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1.Vitajte
Privítanie z Dutej Zeme
(Mikos Prostredníctvom Suzanne Mattes)

To  čo  držíte  v  rukách  nie  je  nič  menšie  ako  kolektívny  zázrak  medzi  MY Podzemnej
Komunity a autorkou tejto knihy. Je to zázrak lásky, oddanosti a srdečnej túžby medzi príbuzným a
rodinou. Som vyznamená a poctená, že môžem predstúpiť, aby som predstavila túto spoločnú snahu
v mene Telos a a tých z nás, ktorí žijú pod povrchom tejto krásnej planéty, ktorú voláme Zem.

Volám  sa  Mikos,  a  som  obyvateľom  mesta  Catharia.  Som  Catharinec  z  Knižnice
Porthologos, ktorá sa nachádza v DUTEJ ZEMI pod Egejským Morom. Toto komuniké je na počesť
uverejnenia správ z našej sesterskej osady TELOS.

Naša sesterská osada Telos nadviazala dlhodobé spojenie s tými z vás na povrchu. Mnohí z
obyvateľov Telosu žijú a pracujú medzi vami, rovnako ako my – a robia tak po veľmi dlhú dobu.
Aké drahocenné je puto sŕdc v zázraku lásky!

Zakaždým keď významné archeologické putovanie odhalí časť toho čo vy nazývate dejinami
vašej planéty, MY z Podzemných Osád sa tešíme v poznaní, že si spomínate na čas keď mnohí z nás
celkom obvykle a otvorene žili medzi vami. Vždy keď si uvedomíte, že všetky veci sú prepojené,
od  najdrobnejšieho  zrniečka  prachu  pod  vašimi  chodidlami,  po  najmenšie  životné  formy  v
oceánoch, po šíru rozlohu nebies nad vami, ktorá bliká miliardami hviezd, my oslavujeme.

Vy čo sídlite na povrchu často veríte, že ste sami, ale nie ste. My nie sme len s vami, my sme
ako vy. A predsa nepredpokladajte, že každý kto zdieľa toto miesto s vami vypadá ako vy, alebo
predstavuje vaše kultúry, alebo podporuje vaše vedy, náboženstvá a politiku. My necháme láskavo
túto mylnú predstavu v tichosti prechádzať medzi veľkým množstvom z vás, pretože si neprajeme
pridať pridávať ďalšie otrasy vašim ľuďom a vytvárať väčší rozostup v mieste a čase medzi nami
kvôli vnímaniu našich rozdielov.

Zakaždým keď zabudnete byť milí ku sebe samému a navzájom, zakaždým keď bojujete a
ste  nepriateľskí  a  nahnevaní,  posielame viac  lásky vám a tejto  planéte,  aby všetci  mohli  žiť  v
harmónii napriek jedinečným vlohám fyzického vzhľadu, miesta a životného štýlu.

Pre nás je bytie s vami, v srdci a mysli, najväčší dar a česť akú môžeme mať, teraz a navždy.
MY, z Podzemného Sveta,  vítame tento most,  ktorí  sme schopní vytvotiť  medzi vašou a našou
spoločnosťou. Všetok život a všetka existencia je závislá na tomto moste.



Oslavujte  teraz  medzi  sebou navzájom a s  nami,  keď  čítate  správy uvádzané na  týchto
stránkach. Predstavujú minulosť, prítomnosť a budúcnosť – budúcnosť vysoko pravdepodobnú pre
naše deti a nás. S veľkou láskou, úctou, a radosťou, otvárame most a dvere pre Jednu Spojenú Zem-
Svetové Osady pre Zem.

Slovo od Autora
Strávila som väčšinu svojho života s pocitom že som mimo súladu so zbytkom spoločnosti.

Začala som meditovať v roku 1989, keď som mala 50 rokov. Vyučovala som v škole po mnoho
rokov, ale ani so všetkými mojimi titulmi a mojim vzdelaním som nedokázala nájsť zmysel svojho
života na Zemi až kým som sa spojila s mojim Dvojplameňom a začala som prijímať  vnútorné
vedenie. Zároveň s týmto najvyšším spojením prišla spomienka na to kto „SOM JA“ a prečo som
tu.

Bolo to pár rokov potom čo som „našla“ leták, ktorí napísala Sharula Dux, ktorá prišla na
povrch trojdimenzionálnej roviny z Telosu, podzemného mesta vnútri Mt. Shasta (Hory Šasta, pozn.
prekl.). Narodila sa v roku 1725 a v súčasnosti žije v Santa Fe, NM so svojim manželom.

