim radám, kde řešíme spory 
jednotlivě a v souladu s vesmírnými zákony. Tímto způsobem je konaná jen 
spravedlnost a jen spravedlnost je výsledkem. Jsme velmi přesní v našich 
obchodních spojeních a usilujeme jen o takové "smlouvy", které jsou v 
souladu s vesmírnými zákony. Nikdy není zisky na úkor druhého, protože my 
jsme ten "druhý" a tím, že chráníme druhé, chráníme sebe.

Jsme smutní ze stavu záležitostí na povrchu. Stali jste se otroky zkaženého 
systému lichvou. Nevědomky jste odevzdali svou moc, a pracujete dlouhé 
hodiny, abyste zaplatili dluhy, které ve skutečnosti nedlužíte. My věříme v 
demokracii, a právo všech lidských bytostí žít v míru a hojnosti a v systému
podporovaného spravedlností pro všechny.

Nemáme daně z příjmu

Potvrzujeme naši svrchovanost a touhy být osvobozeni od daní z příjmu. V Telosu
neplatíme žádné daně ani o takové věci nikdy neuvažujeme.

Jsme svobodní lidé, každý jeden z nás, a stejně zodpovědní za ekonomiku naší 
společnosti. Vše co potřebujeme nebo používáme je vyměněné prostřednictvím 
našeho směnného systému. Tento systém funguje jako "rovná výměna" takže 
můžeme zdarma získat nebo vyměnit cokoliv potřebujeme. Toto nám dává velkou 
svobodu a volnost v našem výměnném systému a dělá z našeho výměného 
systému "zábavu". Nikdo není o nic oloupen ani od nás nikdy není nic odňato.

Ceníme si svou svobodu nadevše. Nikdy bychom nedopustili, aby existoval systém 
zdanění, protože to by nás obrali o naše nezadatelné právo na život, svobodu a úsilí 
o štěstí. Zní vám to povědomě ? Vy na povrchu jste byli oklamáni vaší vládou 
abyste uvěřili, že musíte platit daně. Nic není více vzdálené pravdě. Protože po 
pravdě, jste vy stanovily své vlády, abyste nebyli zatížení daněmi. Jste všichni 
svobodní, jen o tom nevíte.

V Telosu mají všechny naše výrobky stejnou hodnotu, a "oceňujeme" věci v určitém 
rozsahu, aby je bylo možné vyměnit za různé zboží. Všechny domácí výrobky 
vyrábíme my a "dovážíme" technologické vybavení jen když ho potřebujeme a pak, 
když jsme hotovi, ho vrátíme. Nepotřebujeme "vlastnit" všechno co používáme tak 



48

jak je vašim zvykem na povrchu. SDÍLÍME CO POTŘEBUJEME, a tedy 
"odstraňujeme" tovární výrobu a dlouhé hodiny práce při dopravním pásu. Náš život 
je lehký, poskytuje vše, co potřebujeme v polovičním pracovní době.

 (14)

BUDOVY A TECHNOLOGIE

Naše domy jsou kulaté

My jsme vaši bratři a sestry, spojujeme se s vámi přímo z Telosu, podzemního 
města pod Mt. Shasta v Kalifornii. Všichni již znáte naši polohu a my vysíláme naše
myšlenky k vám na povrchu. Vyzařujeme k vám naši lásku denně, jak vykonáváte
svoji činnost a snažíte se přežít na povrchu. My také provádíme své každodenní 
činnosti. Akorát to není na úrovni prežití, je to na úrovni potěšení, kde vše co 
děláme je pro nás potěšením, protože všechno je zde radost a slast.

Naše domovy jsou přesně jako vaše domovy (myšleno domy typu „rodiný dům se 
zahradou“, nejsou tam panelové sídliště - poznámka zpracovatele), přestože naše 
jsou kulaté a vytvořeny z přirozeného křišťálového kamene, který vyzařuje světlo
a umožňuje vidět ven ve všech úhlech a ve všech směrech. Jsou vytvořeny 
z hmoty, která brání ostatním zvenčí dívat dovnitř, proto neustále uchovávají naše 
soukromí. Toto je pro nás v Telosu nanejvýš důležité, protože jsme soukromé 
osoby, stejně jako jste vy na povrchu. Jsme soukromí a přece se milujeme 
společensky stýkat a setkávat ve skupinách na zábavě a jen tak posedávat jak to 
děláte i vy na povrchu při vašich návštěváchnavzájem.

Vysíláme k vám denně, dokonce každou minutu, posíláme vám naši Lásku a Světlo, 
abyste si i vy mohli užívat pocity skvělého tepla a pohodlí a bezpečí a klidu, když 
procházíte svými činnostmi na povrchu. Slaďte své myšlenky s námi a s 
velrybami během vašeho dne, protože my všichni jsme s vámi sladění, doufaje že 
zachytíme vaši pozornost v našem myšlenkovém rámci a pošleme vám zpět naši 
odpověď. Tak zůstaňte k nám bdělí i když provádíte své světské drobné práce, 
protože všechen život je propojen, a všechen život je bdělí ke všemu ostatnímu 
životu vibrační vůkol něho.

Je vás teď hodně na povrchu, kteří čekáte a jste zvědaví kdy se Adama a podzemní
lidé vynoří a přidají k vám na povrchu, jak to již učinila Sharula. No my na to také 
čekáme a jsme zvědaví. Ačkoli kolektivní vědomí Země značně vzrostlo ve 
velmi krátkém časovém úseku, stále není dost vysoké na to, aby nám 
umožnilo bezpečně vyjít. Tak se pomáháme celému lidstvu ve velkém úsilí lásky, 
abychom otevřeli jejich srdce k nám a k divům vesmíru, které leží ukryté v jejich 
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duších. Toto je Velké Probuzení, a je to probuzení k divům všeho života v existenci, 
a k velkým divem v nás všech. Protože my všichni jsme úžasné bytosti plné Božího 
Světla a Boží lásky, jen čekáme, dokud bude naše zásoba otevřena, aby se vylila na 
povrch našeho vědomí, kde můžeme konečně uchopit náš potenciál a údivu poté co 
MY VŠICHNI JSME.

Milujeme vás a očekáváme naše spojení s vámi brzy. Dlouho prosím myslete na nás 
a posílejte své myšlenky přes Zemi, kde k nám přímo dorazí, do našeho srdce, 
které vás miluje.

Na navigaci uvnitř Země používáme krystaly

Vězte, že v Telosu se každý den snažíme být ve vzájemném souladu. Je to pro 
nás snadné dosáhnout, protože jsme si vědomi svých myšlenek a pocitů mnohem 
více než vy na povrchu.

Máme něco, co byste nazvali větrný štít. Naše atmosféra je chráněna Světlem 
našich myšlenek, které jsou vždy v harmonii s Bohem a Zemí. Naše 
myšlenky promítají ochrannou vrstvu kolem nás, která mírní elementy a přináší 
nám dokonalost našeho klimatu. Na navigaci při našich cestách uvnitř glóbu 
používáme krystaly. Používáme krystaly na všechny naše potřeby. Tyto krystaly 
nás řídí a vedou a přivádějí do souladu všechno, co potřebujeme. Naše nebe je 
jasné od projekce našich krystalů a myšlenek. Nemáme mraky ani déšť. Máme 
hojnost vody pro všechny naše potřeby, která je čirá a čistá, a žehnáme Zemi 
denně za tuto hojnost. Procházíme našimi každodenními aktivitami v Lásce a 
vděčnosti za vše co máme.

Vy na Zemi jste sužováni suchem a větry a drsnými teplotními změnami 
kvůli tomu, že ničíte planetu a kvůli vašim myšlenkovým formám. Avšak 
toto už dlouho nepotrvá, protože energie, které přicházejí brzy zvrátí všechno tak,
že začnete zažívat Lásku a Světlo, které si všichni zasloužíte cítit. Vše bude 
uvedeno do harmonie, když znovu pocítíte své Božské Já objevující do Světla. Tyto 
změny dosahují rychlého tempa a nastává stupňování, které vás všechny přesune 
do vibrací páté dimenze.

My sledujeme a čekáme a posíláme vám nesmírně myšlenky Lásky. Nyní vás 
opouštíme ve Světle JEDNOHO Stvořitele.

Odkud pocházejí vaše zásoby vody ?

Mocný Atlantik nese životní sílu z Vnitřních oceánů k vašim břehům. Jak 
vdechujete jeho sílu, přinášíte energii svému tělu a Zemi. Toto je velká síla života,
jeho vlny stále omývají vaše břehy.

V Telosu používáme tutéž energii z oceánů Vnitřní Země, které proudí přes Zemi a 
do našich říček a jezer a jeskyní v podzemí. Čerpáme tuto energii a používáme ji na 
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pohon našich strojů a vytváření naší atmosféry v podzemí. Veškerá naše 
technologie je poháněna přírodně bez zbytkového znečištění nebo plýtvání.
Proto je náš vzduch vždy dokonale jasný a čistý na dýchání. Nepoužíváme vzdušné 
filtry (čističe) v našich domovech, jak to děláte vy na povrchu. Kdysi jsme měli 
otvory na povrch, které přinášely část z našich zásob vzduchu, ale přicházející 
vzduch byl stále více znečištěn, tak jsme tento systém odstavili. Teď si vytváříme 
všechen náš čistý vzduch a už nejsme závislí na otvorech na povrchu.

Cestujeme do Vnitřní Země a těšíme se z jejích oceánů a pohoří. Je to pro nás jen 
krátký výlet, který trvá méně než hodinu přes tunely. Vnitřní Země je území 
svobodné zóny, kde se shromažďují mnohé různé bytosti. Je rozmarná a klidná a je 
to jedno z mých oblíbených rekreačních míst. Adama tam často chodí pracovně,
aby se účastnil schůzí Velké Rady zabývajících se blahem Země.

Máme k dispozici obrovské zásobárny vody z podzemních jezer. Přivádíme tuto 
vodu potrubím na libovolné místo, které si vybereme. V Telosu máme jezera všude 
možně. Máme malé jezera a nádrže se svěžími tekoucími vodopády propojující 
zemi. Vodopády udržují obíhání vzduchu.

Vězte, že my nestavíme hráze. Využíváme vodu, jak vtéká a je tam ovládací 
mechanismus, který ovládá množství proudu dle našich potřeb. Velikosti se liší v 
závislosti na oblasti a její použití.

Jaký druh technologie máte ?

Vězte, že Telos není od vás takový vzdálený. Jsme hned pod zemí asi míli nebo tak 
pod povrchem. Vaše telepatické myšlenky mohou snadno přejít vrstvou Země k 
nám kdykoliv si přejete se s námi spojit.

Všimněte si nestálé počasí na povrchu, jak je jeden den jasně a slunečno a další 
den je bouřlivě, zima a větrno. Tyto nepravidelné změny jsou způsobeny 
přesunem Země do vyšší dimenze života. Jak se zem posouvá, třese se, a třes 
je to co cítíte nad povrchem. My tady v podzemních městech necítíme tyto 
nepravidelné posuny a třes, díky technologické struktuře našeho podzemního 
prostředí. Naše domovy a města jsou účelně vybudované, aby odolaly pohybem 
Země, když stoupá Její vědomí. Naše technologie je ve srovnání s povrchem velmi 
pokročilá a máme zvláštní vybavení, které dokonale srovná naše domovy a budovy 
s magnetickými mřížkami Země takovým způsobem, že stabilizuje naše 
struktury tak, že jsou bezpečné během zemětřesení. Jinak by se naše města 
propadly již před staletími.

Vy také budete mít tyto zeměvzdorné technologie, když se vynoříte z našich měst a 
přijedeme na povrch. Přineseme s sebou všechny naše technologie ve snaze 
stabilizovat všechny struktury na povrchu, kde se lidé shromáždili v přípravě na 
vstup do fotonového pásu. Toto bude náš příspěvek Zdola spolu s mnoha dalšími 
úžasnými technologiemi, které přineseme, jako přívod z našich zásob vody zdola 
abychom přefiltrovali a vyčistili vaše zásoby vody.
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Naše původní čistá voda pochází z oceánů nacházejících se v duté Zemi, kde se 
hojně vyskytují bohaté zásoby čerstvé čisté vody. My se napojují na tento zdroj 
vody a používáme jej v Telosu a v dalších podzemních městech na všechny naše 
potřeby. V Zemi je čistá voda pro všechny, co sídlí na jejím těle, ať už vnitřně nebo 
zvenčí.

Máme také technologii na vyčištění vnějších oceánů, a vyčištění venkovního 
vzduchu od znečištění. Přineseme s sebou všechny naše technologie, když přijde 
čas, abychom vyšli. Není vše ztraceno. Zem bude zachráněna a bude znovu 
obyvatelná pro veškerý život, přestože v tomto okamžiku, o kterém Já mluvím,
bude všechen život přebývat v mnohem vyšším stavu vědomí ve vyšší dimenzi 
Světla.

Toto budou některé z příspěvků zdola, když se spojíme s vámi shora. Máme tak 
mnoho toho co vám chceme přinést a ukázat, že my také začínáme být nedočkaví,
aby začal náš výstup. Zatím je jen několik málo z nás na povrchu, ale jak se vaše 
kolektivní vědomí mění, bude nás vycházet stále víc, aby pracovaly s vámi na 
povrchu, včetně Adama. Ano, Adama též přijde žít s vámi nad zemi, když přijde 
pravý čas. Do té doby bude Adama dále sledovat vaše podmínky na povrchu, a 
bude dále seznamován jinými o všem co se děje.

Tak nás volejte i když jsme ještě pod zemí. Vytvořme nyní spojení lásky, abychom 
pak když budeme s vámi na povrchu, byly známí, a aby naše srdce byly spojeny 
jako JEDEN.

Lidé na povrchu jsou pořád v Temnotě ohledně minulých
životů

My jsme velmi vyvinuté bytosti, žijící mnoho životů v jednom. Procházíme svými 
činnostmi v harmonii a lásce a sklízí mnoho výhod, které se hromadí během našich 
dlouhých životů. Naše životy trvají mnoho staletí vašeho času na povrchu, proto 
jsme v našich životech schopni dosáhnout mnohem víc. Můžeme využít celé naše 
životy ve svůj prospěch, protože jsme schopni vrátit se do našich předchozích 
životů prostřednictvím našeho aminového počítačového systému a prohlédnutí 
si minulosti. Toto je systém, který se používá v celém Kosmu a Země je jedna z 
mála planet, která je stále v temnotě ohledně přístupu ke zkušenostem z minulých 
životů. Toto je technologie, kterou my z podzemí přineseme na váš povrch, když 
vystoupíme.

Napojení se na vaše minulé životy a učení se z lekcí vašich životů je nutné pro tuto 
současnou inkarnaci. Tak buďte připraveni na toto velké dobrodružství napojení se 
na vaše minulé životy. Existuje mnoho dalších zázračných technologií, které 
přineseme a udělají váš život mnohem snadnějším a radostnějším jak si dokážete 
představit. Protože my jsme uchovali všechno naše poznání z minulých životů, 
které jsme si s sebou přinesli, když jsme opustili Lemurii do podzemních měst 
Světla. Vše bylo uchované, a my to přineseme všem na povrchu, když se vynoříte.
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Přineseme všechno, podělíme se o všechno, a v sdílení poznáte vše a budete bez 
strachu. Protože láska Boha nás zahrnuje všechny a Světlo Boha září na nás 
všechny, a Bůh si přeje, jen abyste se vyvíjely stejně, jako jsme my měli příležitost 
vyvíjet se před vámi. Tak buďte připraveni na zažívání nejnádhernějšího života,
jaký si dokážete představit v tandemu s námi, vašimi bratry a sestrami z vaší 
minulosti.

My chodíme na výlety do Vesmíru

Zde Adama, vyzařuji k vám lásku z Telosu, vašeho sesterského města pod 
povrchem Země, pod Mt. Shasta v slunné Kalifornii. Ano sluneční. Naše slunce je 
jasné a dává nám všechno Světlo, které potřebujeme. Přestože nevypadá jako 
slunce na povrchu, odráží všechno Světlo, které potřebujeme na život a pěstování 
potravy. Ve skutečnosti je toto Světlo krystal, který jsme sem přinesli z jiné 
planety, a bude jasně svítit po milion let. Tak vidíte, VŠECHNO SVĚTLO JE JEDNO, 
nezáleží na tom, z čeho se skládá, nebo odkud pochází. Všechno Světlo vysílá 
"životní paprsky" a vyživuje své obyvatelstvo. Takže ano, i pod Zemí je slunečno a 
my si užíváme našeho "Slunce" stejně jako vy na povrchu.

Lidé v Telosu si navzájem vyprávějí o podmínkách naší domovské planety, neboť 
my všichni jsme zaměstnaní její pozorováním. My všichni chodíme ven na "výlety" 
do vesmíru kde zkoumáme naši planetu ze všech úhlů a časových rámců. Vidíme na 
Ní znečištění a rušení, a zaznamenáváme je na našich počítačích. Tato informace se 
pak vrací zpět těm z naší flotily, kteří velí vedení Země na zpracování a posouzení. 
My všichni se podílíme na dohledu naší planety a pracujeme na této snaze s 
Konfederací.

Vy na povrchu budete brzy toto také dělat, když se naše dvě civilizace sloučí, a 
Nesmrtelnost (život bez odkládání těla - poznámka zpracovatele) se stane 
přijatelnou cestou bytí. Pak vy také budete chodit ven na "výlety" zkoumat planetu 
a pozorovat její život. Toto bude velký skok pro lidstvo, a my budeme připraveni
vás učit a radit vám v této nové oblasti vesmírného cestování. Toto bude pro vás 
vzrušující, protože pak i vy budete moci vidět vaši planetu z první ruky z vesmíru. 
Uvidíte jednotu, souvislost a majestátnost vesmíru a budete v úžasu z velkoleposti 
a grandióznosti Božího Plánu. Tento průlom změní směr dějin od válek k míru, od 
potřeb k seberealizaci, od parodie k vznešenosti.

Tak pojďte s námi, protože my všichni putujeme společně na naší domovské 
planetě a setkáme se v Slunci Božího Světla pro prospěch lidstva NA a V Zemi. Jste 
vítáni, abyste se přidali k nám na tomto výletě ke Hvězdám.

Náš počítačový systém nás spojuje s Konfederací
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Vězte, že Konfederace Planet úzce spolupracuje s obyvateli Telosu. Vězte, že 
jsme s nimi v neustálém spojení prostřednictvím našich počítačových systémů. 
Vězte, že pozorujeme celou Zemi na povrchu a pod povrchem.

Jednoho dne brzy budete mít přístup k tomuto nesmírnému počítačovému systému, 
který je založen na aminokyselinách, a budete se moci připojit do naší obrovské 
monitorovací sítě v Kosmu. Pak budete mít informace a vedení, které budete 
potřebovat k tomu, abyste zůstali v rovnováze a harmonii se Zemí. Toto vše 
na vás čeká, čeká na energie, které vás a všechny životní formy přenesou do 
potřebného stavu vědomí, což nám umožní uskutečnit tento veliký plán přinést vám 
náš nesmírný počítačový systém, který vás připojí ke Hvězdám.

 (15)

VÝROBA A POŽÍVÁNÍ POTRAVY

Jak pěstujete a rozdělujete potravu v Telos ?

Vězte, že v Telosu je výroba potravin důležitá. My všichni jsme vyškoleni v 
pěstování a výrobě potravy. Máme velmi různorodou stravu, jíme jen ty potraviny, 
které v sobě obsahují životní sílu. Tedy jíme jen zeleninu, obiloviny, ovoce a oříšky. 
Všechno maso je zakázáno. Vy na povrchu stále jíte mrtvé potraviny -
potraviny, které již nenesou životní sílu.

Všichni v Telosu pracují v hydroponických zahradách, kde se pěstují potraviny. My 
se všichni střídáme při vývoji s našimi plodinami. Když je potravina vypěstována je 
odnesena do rozdělovacího střediska, kam si každý přichází vyzvednout své zásoby.

Nezamrazujeme potraviny jako vy na povrchu. Veškerá naše potrava je 
čerstvá, protože tímto způsobem jsou stráveny všechny živiny. Každý den si lidé 
vyzvednou svou potravu pro daný den. Je pro nás jednodušší "nakupovat si" 
potravu každý den. Že má náš pracovní den jen čtyři hodiny, máme mnohem 
více času věnovat se naší výživě a zdraví.

Máme čas vařit výživnou stravu, čas cvičit, a čas věnovat se naší tvořivosti.
Toto pomalejší tempo má mnohé výhody. Nejsme pod tlakem středu jako vy na 
povrchu. Vše co děláme je v harmonii a míru. Naše životy jsou klidné a v 
souladu se Stvořitelem.
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Vše co používáme pro výrobu potravy je opakovaně používáno. Nemáme smetiště
jako vy na povrchu, protože všechno co použijeme je stále znovu recyklováno. Toto 
je výhoda držení pokročilých technologií. Vše co používáme, používáme 
opakovaně. Protože nic není ztracené nebo nadprodukované. Vše je v harmonii s 
přírodou a všechno co děláme, podporuje přírodu.

