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1 Welkom

Welkom, vanuit de Holle Aarde
Mikos, via Suzanne Mattes

Wat je nu in handen hebt, is niets minder dan een gezamenlijk 
wonder dat plaatsvond tussen ons – wezens van de onderaardse 
gemeenschap – en de auteur van dit boek. Het is een wonder 
van liefde, toewijding en een diepgevoeld verlangen tussen 
bloedverwanten en familie. Ik voel me bevoorrecht en vereerd 
naar voren te kunnen treden om deze gezamenlijke inspanning te 
introduceren namens Telos en degenen onder ons die verblijven 
onder het oppervlak van deze prachtige planeet die jullie ‘aarde’ 
noemen.

Mijn naam is Mikos en ik woon in de stad Catharia. Ik ben een 
Cathariaan van de Bibliotheek van Porthologos, die zich in de 
Holle Aarde bevindt onder de Egeïsche Zee. Dit communiqué is 
ter ere van de publicatie van de berichten van onze zusterkolonie, 
Telos. Onze zusterstad Telos heeft een langetermijnverbinding 
tot stand gebracht met jullie, oppervlaktebewoners. Veel 
inwoners van Telos leven en werken te midden van jullie, net als 



20

wij – en doen dit al sinds zeer lange tijd. Hoe bijzonder kostbaar is 
de hartenband in het wonder van liefde!
 Elke keer wanneer een prominent archeologisch onderzoeks-
team een deel blootlegt van datgene wat jullie je ‘planetaire 
geschiedenis’ noemen, verheugen wij van de onderaardse koloniën 
ons in de wetenschap dat jullie je een tijd zullen herinneren waarin 
velen van ons met regelmaat en openlijk in jullie midden hebben 
geleefd. Elke keer wanneer jullie je realiseren dat alle dingen 
onderling verbonden zijn, van het kleinste stofdeeltje onder jullie 
voeten en de kleinste levensvormen in de oceanen tot de grote 
uitgestrektheid van de hemel boven jullie die twinkelt van de 
biljoenen sterren, vieren we dat.
 Jullie, als oppervlaktebewoners, geloven over het algemeen dat 
jullie alleen zijn, maar dat is niet zo. We zijn niet alleen bij jullie, 
we zien er ook uit als jullie. Ga er echter niet van uit dat iedereen 
die deze plek met jullie deelt, jullie culturen vertegenwoordigt, 
of jullie wetenschap, religies en politiek steunt, eruitziet als jullie. 
We laten deze misvatting rustig aan het merendeel van jullie 
voorbijgaan, aangezien we niet nog meer opschudding onder 
jullie bevolking willen veroorzaken of een nog grotere afstand in 
plaats en tijd tussen ons willen creëren door onze verschillen te 
benoemen.
 Elke keer dat jullie vergeten goed te zijn voor jezelf en voor 
elkaar, elke keer dat jullie ruzie maken en vijandig en boos zijn, 
sturen we meer liefde naar jullie en deze planeet, zodat alles in 
harmonie kan leven, ondanks de unieke kwalificaties in uiterlijke 
verschijning, locatie en levensstijl.
 Voor ons is het in hart en gedachten bij jullie zijn, de grootste 
gave en eer die we kunnen hebben, voor nu en altijd. Wij, van de 
onderaardse wereld, verwelkomen deze brug die we tussen jullie 
en onze gemeenschap kunnen leggen. Al het leven, alles wat er 
bestaat, is afhankelijk van deze brug.
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Verheug je nu met elkaar en met ons terwijl je de berichten leest 
die op deze bladzijden zijn weergegeven. Ze vertegenwoordigen 
verleden, heden en toekomst – een toekomst die zeer wel 
mogelijk is voor jullie en onze kinderen. Met veel liefde, respect 
en vreugde openen we de brug en de deuren naar één Verenigde 
Aardwereld-Kolonie. 