Sharula vo svojom letáku písala o Podzemných Mestách pod povrchom Zeme a rozprávala o
živote v Telose. Napísala, že Adama je Vzostúpený Majster a Vysoký Kňaz v Telose. Keď  som
uvidela meno „Adama“, nemohla som utíšiť svoju zvedavosť po ňom. Jedného dňa som sedela v
meditácii premýšľajúc o Adama, s perom a notesom po boku, keď som náhle pocítila ako mnou
prešiel poryv milujúcej a nežnej energie, ktorý ma takmer vzniesol do vzduchu. Potom som začula
slová, „JA SOM Adama, prehováram ku tebe z Telosu.“

Viete,  naše myšlienky idú von do vesmíru a okamžite nás prepájajú s kýmkoľvek na koho
myslíme. Takže vo chvíli keď som myslela na Adama, On prijal moju myšlienku a odpovedal. Naše
myšlienky sú Svetlo, a tento Jazyk Svetla je univerzálny jazyk, ktorý pôsobí z nás na sub-atomickej
úrovni,  cez všetky frekvencie,  dimenzie,  čas a priestor.  Kdekoľvek je  naša pozornosť,  ide naše
vedomie.  Adama  cítil  moju  frekvenciu  a  rezonoval  s  ňou.  Ja  som potom  cítila  jeho  odpoveď
prostredníctvom Jazyku Svelta, a môj mozog preložil jeho frekvenciu do myšlienok, obrazov a slov.

Pre mňa bol toto celkom jednoduchý proces. Bola som len prijímač, zaznamenávajúci slová
ako prichádzali. Moja myseľ bola úplne mimo prevádzky, neanalyzovala ani nevyhodnocovala ani
neposudzovala obsah srpávy.

Každý z nás máme svoje vlastné svojrázne frekvenčné pásmo, ktoré určuje našu totožnosť
komukoľvek  vo  Vesmíre.  Toto  je  nás  „podpis“,  takpovediac.  Všetko  čo  musíme  spraviť  je  že
myslíme  myšlienku,  a  ona  dorazí  do  svojho  cieľa.  Tento  Jazyk  Živého  Svetla  hovorí  medzi
všetkými vecami, od sub-atomických po intergalaktické, a prepája všetok život, všade.

Pamätajte, My Všetci Sme Jeden. Keď myslíte na Vzostúpenú Bytosť ako Adama, vedzte, že
On si je okamžite vedomý vašich myšlienok a okamžite odpovedá. Vy musíte len vyčistiť vzdušné
vlny, aby ste mohli počuť jeho odpoveď. To je kľúč.

Adama mi začal diktovať správy v stanovených dohodnutých časoch, a Ja som ich písala
slovo-po-slove do notesu so špirálovou väzbou. Tie diktovania stále pokračujú a bola som vedená
zostaviť  správy  a  zverejniť  ich.  Teraz  chápem  že  ako  LAILEL (moje  Hviezdne  meno),  som
pracovala s Adama v minulých vekoch, a žila som mnoho životov v Telose a Lemúrii.



Slovo o Telose
Telos, Lemúrska osada pod Mt. Shasta v severnej Kalifornii je mesto Svetla vedené radou 12

Vzostúpených Majstrov a jeho Vysokým Kňazom, Adama. Meno Telos znamená „komunikácia s
duchom“.

Občania  Telosu,  kedysi  Lemúrie,  pracujú na  Vzostupe.  Môžu sa  astrálne  premietnuť  na
akékoľvek  miesto,  a  môžu  telekomunikovať  s  kýmkoľvek  na  akomkoľvek  mieste  a  čase.  V
správach povzbudenia nám Adama hovorí o našom cieli:  „stať  sa Duchovným Bojovníkom, tým
ktorý  poznáva  Svetlo  vnútri,  a  zjednotiť  ľudstvo  do  JEDNEJ ľudskej  rodiny.  Pretože  akonáhle
ľudstvo cíti Lásku Boha priamo zvnútra, všetci budú schopní pochopiť svoj účel bytia tu na Zemi, a
prestanú cítiť oddelenosť svojej duše od Svetla Boha.“

Všetky planéty sú Duté, a sú osídlené ľudským životom jednej alebo druhej vibrácie. Slnko
je tiež Duté a nie je horúce ale chladné. Naša Zem je Dutá a má v sebe Vnútorné Centrálne Slnko.