Příroda v její kráse a hojnosti poskytuje velké množství potravy. Příroda 
ponechána sama sobě, produkuje hojnost. Tak žijeme blízko k přírodě a 
následujeme její rytmy a cykly v potravinovém řetězci.

Za prvé a především jsme všichni spolehliví a zodpovědní pracovníci.
Pečujeme o Zemi a celá naše produkce potravin je vykonávána s úctou a ohledem 
ke zdrojům Země. Nepoužíváme papír ani plasty ani nebalené potraviny 
žádným způsobem. Naše potrava je vyrobena a pak doručena do našich 
rozdělovacích středisek. Tímto způsobem může být všechno, co používáme 
okamžitě nahrazeno. Je to všechno zpracované přes hlavní potravinový počítač, 
který myslí na všechny naše stravovací požadavky. Samozřejmě je to všechno 
vedeno a řízeno našimi lidmi, kteří se střídají v různých oblastech užitkových 
domácích prací.

Veškerou naši potravu si pěstujeme a vyrábíme my. Je čistá a bez chemikálií a 
příměsí. Provádíme organické zahrádkářství a to je jediný způsob jak přežít a 
udržet si trvale naše plné vědomí. Používáme nádoby na uskladnění našich potravin 
a tyto nádoby jsou používány stále znovu a znovu. Nikdy nic nevyhazujeme ani 
nikdy nic nezakopáváme do naší půdy, protože Země je také živá a my si ji 
vážíme a chráníme.

Takže náš způsob výroby a rozdělování potravin je nesmírně odlišný od vašeho, 
protože máme technologii, která daleko předčí vaši. Vzkvétá našim způsobem 
života a zveme vás, abyste se k nám přidali při našem stole, když nás zde 
navštívíte. Protože my budeme sdílet naši hostinu života s vámi, a vy budete mít 
požitek z její jednoduchosti a chuti. Vítáme vás všechny v Telosu, kde se budeme 
bavit a ukážeme vám zázraky života ve vyšším stavu vědomí.

Vysekávate stromy na papír ?

Spoléháme se úplně na náš aminokyselinový počítačový systém při provádění všech 
našich činností. Nepoužíváme stromy na papír, ale pěstujeme namísto toho 
konopí. Nikdy neničíme stromy, neboť toto by se rovnalo porážkou jiné formy 
života. Všechny produkty, které potřebujeme vyrábíme z konopí. Máme hodně 
produktů, o kterých jste na povrchu nikdy neslyšeli a vyrábíme je pomocí našich 
prvotřídních technologií, které nezpůsobují znečištění.

Takže nikdo tady nestojí při montážních linkách po dlouhé hodiny a dny. Namísto 
toho jsme zkrátili naše pracovní dny na minimální počet hodin, abychom měli hojně 
času na zájmové činnosti a mohly odpočívat a hrát se a stýkat se s ostatními. 
Setkávání v lásce je pro nás velmi důležité a posiluje naše vzájemné vztahy. Naše 
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společenská struktura je to co drží naši společnost pohromadě. Protože bez 
láskyplných vztahů se společnost rozpadne.

Vězte, že se skládáte z mnoha vrstev Světla, z nichž nejhustší je fyzická vrstva 
nebo fyzické tělo. Vrstvy světla, které rezonují nad fyzickým, vibrují stále 
jemnějšími vibracemi Světelných částic. Tyto vrstvy společně tvoří vaše Světelné 
Tělo. Vibruje vyšší vibrací ve vašem éterickém těle, když vystoupíte z fyzického. 
Vaše éterické tělo se skládá ze Světelných částic vibrujících vyšší rychlostí než 
vaše fyzické tělo.

Je to proto, že toto tělo, které se skládá ze Světla vibrujícího ve vyšším rozsahu, 
kterému poskytujete péči a výživu prostřednictvím vašich stravovacích návyků a 
potravou kterou požíváte. Těžší potraviny sníží jeho rozsah, zatímco "lehčí" 
syrové potraviny zvýší jeho vibrační rozsah. Toto tělo pak vibruje podle 
Světelného kvocientu obsaženému v tom, co vaše tělo stráví. Tím co sníte, 
takříkajíc kontrolujete své elektronové víření. Vaše Světelné tělo přistupuje do 
vyšších dimenzí, zatímco vaše fyzické tělo váš drží uzemněných na Zemi.

V Telosu jíme rozmanitou stravu z ovoce, zrn a zeleniny. Naše jídla jsou chutné a 
lahodné podle vašich stravních norem. Podáváme jen organicky pěstované 
potraviny, protože toto je jediný způsob, jakým naše farmy vyrábějí potravu. Jsme 
technologicky pokročilí, pokud jde o výrobu potravin a víme, jak vypěstovat 
nejzdravější potraviny z nejlepších pěstitelských metod. Naše technologie umožňuje 
půdě dýchat a udržet si všechny její životně důležité vitamíny a minerály, které 
jsou tak potřebné pro dobré zdraví. Využíváme střídání plodin a hydroponické 
pěstování na pěstování všech našich potravin. Nevyvážíme potraviny, jak to děláte 
vy, a jíme jen místní vypěstované plodiny.

Vy na povrchu vyčerpáváte svou půdu a vnášíte nemoci do svých těl jako 
následek používání chemikálií ve vašem potravinovém řetězci. My na druhé 
straně používáme jen nejzdravější plodiny z nejzdravější půdy. Naše půda, voda a 
vzduch jsou v nejčistší formě a plodí jen potraviny nejvyšší možné kvality na 
planetě. Takže naše těla jsou obohaceny a omlazována po každém jídle a neunaví 
se po jídle, tak jako vy. Vkládáme živiny také přímo do našeho potravního řetězce 
prostřednictvím vody.

(16)

PODNEBÍ, POČASÍ A PŮSOBÍCÍ 
MYŠLENKY
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Naše podnebí je činitelem v našem vývoji

Vítáme vás v tento podzimní den v září, kdy se listy mění na oranžovou a padají ze 
stromů. V Telosu je věčně zeleně, protože naše podnebí se nikdy nemění !
Slavíme jaro po celý rok, protože naše listí zůstává stále zelené a naše květy vždy 
kvetou. Takový je vzorec počasí v Telosu. Naše teploty se mění v rozsahu od 20 do 
25 stupňů což činí každý den velmi příjemnými. Můžeme nosit lehké oblečení po 
celý rok a nikdy nám není příliš horko ani příliš zima. Vytvořili jsme pod povrchem 
ideální podnebí, chráněné před zářením vašeho Slunce a pustošení nevlídným 
povětrnostních podmínek.

Naše stále podnebí je dalším faktorem našeho zrychleného vývoje pod povrchem. 
Protože tato ustálenost nám dává mnohem širší rozsah pro rozvíjení našich nadání 
a můžeme dělat to, co chceme dělat, když máme chuť to dělat. Následkem toho 
můžeme využít naše inspirace a jednat okamžitě namísto čekání na ideální 
povětrnostní podmínky pro vykonávání nějaké činnosti. Je to rozhodně výhoda, 
která podporuje růst v "přítomném okamžiku". Tady v Telosu je stále "nyní",
protože jsme se naučili Vesmírný Zákon řízení a činnosti v okamžiku, namísto 
toho, abychom odkládali věci do budoucna, tak jak to děláte vy na povrchu. Protože 
život se má žít v přítomném okamžiku, kdy můžete využít všechny síly míjející 
se na vytvoření příležitosti pro pokrok na vaší cestě.

Podnebí hraje důležitou roli ve vývoji a pokroku civilizace a naše podnebí nám 
dovoluje postupovat přes činnosti života tak rychle, jak se rozhodneme, aniž by 
zdržovalo naši činnost. Tak si představujte své podnebí jako stálé a ideální, a sebe 
jako baštu síly posouvána něžným vánkem povzbuzení a inspirace pro vaši cestu ke 
Hvězdám.

Mezi vašimi životy a počasím je spojení

Teď budeme mluvit o podnebí na Zemi a proč je rovnováha v této době pošetilá.

Všechny planety mají svérázné povětrnostní podmínky. Některé jsou mírné a 
některé jsou drsné. Čím je podnebí mírnější tím je ta planeta přizpůsobivější pro 
všechny životní formy. Čím je podnebí drsnější, tím těžší je vyvíjet se fyzicky 
a duchovně.

Až dosud bylo podnebí vaší planety mírné a život byl lehký pro všechny. Nyní se 
desky Země posouvají, způsobují ničení, a počasí se prudce mění, způsobuje
povodně, zemětřesení a hurikány. Jediný způsob utišení těchto bouří je 
prostřednictvím vašeho soustředění na Boha Stvořitele všeho, a pevným 
postojem ve vašem poznání dlouhověkosti, nesmrtelnosti. Protože nezáleží 
na tom, co se děje kolem vás, vězte, že jste v bezpečí v rukou Božích. Vaše duše 
nezná rozklad ani smrt. Je to jen vaše mysl, která si představuje tyto věci.

Na povrchu zažíváte velké výkyvy teplot s dostatečným kolísáním, což způsobuje
potíže. Vaše povrchové počasí se mění v tak velkém rozsahu, že se dostalo mimo 
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kontrolu, podobně jako ztráta kontroly, kterou občas vykazují vaše životy. Protože 
je rozhodně vzájemná souvislost a ovlivňování mezi nedostatkem stálosti 
projevováním lásky ve vašich životech a vzorci počasí.

Když myslíte na myšlenku, ta putuje ven do éteru, kde získá energii a vrátí se 
vám. To je obdoba vzorců počasí na Zemi, kde vaše negativní energie jdou ven 
a sbírají negativní energii, přinášejí negativitu zpět k vám při svém 
návratu. Tak veškerá tato negativita víří okolní éter - prostor a způsobuje nestálý 
pohyb počasí, kde byly uvězněny negativní myšlenky a které hledají prostředky 
pro uvolnění. Sopky a zemětřesení jsou jedním z prostředků uvolnění této 
uvězněné negativity, která se ukládá na Zemi po tisíciletí.

My nezažíváme žádné výkyvy v klimatických podmínkách v podzemních městech 
pod Zemí, protože naše prostředí je uzavřené a chráněné od sil na vnější straně 
planety. Jsme v lůně takříkajíc, kde jsme utěšování a chování a vyživování. Toto je 
nejlepší způsob pro vývoj. To je důvod proč jsme sem nepustili lidí z povrchu, 
protože si chráníme naše jedinečné prostředí. Vy byste toto také mohli vytvořit na 
povrchu, jakmile zjistíte že lidstvo je JEDNO.

Počasí v Telosu je vždy klidné a pokojné. Je vždy dokonalé. Protože my tady v 
Telosu udržujeme své myšlenky v dokonalé jednotě s Matkou Zemi, a Ona 
nám na oplátku vrací svou dokonalost. Jsme požehnaní Zemí, protože my ji denně 
žehnáme a posíláme jí lásku z našich srdcí a našimi myšlenkami. Ona je Velká 
Matka a bude se vždy dokonale starat o Své děti, když se oni dokonale starají o Ni.

Protože život je kulatý žebřík, který když se po něm stoupá v harmonii a lásce,
přenese vše na svých stupních do vyšších stavů vývoje. Tak stoupejte s námi. 
Protože stupínků je mnoho, ale naše srdce jsou JEDNO.

Vaše nestálé počasí je odrazem vašich myšlenek

Pozdravuji vás, tady je Adama v tento jarní den podzimu, kdy listí odráží barvy 
duhy. My si také užíváme naše babí léto, které trvá celý rok. Milujeme naše 
"podnebí" a udržujeme ho čisté našimi myšlenkami.

U vás na povrchu vytvářejí vaše myšlenky disharmonie, a zmatek a strach se odráží 
zpět ve vašeho chování počasí.

Když pěstujete myšlenky plné zlosti a hněvu a nejednotnosti s láskou, 
potom vaše sopky vybuchují. Když vaše emoce kolísají tam a zpátky, tak se 
vaše hurikány a deště bouří. Když se zastavíte a dýcháte a cítíte, jak se 
přes vás převalí klid, tak se i počasí zastaví, aby vám přineslo klidné, 
sluneční dny.

Vše na co myslíte a cítíte, směřuje, nebo bychom mohli říci ruší, vzorce počasí. Zem 
je velké zrcadlo a odráží myšlenky a pocity všeho života na svém těle. Když 
vstoupíte do svého středu a ponoříte se do Její pocitů, můžete uklidnit 
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bouřky a zastavit neúprosné bičování deště, nebo zneškodnit tornáda a hurikány. 
Máte tuto moc spojení se Zemí a jste tady, abyste jí pomohli udržet 
rovnováhu a získat znovu svůj klid jako velká bytost Světla.

Zem byla v karanténě a vymazána z dohledu těmi, kteří se snažili ovládat lidi. Když 
jiné hvězdné systémy prohledávali místo, kde se nacházela Země, zaznamenali na 
svých obrazovkách jen prázdné místo, jako kdyby Země neexistovala. Tato 
karanténa byla odstraněna a Země nyní odráží svou velkolepou majestátnost do 
vesmíru, kde ji každý může vidět. Zem je velké těleso Světla a s každým 
probuzenou pozitivní bytostí a její láskou, Světlo záři, a Světlo Země jasnější a 
silnější.

Adama pozorně sleduje povrch a všechny nesrovnalosti hlásí Konfederaci. My se 
snažíme udržet nepokoje Země co nejméně ničivé.

Vězte, že počasí v Telosu je pořád stejné, protože naše životy jsou vždy v 
rovnováze a stabilní. Povětrnostní podmínky na povrchu zrcadlí váš stav mysli a 
odrážejí jeho nerovnoměrnosti a poklesy vědomí. Na to, abyste ustálily vaše 
povětrnostní podmínky musíte uklidnit svou mysl a cítit jako vámi proniká láska
Boha. Je to tato láska, co vás vyvažuje a živí a udržuje vás na stejné úrovni -
stejně jako počasí.

Když jste pořád ve stavu lásky a cítíte se v rovnováze a živeni, pak počasí 
bude zrcadlit tento stav a oplátku bude klidné a uklidňující. Vy určujete 
všechny podmínky, které vás obklopují, protože stanovíte parametry všech věcí s 
nimiž vzájemně působíte.

Říkáme vám to proto, že jste si všimli silných větrů a nekonečných deštů
způsobující povodně a ničení. Tyto podmínky lze zvrátit tak že se uklidníte a 
budete svým životem procházet klidně den po dni. Není nutné spěchat nebo hrnout 
do čehokoliv, protože všechno zůstává tam, kde to je a nikdo nikdy nikam nejde, 
protože není kam jít. Je jen dimenze, v níž jste v dané chvíli.

Všimněte si, jak čas zdánlivě plyne když jste klidní a smíření se sebou ? Nuž čas 
opravdu plyne a čím více jste v tomto rámci mysli, tím více budete zažívat plynutí 
času, jak váš houpe tam a zpátky něžně každým vaším dnem.

Takový je náš život v Telosu. Pouze plynné přes dny, vychutnáváme si každou 
jednu minutu na naší denní pouti životem. Každý okamžik je pro nás mocný a my 
žijeme úplně v přítomném okamžiku, zřídka myslíc za hranice tohoto časového 
rámce.

Vy se také naučíte odpoutat a běžet v "přítomném okamžiku" života jak putujete 
stále výše ve vědomí. Já jsem Adama, váš bratr mimo čas.

Vaše myšlenky mohou přenášet hory
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Já jsem Adama, jsem tady s vámi v tento slunečný den podzimu. Vězte, že vnější 
svět je krásný v této roční době kdy listí mění barvy a padá na zem.

My, tady ve Vnitřní Zemi, známe jen stejnost, stálost a klid. Listy zůstávají zelené, 
květy neustále kvetou a slunce vždy svítí. V našem vzorci počasí je velká 
předvídatelnost a můžeme se vždy spolehnout na dokonalé počasí !

Vy na povrchu jste napadáni obrovskými větry a tornády, povodněmi a 
zemětřeseními. Živly jen zrcadlí vaše myšlenkové vzorce, které jsou svou 
povahou nestálé a nevypočitatelné. Když se vaše myšlenky naladí na 
Stvořitele, vaše vzorce počasí se ustálí a jejich prudkost klesne. Slyšeli jste 
přísloví "vaše myšlenky mohou přenášet hory", nuže opravdu mohou a způsobují,
že se hory hýbou, sopky vybuchují a jsou zodpovědné za sesuvy bahna a přílivové 
vlny a všechny poruchy vašeho počasí.

Naopak v Telosu je vždy velmi klidně a jasně. Naše myšlenky jsou vždy čiré a 
naše srdce jsou vždy spojeny se Stvořitelem. Během našich dnů zažíváme jen 
mír a pohodu. Vy také můžete zažívat klid ve svých životech, když se budete vždy 
soustřeďovat na střed vašeho srdce a najdete přítomnost Boha ve vaší vlastní 
"JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI". Nabádáme vás, abyste zůstali uprostřed svých 
srdcí, když procházíte svým dnem a to vám přinese klid, po kterém toužíte. 
Čekáme na čas našeho spojení nad povrchem.

Do té doby, jsme s vámi, S láskou Adama.
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(IV)

Část Čtvrtá

CESTOVÁNÍ 
A DOPRAVA

(17)

ELEKTROMAGNETICKÉ VOZIDLA 
A PODZEMNÍ TUNELY

Řekneš nám o tunelech a vašem systému dopravy ?

Zdravíme vás z Telosu z Vnitřní Země. Jsme zde, jak vaše planeta letí vesmírem, 
nese nás všechny na naší cestě přes věčnost. Čekáme a pozorujeme, čekáme na 
okamžik vstupu, kdy Země vejde do fotonového pásu (toto již v současné době 
probíhá rok 2011 - poznámka zpracovatele). Doufáme, že budeme na povrchu 
předtím, než ten okamžik dorazí, a naše plány jsou stanoveny na ten okamžik 
vystoupení, když všichni vystoupíme na povrch. Nejsme tak daleko a podniknout 
výlet z našich domů do vašich, nám bude trvat jen minuty !

Existují tunely vinoucí se přes planetu, spojující každé velké město nebo stát. Proto 
můžeme dosáhnout většiny z našich cílů v průběhu hodin, pokud ne minut. Vy na 
povrchu budete překvapeni z této podzemní sítě tunelů, které jsou používány po 
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věky, aby spojovaly nás zdola. My dole jsme více propojení než vy nahoře. Můžeme 
cestovat kamkoliv na jakoukoliv vzdálenost, svobodně, ve velmi krátkém časovém 
úseku. Vy si však musíte letenku, nebo vlak objednávat, platit velké sumy peněz, a 
trávit dny na letištích a vlakových stanicích, nebo v autech - spolu se znečištěním 
vzduchu, které vytvářejí vaše vozdidla.

My však používáme elektromagnetickou energii a krystalovou energii na 
pohon napříč cestami uvnitř našeho glóbu. Naše energie je veškerá zdarma a 
"čistá", nezpůsobuje žádné znečištění ovzduší, plýtvání materiály nebo odpad.

Náš systém dopravy je stejný jaký jsme používali, když jsme byli nad povrchem. 
Donesli jsme si s sebou plány a technologii, abychom je zavedli pod povrchem. Toto 
nám dává velkou volnost v cestování a umožňuje nám to svobodu být na 
jakémkoliv místě, které si zvolíme v jakémkoliv čase. Jaký nádherný způsob na 
zažívání svobody ! Také cestujeme kamkoli se rozhodneme prostřednictvím našich 
myšlenek. Dokážeme se astrální promítnout na jakékoliv místo prostoru nebo času. 
Tak zažíváme svobodu na mnoha úrovních, nejen fyzické. Svoboda je téma 
dvacátéhoprvního století a zažívání svobody je to, co vás přicházíme učit.

Tak zachovejte své mysli a srdce otevřené k naší existenci, protože velmi brzy 
nás najdete kývat na vašem prahu. Těšíme se na to, jak se k vám přidáme ve 
vašich domovech na povrchu, kde můžeme pracovat společně jako jeden, abychom 
přinesli svobodu všem, kteří se rozhodnou ji zažívat. Protože svoboda existuje 
jen prostřednictvím volby, a když si dost lidí vědomě zvolí tento způsob 
života, pak budeme moci vyjít zdola a naučit vás, jak jednoduché je ji 
dosáhnout. Protože se svobodou přichází pravá radost ze života. Bez svobody 
nemůže být vývoj, a bez vývoje nemůže být pokračování života. Druh se buď vyvíjí 
nebo rozplyne. Nemůže to zahrnovat žádnou stagnaci. Tak tady je vaše příležitost 
vyvíjet se ve stále rychlejších spirálách.

Jen zaměřte své myšlenky na svobodu a zažívejte, jak rychle se váš život mění, 
protože je to všechno ve vašich myšlenkách. Je to vaše myšlenka co 
způsobuje hmotné změny. Protože myšlenky jsou světlo, a světlo je energie,
a energie se stává hmotou, když se hustota zvyšuje.

