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Mijn speciale dank gaat uit naar 
Lawrence Frank 

die het op zich heeft genomen mij te assisteren bij de publicatie van mijn boeken. 
Zijn immense steun heeft deze berichten van de wereld hier beneden beschikbaar 

gemaakt voor de wereld erboven. 
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ontwerpen van mijn boekomslag. 
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"Stel jezelf opren voor het bestaan van ander leven dat naast je bestaat op je 
thuisplaneet 

en je zult in staat zijn om alle wonderen te ontdekken die echt bestaan binnen deze bol 
die jij de Aarde noemt. " 

Mikos 
 

"Deze berichten komen van mensen die daadwerkelijk in de Holle Aarde wonen en ze 
brengen al het onderzoek dat ik heb gedaan en de boeken die ik heb gepubliceerd tot leven." 

Timothy Green Beckley, President, Global Communications 
 

"Er is meer m.b.t. deze planeet dan op het eerste gezicht lijkt. Dit boek bevat een 
beschrijving van een wereld binnen een wereld waar schrijvers als John Uri Lloyd, Raymond 

Bernard, John Cleves Symmes en Edgar Rice Burroughs over gesproken hebben. In de 
berichten in dit boek komt de beschrijving van deze wereld van degenen die er het meest 

van weten ... degenen die daar echt leven. " 
BRANTON, Holle Aarde Onderzoeker 

 
"Verken grondig de levensstijl en samenleving  

van een andere, geavanceerde beschaving  
die de geascendeerde staat van bewustzijn  

die onze menselijke bestemming is al bereikte. " 
Mikos 
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1. Introductie 
Voorwoord 

Niet zo heel lang geleden bestond bij de mensheid het geloof dat de wereld plat was 
en dat de Zon om de Aarde draaide. De mensheid was hiervan dermate overtuigd dat het 
een vaststaand “feit” werd.  

Toen Galileo met bewijs kwam waaruit bleek dat de Aarde om de Zon draaide, werd 
hij niet alleen belachelijk gemaakt, maar werd hij ook gevangen gezet omdat zijn 
bevindingen zo volledig afweken van het algemeen geaccepteerde idee.  

Een gelijksoortige situatie is vandaag de dag aan de orde met de nieuwe onthulling 
dat de Aarde van binnen HOL is. Holle Aarde-onderzoekers hebben bewijs geleverd, 
gebaseerd op hun onderzoek naar hoe planeten worden gevormd, dat onze Aarde niet 
massief is zoals onze leerboeken ons hebben doen geloven.  

Dit boek handelt over de grootste onthulling in de geschiedenis: dat de kern van de 
Aarde niet alleen Hol is, maar ook BEWOOND wordt door hoogontwikkelde menselijke 
wezens die hun bestaan nu aan ons bekend maken.   

Staat de mensheid open voor deze nieuwe onthulling omtrent de Aarde, of zal dit als 
belachelijk worden weggezet omdat het niet in onze leerboeken staat? 

Lawrence Frank 
3 Maart 2003 

 

  

Een Woord van de Schrijfster 

In de vroege jaren 90 van de vorige eeuw las ik in een nieuwsbrief* over een vrouw 
genaamd Sharula, die was geboren in Telos, een Onderaardse Stad onder Mt. Shasta - 
Californië en die in de 60-er jaren naar onze oppervlakte was gekomen. Ze woont nu met 
haar echtgenoot Shield in Santa Fe, Nieuw Mexico. In de jaren voorafgaand aan haar 
verhuizing naar Santa Fe stond ze in het Mt. Shasta gebied bekend als Bonnie.   

In Sharula’s nieuwsbrief schreef ze over het leven in Telos en over andere 
Onderaardse Steden die zich onder het oppervlak van de Aarde bevinden. Ze schreef over 
de Opgestegen Meester en Hogepriester van Telos, genaamd Adama. Kort nadat ik over 
Adama had gelezen, nam hij telepathisch contact met mij op en vroeg hij me of ik bereid was 
zijn boodschappen over te brengen. Zie je, onze gedachten verspreiden zich over het 
Universum en brengen ons onmiddellijk in verbinding met aan wie we maar denken.     