Vládne mesto vo Vnútornej Zemi sa volá Šambala. Nachádza v samotnom strede planéty a
je možné sa do neho dostať cez diery buď na Severnom alebo Južnom póle tejto planéty. Severné a
Južné polárne žiary, ktoré vidíme na našom nebi sú v skutočnosti odrazy Vnútorného Centrálneho
Slnka Zeme, vyžarujúce z jej dutého jadra.

Existuje vyše 120 podzemných miest, ktoré sa nachádzajú na Zemskej kôre. Tieto Mestá
Svetla  nie sú ďaleko pod povrchom Zeme.  Ako skupina sa tieto mestá nazývajú Sieť  Agartha.
BYTOSTI VNÚTORNEJ ZEME sú vysoko rozvinuté bytosti žijúce na vnútornom povrchu Dutej
Zeme.  Sú  to  väčšinou  vzostúpené  duše,  ktoré  sa  rozhodli  pokračovať  vo  svojom  vývoji  vo
vnútorných úkrytoch Zeme, kvôli dokonalosti tamojších podmienok.

Hoci sa Atlantída a Lemúria stali na povrchu mýtmi, ľudia z Atlantídy a Lemúrie prekvitajú
vo svojich podpovrchových mestách. Ľudia v týchto osadách sú ľudia rovnako ako vy alebo ja,
ktorí žijú v Trejej Dimezii, rovnako ako my.



Naša Galaxia Mliečna Dráha je rozdelená na 12 sektorov. Naša slnečná sústava sa nachádza
v Sektore Deväť, a tento sektor obsahuje stovky ďalších slnečných sústav. Veliteľstvo Aštar, tiež



známe  ako  Galaktické  Veliteľstvo,  sa  skladá  z  miliónov  hviezdnych  lodí  a  dobrovoľníkov  z
mnohých  hviezdnych  systémov  a  dimenzií  v  našej  galaxii.  Galaktické  Veliteľstvo  je  časťou
Konfederácie Planét, a chráni tento sektor Galaxie Mliečna Dráha. Ich cieľom je pomáhať Zemi cez
tento súčasný cyklus planetárneho Vzostupu. Môj dvojplameň je člen Galaktického Velenia, a vedie
ma v mojej práci znovuzjednotenia, prostredníctvom vedomia a komunikácie civilizácií Zeme – nad
a pod povrchom.

Aštar  je  veliteľ  Konfederácie  Planét  pre  náš  sektor.  Strieborná  Letka  dohliada  na  našu
slnečnú sústavu, a má svoj vesmírny prístav vnútri Mt. Shasta. Anton, ktorý je z Telosu, je veliteľ
Striebornej Letky. V Striebornej Letke slúžia hlavne ľudia z Podzemných Miest.

Privítanie od Konfederácie Planét
„Vedzte kto ste. Vedzte že ste na veľkej galaktickej misii. Vedzte že my všetci cestujeme po

vašom boku ako jeden.“

Privítanie od Adama
„Pozdravy z Telosu!  Telekomunikovali sme s Dianou, posielali sme jej správy, ktoré má

zverejniť v našom mene. Nabádame vás, aby ste prečítali správy v našej knihe, pretože jej cieľom je
Prebudiť vás ku našej Existencii, priniesť do vášho Povedomia plné vedomie Veľrýb, a Rozozvučať
Volanie po Prebudení vo svete okolo vás.“

„Cestovali sme ďaleko
aby sme dosiahli náš cieľ vo vedomí,

a museli sme ísť do hlbín Zeme
aby sme našli skutočný mier, ktorý sme hľadali.

Telos je náš domov, naše nebo,
a nechceme ho opustiť,
aspoň nie po dlhú dobu.

Cestujte s nami, na Božskej ceste ku Bohu,
uznajúc vašu Božskosť

na každom kroku na ceste,
ako kráčame spolu,

Jeden krok zo Spodu
a Jeden krok Zhora,

v Božskej chôdzi cez život,
stretnúc sa ako Jeden vo Hviezdach.“

Poznámka ku Revidovanému Vydaniu

Táto kniha je rozšíreným vydaním pôvodnej práce a obsahuje správy, ktoré boli prijaté do
Júna  2000.  Väčšina  z  nich  mi  bola  vyslaná  telepaticky  od  Adama.  (Ďalší  prispievatelia  sú
zaznamaní v Obsahu.) Mnohé zo správ boli prijaté ako odpovede na otázky, ktoré mi poslali ľudia a
pokrývajú široký rozsah tém.