Svoboda je zřejmá věc, kterou je možné cítit a vidět a zažívat. A brzy, s naší 
pomocí zdola, všichni na povrchu budou zažívat nádheru, kterou svoboda přináší. 
My tady v Telosu to zažíváme denně a jsme vždy radostní, jásajícím a vzrušení 
životem. Protože když jednou zažijete neomezenou svobodu, a myslím tím
neomezenou ve všech oblastech, pak nemůžete jinak jen cítit rozpínavost stvoření. 
A pociťování této prostornosti vás nese do její rozlehlosti a zažíváte radost ze 
stvoření - zažíváte Božský pocit tvoření blaženého bytí přímo zde na Zemi. Tak toto 
je to co vám zamýšlíme přinést, jednou když vyjdeme a spojíme se s vámi ve 
vašich domovech. Tak prosím čekejte na nás, a nikdy nezoufejte. Jen nám 
otevřete svá srdce a budete nás slyšet. Jen vstupte do své meditace a 
zavolejte mé jméno a já tam budu s vámi, a budu vás poslouchat. Mluvte svým 
srdcem a já budu slyšet. Poslouchejte svým srdcem a já budu odpovídat. Já 
jsem Adama, váš bratr z nitra Země.
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Na cestování přes tunely Země používáme 
elektromagnetické vozidla

Vězte, že ve vašich oceánech jsou stovky milionů životních forem. Tyto životní 
formy tvoří úplný a vyvážený ekosystém, stejně jako ten v duté Zemi. Ačkoliv 
ekosystém na povrchu chátrá kvůli nedbalosti a chamtivosti lidstva, ekosystém v 
duté Zemi je dokonale funkční a neporušený.

Upozorňujeme vás na to, abyste nepanikařili navzdory změnám Země. Protože když 
se zrychlí, budeme tady s vámi, přineseme všechno co je nutné na vaše přežití. 
Budeme mít úplné spojení s civilizacemi duté Země, včetně jejich oceánů, které 
jsou čisté a čiré a neznečištěné. Zavedeme potrubí, které přivedou tuto čistou 
vodu přímo ze samotné duté Země, abyste ochutnali nejosvěžující a nejčistší vodu 
a budete jásat ! Tyto potrubí jsou již na místě, čekají na poslední pokyny montáže 
na rozmístění přes horní vrstvy zemské kůry, přímo nad zemi.

Budeme také dostávat čerstvé potraviny z podzemních měst v duté Zemi. 
Zavedli jsme přepravu pro přenos těchto zásob přes tunely Země na našich 
elektromagnetických vozidlech, které používáme na cestování přes chodby Země. 
Vše je na místě a čekáme jen na poslední sdělení abychom začali.

Na Zemi jsou nyní mnozí, kteří se probouzejí k Duchu v sobě, díky rostoucím 
množstvím Světla, které přicházejí na planetu. Život na všech úrovních se 
probouzí v odezvě na zvýšené vědomí jako následek Světla a vyjádření Lásky 
pracovníků Světla, kterou všichni vysíláte v éterických proudech 
obklopujících planetu.

My v podzemních městech čekáme a kdy přijde čas na vynoření se a dychtivě 
očekáváme na náš přímý kontakt s vámi na povrchu. Byli jsme oddělení po příliš 
dlouhou dobu a naše opětovné spojení už je pořádně po termínu. Tak vězte, že i 
když nás nemůžete vidět, my jsme tady a můžeme vás "vidět" přes náš počítačový 
systém. Máme na našich počítačových obrazovkách sledován celý povrch a můžeme 
zaostřit, abychom vás viděli kdekoli se nacházíte. Jste také sledováni na 
počítačových obrazovkách Konfederace Planet, která pozoruje všechny
pracovníky Světla tak, abyste jim byli vždy na "dohled", kdyby bylo nutné aby 
zasáhly.

Tak buďte ujištěni, že jste v bezpečných rukou, ZDOLA i SHORA když putujete 
stále blíž do fotonového Pásu dimenzionální změny.

Jak se dostanete do podzemního města pod horou 
Shasta ?

Přes tunely samozřejmě, které jsou přísně střežené a maskovány. Jen naši 
vlastní lidé znají cestu.



63

Brzy i vy dostanete pokyny jak nás najít a setkáte se s jedním z nás, který vás 
povede přes podzemní tunely do našeho města. Není to daleko, jen asi tak míli pod 
povrchem, a jakmile budete bezpečně v tunelech, jsou tam povozy, které vás 
odvezou zbytek cesty.

Čekáme na tento den, modlíme se za tento den, který zde brzy bude.

(18)

POLÁRNÍ OTVORY

Jsou na severním a jižním pólu planety Země polární 
otvory ? A pokud, existuje cesta, kterou je nejlépe 
podniknout přes Arktické oblasti jako přes Hudsonův 
záliv a odtud na sever ?

Opravdu jsou polární otvory na severním a jižním pólu, vedoucí do středu 
Zeměkoule. Tyto polární oblasti jsou maskovány pokrytím mračny, jak víte, aby 
zabránily armádě lokalizovat tyto vchody, které vedou do našich domovů ve 
Vnitřní Zemi.

Také jsme kolem polárních otvorů Země nainstalovali magnetické silové pole,
abychom ještě víc maskovali vstupy. Takovým způsobem jsme chráněni před 
vzdušnými a pozemními pozorováními. Je opravdu hodně cest, které vás zavedou 
do arktických oblastí a přes polární otvory.

Avšak Adama nemá povolení v této době prozrazovat jejich polohu povrchovému 
lidu.

 (19)

NÁVŠTEVA POVRCHU

Volně přicházíme a odcházíme na vrchol hory
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Dostal jsem pokyn, abych vás připravil na náš výstup, který může začít kdykoliv.
Mt. Shasta je náš domov a my ji milujeme. Naše hora nám poskytuje veškerou 
ochranu, kterou potřebujeme a její mnohé silnice a tunely jsou naše území a my na 
ně dohlížíme. Můžeme volně přicházet a odcházet na vrcholu hory, protože známe 
terén a obrys jejího těla. Je zde mnoho otvorů, které znají jen naši lidé. 
Připravujeme horu a vstupy tunelů na příliv povrchových obyvatel, kteří nás budou 
chtít navštívit, když přijde čas.

Ano, budeme potřebovat průvodce a všichni pracovníci Světla budou pozváni, aby 
přišli. Masové vědomí se mění tak rychle, že jsme ohromeni vašim pokrokem na 
povrchu. Jsme opravdu bratři a sestry a my s vámi skutečně splyne do JEDNOHO.

Otvíráte vstupy tunelů do Telosu ?

Adama může svobodně opustit Telos a vskutku to dělá často. Je správné 
předpokládat, že Adama pracuje mimo hory Mt. Shasta. Adama uvolňuje mnohé 
vstupy do tunelů hory, aby byly připravené na naše hromadné vynoření, když přijde 
čas abychom se s vámi spojili na povrchu. V současnosti je v provozu jen několik 
tunelů vedoucích z Telosu kvůli dlouhé době kdy se nepoužívali. Jejich maskování 
oklamali dokonce i nás, proto takříkajíc uvažujeme o všech vstupech, které můžou
být nutné aktivovat. Nakonec, když nastane čas, nás budou statisíce opouštět Telos 
na povrch. Avšak ne všichni odejdou na Mt. Shasta. Mnozí odejdou na jiná místa, 
abychom se rozšířili rovnoměrně. Budeme kontaktovat naše bratry a sestry na 
povrchu dostatečně dlouho předtím, abychom dohodli ubytování pro naše lidi. 

Všichni, kteří si přejete nás vzít do vašich domovů, prosím dejte Adamovi 
vědět prostřednictvím vašich myšlenek.

Vše co potřebujeme, si přineseme sebou, spolu se vším co potřebujete, abyste 
přežili Kataklyzma Země. Právě teď pokračujeme v přirozeném žití, dokud 
dostaneme zprávu, abychom jednali jinak. Naše domovy a struktury v podzemí jsou 
všechny konstrukčně pevné, aby vydržely dokonce i převrácení pólů. Všechno bude 
uchováno, nezáleží na tom, jaké změny Země nastanou. Protože i my jsme správci 
Země, kterým Bůh svěřil Jeho učení a Jeho technologie.

Kde se budete zdržovat, když přijdete na povrch ?

Zem je stále příliš hustá na to, abychom cestovali na povrch. (nízké vibrace, které 
vytváří velká většina negativně myslících a jednajících lidí, vše probíhá však 
změnou a zaleží na samotných lidech co si zvolí - poznámka zpracovatele.) Čekáme 
na dobu s menší hustotou a větším Světlem dokud se pokusíme hromadně putovat 
na povrch, protože když vystoupíme, zůstaneme. Donesete s sebou všechny naše 
technologie a utáboříme se takříkajíc ve vašich domovech na povrchu. Všichni 
zůstaneme s pracovníky Světla, kteří již mají přístřešky na povrchu. Takže pokud 
byste chtěli, aby někteří z nás zůstaly ve vašich domovech, jen nám dejte vědět. 
Jen nás zavolejte ve svých meditacích a požádejte nás, abychom bydleli 
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s vámi, když přijde čas vystoupit na povrchu, a my vás zkontaktujeme, když 
dorazíme.

Máme spoustu věcí, které vezmeme na povrch a už jsme připravili vše potřebné k 
našemu pobytu na vrchu Zemské kůry. Přijedeme připraveni se vším co my a vy 
budeme potřebovat pro náš vstup do světla fotonového Pásu. Budete ohromeni 
technologiemi, které donesete, protože váš život se tak zjednoduší a bude zřejmé,
že se budete divit, jak to že jste tyto věci nevymysleli sami. Nuže, vymysleli jste, 
jen to bylo pro věky v minulosti, a vaše vzpomínky na ně se neobnovují.

My všichni jsme částí velkého Božího Plánu pro tento vesmír a nyní spojujeme naše
myšlenky na jednu myšlenku pro celou lidskou rasu. Brzy budeme všichni na stejné 
vlnové délce vědomí, a vysílat naši lásku a Světlo ke všem v kosmu, a dáme kosmu 
vědět že jsme připraveni se s nimi spojit v jedné velké KONFEDERACI Planet,
bdělí a čilí na zázraky vesmíru a připraveni zaujmout naše místo mezi Hvězdami. 

S láskou Adama, přeji vám rychlou cestu ve vědomí.
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(V)

Část Páta

TELOS A NITRO 
ZEMĚ

(20)

VZHLED VNITŘNÍ ZEMĚ

Jsou všechny planety Duté ?

Odpovídá Aštar z Galaktického vedení

Věřte, že život je na všech planetách ve vaší Sluneční soustavě. Jsou to vaši bratři 
a sestry žijící ve vyšší dimenzi jako vy, které elektrony vibrují vyšší rychlostí. 
Vaše elektrony brzy naberou rychlost a budou se točit rychlostí, která vás posune 
do páté dimenze Světla, kde vás my všichni očekáváme.

Pro vaši informaci, všichni žijete na DUTÉ ZEMI. Vaši bratři a sestry, kteří obývají 
jiné planety ve vaší Sluneční soustavě také žijí na planetách, jejichž jádra jsou 
Duté. Všechny planety ve vaší sluneční soustavě jsou duté se životem V i 
NA nich.

Vaše slunce, Helios, mám duté jádro, všechny slunce ho mají. Světlo vyzařující 
z vašeho slunce je studené, ne horké jak jste byli naučeni věřit. Dosahuje 
vysokou teplotu, jen když přichází do kontaktu s vaší atmosférou. Všechny 
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nebeská tělesa jsou duté, protože toto je způsob jakým jsou utvořené. Je 
čas, aby tyto pravdy byly přineseny na zem !

My v Galaktickém velitelství cestujeme na všechny planety vaší Sluneční 
Soustavy, a máme možnost je vidět z první ruky. Brzy budete mít způsobilost 
cestovat na jiné planety a přesvědčit se také o jejich pravdivém složení. Jen vězte, 
že vše čemu jste byli vedeni věřit bude otevřené diskusi, když vaše vědomí 
stoupne.

Jak vypadají oceány a hory uvnitř Zeměkoule ?

Vnitřek Země je zrcadlový obraz povrchové ztvárnění. Uvnitř Země je vše 
v opačném pořadí. Pohoří jsou v přímém poměru k rozměrům prohlubní a 
výčnělků nad terénem. Oceány jsou větší než život a proudí klidně a svižně kolem 
vnitra glóbu. Vzduch je svěží a čistý a písek je bílý. Vnitřní Slunce je méně jasné 
než slunce venku a odráží Světlo z Nebes.

Města jsou všechny vnořené do bujných zalesněných zemí, překypují květy a 
obrovskými stromy. Kolem všech člověkem vytvořených budov je zelený porost. 
Vše je v neustálém květu a rozkvětu. Je to země nádhery a krásy. Vše je v 
dokonalém rozměru k velikosti obvodu vnitřního prostoru. Vše je větší jako život -
ještě i velké bytosti, které obývají vnitřní prostor, jsou větší než smrtelníci na vnější 
straně. Vše je krása, a vše je v nebeském stavu blaženosti.

Jen si představte základ vnitřního prostoru, jak odráží venkovní základ, s vyššími 
pohořími a rychlejšími oceánskými proudy a vegetační pokryv země nesrovnatelně 
bujnější. Nemusíte si představovat změnu v profilu země. Je stále ve své 
neposkvrněné kráse a replikuje zemi jaká byla kdysi na povrchu. Přesnou polohu 
pohoří a oceánů není nyní potřeba vědět. Co je třeba vědět je to, že Vnitřní Svět
existuje, a existuje společně s povrchem, v klidných a protikladných podmínkách.

Tunely a vesmírný přístavy v duté Zemi

Vězte, že vaše povrchové obyvatelstvo očekávají kataklyzmické povětrnostní 
podmínky. Z vašich těl a ze Země je uvolňovaných mnoho negativních 
myšlenkových forem a tyto způsobují drsné nerovnováhy atmosféry, jejichž 
následkem jsou tornáda, zemětřesení a jiné proměnlivé podmínky.

Nahoře na severu, kde je chladnější a dny jsou kratší začnou lidé vidět změnu v 
jejich počasí a vzorcích ročních období. Dny se budou prodlužovat a roční období 
začnou navzájem splývat stejně jako tomu je v duté Zemi. V duté Zemi je trvalá 
teplota kolem 20 stupňů. Tato "stálá" teplota umožňuje lidem žít v poměrném klidu 
a pohodlí, protože jejich činnost nebrání žádné překážky. Dutá Země je Ráj, s
vysokými, grandiózním horami a velkými čistými, čirými jezery a oceány, které 
překypují životem. Stravování v duté Zemi je přísně vegetariánské, a lidé jsou
zdraví, robustní a silní.
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Izolovali se od povrchového obyvatelstva, ačkoli přicházejí a odcházejí ze Země 
svobodně s využitím vesmírných lodí, které jsou tam ve Vesmírném přístavu uvnitř 
Země. Takže ačkoli jsou uvnitř Země, mají svobodu a zdraví, a hojnost a mír -
všechny nutné složky života, po kterých vy na povrchu voláte.

Mezi podzemními městy a dutou Zemí se volně cestuje přes tunely s využitím
elektromagnetických vlaků, které nás mohou vzít z jedné části Země na jinou v 
zlomku času z toho, jak to trvá vám na povrchu. Naše doprava je rychlá a účinná a 
nespaluje žádné paliva. Proto pod povrchem není žádné znečištění. Toužíme po dni,
kdy vy na povrchu budete moci svobodně do duté Země, kde budete vítáni velkou 
radostí a láskou. Je to tento návrat do Rajské Země, po čem všichni voláte. My také
očekáváme tento den, kdy se my všichni v podzemních městech spojíme s vámi v 
oslavě a sloučíme všechny naše civilizace do Jedné.

 (21)

BYTOSTI VNITŘNÍ ZEMĚ

Adama mluví o bytostech Vnitřní Země, které žijí v duté 
Zemi

Vězte, že na Mt. Shasta je v tuto roční dobu (prosinec) velmi chladno. Uvnitř Mt. 
Shasta je vždy mírně a ideální. Sestavili jsme naše prostředí tak, aby dokonale 
vyhovovalo našim tělům. Pěstujeme veškerou naši vlastní potravu a dovážíme jen 
ty výrobky, kterým chceme doplnit naši denní stravu. Zdrojem našich dalších 
potravin je říše VNITŘNÍ ZEMĚ, kde je po celý rok léto. Mají tam lahodnou úrodu 
ovoce a zeleniny, která překonává vaše představy a dělí se s námi o všechno.

Máme snadný přístup do světa Vnitřní Země přes náš tunelový systém, který 
prochází přímo přes plášť Země a do vjezdů do Vnitřní Země, kde nás při příjezdu 
vítají naši bratři a sestry. Stále odjíždíme a přicházíme, protože s nimi udržujeme 
trvalý obchodní vztah. Užíváme si jejich pláže a oceány a lezeme na jejich hory. Je 
to úchvatně krásná říše Světla a čistoty a je vskutku povzbuzující tam být.

Vězte, že duchovní stav bytostí Vnitřní Země je velmi rozvinutý oproti 
povrchovým obyvatelům. Tyto bytosti přišli z jiné sluneční soustavy, aby osídlili 
Vnitřní Zemi. Nikdy nežili na povrchu. Jejich domovem na této planetě byly vždy 
vnitřní zákoutí Země. Avšak jsou ve spojení s bytostmi na povrchu, stejně jako jste 
vy ve spojení s Adamem.
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Vy na povrchu jste přímí potomci potulných skupin mimozemšťanů, kteří 
vás stvořili, abyste těžili zdroje Země. Tito mimozemšťané Stvořitelé 
nesídlí v této době na Zemi. Avšak vy všichni máte stejný Duchovní potenciál 
než bytosti Vnitřní Země. Váš život na povrchu v žádném případě nezrcadlí život ve 
Vnitřní Zemi. Jediné věci na povrchu, které zrcadlí život vnitřně, jsou pohoří a 
oceány a planiny.

Tyto bytosti Vnitřní Země plně sledují vaše povrchové podmínky. Vědí všechno co 
se děje na Zemi, stejně jako my víme vše prostřednictvím naší počítačové sítě.
Velké bytosti Vnitřní Země vědí o vašich touhách žít ve Vnitřní Zemi, kde je vše v 
klidném, harmonickém stavu. Považují povrchové lidi za své bratry a sestry, kteří
se zatím ještě nevyvinuly dostatečně na to, aby přebývali s nimi v "zemi hojnosti". 

Avšak když dosáhnete vyšší Duchovní stav, pak i vy budete moci žít uvnitř Země.
Bytosti Vnitřní Země pozorují většinou váš povrch s malým zájmem. Jsou 
zaměstnáni svým vlastním vývojem a nechtějí se zapojovat do vašeho kvůli svým 
minulým zkušenostem s pomocí nerozvinutý lidem. Cítí, že Světlo musí růst 
zevnitř každého povrchového člověka, a že dokud neproběhne dostatečné 
množství vývoje, jejich působení na vás má malý účinek, zatímco je současně 
odvádí od jejich cíle. 

Cítí, že nemohou nic dělat, dokud vaše kolektivní vědomí nebude ve vyšším 
stavu vývoje. Všechny věci mají svůj čas a cyklus. Tyto velké Duše jsou ze Světla, 
a jsou to strážci našeho Vnitřního domova na Zemi. Udržují vše v původní kráse a 
harmonii na dobu, kdy mnohým z vás bude umožněno "fyzicky" vstoupit na jejich 
území. Tyto duše jsou většinou v Vzestoupeném stavu a pokračují zde ve svém
vývoji kvůli dokonalosti podmínek. Nemusíte si dělat starosti s myšlenkou 
opuštěnosti, protože vy „pracovníci Světla“ jste se všichni rozhodli inkarnovat v této 
době na povrchu, abyste pomohli přivést lidstvo do stavu, ve kterém také 
může žít uvnitř ve vnitřních zákoutích Země.

Adama vás může spojit do Vnitřní Země, nebo se můžete spojit sami. Rozhodněte 
se. Ať se rozhodnete jakkoliv, Adama je s vámi spojen. Jen zavolejte Adama, a Já 
jsem tady pro vás v přímém spojení.
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(VI)

Část Šestá

SDĚLENÍ Z DUTÉ ZEMĚ

(22)

HOVOŘÍ BYTOSTI VNITŘNÍ
ZEMĚ

Milá Laila (jméno kontaktérky), teď přímo komunikujeme s tebou, skupinové 
vědomí bytostí Vnitřní Země.

Jsi našim přímým potomkem, a rozhodla jsi se inkarnovat na povrchu, aby si naše 
dva světy přivedla dohromady. My jsme bytosti Vnitřní Země a spolupracujeme 
přímo s tebou a mnoha dalšími na povrchu. Předáváme ti naše poznání existence 
na podvědomé úrovni, kde k němu budeš mít přímý přístup jak se zvyšuje 
tvůj vibrační rozsah. Je to tak pro tvou ochranu. Budeme s tebou vyprávět 
kdykoliv nás zavoláš. Převzali jsme tento rozhovor od Adama, protože 
nepotřebuješ prostředníka. 