Een woord van de auteur

Omdat ik me het grootste deel van mijn leven niet synchroon 
heb gevoeld met de rest van de maatschappij, begon ik in 1989 te 
mediteren. Ik had vele jaren lesgegeven op school, maar zelfs 
met al mijn diploma’s en kennis kon ik de zin van mijn leven op 
aarde niet ontdekken… totdat ik verbinding maakte met mijn 
tweelingvlam, en innerlijke begeleiding begon te ontvangen. 
Door deze ultieme verbinding kwam de herinnering aan wie ‘IK 
BEN’ en waarom ik hier ben, naar boven.
 Een paar jaar later ‘vond’ ik een nieuwsbrief geschreven door 
Sharula Dux, die naar het oppervlak van de aarde was gekomen 
vanuit Telos, een ondergrondse stad in Mount Shasta. Ze is 
geboren in 1725 en woont momenteel met haar man in Sante Fe 
(New Mexico).
 In haar nieuwsbrief schreef Sharula over de onderaardse steden 
onder de aardoppervlakte en vertelde ze over haar leven in Telos. 
Ze schreef dat Adama een Opgestegen Meester was en tevens de 
Hogepriester van Telos. Nadat ik de naam Adama had gezien, 
bleef ik nieuwsgierig naar hem. Op een dag was ik in meditatie 
verzonken, denkend aan Adama, met mijn pen en notitieboek naast 
me, toen ik opeens een golf van liefdevolle en zachte energie dwars 
door me heen voelde gaan, die me bijna de lucht in tilde. Toen 
hoorde ik de woorden: ‘Ik ben Adama, tot je sprekend vanuit Telos.’
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Weet je, onze gedachten gaan het universum in en verbinden ons 
meteen met aan wie we ook maar denken. Dus op het moment 
dat ik aan Adama dacht, ontving hij mijn gedachten en gaf hij 
antwoord. Onze gedachten bestaan uit licht, en deze taal van het 
licht is de universele taal die op subatomair niveau vanuit ons 
haar weg vindt, door alle frequenties, dimensies, tijd en ruimte 
heen. Waar je aandacht ook is: daarheen gaat ons bewustzijn. 
Adama voelde mijn frequentie en resoneerde ermee. Ik voelde zijn 
respons via de taal van het licht, en mijn brein vertaalde deze 
frequentie naar gedachten, beelden en woorden. 
 Voor mij was dit een heel eenvoudig proces. Ik was slechts de 
ontvanger en registreerde de woorden zoals ze kwamen. Mijn 
bewustzijn werd volledig op een zijspoor gezet – de inhoud van 
het bericht niet analyserend, noch evaluerend of beoordelend.
 We hebben ieder onze eigen specifieke frequentiebreedte die 
bij iedereen in het universum onze identiteit te zien geeft. Dit 
is als het ware onze handtekening. Het enige wat we hoeven te 
doen, is een gedachte genereren, waarna deze gedachte op haar 
bestemming aankomt. Deze levende lichttaal communiceert 
tussen alle dingen, van het subatomaire tot het intergalactische, 
en het verbindt al het leven, overal.
 Onthoud: we zijn allemaal een. Wanneer je nadenkt over een 
Opgestegen Wezen als Adama, weet dan dat hij zich onmiddellijk 
van je gedachten bewust is en meteen reageert. Je hoeft alleen 
maar de ether te zuiveren zodat je zijn antwoord kunt horen. Dat 
is de sleutel.
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Adama
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Op afgesproken tijdstippen begon Adama berichten aan mij te 
dicteren die ik woord voor woord opschreef in een schrijfblok. 
Dit gebeurt nog steeds, waarbij ik word geleid in het bijeenvoegen 
van deze berichten en de publicatie ervan. Ik weet nu dat ik 
in het verleden als Lailel (mijn sterrennaam) met Adama heb 
samengewerkt en dat ik vele levens in Telos en Lemurië heb 
doorgebracht. 

Over Telos

Telos, een Lemurische kolonie onder Mount Shasta in Noord-
Californië, is een lichtstad die wordt bestuurd door een raad van 
twaalf Opgestegen Meesters en een Hogepriester, Adama. De 
naam Telos betekent ‘communicatie met de geest’.
 De bewoners van Telos, vroeger van Lemurië, werken naar 
ascensie toe. Ze kunnen zich astraal naar elke plek projecteren 
en kunnen met wie dan ook op elke locatie in tijd en ruimte 
telecommuniceren. In Adama’s bemoedigende berichten vertelt 
hij ons over ons doel:
 ‘(…) een spiritueel krijger te worden, die het interne licht erkent en 
erop gericht is de mensheid tot één menselijke familie te herenigen. 
Want wanneer de mensheid eenmaal Gods liefde rechtstreeks van 
binnenuit voelt, zal iedereen zijn reden van bestaan hier op aarde 
kunnen begrijpen, en niet langer de afgescheidenheid van zijn ziel met 
het licht van God ervaren.’