Niekedy Adma hovorí v mene ďalších z Telosu, ktorí s nám boli. Tiež som začlenila správy
od El Morya, Bytostí Vnútornej Zeme, Mikosa z Dutej Zeme a Galaktického Veliteľstva. Správy
pokračujú a plánujem vydať ďalší diel. Ak máte správy, ktorými chcete prispieť, alebo ak si ma
prejete z akéhokoľvek dôvodu kontaktovať, napíšte mi na:



Dianne Robbins
P.O.Box 10945

Rochester, NY 14610
USA

Email: TELOS11  @msc.com  

Telefón: 716-442-4437  Fax: 716-244-9060



2. Naša Lemurská Minulosť

Pozdravy  z  Telosu!  Ja  som  Adama,  Vzostúpený  Majster  a  Vysoký  kňaz  Telosu,
podpovrchového mesta pod Mt. Shasta v Kalifornii. Diktujem vám túto správu z môjho domova
pod Zemou, kde nás vyše jeden a pol milióna žije v neustálom mieri a blahobyte.

Sme  ľudský  a  fyzický  rovnako  ako  vy,  až  na  skutočnosť,  že  naše  hromadné  vedomie
udržiava myšlienky len na Nesmerteľnosť a Dokonalé Zdravie. Preto môžeme žiť stovky dokoca
tisíce rokov v tom istom tele. Ja sám som v rovnakom tele vyše 600 rokov.

Prichádzame z Lemúrie spred vyše 12,000 rokov, skôr ako nastala termojadrová vojna, ktorá
zničila  povrch  Zeme.  Čelili  sme  takým útrapám a  pohromám na  povrchu,  že  sme  sa  rozhodli
pokračovať vo svojej evolúcii pod povrchom. Apelovali sme na Duchovnú Hierarchiu planéty kvôli
povoleniu  obnoviť  už  existujúcu  jaskyňu vnútri  Mt.  Shasta,  a  pripraviť  ju  na  dobu,  keby  sme
potrebovali evakuovať naše domovy na povrchu.

Keď vojna začala, boli sme varovaní Duchovnou Hierarchiu, aby sme začali našu evakuáciu
do tejto podpovrchovej jaskyne prechodom cez rozsiahly tunelový systém, ktorý sa rozprestiera po
celej planéte. Dúfali sme, že zachránime všetkých našich Lemurských ľudí, ale zostal čas len na
zachránenie 25,000 duší. Zvyšok našej rasy zahynul pri výbuchu.

Počas posledných 12,000 rokov sa nám podarilo rýchlo rozvinúť vedomie, zásluhou nášho
odlúčenia  od  lúpežných  bánd  mimozemšťanov  a  iných  nepriateľských  rás,  ktoré  vysávajú
povrchové obyvateľstvo. Povrchové obyvateľstvo zažívalo veľké skoky vedomia, počas prípravy
ľudstva  na  prechod  cez  Fotónový  Pás.  Z  tohto  dôvodu  sme  začali  kontaktovať  povrchových
obyvateľov, aby sme dali našu existenciu na známosť. Pretože ak má Zem a ľudstvo pokračovať vo
vzostupe vedomia, musí byť  celá planéta zjednotená a spojená do JEDNÉHO Svetla zospodu a
JEDNÉHO Svetla zhora.

Z  tohto  dôvodu  vás  kontaktujeme;  aby  sme  vám  dali  na  vedomie  našu  podpovrchovú
existenciu, aby ste mohli priniesť skutočnosť našej existencie do pozornosti našil druhov bratov a
sestier na povrchu. Naša kniha channelovaných správ je písana ľudstvu v nádeji, že nás uznajú a
príjmu, keď sa vynoríme z našich domovov pod povrchom a spojíme sa s nimi na povrchu v nie
príliš  vzdialenej budúcnosti.  Budeme vám vďační za vašu časť,  ktorú hráte v pomoci rozhlásiť
skutočnosť našej existencie.

O: Aky si teraz starý?

Som z Lemurie,  starovekej civilizácie.  V čase vrcholu Lemurie som bol  Zasvätencom v
Chrámoch, ktoré boli v tej dobe významné. Po zničení Lemurie Atlantídou som išiel pod povrch
spolu s tisíckami ďalších, aby sme založili Telos.