Jsi plně rozvinutá pro telepatickou komunikaci a můžeš se napojit na naše vědomí,
kdy si přeješ. Nezáleží na zeměpisné vzdálenosti, ale jsou to naše srdce naladěné 
na Boha, které rozpouští všechny rozdíly, když sloučíme naše bytosti v Jednu. A 
toto je způsob, kterým žijeme naše životy, v naprosté harmonii se Stvořitelem 
a Stvořením.



71

Rozdíly, které jsou takové zdůrazňovány na povrchu zde neexistují, protože my 
vidíme navzájem jen své Světlo a komunikujeme svobodně z našich srdcí. Naše 
životní styly jsou ve srovnání s povrchem velmi elegantní. Žijeme v sídlech, které 
byste nazvali paláce. Jsou to palácové obytné čtvrti, které jsou kulaté a 
prostorné, bez vnitřních stěn pro oddělování. Tímto způsobem kosmická 
energie volně proudí vůkol, nepřerušovaná překážkami, čehož důsledkem 
je vysoce nabitá atmosféra bez prachu. Vždy jsme obklopeni touto životní 
silou kdekoli jsme v našich domovech. Energie vždy koluje a spojuje, hlavně 
lásku z našich srdcí. Jsme ovinutí v intenzitě lásky a dáváme naši lásku svobodně 
ostatním a vždy jich chodí kolem víc než dost.

Naši bratři a sestry z podzemních míst mají volný přístup do naší říše uprostřed 
Země. Na vstup a výstup nejsou potřebné pasy ani doporučení. Protože toto 
je Boží svět a my jsme Boží bytosti. Naše životy jsou tiché a klidné a tento klid nám 
dává příležitost rychle se vyvíjet a zahloubat se do jakýchkoliv zdrojů studia, které 
se chceme učit. Toto je účel života, neustále se vyvíjet v prostředí, kde mají 
všichni přístup k nesčetným divům vesmíru.

Vězte, že udržujeme naši Vnitřní Zemi v bezpečí a jsme ostražití a pečliví jedinci.
Bohužel nad hrůzami, které se dějí na povrchu, lamentuje nad stavem záležitostí a 
strašlivých vražedných činech. Kdybychom měli přímo zasáhnout, co bychom 
mohli udělat, a kdo by nás poslouchal ? Mohli bychom vám přijít na pomoc, ale 
přijali by nás jen pracovníci Světla a zbytek lidstva by se obrátil proti nám. Proto 
zůstáváme uvnitř země, stejně jako Telosani zůstávají v této době pod zemí. 
Doufáme, že vám přijdeme na pomoc v době spojování našich civilizací v různých 
vrstvách Země. Jen Bůh zná toto načasování a Duchovní Hierarchie nás všech
spolehlivě vede.

Zůstáváme vašimi bratry a sestrami, i když jste s námi měli málo kontaktů, 
mnohem méně, jak jste měli s podzemními městy. Oni jsou takříkajíc předsunutou 
hlídkou, za kterou následujeme my. Tak držte stráž nad svou Zemí, a udržujte 
neustále Světlo a rovnováhu. Pak vás nic nevychýlí z vašeho poslání znovu 
sjednotit všechny lidi Země. My jsme skupinové vědomí bytostí Vnitřní Země a 
milujeme vás a obdivujeme vaši houževnatost nést podmínky nahoře. Požehnání, 
naši bratři a sestry.
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 (23)

HOVOŘÍ MIKOS Z KNIŽNICE 
PORTHOLOGOS POD EGEJSKÝM 

MOŘEM

Naše knihovna uchovává záznamy Vesmíru

Pozdravuji vás ze středu Země. Jmenuji se Mikos a jsem obyvatelem města 
Cathar. Hovořím k vám z knihovny Porthologos, která se nachází v duté Zemi pod 
Egejským mořem. Jsem velmi starý. Žiji eóny času v témže těle. Dokázal jsem 
shrnout záznamy Země v knihovně Porthologos, kde jsou uchovány celé dějiny 
Země. Naše knihovna je obrovská a rozsáhlá, a uchovává záznamy Vesmíru - nejen 
Země. Můžeme studovat všechny planety a sluneční soustavy a učit se vše o životě 
všude. Taková je kapacita naší knihovny. Ne jen že o tom můžeme číst, ale 
můžeme to všechno zažívat přímo z našich krystalů, které uchovávají vzpomínky na 
všechny události. Takže můžeme zpřístupnit tyto události, učit se z nich a řešit naše
problémy snadno a s nejlepšími možnými následky pro všechny zúčastněné.

Já jsem Strážce záznamů Země a všech záznamů ve vaší Sluneční soustavě 
a Vesmíru. Jsem tady v dutině Země, především abych hlídal dějiny všeho života 
všude. Toto je náš hlavní účel a účel knihovny Porthologos. Naše knihovna je 
jediná svého druhu v našem rozsáhlém systému planet. Naše knihovna je tak 
obrovská, že pokrývá míle terénu a má obrovské skladové sejfy, které obsahují 
záznamy, všechny uchované na krystalových destičkách, které jsou prohlížené 
přes naše krystalové promítačky. Naše skladové objekty jsou obrovské, 
organizovány a kategorizované, abyste mohli snadno najít informaci, kterou hledáte 
a získat ji na prohlížení. Máme obrovské pásy, které dodají vaši objednávku v 
průběhu minut a poté ji znovu vrátí na její místo ve skladu. Tímto způsobem je
každá položka v knihovně vždy tam kde má být a lze ji snadno najít a dokonale 
uchovávat.

Takové je naše technologické vybavení. Protože jsme zavedli technologii vesmíru, 
v němž přebýváme, a máme nejpokročilejší metody uchovávání a skladování a 
získávání, na níž by žasli vaše knihovní systémy nad cokoliv, o čem můžete snít.
Protože my nemáme na našich policích mrtvé knihy - máme živé záznamy života, 
ve všech jeho nesmírných a rozličných podobách existence, které odehrají jeho 
příběh jako na živém jevišti v divadle, a my sedíme a sledujeme ho, jak 
kdybychom byli v hledišti, a tak máme tento zážitek celých dějin z první ruky přímo 
tady a přímo teď. Je to opravdu úžasné pozorovat a nejrozvinutější způsob učení se
o životě ve všech jeho různých podobách.

Jsou zde tyto mini-divadla po celé knihovně, kde můžeme pohodlně sedět a 
sledovat libovolnou činnost nebo událost, jakou si vybereme, která se udála na 
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Zemi a v našem Vesmíru napříč celým časem. Toto je vskutku to o čem je divadlo, 
s živými herci, kteří zpodobňující sami sebe takové, jací byli v té konkrétní události 
v čase. Toto je nejlepší způsob jak se učit o životě v naší Galaxii, a dělá dějiny 
živými a vyskočí před vás a upoutají vaši pozornost a vy se stanete jejich součástí a 
cítíte jejich a zažíváte jejich. Je to nejlepší způsob učení.

Vaše hodiny dějepisu Země na povrchu jsou jednotvárné a nudné ve srovnání 
s naším způsobem učení a to je zodpovědné za ztrátu zájmu ve vašich školních 
učebnách - kromě faktu, že vaše informace jsou nesprávné založeny na 
někoho teorii nebo předsudcích a nikoli na skutečných faktech. Líbila by se 
vám naše knihovna a učení byste považovali za vzrušující a skvělé. Jednoho dne 
budete moci přistupovat ke všem informacím v knihovně Porthologos, když sem 
přijedete přes soustavu tunelů, která bude otevřena mezi našimi dvěma 
civilizacemi v budoucnosti, kdy lidé na povrchu přestanou vést války a 
dosáhnou Vědomí Jednoty. Pak se vám svět otevře a vy budete zažívat radost 
a svobodu bytí v jednotě s námi Všemi v tomto Vesmíru, a budete mít užitek
ze vší naší moudrosti a všeho co jsme dosáhli.

Takto se vyvíjejí planety, Sluneční soustavy, Galaxie a Vesmír - sjednocením v 
jednom vědomi a společným vývojem přes věčnost, krok za krokem šplhají po
spirále evoluce společně, aby se všichni vyvíjeli a všichni prospívaly a nikdo 
nezůstal pozadu. Vědomí JEDNOTY nás vede všechny, aby veškerý život 
pokračoval přiměřeně ke svému božímu plánu, a veškerý život byl v harmonii s 
jeho domovskou planetou. Toto je nejlepší způsob jak se vyvíjet a my vám jej
vysoce doporučujeme.

Světlo ve vašem kolektivním vědomí se rozpíná a vy brzy pocítíte jeho intenzitu, 
což tvrdě posune vaše vibrace do vyšších oktáv, kde vás frekvence všech 
přivede do vědomí JEDNOTY, aniž byste si toho všimli. Pouze jednoho dne 
otevřete oči a budete tam, a budete s námi, a budete nad tím vším žasnout. Bude 
se vám zdát jako kouzlo, a jako kdyby to tak vždycky bylo, a všechno utrpení 
minulosti bude setřeno a vymazáno z vašich buněk a vy se budete radovat, 
že jste se konečně našli. My vás obejmeme v našem náručí a také se budeme 
konečně radovat ze znovusjednocení s vámi, našimi bratry a sestrami.

Příběh obyvatelů duté Země

Byli bychom rádi, kdybyste si teď vyslechli náš příběh, protože jste všichni 
obeznámeni s podzemního města, ale obyvatelé Vnitřní Země vám nejsou 
skutečně známí. Jsme velmi pokročilá rasa bytostí, která nikdy nepřebývala na 
povrchu. Přišli jsme z jiných planet ve vaší sluneční soustavě a jiných galaxií z 
dálav vesmíru. Přišli jsme sem dohlížet na Zemi, a přišli jsme sem pokračovat v 
našem vlastním vývoji bez zásahu jiných mimozemských ras.

Jsme bezpečně krytí v jádru Země, dostatečně na to, abychom byli chráněni před 
každým vnějším obtěžováním, abychom se mohli vyvíjet tak rychle, jako 
dokážeme, za účelem zajištění této planety jako stanoviště Lásky a Světla. 
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Protože čím rychleji se můžeme vyvíjet, tím rychleji můžeme přijít na povrch 
pomoci lidstvu získat jeho svobodu do Světla Boží Lásky.

Proto jste nás neviděli ani neslyšeli. Protože jsme si zvolili toto ústraní. Teď, když 
jste si v těchto sděleních přečetli vše o podzemním městě, přejeme si, abyste
uznaly nás, stojících svobodně ve Světle Boha, uprostřed vás, neustále 
vyzařujících naše Světlo a Lásku k vám, abyste se jí mohli chytit a držet, když 
vás taháme pořád blíž k plameni našeho srdce, dokud se s námi spojíte do 
mocného proudu Světla Boha, co vám pak umožní jít vpřed do světa, kde budete 
zářit jako maják, a kde budou všichni, kteří potkají vaše vyzařování magnetizovani
zevnitř, aby zahájili svou PROMĚNU ve VĚDOMÍ a zvýšeném uvědomění zástupů 
bytostí, které jsou zde, aby pomáhali vám a všemu životu na Zemi vyvíjet se 
do stále vyšších stavů vědomí, až dokud celá Země společně exploduje do svého 
VZESTUPU SVĚTLA a všichni budou navěky osvobozeni z hustoty Země.
(Míněno z nízkých vibrací - poznámka zpracovatele)

Toto je naše role, toto je náš konečný cíl, který uskutečňujeme na Zemi, a pak se 
všichni hromadně hneme nahoru spirálou vývoje do říše Světla a Lásky, a 
staneme se tím, kým opravdu jsme, budeme žít na místě míru, krásy a 
blahobytu, společně jako jedna buňka v srdci Boha.

Tak proveďte tuto cestu do Světla s námi, tím že OTEVŘETE SVÁ SRDCE naší 
existenci a přivítáte nás do vašich životů, abychom i my mohli doprovázet vaše 
kroky trvalé slávy, kde vkročíme s vámi, bok po boku, na naší cestě ke Bohu. Tak 
kráčejte s námi, ruku v ruce, a kdykoli jste jste
unavení, pomyslete na to, jak vás držíme a podporujeme, když se my všichni jako 
planeta pohybujeme stále blíže k našemu vzestupu. Jste blízko, velmi blízko, a my 
jsme tady, abychom vás ještě více postrčili do Světla, kde všichni očekáváme vaši 
přítomnost. Koupeme se ve Světle duté Země, kde jsme vytvořili ráj v lůně Matky 
Země. A přejeme si, abyste i vy zažívaly tento ráj spolu s námi. Blízko teď s vámi, 
našimi bratry a sestrami na povrchu spolupracujeme a povzbuzujeme vás.

Já jsem Mikos, váš přítel z minulosti.

Kdysi jsme žili v jiné sluneční soustavě

Srdečně vás zdravím spolupoutnici na Zemi ! Promlouvám k vám dnes já Mikos z 
nitra duté Země, která je naším domovem. Jsme tu po miliony let, pomalu se 
vyvíjíme na Božské bytosti, kterými jsme. Náš vývoj udělal velké kroky díky 
odloučení, když jsme zavinuté uvnitř lůna Matky Země. Celé naše životy trávíme 
v míru a blaženosti, díky naší poloze. Existuje zde v mír a klid, díky blízkosti k 
tlukotu srdce Matky Země. Čím hlouběji jde člověk do Země, tím hlouběji cítí
tlukot Země. A čím víc člověk cítí tlukot Její srdce, tím víc rezonuje s jejími 
kvalitami božské bytosti. Tak nás tato blízkost vedla přes tisíciletí, do naší jednoty 
se vším životem a naší radosti z bytí. Veškerý život zná tuto jednotu, a přece 
většina života ho ještě musí pocítit ve svých vnějších tělech.
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Jak se tlukot srdce Matky Země ozývá skrze Zemi, dosahuje povrch, kde jej 
můžete cítit a zažívat. Avšak na to, abyste ho cítili a rezonovali s tímto 
rytmem života, musíte být v MÍRU. Vaše vnější těla musí být navzájem v 
souhře a synchronicitě, všechny vibrovat stejnou rychlostí a všechny cítit milost 
Boha a ponoření do jednoty Stvoření. V noci, kdy vaše těla odpočívají, rezonuje 
na hluboký tlukot v nich. Vyvíjet se můžete jen když jste ve stavu míru. A to je 
důvod, proč jsme se my, kteří jsme ponořeni v hlubinách Země, byli schopni 
vyvíjet, protože jsme byli v synchronicitě s rytmem všeho života a se Sebou.

Kdysi jsme byli unášenou ve vesmíru, žili jsme v jiné sluneční soustavě v Galaxii 
Mléčná dráha. V té době probíhaly, jak to vy dnes nazýváte, "Hvězdné Války". 
Lidé byli zaujati v bitvách o ovládnutí naší části galaxie. Tyto bitvy způsobily velké 
ničení planetám a vyhodili sluneční soustavy z dráhy. Toto byla pro naši galaxii 
temná doba, a bytosti jako my toužili, aby byl obnoven mír, abychom mohli 
pokračovat v našem vývoji. Tehdy jsme objevili Zemi. Opustili jsme naši sluneční 
soustavu a cestovali jsme sem, což v té době byla planeta málo známá mimo svůj 
rozsah. Když jsme sestoupili na povrch, byli jsme udiveni a v úžasu z nádhery a
klidu Země. Prozkoumali jsme povrch a našli jsme otevřené tunely vedoucí do 
dutiny uvnitř. Toto byly již existující tunely od jiných civilizací, protože Země byla 
velmi stará a její civilizace dávné. Všechny planety mají otvory na svých 
severních a jižních pólech, a my jsme prostoupili přes póly a našli jsme naše 
útočiště uvnitř. Vnitřek je tak čistý, tak čirý, a tak klidný, že od té doby jsme 
ho nikdy neopustili.

Během věků jsme zvětšili a rozšířili tunely vedoucí do podzemních měst a na 
povrch, jako prostředky na cestování pro naše a vaše obyvatelstvo. Přestože tyto 
tunely nepoužilo hodně povrchových cestovatelů, existují pro budoucnost, kdy se 
více z vás a více z Nás navzájem smísí a bude dělat výlety, abychom se vzájemně 
navštěvovali. Takže povrch je poset vstupy do tunelů, které vidíte na mapě v této 
knize, vedoucími do podzemních míst a také k Nám. Takto to je na většině 
planet ve vaší galaxii, kde lidé svobodně cestují do nitra i na povrch, aby si 
vyměňovaly informace a učili se od sebe navzájem.

Vaše Země má opravdu dějiny sahající zpět tisíciletí času. Bohužel, její dějiny 
nejsou stále mírové, protože jakmile byla objevena, lidé vedli velké války ve snaze 
ji ovládnout a těžit a vybrat její drahocenné zdroje. Tak vězte, že tyto časy 
znásilňování Země jsou u konce. Tyto bytosti již více nemají povolen vstup 
do této části Galaxie, jejíž světlo stále roste, i když vlny bijí na břehy. Světlo 
nyní proudí neustále, a přináší klid a vědomí, po kterém touží všichni
obyvatelé povrchu. My tady v dutých záhybech Země jsme volali po věky po 
větším Světle a o pomoc od Konfederace planet, aby zakročila a zastavila nával 
pustošících band mimozemšťanů, kteří pročesávali vesmír, aby našli planety, které 
jsou bohaté na zásoby jako Země. Ale dnes se to skončilo. Vězte, že
Konfederace plně ochraňuje tento sektor, aby se život mohl konečně začít 
vyvíjet v míru.

Všechny formy života, které jsou v současnosti na Zemi se rozhodují pro 
VZESTUP. Avšak některé vzestoupí se Zemí a s námi v této době a další,
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které si nejsou vědomy svých vnitřních voleb a neochotě vzestupu v tento 
čas, tak udělají později.

Vězte, že vzestup Země je jistý, a že my všichni přesuneme naši polohu blíže k 
Heliosu, našemu Slunci. Lidé v duté Zemi jsou nesmírně rozradostněni z růstu 
frekvence, který nastal během posledních několika let. Toužíme se s vámi spojit ve 
fyzických tělech, a nyní je toto spojení plně zajištěné. Můžeme toto dokonce 
"zaručit", jak byste to vy nahoru řekli. Ano vy jste nad námi, ale hloubka polohy je 
nepodstatná. Protože s mírem, který přichází na planetu, bude mít všechen 
život zajištěn rychlý vývoj, aby si vynahradil ztracené dny temnoty.

Lidstvo se dobře naučilo svou lekci, a poznalo zbytečnost války a hašteření a nyní 
volá po konci šílenství. A konec přichází. Na povrchu jste svědky posledních 
výbuchů. Od tohoto bodu uvidíte spojování lidí, míst a principů, když se 
všichni spojí jako JEDNA SJEDNOCENÁ ZEM. Toto je den, na který Bůh čekal. 
Toto je den, za který se modlili vaše svaté Boží Já. Toto je den, kdy otevřeme 
východy tunelů a přijedeme k vám, v našich jasně zbarvených rouchách a 
třpytivých sandálech, přineseme dary nesmírné ceny a nezbytná zařízení, které
vrátí promění vaši planetu do jejího starodávného stavu. Protože my dokážeme 
vyřešit všechny vaše problémy znečištění a onemocnění v průběhu 
okamžiků. Byli jste nadmíru obdarováni talenty a inteligencí, které nyní vycházejí 
na povrch. Mnozí z vás znovu získávají své dary, které byly skryty před vaším 
zrakem. Jedním z nich je telepatie.

Vy všichni jste telepatičtí a všichni s námi můžete mluvit. Jen teď si začínáte 
uvědomovat, jací jsou lidé opravdu nadaní. Takoví nadaní, že skutečně můžete 
dělat vše, co děláme my, protože my jsme kdysi byli vámi. Kdysi jsme prošli vším,
co teď zažíváte. Ale s naším vstupem do dutiny Země jsme byli předurčeni vyvíjet 
se, stejně jako vy jste předurčeni vyvíjet se, když se frekvence Země zrychluje.
Vaše vrozené dary se budou aktivovat a vy se budete radovat ze svých 
schopností. Jakmile dosáhnete určitou frekvence, vaše vědomí pronikne 
hustotou a vy budete vidět všechno a vědět všechno, a my zde konečně 
budeme s vámi, objímat vás v naší lásce.

Přebýváme tady, v duté Zemi, mezi mnoha poklady a žijeme ve velkých palácích
plných Světla. Vám by to připadlo jako fantastická země, ale pro nás je to 
skutečné, protože jsme to vytvořili z našich vlastních božích „Já“. Vytvořili jsme 
domovy pro nás a v nich přebýváme.