Adama begon berichten aan mij te dicteren en sommige ervan gingen over hun 
verbinding met de Holle Aarde, wat voor mij een “opening” creëerde om boodschappen te 
ontvangen van Mikos, die in de stad Catharia leeft, gelegen onder de Egeïsche Zee, 
binnenin de Holle Aarde. Deze berichten van Adama en Mikos werden in 2000 gepubliceerd 
in mijn tweede boek, genaamd ‘TELOS: De Oproep Gaat Uit van de HOLLE AARDE en de 
ONDERGRONDSE STEDEN’.   

 Nadat mijn TELOS-boek (berichten van zowel Adama in Telos als enkele berichten 
van Mikos) was gepubliceerd, was ik op een dag in gesprek met Adama, toen Mikos zich in 
het gesprek mengde. Het werd een driehoeks-bijeenkomst. Mikos vroeg of ik bereid was 
meer berichten van hem over te brengen en om deze in een boek met boodschappen te 
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publiceren die exclusief uit de Holle Aarde afkomstig waren. ‘Berichten uit de Holle Aarde’ is 
de opvolger van mijn TELOS-boek. Het bevat alle nieuwe boodschappen die ik in de drie jaar 
na het uitkomen van het TELOS-boek van Mikos heb ontvangen. Het gaat dieper in op en 
onderzoekt grondiger de holle ruimte van de Aarde, licht werpend op de andere 
beschavingen die in onze holle planeet verblijven. De opzet is om jou als lezer naar de 
allerbinnenste kern te brengen, waar je diepgaand de levensstijl en samenleving van nog 
een andere gevorderde beschaving kunt bestuderen, een beschaving die het stadium van 
geascendeerd bewustzijn al heeft bereikt, iets wat onze menselijke bestemming is.       

* De informatie die ik in de nieuwsbrief las over Sharula en Telos is terug te vinden in hoofdstuk 24 

In de loop van de eeuwen zijn ons inzicht en onze kennis wat betreft de aard van het 
universum enorm toegenomen. De moderne astronomie heeft ons laten zien dat ons 
zonnestelsel binnen ons Melkwegstelsel “één van de velen is” …. een Melkwegstelsel dat op 
zijn beurt één van de miljarden sterrenstelsels is in dit enorme zich uitbreidende universum. 
Het voortschrijden van de tijd en de vooruitgang in de wetenschap hebben vele mythen 
ontkracht. Nu is het moment aangebroken om opnieuw een MYTHE te ontkrachten – die 
van een massieve Aarde.   

 

(image: Holle Aarde) 

Gereproduceerd met toestemming van copyright-houder 
Max Fyfield, Ordrup Jagtvej 71, 

2920 Charlottenlund, Denemarken 
 

Nadere Uitleg over onze Holle Aarde 

Niet alleen onze Aarde, maar ALLE Planeten zijn Hol! Onze Zon, Helios, heeft net 
als alle zonnen een holle kern. Het licht dat vanaf onze Zon uitstraalt is koud, niet heet (pag. 
157?). Alle planeten werden gecreëerd met openingen aan de Noord- en Zuidpool, 
openingen die leiden naar een holle binnenkant met een Inwendige Centrale Zon, 
omberkleurig, die zacht en aangenaam zonlicht van het volledige spectrum uitstraalt, 
waardoor de oppervlakte van de binnenkant uiterst bevorderend is voor de groei van 
vegetatie en leven….met alleen een lange, lange dag en geen nachten.  

De WEZENS IN DE HOLLE AARDE zijn buitengewoon spiritueel ontwikkeld en 
technologisch geavanceerd en leven binnenin de kern van onze Holle Aarde. Deze 
gevorderde beschavingen leven in vrede en broederschap in het Centrum van onze Aarde. 
Hun oceanen, land en bergen verkeren nog steeds in een ongerepte staat, omdat ze niet op 
hun land lopen of bouwen. Er zijn geen gebouwen, winkelcentra of snelwegen. Ze 
verplaatsen zich in elektromagnetische voertuigen die enkele tientallen centimeters boven de 
grond zweven. Ze lopen behoedzaam langs beken, rivieren en oceanen en beklimmen 
bergen – maar het contact van hun voeten met de grond gaat niet verder dan dat. Ze laten 
de rest van hun land aan de natuur, want het land behoort ook aan de natuur (pag. 121?).    