Nie som odlišný od vás,  hoci  som teraz starý stovky rokov. Takže som mal prospech z
mnohých životov vtkaných do JEDNÉHO. Toto mi poskytlo veľký vhľad a veľkú múdrosť, akú
väčšina ľudí nezačne zhromažďovať do konca svojho krátkeho obdobia života.

Žiť tak veľa rokov má určite svoje výhody. Pre mňa, Ja sa dokážem astrálne premietnuť
kamkoľvek kam si prajem. Tiež môžem telekomunikovať s kýmkoľvek na akomkoľvek mieste a
čase.  Toto  sú  všetko  veci,  ktoré  dokáže  v  Telose  každý,  pretože  sme mali  výhodu životov  na
cvičenie. Takže nie som až taký odlišný, len skúsenejší v tom ako využiť príležitosti života.



O: Ako sa vyvinul váš Právny Systém?

Sme tu s vami vo veľkom počte, vyše 25 miliónov zo všetkých Podzemných Miest Svetla.
Sme všetci zjednotení do jednej veľkej siete Svetla, nazývanej Sieť  Agartha. Táto sieť  je veľká
svojou pôsobnosťou, a je zodpovedná za našu bezpečnosť pod Zemou. Zúčastňujeme sa veľkých
zasadaní vedených pod Zemou, kde sú naše zákony diskutované a zvažované v Svetle Božieho
Nebeského Zákona Etiky pre Zem. Sme samoriadiaca „vláda“, tvorená na základe Spravodlivosti a
Rovnosti  pre všetok život,  či  už pod alebo nad povrchom Zeme. Všetky prípady sú zvažované
jednotlivo v súlade s ich zvláštnymi okolnosťami,  a všetky sú súdené Božím Svetlom a Božím
Nebeským Zákonom Etiky,  tak aby všetky strany získali  najvyššiu spravodlivosť,  a  aby všetky
strany získali úžitok.

Náš právny systém je milióny rokov starý, založeny na pôvodnom Lemurskom systéme,
ktorý bol používaný keď  sme žili  na povrchu v domovoch a spoločnosťiach podobných vašim.
Zobrali sme si túto formu demokracie so sebou keď sme sa rozhodli ísť pod povrch pred 12,000
rokmi. Naše poznanie je nesmierne, keďže naše životy sú dlhé. Stále máme živých ľudí, ktorí sú
starí 20.000 – 30,000 rokov, a ktorí si vďaka svojmu dlhému obdobiu života pamätajú „všetko čo
bolo“ keď žili na povrchu. Tieto duše sú vskutku múdre, pretože majú vedomý prístup ku všetkému
nahromadenému poznaniu od tej doby až doteraz. Toto je jeden zo spôsobov ako udržiavame naše
zákony čisté, pretože máme z minulosti Nebeskú Mieru Boha, na ktorej ich môžeme zakladať. Toto
bol čas, keď sme dosiahli slávne výšiny vývoja.

Našťastie  pre  nás  sme neboli  pod Zemou vyrušovaní  a  mohli  sme pokračovať  v  našom
vývoji v miery a blahobyte. Vďaka tomu si náš vývoj, ako plynú roky, udržuje rast na všetkých
úrovniach.  Niekedy  čoskoro,  budete  aj  vy  v  pozícii  keď  budete  zažívať  život  mierovým  a
prekvitajúcim spôsobom, akým to bolo mienené. Potom aj vy môžete nadobudnúť silu a múdrosť a
vyvíjať sa do Božských Bytostí, ktorými ste.

Všetko život potrebuje pre svoj vývoj mier. Bez mieru druh len zápasí o prežitie, a nikdy
nemá „čas“ navýšiť silu a múdrosť, ktoré zhromaždil. Takže mier je nutný prvok pre vývoj a vývoj
je nutný prvok pre pretrvanie druhu.

Všetci vaši bratia a sestry sú tu teraz s vami; aj keď sú stále vo vyšších dimenziách, ale sú
to, pozorujú a chránia vašu planétu. Sú tu, aby vás sprevádzali na vašej ceste vývoja ku Hviezdam.
Tak pozerajte na nás, na všetkých ktorí sme tu s vami, či už zhora alebo zdola, a volajte ku nám o
silu a vedenie. Pretože my všetci sme tu pre vás, aby sme my všetci, spoločne, našli svoju cestu
späť do vyšších dimenzií Svetla.

O: Vedeli Lemurania o pláne Atlantídy na ich zničenie?