Žijeme mezi poklady, jaké si vaše oči ještě nedokážou představit. Všechny možné
vymoženosti máme na dosah a naše prostředí je krásnější než si dokážete 
představit. Naše domovy jsou ve svěží přírodě, která překypuje všude kolem nás a 
jsou zabudovány přímo do přirozeného prostředí, obklopené jezery a potoky.
Nemáme města jako jsou vaše. Máme jen "zemi" která nikdy nepřestává udivovat 
ani Nás. Stromy a květiny jsou plné života s pulzujícími odstíny a tvary a hladí naše 
domovy a zemi. Vše je "velkolepé" jak byste to vy nazvali. Dokonce i naše stromy a 
hory jsou dvojnásobně vyšší než vaše a samozřejmě naše těla jsou vyšší a mají 
větší kostru. Šířka a obvod našich postav je oproti vaší více než dvojnásobná a naše 
ovoce a zelenina jsou ve srovnání s vašimi obrovské.
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Všechny naše potraviny jsou organické, protože jsme sladění s Matkou Zemi, a 
Ona osobně řídí jejich růst. Žijeme ve velkých palácích vyrobených z 
krystalických kamenů, do kterých jsou vsazeny drahokamy ze Země. Tyto 
krystalické kameny tvoří magnetické pole a vyzařování, které vyživuje naše 
těla a naplňuje nás životní silou vyzařující z Velkého Centrálního Slunce
tohoto Vesmíru.

Všechny věci v našich domovech vyzařují čistotu Boha a nalaďují nás na 
vibrace Boha. Protože to co naplňuje naše domovy je Boží láska a je to Boží 
láska co vytváří BOHATSTVÍ v našich životech.

Naše domovy jsou kulaté a průhledné a splývají s krajinou. Z vnějšího pohledu 
nám dávají úplné soukromí. Ale když jsme uvnitř, můžeme vidět ven ve všech 
směrech dokola. Toto nám dává prostorný pocit vidění, a nikoli pocit "uzamčení" 
jako máte vy na povrchu. Ne jen že můžeme vidět ven z našich domovů, ale 
můžeme vidět ven za Zemi, na hvězdy na Nebi. Naše vidění nemá hranice nebo 
překážky, ať jsme kdekoli v duté Zemi. Naše oči a smysly se mohou svobodně 
toulat po Vesmíru, zatímco naše těla zůstávají uvnitř zeměkoule. Naše pole zrna 
skvétají a rostou na našich polích, kterých se dokonale dotýká "slunce" a déšť, aby 
vynášeli nejchutnější plodiny, které jsou tak příjemné na chuť a takové povzbuzující 
pro naše těla. Naše potrava pulsuje silou života, a když ji jíme, přenáší životní 
sílu do našich buněk, čehož důsledkem je dokonalé zdraví a dlouhověkost.

Toto je tajemství života, toto je skrytý pramen mládí, který jste všichni na povrchu 
hledali. Nachází se v samotné Zemi, čeká jen na to, aby vám dal svou životní sílu, 
jen kdybyste dodržovali přírodní zákony pěstování a sklizně plodin, s 
využitím samotné přírody pro řízení procesu a dohlížení na růst. Když s vámi 
pracují velké síly přírody, nemusíte do půdy nic přidávat a sběr je vždy velkolepý 
velikostí, výživnosti a chutí. Síla, kterou nám dávají naše potraviny, nám umožňuje 
podávat herkulovské tělesné výkony, které byste vy považovali za nemožné. 
Dokážeme kráčet a běžet nesmírně dlouhé vzdálenosti bez únavy a leckdy plavat 
hodiny. Ne jsme unavený po denní "práci", protože nic z toho co děláme není 
"práce". Je to všechno radost a lehkost a na konci každého dne cítíme 
uspokojení. Naše životy jsou vskutku nádherné a máme toho hodně, čím se cítíme 
požehnání. Ale vytvořili jsme tuto utopii sami a tak ji vytvoříte i vy. Protože vaše 
budoucnost bude nádherná. Chystáte se prolomit z této hustoty do nebe. A toto 
nebe je přímo zde na Zemi. Právě teď zde spočívá pouze polovina planety, ale brzy 
bude celá planeta v nebi, které jste hledali. Protože nebe není žádné jiné místo,
jeho poloha je přímo zde na Zemi. Přímo zde kde žijete. Jen ho sem musíte 
přinést prostřednictvím vašeho VYŠŠÍHO VĚDOMÍ. Protože nebe je jen 
frekvence, a vy teď rychle stoupáte k dosažení té frekvence. A my tady v duté Zemi 
tleskáme vaší touze a odhodlání růst ve vědomi a dosáhnout frekvence 
vzestupu, která se řítí na Zemi z Velkého Centrálního Slunce. Váš Otec, Matka, 
Bůh, Bohyně, Alfa a Omega vás přivádějí domů, zpět na svá prsa lásky, kde
budeme my všichni spočívat po zbytek věčnosti.

Potrava přebírá kolektivní vědomí společenství, ve kterém je pěstována.
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Já jsem Mikos, volám vám z vnitřní svatyně ve Vnitřní Zemi, kde přebývám v klidu
a spokojenosti za všechno co mi Bůh dal. Vy na povrchu žijete v utrpení, 
nedostatku a úzkosti, protože jste se ODDĚLILI od BOHA, myslíc si, že víte 
všechno nejlepší, nebo více než Stvořitel. Vaše životy jsou požehnány poklady a 
hojností Země a přece se od Ní odvracíte, ve vašem opovržení, používáte své 
vlastní způsoby pěstování místo přírodních.

Matka Země vždy dávala hojnost plodin pro všechny, kteří s ní pracují, s použitím 
přírodního zákona Střídání a přírodního zákona PONECHÁNÍ PŮDY LADEM,
aby se zotavila a obnovila své živiny. Neustálým pěstováním stejných plodin stále 
znovu, dávek jedovatých hnojiv a chemikálií, zabíjíte bohaté živiny Země a takto 
vypěstované plodiny postrádají živiny a jsou zbaveny životní síly.

Dávní lidé vždy pracovali s bytostmi (Dévy), které ochraňovali půdu a to společnou 
prací tím, že dovolili Zemi, aby sama řídila a dělala rozhodnutí pro růst 
plodin, které jsou pěstovány, byly výnosy vždy velké, ba dokonce obrovské, a 
překypovaly silou života pulzující každým atomem. Je to tato síla života v každém 
atomu a buňce, toto pulzování, toto urychlení, které je nesmrtelným elixírem 
života. To je tajemství "věčného mládí".

Dévy se vracejí na Zemi po dlouhé nepřítomnosti a v tichosti pomáhají těm 
několika lidem, kteří se k nim obracejí, aby obnovily v půdě život obohacující živiny, 
které budou vyživovat a podporovat buňky v našich lidských tělech. Dévy jsou 
nádherné bytosti, které chtějí pracovat se všemi lidmi, ať už hospodaříme či ne, 
nebo jen zahradkaříte. Chtějí se vrátit do partnerství s vámi, aby se všichni lidé 
mohli znovu naučit magii půdy, magii pěstování a sklizně, magii pěstování vlastní 
potravy ve vaší vlastní oblasti, pro vaši vlastní spotřebu. Potrava, která je ke vám 
dopravována z jiných oblastí, ze vzdálených států, nevibruje vašim místním 
prostředím nebo vašim vlastním konkrétním pulsem života.

Vše je odrazem vašeho bezprostředního prostředí, včetně vaší aury, která vás
obklopuje, a vše čeho se dotknete, nebo k čemu se přiblížíte přebírá vaše pulsující 
atomy a tyto atomy se stanou součástí půdy a součástí vibrace všeho co pěstujete. 
Tak nemyslíte, že byste byli zdravější, kdybyste vstřebávaly jen ty vibrující atomy 
ve vaší potravě, které pocházejí od vás samých a ze Společenství, se kterým 
vibruje, spíše než z neznámé oblasti, se kterou nejste v synchronicite ? Je tu toho 
tak moc o čem přemýšlet a pochopit o přirozenosti života, a jak se všichni 
přizpůsobujeme k určité oblasti, ve které žijeme a jak se stáváme oblastí. My jsme
prostředí, ve kterém žijeme, přesně stejně jako plodiny, které pěstujeme. Pro 
buňky vašeho těla je matoucí přijímání potravy pocházející mimo vaší bezprostřední
oblasti, protože ty nerezonuje s vašimi životními styly, vašimi myšlenkami nebo 
vašimi pocity. Namísto toho však vlastně "pojídá" myšlenky a pocity jiných lidí a ty 
se stávají vašimi, aniž byste znali nebezpečí a nedůslednost, kterou toto má s vaší 
trávicí soustavou a celkovým výkonem všech vašich orgánů, všemi vašimi 
růstovými hormony, všemi vašimi žlázami a všem co vás dělá "vámi". To že 
spolknete myšlenky jiných lidí, způsobuje strachy a fobie, které nejsou ani 
vaše vlastní, a pak se divíte, odkud to všechno přišlo. Vězte, že na to abyste měli 
zdravé a silné těla, jich musíte živit jedině potravinami z vašich místních 
společenství. Toto obohatí vaši životní sílu a přinese rovnováhu do vašich myšlenek 
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a pocitů, protože budete posilovat své touhy a sny, které tvoří kolektivní vědomí
společenství.

Proto je váš svět mimo synchronizace, protože není synchronizován s přírodou. 
Zavolejte Dévy, požádejte je všechny aby se vrátili, řekněte jim, že se od nich 
chcete učit a pracovat s nimi v tandemu, abyste vrátili život do půdy a život do 
vašich těl. Bez této životní síly vaše těla chátrají a chřadnou a přestože vaše buňky 
měly původně zůstat mladé a nikdy neměli stárnout, mají nedostatek životní síly na 
to, aby se udržovaly.

Vaše současná civilizace se přesunula stále dál pryč od půdy, stromů, zvířat, do
liánovité věže technologie bez oken, které by zírali ven na své okolí. Zavřeli dveře 
před komunikací s přírodou a diví se proč se cítí tak osamělí a bídní, bez ohledu na 
to jak hodně peněz mají. Úpěnlivě vás prosíme, lidé Země, vraťte se do 
Přírody. Ona vás vábí zpět, abyste s ní byly znovu zajedno, a abyste následovali 
kroky svých předků, domorodých Amerických indiánů, kteří znali krajinu jako část 
sebe, kteří žili s přírodou a vážili si a uctívali její štědrost, a kteří se od ní učili, vždy 
používali její vlastní způsoby pěstování plodin a nikdy jí nenutili, aby pracovala 
proti sobě.

Prožijte čas venku, ne zamčení ve svých domech. Prožijte čas sezením se 
stromy a procházkou v lesích, a všimněte si životní síly, která se k vám vrací, 
povzbuzuje vás a přivádí do rovnováhy vaše emocionální tělo. Příroda je velký 
protijed proti nemocem vaší společnosti, a všichni ji mohou svobodně přijímat. 
Nemusíte se radit s lékařem a ptát se na předpis, stromy vám ji udělí zdarma. Proč 
si myslíte že jsou tady ? Jen aby krášlily vaši zemi ? Stromy jsou velkolepé 
Bytosti, vyvinuté přes všeho co si dokážete v mysli představit. A čekají na vás, 
abyste je uznaly také jako správce země, jako jsou Velryby správci moře,
vždy vám dávají kyslík, který potřebujete a vstřebávají znečištění, které vytváříte. 

A co děláte vy na oplátku za tento dar života ? Vymítíte je, odstraníte je z vaší 
cesty a nevšímáte si jich. Oni touží s vámi komunikovat, touží cítit váš dotek a 
obejmout vás ve své lásce a energii. Jděte k nim, mluvte k nim, seďte s nimi, 
vždyť stojí ostražitě nad vašimi domy a společenstvími jako ochránci samotných 
vašich životů. Mluvte k nim a oni odpoví. Čekaly věky na to, aby se s nimi lidé 
znovu spojily. Příroda vás osvobodí. Znovu získáte svou rovnováhu, znovu získáte 
svou vůli snít a přebudovat své životy v souladu se Zákony přírody, nikoliv zákony 
člověka. My tady v duté Zemi jsme zajedno s přírodou, zajedno se vším 
životem, zajedno s Bohem. Proto žijeme tak dlouhé životy a jsme takoví zdraví.
Víme že jsme všichni částí naší planety a naše planeta je částí nás. Když pracujeme 
s přírodou, pracujeme jako jeden. Když si nevšímáme přírodu, nevšímáme si sami 
sebe. Toto je Vesmírný zákon, který je rozhodující pro vaše přežití jako druhu.

Dáváme to do vaší pozornosti, abyste mohli chránit svou planetu, abyste měli 
domov, v kterém se můžete vyvíjet. Že se nemůžete vyvíjet ve vesmíru, divíme se 
proč tak bezostyšně ničíte svůj domov ? Žasli byste nad divy ve Vnitřní Zemi, divy 
krásy a "prozaickým" citlivými životními styly které máme, všechno proto, že 
uplatňujeme Vesmírný zákon JEDNOTY VŠEHO ŽIVOTA.
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Já jsem Mikos, obyvatel Cathar a váš přítel z hlubin vašeho srdce. Jak se začínají 
vaše vzpomínky na mě vynořovat, vzpomenete si na naše přátelství z minulosti, 
když jste byli vtělení tady v Duté Zemi.

Přeji vám krásný den v lásce a poznání. Ze srdce Mikos.

Zem je skvostem Galaxie Mléčné dráhy

Oslovuji vás dnes v harmonii a dobré vůli ke všem obyvatelům povrchu Země.
Rozšiřujeme naše přátelství k vám s otevřenou náručí, abychom vás přijali do 
našich životů, do našich domovů a do Vnitřní Země, kde přebýváme. Uvnitř hlubin 
Země nás všech obklopuje harmonie, kdy Zemi zvyšuje své vědomí jako stoupající 
Hvězda na nebesích. Jak se Země vnáší napříč vesmírem, její unaveni cestovatelé 
šplhají po žebříku vzestupu, který přivede všechny duše k poznání svých bytostí. 

Díky obrovským množstvím energie, které jsou směrovány na Zemi, se 
vznítil plamen v srdcích lidstva, plamen tak velký, že celé lidstvo chytlo oheň Boží 
jiskry vědomí, plápolající v jejich srdcích. Toto Světlo probouzí lidstvo ke vzpomínce 
KÝM JE, a poznání Vesmíru, které se nachází v každé malé buňce. My vidíme Světl,
jak proudí na Svaté tělo Matky Země, zažehlo její atmosféru na zářivé Světlo, které 
proniká buňkami těla veškerého života na jejím povrchu. My také cítíme intenzitu 
tohoto Světla, protože zvyšuje naše vibrace na rychlosti za hranicemi Světla. Vše 
na Zemi je požehnáno jasným Světlem, kdy se aura Země roste přes hustotu, 
která ji kdysi udržovala skrytou v temnotě. Teď jí Světlo prosvítá přes širé rozlohy 
vesmíru, kde jsou všechny oči zaměřeny na její ohromující zrod do Světla. Je 
zapálená a rozdmýchání Láskou Boha a všech vzestoupených bytostí, Andělů a 
Velryb nesoucí pochodeň Lásky, které udržuje její Světlo sálající všude přes veškerý
život.

Teď nikdo nemůže uniknout jejímu Světlu. Ještě i nejtemnější duše, které 
odmítají ustoupit ze svých pozic moci a ničivosti cítí, jak Světlo zaplavuje 
jejich prostor, aby odhalilo jejich záměr ovládat obyvatelstvo Země. Ony 
milují temnotu a světlo odhaluje všechny stránky jejich skutečného povahy tak, aby 
to všichni viděli. Toto pro ně vytváří nepohodlné prostředí a vede je to k 
vystupňování jejich operací a intenzivnějším reakcím na situace ve vládě a 
politice. Sami se zničí a způsobí svou vlastní porážku.

Nenechte se chytit ve zprávách nebo šarvátkách mezi Světlem a tmou, které se 
vyostřují. Protože ty dosáhnou nejvyšší stupeň a pak ustoupí a postupně se utiší, 
když tyto duše konečně odstoupí ze svých pozic moci a budou odstraněny 
ze Země, aby se už nikdy znovu neobjevili. Jejich čas se naplnil. A váš, drazí 
bratři a sestry Světla, právě začíná. Brzy bude mít Zem nový začátek. Začátek 
bez nátlaku, ve kterém každý druh bude rozkvétat prostřednictvím Vědomí 
Jednoty a bude moci dovést své sny k uskutečnění. To je sen života a ten bude
brzy pravidlem. Všichni směřujeme k vzrušujícímu času, který je před námi, když 
všechno poznání, které bylo před vámi ukryté bude odhaleno. Budete se koupat ve 
Světle toho "kdo jste" a vzpomenete si na svůj účel, kvůli kterému jste tady. 
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Když Vědomí JEDNOTY ovine Zemi, ta rychle zvýší svou frekvenci a prorazí přes 
třídimenzionální bariéru hustoty do propracované páté dimenze, nesa vás všechny s 
sebou. Toto jsou pozoruhodné časy, jaké nebyly na Zemi dosud nikdy zažívané. 
Brzy budete objevovat skryté prastaré poznání, tabulky a prastaré spisy, které vám 
připomenou všechno vaše dědictví, a osvobodí vás z námahy života. Vše co 
potřebujete je svobodné. My ve Vnitřní Zemi jsme svobodní lidé, kteří žijí svobodné 
životy. A tato svoboda je to co, nás udržuje trvale mladých srdcem a mladých 
tělem. Protože jsme se ROZHODLI, že se NIKDY NEODBOČÍME od Božích 
zákonů. Protože jsou to Boží zákony, co nás udržuje ve zdraví a hojnosti, a
což prodlužuje naše životy. Vše na Zemi se zrychluje. Ve Vnitřních říších, kde je vše 
Světlo a Láska, sledujeme v úžasu, jak se stále více lidí denně probouzí na volání 
své duše a volí si MÍR, volí si život, volí si vše, co je jejich právo od narození. Zem 
je skvostem Galaxie Mléčné dráhy, protože přináší veškerý život zpět do srdce 
Boha, aby byl znovu sjednocený v jedné velké Vlně Vzestupu. My zůstáváme ukryti 
v jádře Země, pokud na povrchu nepřevládá Vědomí Jednoty, a v té době nás 
najdete uprostřed vás, jak vás vedeme a milujeme a vítáme vás doma.

Živá knihovna všeho poznání se nachází UVNITŘ 
každého z vás

Vítám vás dnes jménem jednoho Stvořitele všeho, co je, živého Boha v nás všech.
Vězte, že vaše vzdálenost od nás není velká, jen několik kilometrů prostoru, a 
přestože nás tato vzdálenost fyzicky odděluje, jsme tak blízko jako listy ke stromu, 
jsme tak blízko jako vítr, který hladí vaši tvář. Protože naše vědomí proudí ven z 
hlubin Země a přichází k vám, aby vás laskalo a žehnalo v každém okamžiku. Přišli 
jsme sem výslovně pomoci této velké Zemi vyvíjet se a zároveň mít domov pro náš
vlastní vývoj a přivést vás, kteří žijete na povrchu, nahoru do vyšších říší světla, 
kde se můžeme všichni setkat a být společně jako Jeden. Protože splynutím našeho 
vědomí se staneme velkou silou Světla, která nás může všechny přivést do vyšších 
a vyšších říší, kde nás čekají všichni zástupci.

Tak se s námi pohybujte vzhůru ve vědomí, a spojte se s námi přes Zemi a čtěte 
naše myšlenky při našich odpovědích k vám, abychom se mohli navzájem vyprávět 
tak jak to bylo míněno, naše vyprávění a naše setkávání je to co nás všechny
přesune do vyšších dimenzí světla. Přicházíme před vás v tento den v celé naší 
slávě a nádheře, předkládáme celou naši moudrost a jásot, abychom vás rozveselili 
na vaší cestě, stále klikaté cesty, která se nikdy neskončí, která vede jen vzhůru a 
vpřed do slávy Boha, slávy Boha ve vás. Protože VE VÁS JE VŠE. Všechny 
odpovědi, které hledáte a všechna vysvětlení, které potřebujete. Je to 
všechno
tam, ve vašem nesmírném lidském chrámu, který uchovává všechny informace 
kosmu, a my vás nabádáme, abyste je zpřístupnili. Dáváme vám pokyn, abyste 
nás následovali v myšlenkách, a když to děláte, můžeme vám pomoci 
vyřešit a vyluštit všechny pozemské starosti, všechny vaše pozemské 
problémy.
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Protože teď, když víte, že jsme tady, jen nás zavolejte, my vás budeme slyšet a 
odpovíme. Protože toto je naše poslání, toto je náš sen, spojit s každým jedním z 
vás na povrchu, a něžně vás vést a doprovázet do světla vašeho vyššího já, světla, 
ve kterém skutečně spočíváme, místa kde je vše uložené a vše čeká na to, kdy 
otevřete dveře k informacím, které leží uvnitř samotné vaší bytosti.