Alle planeten zijn hol en worden bewoond door menselijk leven 
van de een of andere trilling. De zon is eveneens hol, en niet heet 
maar koud. Onze aarde is hol en bevat een interne Centrale Zon. 
 Het bestuurscentrum in de Binnen-Aarde heet Shamballa. Dit 
is gevestigd in het centrum van de planeet en kan worden bereikt 
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via gaten in zowel de noord- als de zuidpool. Het noorder- en 
zuiderlicht dat we aan onze hemel kunnen waarnemen, zijn in 
werkelijkheid lichtspiegelingen van de interne Centrale Zon van 
de aarde, die uit zijn holle kern omhoogkomen.
 Er bevinden zich meer dan 120 onderaardse steden in de 
aardkorst. Deze lichtsteden liggen niet ver onder het aard-
oppervlak. Het samenwerkingsverband van deze steden heet 
het Agartha-netwerk. De bewoners van de Binnen-Aarde zijn 
hoogontwikkelde wezens die leven op het binnenste oppervlak 
van de Holle Aarde. Het zijn voornamelijk geascendeerde zielen 
die er, vanwege de perfecte leefomstandigheden die daar bestaan, 
voor hebben gekozen hun evolutie in de binnenruimten van de 
aarde voort te zetten.
 Terwijl Atlantis en Lemurië aan de oppervlakte mythen zijn 
geworden, floreren de mensen van Atlantis en Lemurië in hun 
onderaardse steden. De bewoners van deze koloniën zijn normale 
mensen zoals jij en ik, die leven in de derde dimensie, net zoals 
wij dat doen. 
 Onze Melkweg is verdeeld in twaalf sectoren. Ons zonnestelsel 
ligt in sector 9 en deze sector bevat honderden andere zonne-
stelsels. Het Ashtar-commando, ook wel bekend als het Galactisch 
Commando, bestaat uit miljoenen sterrenschepen en vrijwilligers 
uit vele sterrensystemen en dimensies binnen onze Melkweg. 
Het Galactisch Commando is onderdeel van de Federatie van 
Planeten en beschermt deze sector van de Melkweg. Hun doel 
is de aarde door deze huidige cyclus van planetaire ascensie 
heen te leiden. Mijn tweelingvlam is een lid van het Galactisch 
Commando en hij begeleidt me bij mijn werk: het herenigen van 
de beschavingen van de aarde door middel van bewustwording 
en communicatie, zowel boven als onder de oppervlakte.
 Ashtar is de commandant van de Federatie van Planeten van 
deze sector. De Zilveren Vloot bewaakt ons zonnestelsel en heeft 
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zijn ruimtehaven binnen Mount Shasta. Anton is de naam van de 
commandant van de Zilveren Vloot en hij is afkomstig uit Telos. 
Het zijn voornamelijk mensen uit de onderaardse steden die aan 
boord van de Zilveren Vloot dienen.

Welkom, van de Federatie van Planeten

‘Weet wie je bent. Weet dat jullie op een prachtige galactische missie 
zijn. Weet dat we, in eenheid, allemaal met jullie meereizen.’

Welkom, van Adama

‘Gegroet vanuit Telos! We hebben met Dianne getelecommuniceerd 
en hebben berichten aan haar doorgegeven om namens ons te 
publiceren. We dringen er bij jullie op aan om de berichten in ons 
boek te lezen, want het doel ervan is om jullie te doen ontwaken 
en om jullie te attenderen op ons bestaan en op het volledige 
bewustzijn van de walvisachtigen, en om de oproep te doen 
weerklinken die de wereld om jullie heen wakker schudt.’
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2  Ons Lemurische 
verleden