Áno;  avšak  boli  sme  upozornení  Duchovnou  Hierarchou,  aby  sme  nezadržiavali  ani
nepodnecovali vojnu kvôli vážnym následkom pre Zem. Tak sme čakali a modlili sa a robili plány
pre našu evakuáciu do podzemných jaskýň. Toto sme robili a boli sme schopní zachrániť 25,000
duší. Atlantída sa nakoniec zničila. My z Lemurie sme prežili a prosperujeme pod povrchom.

O: Prečo sa Lemurania nevrátili  na povrch namiesto toho aby zostali
pod povrchom?

Vedzte že sme viac nemali záujem žiť na povrchu, pretože obloha bola zničená. Uvedomili
sme  si,  že  sa  môžeme  rýchlejšie  vyvíjať  pod  povrchom,  kde  sme  boli  chránení  pred  drsnými
prvkami a lúpežnými bandami z iných hviezdnych systémov.  Tak sme sa rozhodli  zotrvať  pod



povrchom;  vy  by  ste  to  neurobili?  Rozhodli  sme  sa  zotrvať  pod  povrchom  kvôli  pustošeniu
povrchového počasia a nepriaznivej klíme. Vybudovali sme utopické podzemie, kde sa môžeme
slobodne rozvíjať. Vy tiež čoskoro zažijete túto utópiu.

O:  Prečo  ste  sa  presunuli  do  Mt.  Shasta,  keď  ste  tam  mali  celú
Vnútornú Zem s oceánmi a horami kde ste mohli žiť?

Vedzte že v tých dňoch boli na Zemi rozšírené mnohé Bytosti z vonkajšieho Vesmíru, ktoré
prichádzali  a odchádzali  cez Vnútornú Zem. My Lemurania sme cítili,  že by sme nemali  svoje
„súkromie“, takpovediac, ak by sme osídlili mestá vo Vnútornej Zemi. Potrebovali sme náš vlastný
priestor aby sme sa mohli vyvíjať a pokračovať v Lemurskej kultúre bez rušenia iných kultúr – a
hlavne bez rušenia túlavých bánd a odpadlíkov z vonkajšieho vesmíru.

Hoci  Podzemné  Mestá  sú  ohraničené  a  obmedzujúce,  nám  slúžia  ako  veľká  ochranná
zábrana.  Ich obmedznie  je  naša ochrana a  umožnila  nám prospievať  týchto posledných 12,000
rokov úplne bez rušenia. Mt. Shasta bola naša „bublina“ ochrany a poskytla nám súkromie v ktorom
sme mohli vyrásť do našej vyvinutej rasy Ušľachtilých Bytostí, zatiaľ čo sme stále boli schopní
zostať na Zemi. Všimnite si trieštenie a rozdelenie, ktoré sa vyskytujú vo vašich kultúrach, ktoré sa
nachádzajú na povrchu. Sú otvorené pre všetky druhy nájazdov a nie len vojenských. Celá vaša
povrchová spoločnosť bola zraniteľná pre vrtochy a chúťky okolitých kultúr; a každý vývoj ktorý
nastal sa rozpadol kvôli zásahu druhých.

Preto vo svetlo tohto všetkého slúžilo naše ohraničenie evolučnému účelu, umožnilo nám
usilovať a dosiahnuť výšiny vymožeností, ktoré by sme nikdy neboli schopní dosiahnuť keby sme
zostali na povrchu alebo presunuli sa do Vnútornej Zeme.

Na našom rozhodnutí sa podieľalo tak veľa činiteľov. Naše prežitie bolo prvoradé pokiaľ ide
o to prečo sme sa rozhodli chrániť zo všetkých strán tým že sme sa presunuli do Mt. Shasta. Toto sa
ukázla, mimo všetky pochybnosti, ako múdra voľba, keďže sme sa mohli úplne slobodne vyvíjať na
Duchovných Bojovníkov Svetla, ktorými teraz sme. Niekedy čoskoro budete aj vy na povrchu mať
slobodu a  ochranné prostredie  nutné  na  to,  aby vám umožnilo  vyvíjať  sa  na  Svetelné  Bytosti,
ktorými ste. A o tom je Vzostup.



3. Naše Galaktické Spojenie
Vy na  povrchu  sa  nachádzate  NAD nami,  a  POD Galaktickým Veliteľstvom.  Prijímate

Svetlo Zhora a Zdola. Ste medzi dvoma veľkými Silami Svetla. My tu v Telose veľmi starostlivo
dohliadame na vaše povrchové obyvateľstvo, pozorujeme vaše pohyby a podávame správy našim
radám. Vieme všetko čo sa deje na povrchu Zeme.