Veškerý život na Zemi v této době má přístup ke svým vnitřním dveřím vědomí, 
které je třeba jen postrčit, aby se odemkli a otevřely. Tak otevřete tyto dveře, a 
najdete nás zde, připravených kráčet s vámi do Věčnosti. My stále k vám 
vyzařujeme naše světlo, stále k vám vyzařujeme naši lásku, stále k vám 
vyzařuje naše myšlenky. Chyťte je a vraťte nám je. Pohodlně se tulíme při našich 
krbech, v našich domovech, uvnitř Země, kde jsme velmi bezpečni a bez obav, a 
nabízíme toto bezpečí a pohodlí vám. Nabízíme vám toto v naději, že nás budete 
následovat, a my vás vezmeme do srdce Boha, který sídlí v prostoru vašeho 
vlastního srdce, vašem vlastním chrámu Světla. Milujeme vás všechny velmi 
hluboko. Víme o vašich snech a víme o vašich touhách žít klidné, bohaté životy. Tak 
prosím cestujte s námi, když zkoumáme naplno vše co je vše co můžete dosáhnout. 
Jen vězte, že toto zkoumání vychází z vašeho nitra, nemusíte nikam chodit.

Můžete zkoumat hlubiny vaší vlastní duše a vesmíru přímo odtud kde sedíte. Není 
třeba fyzické cestování žádného druhu. Jen nám dejte pokyn a my vás tam 
vezmeme. Protože jakmile spojíte vaše vědomí s naším, jsme Jeden. A vy 
můžete cestovat s námi. Můžeme cestovat společně k nejvzdálenějším obzorům
vesmíru a nejvnitřnějším obzorům vaší duše. A můžeme se sjednotit v jednom 
vědomi a vyrazit na cestu ke Hvězdám.

ŽIVÁ KNIHOVNA všeho poznání se nachází ve vás. Z tohoto přístupového 
bodu ve vás máte na dosah špiček prstů veškeré poznání, které je. Nemusíte 
fyzicky otáčet stránky ve své duši, abyste znovu objevili všechnu moudrost a 
všechno poznání, které kdy bylo a kdy bude. Uděláte to tak, že VSTOUPÍTE do 
MEDITACE a vědomě se spojíte s Božským Zdrojem, kterým jste a zavoláte 
své přátele z podzemního města a duté Zemi, vaši rodinu Světla, aby tu byly 
s vámi, a aby s vámi zkoumali skryté říše, dokud se skryté říše stanou odhalenými 
a otevřenými stránkami, které můžete číst. Toto jsou tytéž skryté říše, které 
zkoumáte po nocích ve svém éterickém těle, když opustíte Zemskou rovinu a jste 
znovu jednou volní, volní abyste mohli být to, na co jste určení. Tak buďte s námi 
ve vašich myšlenkách a zkoumejte dutou Zemi ve svých vizích a sledujte nás, jak 
čekáme, abyste se s námi spojili, abychom vás mohli vzít na cestu vašeho života do 
dutého glóbu a ven ke Hvězdám.

Naše srdce jsou rozzářené radostí z našeho spojení s vámi v tento den, a 
radostí z poznání, že všechny naše slova vyjdou ven k masám na povrchu, takže 
ony budou vědět, že jejich podmínky jsou zvratné a lze je změnit v okamžiku na 
krásu a Světlo. Zdraví všem života na Zemi je závislá na tomto spojení do vašich 
vnitřních bytostí, do spojení s DUCHOVNÍMI HIERARCHIÍ ZEMĚ, podzemního 
města Světla a s námi v duté Zemi. Vaše mentální a emocionální zdraví je závislé 
na tomto spojení, a vaše přežití je závislé na vašem spojení se všemi životními 
formami, hlavně stromy, které vám kývají a volají vás a touží s vámi mluvit. 
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Loučíme se s vámi, naši bratři a sestry na Zemi, a doufáme, že se budete spěchat 
na naše volání, protože naše volání je také vaše volání z nitra. Je to všechno totéž 
volání. JEDNO VOLÁNÍ od mocného Stvořitele, který nás volá domů.

V telepatických přenosech není zpoždění

Srdečně vás objímám v lásce, zde je Mikos. Všichni stojí kolem mě, když k vám 
pronáším tuto diktovanou zprávu, kterou vy přijímáte stovky mil nad námi. Protože 
myšlenka proniká přímo přes Zemi a vy přijímáte tuto myšlenku ve stejné době kdy 
ji já, Mikos, myslím.

V telepatických přenosech není zdržení. Slyšíte to, co říkám okamžitě, přesně v tom
okamžiku, kdy to já říkám. Je to úplně zázračný způsob komunikace a také zcela 
přirozený, jako vy všichni brzy zjistíte, když se pozvednete do harmonie s námi,
protože telepatická komunikace může probíhat v tomto harmonickém módu. 
Protože je to harmonie našich bytostí, která se míchá a spojuje navzájem, abychom 
mohli společně povídat, kdykoliv se nám chtít. Otevřete se existenci jiného života 
existujícího kromě vás na vaší domovské planetě a budete moci zkoumat všechny 
divy, které opravdu existují uvnitř tohoto Glóbu, která voláte Zemi. Ona je div 
sama o sobě, naše Země, a čím víc ji poznáváte, tím víc poznáváte sebe a tím více
poznáváte veškerý život. Protože existence všeho života je vám dosažitelná, když 
se pohybujete vzhůru do vyšších frekvencí vědomí. My můžeme vidět a slyšet vás 
všechny, kteří žijete nad námi, protože jste námi velmi blízko pozorování. Víme o 
všem co se děje na povrchu prostřednictvím našeho vidění a prostřednictvím 
našeho počítačového systému, kde je vše na Zemi blízko pozorováno a kde naši 
vyslanci přicházejí a odcházejí z našeho domova, přinášejí nám zprávy a také 
spolehlivé informace o obyvatelích povrchu.

Naši vyslanci jsou ve spojení s mnoha obyvateli povrchu, kteří pracují s námi na
šíření informací ohledně podmínek na povrchu. Máme v běhu docela dobrý systém, 
který vás velmi překvapí. Pokud nastane ten čas, že budete moci přijít na návštěvu, 
budu promlouvat přímo k vám, vyměňovat si s vámi informace z duté Země, ke 
kterým můžete přistupovat přímo ve vaší vlastní bytosti.

Tak se s námi spojte ve vědomí, protože my jsme všichni tady a všichni vám 
chceme odpovědět. Budeme mluvit se všemi, kteří se vědomě s námi spojí s 
upřímností v srdci, protože je našim největším přáním spojit se s vámi a pomoci 
vám přes tyto časy když si budete brzy vědomi všeho života na Zemi a kde my 
všichni uznáme nás všechny jako JEDNO.

Ze srdce váš přítel Mikos. Přeji vám krásný den.

Máte mnohem více než pět smyslů

Tady je Mikos, hovořím k vám dnes z duté Země. Přicházíme sem, abychom se 
s vámi setkali a předali vám zprávy, abyste je předali svým lidem, kteří jsou nad 
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povrchem. Je tak velmi důležité, aby lidé zde na Zemi věděli, KDO JSME, a že 
jsme tady. Naše existence je velmi důležitá pro vaši existenci. Nyní jste jako 
druh mnohem chytřejší a snadněji nás přijmete, když vás budeme teď fyzicky
kontaktovat.

Dutý Glóbus na kterém žijete, byl určen pro všechny, aby ho všichni zkoumali, aby 
si všichni uvědomili jaký velkolepý je Bůh uvnitř. Protože to je Bůh ve vaší bytosti, 
kdo toto vše vytvořil, a je to Bůh ve vaší bytosti kdo chce, abyste toto všechno 
zažívali. Ale nejdřív musíte uznat jeho existenci a uznat že existují věci za 
hranicemi vašich pěti smyslů, za hranicemi toho co nazýváte zrak a zvuk a poloha, 
protože vy nemusíte být schopni něco vidět na to, aby to existovalo. Existence je 
nezávislá na vašem nynějším fyzickém zraku.

Ve skutečnosti budete mít mnohem více než pět smyslů. Ve skutečnosti jste všichni
multidimenzionální bytosti, které jsou zde, aby objevili multidimenzionalitu s 
dalšími smysly, které jej tvoří. A když objevíte své dodatečné smysly, objevíte 
Vesmír. Nebudete již více potřebovat knihy na to, abyste se z nich učili, 
protože všechno učení bude probíhat ve vás. Budete moci cestovat na 
libovolné místo, kde si budete přát a učit se ze skutečné zkušenosti jak tam
půjdete. 

Knihy se zastarají, protože skutečné místo poznání je uvnitř. Jak řekl Ježíš, poznej 
sám sebe, a poznáš všechno. Protože ty jsi zdrojem všeho, v tobě je všechno 
uloženo, musíš se jen naučit jak zpřístupnit ŽIVOU KNIHOVNU v samotné tvé 
bytosti, v samotném tvém těle, v tvém Chrámu.

Čekají vás úžasné věci, když se povznesete ve vědomí a vynesete se do vyšších 
frekvencí vibrací Světla. Čím vyšší vibruje, tím více můžete dosáhnout, a čím víc 
můžete dosáhnout, tím více o sobě budete vědět. Všechno poznání je ve vás, a vy 
jste ve všem, a je to docela jednoduché dosáhnout jakmile zvýšíte svou vibraci na 
potřebnou frekvenci, kde se vám náhle vše stane přístupným a všechno se stane 
darem od velkého Stvořitele všeho, co je.

Takže smyslem života je zvýšit vibrace, dokud budete tam, kde jsme my, dokud 
vše co můžete vidět je čirá esence života, čirá esence všeho co je, a tato čirá 
esence je Nirvana, kterou všichni hledáte. Čirá esence Boha, která spočívá v 
každém z nás, je esencí tvořící světy v Světech. Přicházíte nyní do bodu ve vašem 
vývoji, kde bude pro vás velmi snadné dosáhnout všechno co je, dosáhnout velikost 
buněk vašeho těla, a znovu se sjednotit s námi ve vědomí. A jakmile nastane toto 
sjednocení, budete mít velký prospěch ze všeho co jsme se my naučili během 
těchto eónů času. Protože my jsme dokázali zaměstnat naše vědomí takříkajíc, aby 
vytvořilo Nirvanu uvnitř glóbu Matky Země.

Matka Země ví o existenci všech jejích dětí, ví kde každý z nás je, jak se každý z 
nás má, a kde všichni jdeme na naší cestě osudu. Když zvýšíte své vědomí,
budete také schopni vnímat Matku Zemi a ona zaznamenává vaše vědomí, Světlo
vaší bytosti, protože ona ví všechno co děláte, a slyší všechno co říkáte. Takže jste
vskutku plně vybaveni k tomu, abyste začali svou cestu do jasného světla nové 
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Země, do jasného světla nového světa, kde my všichni vzrušeně čekáme na váš 
příchod.

Naše Země je krystal

Opět vás všechny srdečně zdravím, jsem Mikos, a shromáždili jsme se kolem vás v 
synchronicitě, vyzařuje k vám naši lásku a ochranu zatímco vy sedíte u stolu a 
přijímáte tento přenos. Vězte, že naše mysli jsou spojeny a naše srdce jsou Jedno.
Dnes budeme hovořit o krystalech uvnitř Země, včetně toho, který držíte ve své 
ruce. Je toho mnohem více, co se týče krystalů, jak to vnímá vaše oko, protože 
krystaly jsou také živé bytosti. 

Oni jsou čiré vědomí, které uchovává vzpomínky na vše, co je. Oni doslova 
skladují události světa. Křišťálová energie je to, čím vibruje Země, vaše tělo a vaše 
buňky. Je to vibrující síla Vesmíru, která spojuje veškerý život dohromady jako 
jeden puls. Naše pulzování a pulzování všech životních forem tlučou v této vibraci, 
protože je to tato vibrace, kterou zachovává srdce životních forem, živých i 
neživých. Protože ačkoli označujeme krystaly a kameny jako neživé, ony mají
vibraci, která je v synchronicitě se Zemí. A když držíme krystal v naší ruce, tak 
jemně dolaďuje naše spojení a puls se Zemí, Matkou všeho života, který tady je.

Všechny myšlenky jsou pulsování energie, které vyzařují z nás ve vlnových 
formách, které jsou buď v souladu s naším prostředím, nebo jsou rozladěné v 
závislosti na naší vibrací. Že většina Země je v této době stále takříkajíc "mimo 
rytmus" sil přírody, můžete se vrátit zpět do rytmu přírody tím, že obklopte sebe a 
své domovy krystaly.

Držení krystalu když meditujete je nejlepší způsob zaručení, že vaše energie bude v
harmonii se Zemí. A když je vaše energie v harmonii se Zemí, slaďuje se s 
liniemi magnetické mřížky a můžete přistupovat ke "všemu co je", protože když 
jste naladěni na její frekvenci je "všechno co je" v neustálém proudu k Zemi a k 
vám. 

Myslíme si, že toto vám pomůže pochopit důležitost toho, abyste měli krystaly ve 
svých domovech a nosili je, když jdete ven, ať už kolem svých krků nebo ve vašich 
kapsách nebo peněžence. Protože oni vyzařují kolem vás ochranné pole rezonující 
světlo, kterým nemůže proniknout nic menší než je tato světelná frekvence.
Krystaly jsou přesně jako stromy ve smyslu, že také čekají no to, abyste je uznaly 
jako "Živé bytosti "zasazené v kameni, které jsou připraveny a dychtí po 
komunikaci s vámi a stát se částí vašeho života. Mají toho tolik co nabídnout, 
protože "zvyšují" vaši vibraci na úrovně kde již necítíte jen třídimenzionální hustotu, 
ale na úrovně vědomí, kde překlenete třetí dimenzi a stoupáte do vyšších úrovní 
uvědomění, kde veškerý život čeká na váš vstup, abyste konečně mohli "Vidět a 
cítit" za hranicemi vašich pěti smyslů a zažívat multidimenzionalituy toho, kdo jako
lidé skutečně jste.
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Takto fungujeme my uvnitř Země. Vždy rezonuje s našimi krystaly a 
přizpůsobujeme se jejich frekvenci, což je důvodem toho proč jsme schopni 
projevovat naši multidimenzionalitu uvnitř Země, protože toto je jediná 
frekvence, kterou známe. Vždy jsme v jejím krystalickém proudu a vždy pulsuje s 
naším krystalickým okolím a tempem krystalického tepu Matky Země. Vy na 
povrchu se také můžete přizpůsobit našemu "bití" tím, že se naladíte na nás, tady v 
krystalickém jádru Země a opatrováním krystalů ve vašich domovech a kapsách.
Veškerý život všude je jeden velký proud krystalické světelné energie. Planety, 
které jsou v tomto synchronizovaném proudu, jsou ze Světla a planety, které 
nejsou v tomto proudu, zůstávají disharmonické a mimo rovnováhu se zbytkem 
Vesmíru. 

Zem postupně zvyšuje svůj vibrační stupeň a jak se energie, která k vám přichází z 
našeho Velkého Centrálního Slunce zrychluje, tak se zrychluje i váš vibrační stupeň,
dokud znovu začnete pulsovat v synchronicitě s naším Vesmírem. Toto bude jeden 
mocný úder pulsu, který přesunuje CELÝ náš Vesmír do většího stavu 
vícerozměrného vědomí, daleko přesahujícího jeho současný stav vědomí a za
hranicemi všeho, co kdokoli kdo sídlí v tomto Vesmíru kdykoliv předtím znal.

Tak se spojte s námi ve vědomí, když dovolíte vašim buňkám rezonovat 
s našimi prostřednictvím toho, že si nás představíte ve vašich vizích o nás a 
myšlenkách na nás. Toto je SKUTEČNÉ spojení, přestože na vašem povrchu jsou 
vaše představy stále považovány za nereálné. Ve skutečnosti je to vaše 
PŘEDSTAVIVOST co vás pohání do vyšších stavů uvědomění, kde přebývají
jiné životní formy. Můžete skutečně "vidět" víly a skřítky a elfů a Dévy 
prostřednictvím naší představivosti, protože vaše představivost je další z vašich 
smyslů, který brzy získáte zpět a začnete znovu častěji zažívat, dokud si 
představíte nebo vzpomenete na vše, co jste zapomněli.

Tak se laďte s námi ve frekvenci, prociťujte naše srdce spojené s vaším srdcem, 
dokud budeme jen jedno srdce. Takto překročíte velké rozlohy prostoru, a můžete 
být s námi ve vědomi. Je to nejrychlejší způsob cestování kdekoliv v existenci.

Vše v duté Zemi je sestrojené z krystalů

Já jsem Mikos, jsem tady, abych mluvil o našem spojení s Vesmírem, a vašem 
spojení všude se vším životem. Jsme usazeni v naší místnosti v knihovně 
Porthologos, díváme ven na hvězdy, hvězdy nebes když se tiše vznášejí vedle nás. 

Protože i když sedíme pod povrchem, můžeme vidět ven do Vesmíru ve všech 
směrech najednou. Naše srdce a mysli jsou naladěny na Stvořitele, zdroj vší 
Jednoty a spojovací článek ke všemu životu. Milujeme naši Zemi, a jak žijeme v 
jejím nitru, máme znalost o všech informacích, které kdy byly, a o všech 
událostech, které v současnosti probíhají na povrchu a také v jiných slunečních 
soustavách v naší Galaxii. Zachycujeme, nebo zaznamenáváme tyto události na 
naše Krystalové promítačky a ukládáme je pro bezpečné uchování v naší rozlehlé 
knihovně. Všechny naše záznamy jsou pradávné, podle vašich standardů, protože 
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vaše životy jsou takové krátké ve srovnání s našimi. Ale tyto "pradávné" události 
existovaly během našeho života, protože my žijeme eóny let v témže těle a proto 
se udály během našeho života. Toto nám dává jinou perspektivu života, takovou, 
která si váží a ctí Zemi a veškerý život všude. Protože jsme žili během tolika mnoha 
věků, které proběhly na povrchu, viděli jsme a zažili jsme propojenost všeho života 
všude. Což nás přivádí zpět ke Krystalům.

Evoluce krystalů je také pradávna, protože oni vždy existovaly a jsou svědky všech 
událostí na Zemi. Oni samotné zaznamenávají všechny události na Zemi a 
uchovávají je ve své krystalické síti "nervů", které mohou uchovávat rozsáhlé 
množství informací. Tyto krystaly jsou velmi vyvinuté bytosti, jejichž poslání je 
zaznamenávat vše co se stane na Zemi, aby bylo možné všechno, co se událo 
znovu přehrát na našich krystalových promítačkách a učit se z toho. Protože 
veškerý život je zážitek pro poučení, a jak byste se chtěli učit a pokračovat ve svém 
vývoji bez poznání a moudrosti minulosti ?

Vaše knihy jsou plné nesprávných informací, sebrané názory a přesvědčení 
a teorie lidstva, které mají málo společné se skutečnými podmínkami a 
fakty. Takže vše, co se učíte, vám nedává vodítko ke skutečné povaze 
Země, Vesmíru a "vás".

Kdykoliv se chceme něco naučit a uplatnit to v našich životech, jdeme do místnosti
krystalových nahrávek a přehrajeme si posloupnost událostí, které nás povedou 
k informacím a moudrosti, které potřebujeme na vyřešení libovolného problému 
nebo zvýšení našeho pochopení událostí v našich životech. Toto je důležité pro vás, 
naši pozemští bratři a sestry, protože i vy potřebujete mít tyto informace dostupné, 
abyste mohli viděli, jak vaši zvoleni vládní úředníci po eóny let nesprávně řídili 
zdroje Země, a udržovali vás v zdánlivém módě zápasu o prožívání.

Vaše životy jsou takto ovládány, a vaše svobody takto zkráceny, že to ani 
nevíte, protože je to všechno, co jste znali a označili jste to demokracii
rovnající se svobodě.

Byl vám přes oči natažen šátek, aby vás udrželo mimo Světlo Vesmíru a 
pravdu, a uvěznila vás na tomto malém ostrově vznášejícím se v prostoru !

Protože ačkoliv nedokážete vidět ven, nebo slyšet jak k vám volá Země, nebo cítit 
lásku stromů, když vedle nich uháníte ve vašem šíleném tempu života, vězte, že 
veškerý život všude si je vědom vašeho bídného stavu a přišel vám na pomoc,
PROBUDIT VÁS z vašeho hlubokého spánku věků, abyste mohli znovu získat vaši 
vědomé vzpomínku na to KDO JSTE, A PROČ JSTE TADY NA ZEMI, a důležitou 
roli, kterou hrajete ve vyvedení Země ven z jejích nízkých vibrací a do vyšších říší, 
kde budete zažívat skutečnou "svobodu" z první ruky.