Gegroet vanuit Telos! Ik ben Adama, Opgestegen Meester en 
Hogepriester van Telos, een onderaardse stad onder Mount 
Shasta in Californië. Ik geef dit bericht aan jullie door vanuit 
mijn verblijfplaats onder de aarde, waar meer dan anderhalf 
miljoen van ons in eeuwigdurende vrede en welvaart leven.
 Wij zijn menselijk. Fysiek zijn we net als jullie, behalve 
dan het feit dat ons massabewustzijn gedachten genereert 
van enkel onsterfelijkheid en perfecte gezondheid. Daardoor 
kunnen we honderden, zelfs duizenden, jaren in hetzelfde 
lichaam leven. Ikzelf bevind me nu al duizenden jaren in 
hetzelfde lichaam.
 Meer dan 12.000 jaar geleden zijn we uit Lemurië gekomen, 
voor er zich een nucleaire oorlog aandiende die de oppervlakte 
van de aarde heeft vernietigd. We werden bovengronds met 
dermate heftige ontberingen en rampen geconfronteerd dat 
we hebben moeten besluiten onze ontwikkeling ondergronds 
voort te zetten. We hebben een beroep gedaan op de Spirituele 
Hiërarchie van de planeet om de reeds bestaande holte in Mount 
Shasta in de juiste staat te brengen en deze voor te bereiden op 
de tijd waarop we uit onze bovengrondse huizen zouden moeten 
evacueren.
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Toen de oorlog op het punt stond te beginnen, werden we 
door de Spirituele Hiërarchie opgeroepen onze evacuatie naar 
deze ondergrondse holte in gang te zetten door een uitgebreid 
tunnelsysteem binnen te gaan dat door de hele planeet verspreid 
ligt. We hadden gehoopt al onze Lemurische mensen te kunnen 
redden, maar er was slechts tijd voor 25.000 zielen. De rest van 
ons ras kwam om bij de explosie.
 Gedurende de laatste 12.000 jaar zijn we in staat geweest 
een snelle ontwikkeling in bewustzijn door te maken, vanwege 
onze afzondering van de bendes plunderende Buiten-Aardsen 
en andere vijandige rassen die jacht maakten op de oppervlakte-
bevolking. De oppervlakte bevolking heeft, ter voorbereiding op 
het passeren van de Fotonengordel, grote bewustzijnssprongen 
gemaakt. Om deze reden zijn we begonnen contact te zoeken 
met de oppervlaktebewoners om onze aanwezigheid bekend te 
maken. Want om de aarde en de mensheid in bewustzijn te laten 
ascenderen dient de hele planeet verenigd te zijn en in één licht 
van beneden en één licht van boven samen te gaan. 
 Daarom nemen we contact met jullie op: om jullie bewust te 
maken van onze ondergrondse aanwezigheid zodat jullie dit feit 
onder de aandacht kunnen brengen van jullie broeders en zusters. 
Ons boek met gechannelde berichten is ten behoeve van de 
mensheid geschreven in de hoop dat wij zullen worden erkend en 
ontvangen wanneer we in de niet al te verre toekomst vanuit onze 
ondergrondse huizen naar boven komen om ons te midden van 
de mensen op het aardoppervlak te begeven. We zullen dankbaar 
zijn voor jullie rol bij het helpen de realiteit van ons bestaan 
wereldkundig te maken.
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V: Hoe oud zijn jullie nu?

Ik kom van Lemurië, een oude beschaving. In de hoogtijdagen 
van Lemurië was ik een ingewijde in de tempels die in die tijd 
vooraanstaand waren. Na de vernietiging van Lemurië door 
Atlantis ben ik samen met duizenden anderen ondergronds 
gegaan om Telos te stichten.
 Hoewel ik inmiddels duizenden jaren oud ben, ben ik niet 
anders dan jullie. Ik heb het voordeel van vele levens gehad, 
allemaal tot één verweven. Dit heeft me veel inzicht en grote 
wijsheid gebracht, die de meeste mensen pas aan het einde van 
hun korte leven beginnen te vergaren.
 Zo veel jaren te leven heeft zeker voordelen. Wat mij betreft 
kan ik me astraal projecteren waarheen ik maar wil. Ik kan tevens 
communiceren met wie dan ook, waar dan ook in tijd en ruimte. 
Dit zijn allemaal dingen die iedereen in Telos kan doen, omdat 
we het voordeel hebben gehad tijdens de vele levens te kunnen 
oefenen. Ik ben dus niet zo anders dan jullie, alleen maar meer 
ervaren in het benutten van de kansen die het leven te bieden 
heeft.

V: Hoe heeft jullie rechtssysteem zich ontwikkeld?

We zijn hier in groten getale aanwezig, bij elkaar meer dan 
25 miljoen inwoners van alle onderaardse lichtsteden. We zijn 
allemaal verenigd in een groot netwerk van licht, het ‘Agartha-
netwerk’ genoemd. Dit netwerk is enorm qua omvang en is 
verantwoordelijk voor onze veiligheid onder het oppervlak 
van de aarde. We nemen deel aan prachtige conferenties, die 
plaatsvinden onder het aardse oppervlak. Daar wordt over 
onze wetten gediscussieerd, die worden bezien in het licht 