Hun steden bevinden zich precies in het centrum van de planeet en kunnen worden 
bereikt via de gaten aan zowel de Noord- als de Zuidpool. Het Noorder- en Zuiderlicht dat wij 
in onze hemel kunnen zien, zijn in werkelijkheid weerspiegelingen van de Inwendige 
Centrale Zon van onze Holle Aarde die zonlicht uitstraalt vanuit haar holle kern. Hun 
Ruimtehaven is binnenin de Holle Aarde gesitueerd, rechtstreeks uitgelijnd met de 
Openingen aan de Noord- en Zuidpool. (pag. 40?).       
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Ze maken gebruik van vrije energie om hun steden, huizen en tunnels te verlichten. 
Ze gebruiken kristallen in combinatie met elektromagnetisme, hetgeen een kleine zon 
genereert met een volledig lichtspectrum, wat hen voorziet van alle energie die ze nodig 
hebben.  

De Aardkorst is ongeveer 1250 km dik, vanaf het buiten-oppervlak tot het binnen-
oppervlak. Omdat onze Aarde Hol is en geen massieve bol, ligt het centrum van de 
zwaartekracht niet in het centrum van de Aarde, maar in het centrum van de korst, ongeveer 
625 km onder de oppervlakte.  

Over de hele Aarde verspreid liggen toegangsgrotten, waar interactie mogelijk is. Op 
dit moment zijn er maar een paar van geopend. Nikola Tesla, de geniale uitvinder van 
elektrische technologie, leeft nu in de Holle Aarde. Hij begon informatie te ontvangen in de 
tweede helft van de jaren 1800 en ontdekte dat “elektrisch vermogen overal in onbeperkte 
hoeveelheden aanwezig is en dat het de machines van de wereld draaiende kan houden 
zonder dat  daarvoor kool, olie, gas of elk van de andere gangbare brandstoffen nodig is.”  

In de dertiger jaren van de vorige eeuw werden de tunnelingangen en doorgangen 
door de beschavingen van de Holle Aarde afgesloten omdat in die tijd “corporaties”  de 
technologie van Tesla misbruikten om zich toegang te verschaffen tot Binnen-Aarde. De 
twee hoofdingangen naar de Holle Aarde bevinden zich in de Gaten aan de Polen. Ze 
hebben de Polaire Openingen afgedekt via een krachtveld om zodoende de ingangen te 
camoufleren. Op die manier worden de ingangen beschermd tegen zichtbaarheid vanuit de 
lucht en vanaf het land. In het verleden hebben er op de oppervlakte ingangen bestaan die 
naar de Bibliotheek van Porthologos leidden. Eén van die ingangen was de Bibliotheek van 
Alexandrië, die in het jaar 642 A.D. door vuur werd verwoest.  

Er verblijven momenteel 3.6. miljoen1 mensen in de Holle Aarde. Als je kijkt naar hun 
lengte dan zouden wij hen als Reuzen beschouwen. 

________ 
1 Ascended Master Teachings, Radiant Rose Academy 

 
In de loop van de eeuwen zijn er enkele oppervlaktemensen geweest die uitgenodigd 

werden om aan de binnenkant te leven.  
 

 

(picture) Adama 

 

Inleiding door Adama 

Ik ben Adama en ik begroet jullie vanuit de Onderaardse Stad TELOS, die zich onder 
Mt. Shasta in Californië bevindt, waar onze Lemurische kolonie op het moment verblijft. Wij 
zijn in afwachting van de publicatie van dit nieuwe boek met berichten vanuit de Holle Aarde, 
gesitueerd in het centrum van onze planeet.  

Ik zou jullie graag een groot historicus willen voorstellen: Mikos van Catharia, die 
intrinsiek verbonden is aan de grote Bibliotheek van Porthologos, voorheen in de 
geschiedenisboeken bekend als de Bibliotheek van Alexandrië, waar alle archieven van jullie 
Aarde worden bewaard.  

Mikos is van nature een bijzonder zachtaardige ziel en hij en ik verblijven al eonenlang op dit 
niveau van de Aarde. We hebben samen veel gereisd, samen méér raadsvergaderingen 