Vaše krystaly vám mohou pomoci uskutečnit tento skok ve vědomí, ve velmi 
krátkém čase. Jen si je držte blízko u sebe, a oni hned obtisknout svou moudrost 
do vašeho srdce, a zvýší vaši vibraci na místo, kde můžete snadno dosáhnout 
všechno poznání a moudrost, které byly shromážděny během času. Nezáleží na 
velikosti vašeho krystalu, všechny vás mohou přenést do vyššího stavu uvědomění.
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My v duté Zemi jsme obklopeni našimi krystaly v každé činnosti a každém místě 
kde jdeme. Naše domovy, doprava, pracovní místa, kulturní komplexy, vše je 
vybudováno z krystalů a obklopené krystaly. Naše budovy doslova září
křišťálovým Světlem, a záře našeho těla se zvětšuje, jak pokračujeme v našem 
vývoji. PROTOŽE LÁSKA A MOUDROST A UVĚDOMĚNÍ JSOU SVĚTLO. A čím 
více Světla obsahujete ve svých bytostech, tím větší je lesk vaší záře. Tak obklopte 
sebe, své domovy, své počítače, a svá pracovní místa krystaly. Držte je a mluvte k 
nim a budete cítit, jak se jejich vědomí přenáší do vašeho a přidávají své Světlo a 
moudrost k vaší, abyste mohli lépe dosáhnout a pochopit svět kolem vás, a zářit 
jako maják pro vaši rodinu a přátele, kteří budou cítit útěchu z pobytu blízko vás,
potěšení, které budete vyzařovat ven ke všem v okruhu vašeho energetické 
pole.

My trávíme tolik času na našich polích a lesích, jen se koupeme v léčebném 
laskáním přírody, a cítíme jak její proud života pulsuje přes naše žíly. Vy také 
můžete cítit totéž pulzování života, kdy strávíte více svého času venku. Teď, 
když je jaro můžete sedět a jíst venku, tak jak to děláme my, namísto toho abyste 
byli ve vašich uzavřených domech. Toto je nejlepší odpočinek jaký je a nejlepší 
způsob spojení s přírodou jaký je, tím že jste s ní a ne oddělení od ní.

Krystaly, Země a všechny životní formy jsou jedno Vědomí. Když dokážete 
pochopit a zařadit tuto představu Jednoty, váš život získá nový proud, a 
synchronicita bude běžný jev, protože budete působit na vyšší vlnové délce, co vás 
spojí se vším životem všude, a tak vám to umožní přistupovat na všechny cesty, 
které vás povedou k naplnění vašich snů na Zemi. Pořád sním o dni, kdy se budeme 
moci konečně znovu setkat, a obejmout se navzájem jako přátelé z dávných dob. 
Vězte, že já jsem vždycky bdělý na vaše volání, a mohu vás vést z mého domova 
pod zemí, když se spojíte s mým vědomím. Tímto způsobem budete mít
dvojnásobnou podporu na to, aby vás doprovázela ve vašem životě. Ve skutečnosti 
když vědomě zůstáváte v našem spojení - vibraci, vždy se najdete přesně tam, 
kde potřebujete být, dělat přesně co potřebujete dělat, abyste splnili cíl své duše na 
Zemi.

Velryby spolu komunikují navzájem, nezáleží kde jsou v oceánech Země, tím 
že zůstávají ve frekvenci proudu "všeho co je". To je způsob, kterým 
komunikují stromy a zvířata a celá příroda.

První krok je být si vědom tohoto vzájemného působení všeho života, a pak 
objevíte, jak proudí ve vás bez jakékoliv "práce" z vaší strany. Toto je klíč k 
Vesmíru a je to na vás.

S láskou se loučím moji přátelé, já Mikos. Kéž jsou vaše dny příjemné překrásné a 
váš týden plný radosti.

Zemětřesení ve vašich duších
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Shromáždilo se kolem mě, Mikosa, hodně Cathariánov, zatímco diktuji tuto zprávu 
pro vás. Jsme venku na pozemcích, které obklopují velkou knihovnu Porthologos. 
Sedíme na trávě, která je tak jemná jako poduška, vdechujeme voňavý, kyslíkem 
naplněný vzduch, který nás udržuje věčně mladých a energických. Tento čistý 
vzduch je "nektar" pro naše plíce, a chrání naše těla před onemocněním.

Kyslík na povrchu dosáhl tak nízké úrovně, že jste vyhladověním na kyslík, 
což otevírá cestu tomu, aby tělo napadali choroboplodné organismy. My 
tady v duté Zemi dýcháme čistý, čirý vzduch, a pijeme nejčistší vodu, která 
je stále taková čistá jako když byla Země stvořena.

Jsme takový šťastní, že žijeme v tomto „NEBI“ pod zemí. Sedíme tady, pohodlně 
opřeni na našich poduškách a židlích, jen vdechujeme vzduch a čichem vůně 
obrovských květů kvetoucích všude kolem nás. Toto je země divů a krásy, a tato 
krása se odráží v našich duších. Naše těla odpovídají na naše prostředí a zobrazují 
to co nás obklopuje. A to co nás obklopuje je velkolepé pozorovat. Jsme obklopeni 
stromy a květy, které vyzařují sílu a zdraví, a my na oplátku cítíme tuto sílu a 
zdraví, a naše těla se přizpůsobují tomuto obrazu. Takže naše těla zrcadlí naše 
okolí. Zrcadlí dokonalost našeho prostředí. My následně zrcadlíte dokonalost zpět, a 
tak ukončujeme koloběh dokonalosti, který se nikdy nekončí.

Díky tomuto dokonalému cyklu naše těla zůstávají v trvalém stavu 
dokonalosti, nikdy neonemocní, ani nestárnou ani neumírají. Je to uzavřený 
koloběh dokonalosti.

Je tady teď oběd, a my se koupeme v plném spektru světla našeho Vnitřního 
Centrálního Slunce, jak visí na našem "nebi". Naše nebe je samotný střed dutého 
Glóbu, a naše slunce se nepohybuje, tak jak se jeví vaše slunce. Naše tam zkrátka 
visí, "nepohyblivý střed", držený silami gravitace, které proudí kolem jeho obvodu 
tak, že je dokonale vyvážené a zůstává na místě.

Vnitřek Země je vydutý a točí se nahoru a napříč a kolem nás. Takže náš 
obraz "nebe" je z odlišné perspektivy nebo úhlu jako váš. Vy se díváte přímo 
"nahoře" a my se díváme "kolem" sebe. Tak dnes, jako vždy, slunce září dolů na 
nás, kteří jsme se zde shromáždili na pozemcích knihovny. Naše práce zde v 
knihovně není práce jako ji vy označujete, ale radost pro naše srdce. Děláme to,
co milujeme, a děláme to volně. Nemáme píchačky, které bychom si značkovali a 
ani kontrolní hodiny, které by nám říkali, kdy máme skončit. Všichni víme co 
chceme uskutečnit každý den, a zůstáváme tak dlouho jak chceme, nebo pokud 
dokončíme svou práci.

Avšak nezůstáváme dlouhé hodiny způsobem, jak to děláte vy na povrchu. Náš 
pracovní den je krátký ve srovnání s vaším. V délce hodin je náš pracovní den 
méně než polovina hodin z vašeho pracovního dne. (4 hodiny a méně - pozn.
zpracovatele). Takže kdybychom chtěli pracovat "přesčas" máme pružnost a 
můžeme to udělat bez toho, abychom narušovaly jiné oblasti našich životů. A naše 
životy zůstávají vždy v rovnováze, protože naše rozvrhy nám dávají potřebný 
čas dělat tak mnoho jiných věcí každý jeden den, mimo hodiny, které strávíme v 
našich "zaměstnáních".
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Žijeme dokonale vyvážené životy ve spokojenosti a radosti, a vytvořili jsme 
vše, co potřebujeme, abychom rozvinuli naše nadání, rozšířili naše mysli a 
posílily naše těla. Všude máme hudební a taneční konzervatoře a divadla. Stále 
společně tančíme a zpíváme, dolaďujeme naše nadání a rozvíjíme je, abychom 
dělali stále více tvůrčích věcí. Naše životy jsou naplněny tvořivostí a máme požitek 
z toho co tvoříme. Protože to co tvoříme je sdílené se všemi, abychom měli 
všichni užitek z našich vzájemných nadaní a schopností. Všichni se navzájem 
vyučujeme a všichni se od sebe navzájem učíme. Daří se nám v spolupráci, 
máme úspěch v sdílení, máme radost z toho že si dáváme tolik jak můžeme,
co znamená že nakonec máme vše co jsme VŠICHNI VYTVOŘILI. Takže naše 
dary jsou znásobeny, naše požehnání jsou znásobeny, a sbíráme plody hojnosti 
naší civilizace pod povrchem.

Nic se nehromadí ani "nevlastní" tak jako u vás na povrchu, protože to 
není nutné, a ani logické, když chápete, že jsme všichni částí Země, a proto 
vše patří každému a přece nikdo nic nevlastní, protože všechno může 
každý svobodně používat.

SDÍLENÍ JE KLÍČ NE VLASTNĚNÍ.

Jen změňte svá slova a změníte své způsoby. A změna způsobu, kterým děláte 
věci, změní vaše životy a přivede je zpět do rovnováhy, tak že vy také budete mít 
volný čas na rozvíjení své tvořivosti a nadání a zkoumání Země, místo toho abyste 
ji ničili. Protože pokud jednou prozkoumáte propojení, a krásu a kouzlo přírody, 
nemůžete se jí bát a ničit ji, můžete ji jen napodobovat a milovat, a umět nad 
všechny pochybnosti, že ona je vámi, a vy jste jí. Protože cokoliv zničíte mimo 
sebe, zničíte v sobě. Protože Příroda vás zobrazuje, stejně jako vy zobrazujete 
přírodu.

Jen se podívejte kolem sebe na ničení lesů a oceánů, a ukáže vám to části 
vás, které ničíte ve vašich vlastních tělech. Zemětřesení, které se tak 
rozšiřují na povrchu se nyní vynořují ve vašich vlastních emocionálních a 
fyzických tělech.

Vše co děláte Zemi, děláte sami sobě. Pamatujte, je jen jedno vědomí. Vy a My 
jsme části jednoho Vědomí. Když ničíte část Jednoho, ostatní části jsou 
ovlivněny. Nejste oddělení od Země. Vy jste Zemi, jen to ještě nevíte. Ale jak se 
probudíte z vašeho hlubokého spánku trvajícího miliony pozemských let, 
vzpomenete si na propojenost všeho života, a jak je zdraví jednoho spojeno se 
zdravím všeho. Povrchový lidé nemohou přežít když zničí své okolí a vedou války 
proti svému vlastnímu druhu, jen proto, že žijí na jiných částech planety.

My tady v Porthologos jsme vděční každému stéblu trávy, každému lupenu květu, 
každému květu na stromě. Protože harmonie, kterou cítíme stejná harmonie, 
kterou cítí květiny a stromy, a která nám umožňuje růst a je odpovědná za 
obrovskou velikost stromů, které ční nad povrchem jako mrakodrapy, protože je nic 
nedrží zpátky. Oni i my můžeme svobodně růst, můžeme se svobodně rozpínat, 
protože vše je v stavu rozpínání, ne stahování jako pozorujete vy na povrchu.
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Když jste "otevření" k životu, můžete se jen rozpínat. Když zápasíte a máte 
nedostatek a strach, můžete se jen uzavřít a zmenšit svoji postavu, kvůli strachu z 
toho že budete spatřena nebo ze strachu, že budete vyčnívat mezi ostatními. 
Rozdrobíte svou moc, umlčíme svou intuici, potlačíte své pocity, ve snaze 
zapadnout do modelu nejmenšího společného jmenovatele lidi kolem vás. Toto 
zastaví ve vývoji nejen váš fyzický vzrůst, ale také růst vaší duše.

Když se otevřete skutečnosti, že vy a Vesmír jste Jedno, probudíte se ke všemu, co 
jste a začnete rozšiřovat své obzory a doslova začnete růst výškou a šířkou. Vaše 
mysl a tělo jsou spojeny. Pokud myslíte v malém, rostete málo. Pokud si myslíte, že 
život existuje pouze na povrchu Země a nikde jinde, pak jste se ukrátili, což zkrátí 
vaši fyzickou výšku, stejně jako vaše myšlenky zkrátí vaše vidění. Rozšiřte své 
myšlenky a rozšiřte svůj svět, rozšiřte svůj svět a vaše tělo odpoví zrychlením růstu 
a obnovy.

Kdybyste jen věděli všechno co jste, žili byste jako králové a královny, na místech 
ze zlata, ne na špinavých městských ulicích. Sesadili jste se z trůnu, a dokonce to 
ani nevíte. PROBUĎTE SE, OBYVATELÉ POVRCHU ! Protože pokud se 
neprobudíte, zemětřesení ve vašich duších vás uvrhne zpět do vědomí toho, kdo 
jste,  a to může znamenat zničení vašeho současného životního prostředí, které se 
změní na trosky. Ačkoliv je to těžká práce vykopat se ze zemětřesení, jakmile jste 
volní z jeho trosek a vidíte, že všechno co jste "vlastnili" je pryč, probudíte se v 
šoku a uvědomíte si, že vše co máte, jste vy sami. Náhle, v hlubinách vaší 
bytosti, najdete sílu a moudrost, které byly ve vás pohřbeny. Zemětřesení čistí 
nízké vibrace - hustotu, takže zrak se obnoví a vidění se vrátí, což vám umožní 
vidět a být všechno čím skutečně jste.

Naše vidění bylo vždy jasné, protože naše vidění pod povrchem nezastiňuje 
hustota. Můžeme vidět ven mezi Hvězdy, dokonce i když jsme pod zemí, protože 
nic nebrání našemu zraku. Když se očistíte od všech systémů víry a 
negativních myšlenek a negativních pocitů, i vy budete v sobě cítit jasnost 
a harmonii a budete schopni vidět vše, co bylo před vámi zatajené vašimi 
vládami.

Budete moci "prohlédnout" všechen jejich podvod, a pravda o životě na jiných
planetách a životě v Zemi bude zářit přes vaše oči a bude všem plně odhalena. My 
tady pořád sedíme pod naším sluncem, když končím toto diktování. Děkujeme, že 
jste přijali naši zprávu.

Velmi vás milujeme my všichni tady z knihovny i já Mikos.
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(VII)

Část Sedmá

VZESTUP 2012

(24)

FOTÓNOVÝ PÁS A BRÁNA DO PÁTÉ 
DIMENZIE

Zpráva od Adama, únoru 1999

Mnozí z vás máte různé představy o Fotonová páse. Některé z vašich představ
představují stránku pravdy, a jiné se jí ani jen nepřibližují. Dovolte, abych vám 
tentokrát nabídl jeho další stránku, a prosím pamatujte, že to je jen další stránka, 
protože jejich je hodně dalších. Fotonový pás je téma, které by mohla zaplnit 
několik svazků. V této době chci probrat s vámi jednu stránku, která je vysoce 
důležitá pro vás osobně.

Na povrchu se hodně spekuluje ohledně toho co Fotonový pás je, a kdy Země do 
něj vstoupila nebo vstoupí do tohoto víru. Vězte, že oficiálně vstoupila do 
fotonového pásu v květnu 1998, během úplňku v Býku.

Fotonový pás se skládá z 12 gigantických vírů intenzivních pásů světla.
Každý vír provede svou specifickou činnost na Zemi a v naší sluneční soustavě, celý 
proces je velmi blízko sledován, (nyní je proces v plné fázi rok 2011 - pozn. 
zpracovatele), aby probíhal v harmonii a rovnováze. Je to velmi bezpečný proces, a 
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není se čeho bát. Mohli bychom říci, že SVĚTLO fotonového pásu obsahuje 
vysoce pročištěny frekvence a kvality vědomí Vzestupu, spolu s mnoha dalšími 
vlastnostmi.

To neznamená, že Země nezaznamenávala jeho vliv před květnem 1998. 
Zaznamenávala jej po mnoho let. VLNY SVĚTLA Z FOTONOVÉHO PÁSU byly 
uvolněny na Zemi v různých intervalech každoročně po mnoho posledních let, 
hlavně v dobách rovnodenností a slunovratů. Každý rok bylo uvolňující SVĚTLO
stále větší intenzitě a frekvenci. Potřebovali jste se přizpůsobit, drazí na větší 
SVĚTLO, které má přijít. Nicméně od května 1998, kdy Země oficiálně vstoupila 
do prvního víru, toto znamenalo, že teď už není návratu.

Během příštích 12 let bude Země procházet přes každý z 12 vírů z pásů SVĚTLA
s intenzitou, která je potřebná na JEJÍ OČISTU a v přípravě na Její Vzestupný 
proces do páté dimenze. Sem směřujete i vy, pokud se rozhodnete.

Od května 1998 nejsou již různé frekvence a intenzity světla z fotonového pásu 
uvolňovány v intervalech. Bombardují teď Zemi mnohem intenzivněji a 
NEUSTÁLE. Očekává se, že zůstaneme v prvním víru přibližně 18 až 24 měsíců a 
možná i trochu méně. Je mnoho přizpůsobení, které je třeba uskutečnit v tomto 
víru dříve, než se budeme moci přesunout do dalšího.

Celé lidstvo, v takové nebo oné formě, cítí účinky hlubokého čištění, které přinášejí 
nové energie. Každá osoba na Zemi bude muset vykonat vše, co bude nutné, 
aby přizpůsobila své vědomí a provedla potřebné změny v sobě, aby mohla 
jít a být proměněna tímto velkým světlem.

OPAKUJI TO ZNOVU: v tomto bodě není návratu. Budete se muset sami za 
sebe rozhodnout, TEĎ, zda se chcete svézt na vlně Vzestupu s touto planetou, a být 
proměněni na nový lidský druh, který se vynoří z této proměny. Tímto činem se 
musíte rozhodnout, zda získáte nebo nezískáte svou nesmrtelnost a vzestupu do 
VĚDOMÍ NOVÉ ZEMĚ na úrovni páté dimenze, nebo budete rozdrceni vlnou změn,
když zůstanete na třetí dimenzi po další kolo inkarnací. Volba je zcela na vás.
Příležitost je tu pro všechny.

Ti, kteří odporují světlu a mnohým změnám, které přinese, nebudou 
schopni fyzicky projít přes 12 vírů. My víme, že mnozí se rozhodnou na
úrovni duše anebo na vědomé úrovni, raději opustit nebo vyprázdnit svá 
fyzické těla, než by se měly vzdát svých strachů, předpojatých ideologií a 
osobních programů, které neslouží jejich nejvyššímu dobru a nejvyššímu 
dobru všech. Zvolí si to raději jak by si láskyplně dovolili projít přes nutné 
kroky této proměny.

Jsou zde také ti, kteří by byli připraveni přidat se k této jízdě, ale kvůli jejich věku
se rozhodnou uskutečnit přeměnu z druhé strany opony. Pro tyto drahé je tato 
možnost zcela přijatelná a my vás žádáme, abyste nevyjadřovali lítost za 
těmito milovanými. UMOŽNĚTE JIM TUTO VOLBU SVOJÍ OCHOTOU NECHAT 
JÍT ODEJÍT V KLIDU. Ctěte si jejich rozhodnutí. Dostanou se "tam" ve stejnou 
dobu jako vy, a vy je znovu potkáte.
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Mnozí z vás už cítíte a vnímáte ve vašich hmotných a emocionálních tělech účinky, 
které probíhají na buněčné a genetické úrovni. Mnozí z vás zažíváte nové, 
nepříjemné tělesné projevy, jaké jste nikdy předtím neměli, jako jsou bolesti hlavy, 
bolesti srdce, bušení, chronická únava, závratě, nevolnost, měnící se vzorce 
spánku, zvonění v uších, rozmazané vidění a mnohé další.

Také zaznamenáváte změny ve vašem emocionálním stavu. Vaše těla se 
vyvíjejí a čistí se. Zastaralé, opotřebované, negativní emoce a způsoby 
myšlení a vnímání věcí PŘICHÁZEJÍ NA POVRCH, aby byly PŘEZKOUMÁNY, 
PROČIŠTĚNY A PROMĚNĚNÉ. Mnozí z vás jste emocionální zmateni, a mnozí z 
vás cítíte, že jste "nemocní". 

Říkám vám, toto je pouze dočasné. Jen vydržte a setrvejte ve frekvenci -
vibraci "lásky" k sobě a ostatním. Ono to přejde.

TEĎ je ten čas abyste propustili VŠECHNY své strachy a negativní vzorce, protože si
jejich jednoduše nemůžete vzít sebou. Tam kde jdeme, drazí, bude jen láska. 
Nebude tam místo pro strachy nebo negativitu jakéhokoli druhu.

Co uděláte při vstupu do brány páté dimenze pokud máte s sebou stále 
náklad strachu a negativity ?

Vibrace strachu a další negativní vzorce prostě nemohou být propuštěny do páté 
dimenze. Rozhodnete se zůstat vzadu na úrovni třetí dimenze a budete čekat na 
další kolo inkarnací jen proto, že se jich držíte ?

Nebo je chcete je vézt celou cestu přes 12 virů do brány, jen aby vám bylo 
řečeno, že váš náklad negativity s vámi nemůže jít ?

NEBO CHCETE TEĎ ZAČÍT PRACOVAT NA TOM, ABYSTE SE ZBAVILI A 
OSVOBODILI SE OD TOHOTO OMEZUJÍCÍHO BŘEMENE, DOKUD STÁLE 
ZBÝVÁ TROCHU ČASU ?