Objímame svetlo, ktoré svitá každý deň   a žehnáme temnotu keď  zostupuje do našich
domovov. Žehnáme všetky aktivity života. Žehnáme túto veľkolepú planétu a všetky jej formy
života.

Sme  vďační,  že  sme  časťou  tohto  veľkého  experimentu.  Sme  vďační,  že  sme  časťou
veľkého cvičiska  Zeme,  kde  sme všetci  školení  v  evolučnom procese života.  Niekedy čoskoro
očakávame že nás pricestujete navštíviť tu v Telose, a tiež očakávame naše vynorenie na povrch.
Čakáme na tento čas. Modlíme sa pre tento čas, keď budeme môcť byť znova zjednotení s našimi
bratmi a sestrami.

Vedzte, že tu v Telose vidíme svetlo v celej jeho rozmanitosti, a používame energiu svetla na
cestovanie  v  našich  astrálnych  telách.  Používame svetlo  vo  všetkých  jeho  podobách,  aby  sme
vytvárali  a  rozvíjali  našu civilizáciu pod povrchom.  A hoci  sa  vám to tu  môže javiť  temné,  v
skutočnosti je podzemie úplne rozsvietené! S našou technológiou kryštálového svetla dokonca aj
tunelové priechody jemne žiaria.

Keď sme pod povrchom, sme si vedomí všetkého čo sa deje vo Vesmíre. Sme spojení so
všetkými  hviezdnými  sústavami  v  našej  galaxii  prostredníctvom  našim  počítačových  liniek,
podobných vašej celosvetovej sieti www. My máme celosvetovú hviezdnu sieť, ktorá spája všetky
slnečné sústavy v našej galaxii. Vieme v akých hviezdnych sústavách sa nachádzajú všetci naši
bratia a sestry, a poznáme ich súčasný stav vývoja tak, že sa na nich naladíme prostredníctvom
našich počítačov, ktoré zaznemanávajú všetky náležité informácie počas všetkých životov. Naše
počítače majú znalosť Akášických Záznamov a premieňajú ich na čitateľné údaje.

Akonáhle  sa  zlúčime  s  vašim  povrchovým  obyvateľstvom,  prinesieme  náš  systém
počítačovej siete, aby sme vás spojili s Vesmírom. Potom aj vy budete môcť študovať svoje minulé
životy a poznávať a chápať dôvody prečo vám pripadá, že sa vám v tomto živote stalo tak veľa vecí.
Poznanie minulosti objasňuje súčasnosť a osvetľuje budúcnosť.

O: Prečo nás naši podzemní bratia a sestry opustili počas všetkých týchto
tisícov rokov a neprišli nám na pomoc?

Vysvetlím postavenie, ktoré udržujeme tu v podzemných mestách. Prišli sme sem, aby sme
sa vyvíjali nezaťažení negativitou. Rozhodli sme sa zostať tichí, pretože sme videli a zažili bandy
záškodníkov z iných hviezdnych systémov a priali sme si byť od tohto oddelení, aby sme sa mohli
vyvíjať rýchlejšie. Zvolili sme si naše prostredie práve z toho dôvodu. Nechceli sme sa vystaviť
negativite na povrchu.

Náš spôsob bol tiež experiment. Experiment ako veľmi a ako ďaleko sa môžeme vyvíjať
keď budeme oddelení od vojny a chudoby. Príchod na povrch a premiešanie sa s vami by zmarilo
našu existenciu pod povrchom. Priniesli by sme potom so sebou tieto negatívne energie späť pod
povrch, a tie by len prenikly do našich podzemných systémov. Chápete to?

Dokonca aj keď by sme vyšli na povrch a priniesli vám naše učenia a technológie skôr ako



teraz, bolo by to márne. Pretože vaše kolektívne vedomie nebolo pripravené a odmietlo by naše
učenia a nás, že sme od diabla. Vedzte, že sme vám nemohli prísť na pomoc, pretože my sami by
sme boli  zničení  keby  sme sa  odhalili  povrchovému obyvateľstvu.  Takže  preto  sme zotrvali  v
podzemných mestách; čakajúc na čas keď  bude môcť  kolektívne vedomie bezpečne prijať  naše
učenia, naše technológie a nás. Teraz keď sa Vyslanci Svetla (angl. Lightworkers, tiež Pracovníci
Svetla, pozn.prekl.) prebudili a všeobecné obyvateľstvo sa stáva viac vedomým a viac citlivým ku
Zemi, môžeme bezpečne všetko čo sme po storočia strážili priniesťna povrch.

