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Voorwoord 

 

Geliefde lezers, 

We hadden al afscheid genomen van onze pasverworven innemende vrienden (maar 
we bevonden ons nog in hun gezichtsveld) toen een alleen gaand mannelijk persoon, die de 
heuvel afkwam, onze aandacht ving. “Dat lijkt Saint Germain wel, “zei mijn vriend; een naam 
die me niet veel zei, aangezien ik nog nooit zijn beeltenis had gezien. De man, gekleed in 
een eenvoudig lichtpaars gewaad stopte, glimlachte en knikte bevestigend, de handen 
gevouwen. Toen ik later naar foto’s van St. Germain keek, was ik ervan overtuigd dat Hij het 
moest zijn geweest. 

Later zaten we opnieuw bij de Lemuriërs, wandelden we met hen de berg af naar de 
grote ‘Panther Meadow’-parkeerplaats waar het woord van de vriendelijke “aliens” zich snel 
verspreidde. Al snel werden we omringd door zo’n 30 mensen die vragen op hen afvuurden. 
Met dezelfde kenmerkende gratie en diepzinnigheid stelden ze iedereen gerust over hun 
validiteit. De volgende dag verschenen ze zoals beloofd opnieuw en gunden ze ons drie 
ontmoetingen van fascinerende gesprekken met hen, met een totale tijdsduur van 4 tot 6 uur.  

Ik was als het ware uitermate verbaasd, toen ik onlangs het Telos-boek in handen 
kreeg, waarin alles wat ze ons hadden verteld werd bevestigd en waarin elk probleem op 
Aarde opgehelderd werd en oplossingen werden aangedragen.   

Wellicht zullen er meer fysieke contacten met hen aan het licht komen. In alle 
nuchterheid voorspel ik dat het Telos-boek het boek is waarop de mensheid heeft 
gewacht en dat het alle andere boeken in de Geschiedenis ver achter zich zal laten. Ik 
meen dit met heel mijn hart. Dit volkomen onverwachte “Geschenk” van God is daadwerkelijk 
een dramatischer verhaal dan de “Wederkomst” zelf. Wij, als oppervlaktebewoners, kunnen 
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deze goddelijke hulp van beneden goed gebruiken om de spoedige terugkeer van het 
Christusbewustzijn op deze planeet voor te bereiden, te vergroten en te garanderen.  

Naar mijn mening zal eenieder die dit boek leest een bijdrage leveren aan het 
drievoudig verhogen van het massabewustzijn. Deel het Telos-boek alsjeblieft met iedereen 
die je tegenkomt en help mee het zevende gouden tijdperk van Liefde, Verlichting en waar 
Broederschap, binnen te halen. 

Vriendelijke groeten, 
tijdens het ochtendgloren,  
Ellis Princeton Winton  
Californië, VS 
In het jaar 2000 

 

 

DEEL 1 - Het begin 
                                                               1. Welkom 

Welkom, vanuit de Holle Aarde 
(Mikos, via Suzanne Mattes) 

 
Wat je nu in handen hebt is niets minder dan een gezamenlijk wonder tussen ONS 

van de Onderaardse Gemeenschap en de schrijfster van dit boek. Het is een wonder van 
liefde, toewijding en 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 lange-termijn-verbinding tot stand gebracht met 
jullie van de oppervlakte. Veel inwoners van Telos leven en werken temidden van jullie, net 
als 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 onderzoeksteam 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 meest kleine levensvormen in de oceanen tot de grote uitgestrektheid van 
de hemel boven jullie die twinkelt van de biljoenen sterren, dan 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, er uitziet als jullie. We laten deze misvatting rustig 
aan het merendeel van jullie voorbijgaan, aangezien we niet nog meer opschudding onder 
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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 
in staat zijn tussen jullie en onze gemeenschap te leggen. Al het leven, alles wat er bestaat, 
is afhankelijk van deze brug. 

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 de Eén Verenigde Aardwereld Koloniën van 
de Aarde.  

 

 

Een woord van de schrijfster 

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 les gegeven op 
school, en zelfs met al mijn diploma’s en al mijn opleidingen, 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 (Nieuw 
Mexico). 

In haar nieuwsbrief schreef Sharula over de Ondergrondse Steden onder de 
Aardoppervlakte en vertelde ze over haar leven in Telos. Ze schreef dat Adama een 
Opgestegen Meester was en tevens de Hoge Priester van Telos. Nadat ik de naam “Adama” 
zag, bleef ik nieuwsgierig naar hem. Op een dag was ik in meditatie verzonken, denkend aan 
Adama, met mijn pen en notitieboekje 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.” 

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. Toen voelde ik zijn respons 
via de Taal van het Licht, en mijn brein vertaalde deze frequentie naar gedachten, beelden 
en woorden.  
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Voor mij was dit een heel eenvoudig proces. Ik was slechts de ontvanger, de 
woorden registrerend 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 zijn 
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 Eén. 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. 

  

 

 

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 
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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 Mt. Shasta in noord Californië, is een Lichtstad 
die wordt bestuurd door een raad van 12 Opgestegen Meesters en haar Hogepriester, 
Adama. De naam Telos betekent “communicatie met de geest”. 

De burgers van Telos, vroeger van Lemurië, werken t.b.v. Ascentie. 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, één die het interne Licht erkent en erop gericht is de mensheid 
tot EEN menselijke familie te herenigen. Want wanneer de mensheid eenmaal Gods Liefde 
rechtstreeks van binnenuit voelt, dan 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 is niet heet, maar koud. Onze Aarde is Hol en bevat een 
Interne Centrale Zon.  

Het bestuurscentrum in Binnen-Aarde heet Shamballa. Zij is gevestigd in het centrum 
van de planeet en kan worden bereikt 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 haar holle kern omhoog 
komen. 
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Er bevinden zich meer dan 120 Onderaardse Steden in de Aardkorst. Deze 
Lichtsteden liggen niet ver onder het Aardoppervlak. Het samenwerkingsverband van deze 
steden heet het Agartha Netwerk. De WEZENS van 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 12 sectoren. Ons zonnestelsel ligt in Sector 9 en deze 
sector bevat honderden andere zonnestelsels. 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 Confederatie van Planeten en beschermt deze sector van de Melkweg. 
Hun doel is de Aarde door deze huidige cyclus van planetaire Ascentie 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 d.m.v. bewustwording en communicatie –
zowel boven als onder de oppervlakte. 