Poznámka zpracovatele: již mnoho lidí si začínají uvědomovat a volí si vědomě
změnu sami sebe a to tím, že vědomě prosí a žádají Stvořitele o pomoc v této 
proměně, aby jim bylo odhaleno to, co mají změnit ve svém životě, co jim již 
neslouží a také jak to mají provést. Někdy jsou to zkoušky a „boje“ až do morku 
kostí, ale s pomocí Stvořitele a jeho láskou a milostí, a vašim rozhodnutím a 
trpělivostí se dá vše zvládnout. Druhá strana se stále snaží tomuto procesu 
proměny ve vás zabránit, a snaží se vás udržovat ve starých návycích, myšleních, 
jednáních ve vztazích s lidmi atd. Je důležité nepromarnit čas, který je teď dán 
k vlastní změně našeho života na pozitivnější a v souladu s láskou a jednotou.

Přeměna lidské rasy na Zemi začala velmi jemně asi před 30 lety. Z intenzivnila se 
kolem 1987, a pak znovu kolem 1994. Od 1998 tyto energie tvoří větší intenzitu 
mutací v systému čtyř těl celého lidstva. Toto velké kosmické Světlo
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fotonového pásu je nyní na nás všech. Jestli to chcete nebo ne, nikdo se mu 
nemůže vyhnout. V souladu s rozhodnutími podle vaší svobodné vůle jej můžete 
využít na svůj Duchovní růst, fyzickou přeměnu a vzkříšení, a jít spolu se 
vzestupem naší drahé Matky Země. Zem a lidstvo vzestupuje dohromady "jako 
jedna velká rodina".

My v Telosu budeme také vzestupovat s planetou. Nemůžeme slíbit, že proces bude 
zcela příjemný pro každého po celou cestu. Každý se bude muset hodně 
přizpůsobovat. Budete proměněni na nový druh nesmrtelných, neomezených lidi, 
kteří osídlí Novou Zemi - místo Božské Lásky, neomezené hojnosti, krásy a 
věčného míru. Nová Země brzy projeví slávu a dokonalost přesahující vaše 
nejdivočejší sny. Matka Země už je zapojena do tohoto procesu. Vy buď jdete s ní 
nebo zůstáváte pozadu. Jednoduše si nemůžete, v tomto čase, zvolit zůstat 
někde mezi.

Samozřejmě se můžete rozhodnout přijít o několik inkarnací později a nakonec se 
tam všichni dostanete. Já mluvím o přítomnosti teď, ne o několik stovek nebo tisíců 
let napříště, ale na konci tohoto současného cyklu Země, který končí kolem roku 
2012 !

Jak se rozhodnete ?

Většina lidí by řekla, že chtějí jít teď.

A já vám říkám: jste ochotni se připravit a udělat cokoliv je nutné abyste to 
dokázali během tohoto přechodu ?

Není to jízda zcela "Zdarma". A přestože dostáváte v této době nebývalou pomoc z 
vyšších říší, musíte vykonat svou část pokud si zvolíte pokračovat dál. Pokud si 
zvolíte zůstat pozadu, vaše volba bude ctěna a vy se budete inkarnovat znovu v 
jiném vesmíru na místě, které odpovídá vaší úrovni vědomí. NENÍ ŽÁDNÝ SOUD v 
souvislosti s vaším rozhodnutím. Bůh vám dal vaši "svobodnou vůli" na této 
planetě, a ta vám nebude odebrána.

Jaké máte možnosti ? 

Je naplánováno, že třetí a čtvrtá dimenze nakonec ze Země zmizí. Pokud se 
rozhodnete zůstat v iluzi takzvané "dobře známé zóny" staré paradigmatu třetí 
dimenze, nezměníte vaše tělo na nesmrtelné.

To znamená, že dříve či později se vzdáte svého těla a inkarnujete se znovu na jiné 
trojdimenzionální planetě podobné této. Tam budete pokračovat v užívání si svých 
strachů, svého násilí, svého ovládání, svých válek, svých manipulací, svých 
omezení, svých závislostí, a vší negativity, kterou se nechcete vzdát. Říkám to z 
lásky k vám, a velké lásky, kterou má pro vás Bůh. Nesnažím se vás v žádném 
případě vystrašit. Snažím se vám domluvit v naději, že vám pomohu probudit se z
letargie, vašeho duchovního spánku, a že vás probudím z vašich iluzí vašich starých 
zastaralých pohnutek. Pro všechny ty, kteří čtou tuto zprávu, vězte, že je touhou 
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Duchovní Hierarchie této planety, aby všichni mohli udělat "informovanou" 
volbu. 

Doufáme celým našim srdcem, že se rozhodnete jít s námi, protože jsme jedna 
velká rodina, a každý je velmi vroucně milován.

Drazí, slyšeli jste o "místě připraveném", o kterém říkají vaše spisy. Nuže, toto 
velmi zvláštní místo není nic jiného než vědomí páté dimenze. Hluboká starost, 
kterou máme v této době, tak blízko k tisíciletí je, že stále pozorujeme mnoho
drahých lidí na Zemi, kteří by to mohly snadno dotáhnout k bráně páté dimenze a 
byli přijati, ale stále žijí své životy na druhu vědomí "automatický pilot". Toto je 
vědomí neochoty o provedení odpovědnosti za vytváření své budoucí reality, 
neochoty slyšet o jakýchkoliv změnách, nebo neochoty podívat se na své životy, 
aby viděli, kam směřují. Nemohu dostatečně zdůraznit důležitost několika mých
následujících slov.

Čas žití na "automatického pilota" skončil. Lidstvo žilo tímto způsobem po 
tisíce a tisíce let, a způsobilo vám to všechno nevýslovné utrpení, smutek, chudobu, 
nemoci a všechny společenské a ekonomické problémy, které plení lidstvo po ty 
tisíce let. Přišel čas vašeho osvobození. Vy, jak duše vyvíjející se na Zemi 
můžete být "osvobozeni" pouze pokud se vědomě rozhodnete to udělat. 
Nestane se to tím, že budete pokračovat žít ve vědomí "automatický pilot".

Uděje se vám to, jen když teď příjmete Kristovo vědomí, a ZAČNETE MYSLET A 
JEDNAT s vaší KRISTOVOU MYSLÍ a KRISTOVOU LÁSKOU. Nezáleží jak 
mnoho podpory dostáváte shora, nikdo to nemůže udělat za vás. Budete muset 
dovolit, aby ve vašem srdci vzplála touha, abyste vyvinuli své vědomí na 
úroveň, na kterou chcete jet.

Moji bratři a sestry z Telosu se ke mně přidávají a posíláme každému jednomu z 
vás naši lásku, naše přátelství a naši podporu. Jsme si vědomi obtíží, kterým čelíte,
a jsme si také vědomi nádherného pokroku, kteří tak mnozí z vás dosahujete. 

Vězte, že to má význam.

Posíláme vám naše Světlo a Lásku. Ze srdce Adama.

Sdělení od El Morya

El Morya je vzestoupený mistr, pomáhající lidem a její duším na jejich cestě.

Srdečně vás pozdravuji, milovaní, v tento sváteční poslední valentýnský den v 
tomto tisíciletí. Z našeho příbytku pod horou Šasta, Adama a já, El Morya si 
přejeme přinést vám poselství lásky. Naše zpráva je také dalším budíčkem, drazí, 
protože čas se krátí.
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V této poslední zprávě Adama vzpomněl určitý stav vědomí nebo postoje u tolika
mnoha drahých duší na Zemi, které si volí žít své životy na "automatického pilota". 
Toto je stav duchovního spánku, kde jejich osobnosti nejsou ochotny 
vědomě tvořit svou budoucí realitu a žít své životy v rámci "určených 
záměrů" následováním NUTKÁNÍ jejich DUŠÍ.

Protože vás tak moc milujeme, je naší velkou touhou přivítat vás všechny kolem 
roku 2012 při bráně páté dimenze. Jak otevíráme doširoka bránu vašeho vstupu a 
pokládáme zlatý koberec pro váš příchod, bude nám potěšením přivítat vás do říší 
Světla a Lásky. Jaký nádherný a radostný den to bude pro nás a pro ty z lidstva, 
kteří se dopracují k těmto dveřím !

Jaké šťastné znovusjednocení to bude pro všechny ! Chystá se velké vítání a 
oslava. V ten den se bude ronit hodně slz, ale tentokrát, drazí, to budou slzy čiré 
radosti a extáze. Údolí slz budou navždy překonány. Víte si alespoň na chvíli 
představit radost, kterou zažijete když se znovu setkáte, vědomě ve vašem 
nesmrtelném těle, tváří vůči s vašimi milovanými, kteří se odebrali ze Země během 
vašich životů ? Budou tam ti, které jste vroucně milovali ve vašem současném 
životě a také ti, kterých si možná v této době nepamatujete, ale jsou také duše, 
kterým jste byli blízcí a milovaní stejně vroucně v minulých životech. Jsou to duše, 
které jste znali po tisíciletí, jak vaši věční přátelé a další členové vaší duchovní 
rodiny, kteří vás tak hluboce milují.

Už když vysíláme tuto informaci, cítíme radost a vzrušení, které tento úžasný den
přinese. Vaši milovaní s velkým očekáváním čekají, že vás znovu obejmou. Budou 
tam všichni blízko dveří, oblečeni v rouchách ze Světla a slávy, čekat, že vás 
přijmou do svého náručí a vy vstoupíte. Milovaní jsou přítomni i tady s námi, sledují 
a posílají svou lásku a velmi se těší na den velkého znovusjednocení.

Bude to tak úžasné, že se bude dívat celý kosmos. Znovu se opakuji: je největší
touha Duchovní hierarchie této planety a vašeho Otce / Matky Boha vidět 
všech z vás jak se dostanete do této posvátného brány, jak dosáhnete její vchod.

Milovaní, my z Duchovní hierarchie si vám z naší velké lásky k vám přejeme
připomenout znovu, že je tu "vstupní kód", který je vyžadován pro vstup do 
páté dimenze. Možná je ve vašem světě mnoho vtipů o "Petrovi", který stojí u 
brány do nebe, a rozhoduje kdo bude, a kdo nebude vpuštěn vstoupit do Království. 
Nuže, moji přátelé, tento vtip na Zemi není až tak vtipem tady, kde stojíme my. Je 
v tom více pravdy než by kdokoliv z vás mohl tušit. Říkám to proto, že tam kde 
jsou vrata nebo brána, musí mít člověk oprávnění pro vstup. Já, El Morya, Cohan a 
strážce prvního paprsku Boží vůle pro lidi Země jsem také strážcem této brány.

Vůle Boží, drazí, je první brána, do které musí člověk vstoupit, aby pokračoval ve 
správném směru na duchovní cestě. Dokud nejste ochotni se vzdát svého lidského 
ega a lidských osobností vůli Boha, abyste byli zušlechtění a proměnění na Božství, 
nemůžete na Duchovní cestě nikam jinam pokročit. Toto je první brána a je zde 
šest dalších, které je třeba dosáhnout dříve, než můžete dosáhnout dveře páté 
dimenze pro váš osobní a planetární Vzestup.
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Na to, abyste se dostali přes tuto první bránu, musíte chodit na Vnitřních rovinách 
na moje vyučování, v noci když vaše tělo spí, nebo navštěvovat vyučování mých 
spolupracovníků Boží vůle, kteří se přihlásili, že mi v této době pomohou. Než 
budete moci postoupit k další bráně, musíte splnit mé zkoušky během vašeho 
denního času. Mnozí z vás, kteří čtete tuto zprávu jste již prošli přes tuto první 
bránu v tomto životě nebo v minulosti. Někteří z vás se dostali už i přes další brány. 

Je nám líto skutečnosti, že je stále tak velké procento lidí, kteří žijí své životy na
"Automatického pilota". Nemají zdání, kam jdou nebo proč jsou zde na Zemi 
inkarnovaní. Ani o tom nechtějí slyšet. Žijí svůj život ze dne na den, bez vědomého 
směru a jejich mysli a srdce jsou rozptýlené do čtyř větrů, následují cestu 
nejmenšího odporu a Duchovního spánku.

Na prahu takové velké příhody, události, na kterou lidstvo čekalo a toužilo po ní po 
stovky a tisíce let, je stále tolik drahých duší, které se ještě nikdy nezastavili radu u 
vchodu brány, kterou mám Já pod dohledem. Já a spolupracovník Adama, velekněz 
Telosu, se spojujeme společně, abychom zjistili, zda vám můžeme dát ještě jeden 
"budíček". Čas se teď tak moc krátí. Pokud jste se ještě nedostali k bráně "Boží 
Vůle", chceme vám dát vědět, že je to stále možné, abyste to dohonili a dostaly se 
přes všechny další brány "včas", pokud se nyní rozhodnete tak učinit.

Nemáte více času na rozhazování. MUSÍTE SE PROBUDIT TEĎ, a začít velmi 
pilně uplatňovat Duchovní zákony ve všech stránkách vašeho života, žít 
podle pravidel lásky ve všech stránkách vašeho bytí, a propustit všechny 
své strachy a předpojaté myšlenky o Bohu.

Musíte být ochotni obejmout pravdu, pravdu jejíž přijetí vědomě obcházíte. Staňte 
se Bohem, kterým jste, hned teď, tím, že se stanete láskou v činnosti ve 
všem co myslíte, říkáte a jednáte. Láska je jediná zkratka, kterou můžete jít 
ve vašem procesu Vzestupu, a JE TO NEJVĚTŠÍ KLÍČ.

Tato láska, o níž mluvím, je láska k Sobě, láska k Bohu a láska ke všem 
bližním na Zemi a všem královstvím Země - včetně království zvířat.
Milujte a VAŽTE SI vše, co dýchá život Stvořitele. Milujte BEZPODMÍNEČNĚ, 
BEZ SOUZENÍ.

PROPUSŤTE SVÉ NÁZORY. Opusťte dualitu a obejměte cestu nevinnosti. S 
dostatkem lásky ve vašem srdci se můžete dostat přes všechny brány ke dveřím 
Vzestupu - včas. Buďte ujištěni, že se to nestane těm, kteří budou dále žít 
své životy na "Automatického pilota".

Všichni, kteří se dopracují ke dveřím Vzestupu budou muset projít přes 
požadované zkoušky sedmi zasvěcení, aby získali vstupní kódy na oprávnění 
pro planetární Vzestup. Každá jedno ze sedmi zasvěcení má sedm úrovní 
zkoušek. Obvykle to zabere několik životů a století usilovného používání 
Duchovních zákonů, abyste dokázali projít přes několik nebo všechny tyto 
zasvěcování. V tomto velmi jedinečném okamžiku v dějinách Země je zde 
nevídaná úleva, na základě které to každá duše s vážným a pilným 
uplatňováním dokáže uskutečnit za několik let.
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Já, El Morya, tam budu jako "Peter", kterého znáte, spolu s ostatními z Duchovní 
Hierarchie této planety a vašimi milovanými, abychom vítali každého z vás "Zpět 
Doma". Jsem váš věčný přítel, El Morya.

Rozhovor s Adamem - únor 1999

My v Telosu žijeme ve vědomí Vzestoupeného stavu páté dimenze, i když žijeme 
v tělech třetí dimenze jako vy. Naše DNA je více vyvinuta než vaše za posledních 
několik tisíc let, a žijeme ve frekvenci, která je mnohem vyšší než vaše. Tato 
frekvence je frekvence Lásky. Protože žijeme takové dlouhé životy, velmi 
vysoké procento lidí v Telosu prošlo přes proces Vzestupu na úrovni duše a 
rozhodlo se zůstat ve fyzických tělech, která ztvárňují nejvyšší vyjádření života 
v třetí dimenzi.

My nemáme takové fyzické omezení s jakým žijete vy. Naše těla jsou silné a 
zdravé a neznáme nemoci. Většina z nás se dokáže teleportovat kdekoliv 
podle libosti, a projevit cokoliv co chceme, kdykoli to chceme. Máme také vědomí
přístup do vesmírné Mysli, dar, který byl na povrchu této planety dávno ztracený. 
Vlastně žijeme takový druh fyzické reality, o jakém vy všichni sníte a toužíte jej 
zažívat.

Těšíme se na den, kdy budeme moci vyjít ven a učit nás našemu způsobu života, 
abyste též mohli žít život zázraků, lásky, míru a blahobytu jako my. Toužíme se s 
vámi podělit o všechny naše malá tajemství, které udělají váš život takovým 
úžasným a mnohem lehčím ! Žádáme vás, abyste byli otevření tomu, že nás 
přijmete.

Já, Adama, jsem v této době velmi blízko spolupracoval s El Morya na Vnitřních 
rovinách, vyučoval jsem v noci duše, kteří touží lépe pochopit vůli Boha, a 
přejí si projít přes sedm bran vedoucích ke dveřím Vzestupu do páté dimenze.

Do ášramu vůle Boha v Mt. Shasta přichází stále více duší, aby se zúčastnili
vyučování. Kvůli tomuto velkému přílivu duší jsme Já, a několik dalších Mistrů 
nabídli našemu drahému příteli, El Morya pomoc v tomto vyučování. Protože se 
třídy El Morya stávají takovými velkými, pomáháme mu tak, že mnoho hodin
vyučujeme v Telosu. Je pro mne potěšením pozvat vás osobně, abyste přišli na 
naše vyučování v noci, kdy vaše tělo spí. Pokud jste ochotni a připraveni, můžete 
absolvovat náš zvláštní vytvořeny rychlokurz "Vzestup do 2012".

Je nás tady hodně, kteří jsou dostupní a ochotni poskytnout vám veškerou pomoc, 
kterou budete potřebovat. Je nás dost na poskytování osobního výuky pro ty, kteří 
po tom touží. Vše toto je prováděno z lásky a za naše služby se neplatí poplatek. 

Vše co musíte udělat, abyste šli na naše vyučování je, že večer před tím než 
usnete vyslovíte modlitbu ke svému strážnému Andělovi. Stanovte svůj 
záměr a požadavek pro svou duši, abyste byli odvedeni na naše vyučování,
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a váš strážný anděl vás přivede sem na "Vnitřní roviny". Neodmítnu nikoho kdo 
hledá a klepe na naše dveře.

Je také hodně knih na vaší dimenzionální rovině, které by vám byly užitečné, 
kdybyste se s nimi seznamovaly. Ve skutečnosti mnohé z těchto knih obsahují 
mnoho z informací, které dostáváte v noci z Vnitřních rovin. Když získáte informace 
vědomě na fyzické rovině, urychlíte své pochopení a pokrok.

Čím dříve si "vzpomenete" na svou pravou totožnost v Bohu a oddáte se vědomě a 
usilovně tomu, že "budete" Bohem, kterým již jste, tím spíše budete mít svou 
"nesmrtelnou svobodu".

Láska, láska a láska. Když jste zamilovaní a vytváříte kolem sebe a v sobě 
dostatek lásky na rozpuštění veškeré negativity vašeho tvoření, budete také 
Vzestoupenou bytostí. My v Telosu vám podáváme naše ruce a nabízíme vám 
pomoc. Přijmete naše ruce a dovolte nám, abychom vás vedli a doprovázeli. 
Přicházíme z lásky, žijeme z lásky a Vzestupně z lásky. My všichni jsme Jeden - vy 
a my, vaši bratři a sestry z Telosu. 

Vstoupili jsme do fotonového pásu

Přicházíme k vám dnes doručit zprávu zásadního významu, zprávu, na kterou jste 
všichni čekali. Začali jsme Vzestup Země a její vstup do fotonového pásu. Toto je 
čas, na který jsme čekali. Protože Země se brzy rozzáří v slávě Světla Otce, a my 
všichni znovu budeme v náručí Otce, připraveni začít další krok na naší Cestě 
Věčností. Vězte, že všechny plány jsou připraveny ke spuštění. Vězte, že my z
podzemního města a v duté Zemi jsme všichni připraveni na tento velký přechod 
do Slunce Božího Světla. My všichni tady v Telosu očekáváme tento velký den. 
Protože toto bude čas, kdy konečně vyjdeme z našich domovů pod povrchem a 
uvítáme se s vámi nad zemí jako rovni ve Světle.

Vy všichni jako pracovníci Světla se setkáváte s námi na Vnitřních rovinách v noci, 
kde formulujeme naše plány pro vstup Země mezi Hvězdy Světla. My, Hierarchie, a 
vy, pracovníci Světla, se setkáváme po nocích na Vnitřních rovinách, kde vidíme 
VŠECHNO, víme VŠECHNO a jsme VŠECHNO. Vaši bratři a sestry velryby se s námi 
také každou noc setkávají, protože všechno vědomí si plně uvědomuje plány Země 
pro vývoj na té či oné úrovni vědomí.

Jsou pro nás přichystané velké dny radosti a krásy když vystoupíme ve vědomí 
Lásky Boha pro Zem. Protože Bůh upřímně miluje VŠECHNY. My všichni jsme dítky 
Boží a Bůh chce, abychom cítili jen velkou radost a štěstí na našem putování po 
hvězdách.

S láskou Adama.
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OBRAZOVÁ PRÍLOHA
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SVOBODA JE V NITRU NÁS VŠECH
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UZEMNĚNÍ V PŘÍRODĚ
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Hojnost
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Symbol Telosu
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