Zažili sme dosť vojen a sporov a potrebovali sme sa sústrediť len na náš duchovný rast, a
udržiavať bezpečne Svetlo pre planétu. Cítili sme že toto bola najlepšia vec čo sme mohli urobiť,
keď sme zvážili podmienky na povrchu. Chápete teraz dôvod našej oddelenosti a ticha? Urobili sme
to pre našu vlastnú ochranu a tiež pre vašu. Keby sme to neurobili, keby sme si trúfli vyraziť na
pomoc spiacemu ľudstvu, mohli byť teraz naše domovy, učenia a životy zničené.

Teraz vieme, že temné sily vtrhli na povrch a uskutočňujú únosy pod zem. Vieme všetko čo
sa deje na a v planéte. Ale keby sme sa odhalili, stali by sme sa tiež obeťami; nezanechajúc nikoho
strážiť naše učenia a technológie alebo niesť Svetlo.

Chápeme vážnosť  a  hĺbku vašich starostí  ohľadom tejto záležitosti,  a  prajeme si  aby to
mohlo byť inak. Prajeme si aby sme mohli byť na povrchu pomáhať vám a chrániť vás. Ale kvôli
okolnostiam by bolo veľmi nemúdre tak urobiť.  Teraz, keď sa kolektívne vedomie a energie na
planéte menia, môžeme (veľmi skoro) prísť na povrch a splynúť s Vyslancami Svetla na posledné
fázy vedúce ku Vzostupu.

Sme tu, aby sme vám priniesli radostné zvesti nastávajúcich vĺn Vzostupu, ktoré čoskoro
zasiahnu  povrch  Zeme.  Tieto  vlny  sú  generované  Tvorivou  Silou  Vesmíru,  a  sú  v  súlade  s
Nebeským  Plánom  Boha  pre  Zem.  Vy  všetci  prijímate  vyššie  úrovne  energie  a  vaše  telá  sa
prispôsobujú týmto vyšším vlnovým dĺžkam frekvencie. Čoskoro zostúpi na povrch Zeme veľká
vlna energie, ktorá privedie všetky formy života na vyššiu úroveň vedomia.

My, tu v Telose, trpezlivo čakáme na tento čas zvýšenej energie. Pretože to je toto zvýšené
vedomie na vašej  strane, čo nám umožní vyjsť  na povrch. Je tu obsiahnuté Božské Časovanie,
Božský Časový Rámec, takpovediac, ktorý nám umožní vynoriť sa z našej ochrany pod povrchom
Zeme. Až doteraz sme boli Božsky chránení v našich domovoch pod Zemskou kôrou. 



Časť druhá
Poslanie Pomoci

4. Naše splývajúce civilizácie

Prvá správa prijatá od Adama

Pozdravy moji Bratia a Sestry Svetla! Ja som Adama, Vysoký Kňaz Telosu, a som tu, aby
som vám priniesol pozdravy od vašich druhov občanov, ktorí obývajú Telos – vašich druhov bratov
a sestier Svetla, ktorí tu pracujú pre Vzostup rovnako ako vy. Vedzte, že my skutočne existujeme a
mnohí z nás už vyšli na povrch.

Pozývame vás  rozprávať  sa  s  nami  telepaticky,  pretože  zlúčenie  našich dvoch veľkých
civilizácií  je  okamžité  a  nutné pre vzostup celej  planéty. Môžete  požiadať,  že chcete  prísť  do
Telosu pred tým ako idete večer spať. Môžete zavolať Adama, aby vás prijal. Toto je všetko veľmi
vzrušujúce,  pretože  sme  čakali  dlhé  časové  obdobie  na  to  aby  sme  vás  na  povrchu  mohli
kontaktovať.  Teraz  nastal  čas,  pretože  Zem sa  rýchlo  mení  a  pre  povrch  sú  prichystané  veľké
kataklyzmy.  Budete  potrebovať  zostať  veľmi  uzemnení,  veľmi centrovaný  vo  svojej  Bytosti,  a
budte musieť zavolať svoju Mocnú JA SOM Prítomnosť, aby vás naplnila, aby vás stabilizovala, a
aby vás pripojila ku Zemi, kde udržiavate Svetlo.

Ďakujem vám, že ste sa so mnou takto spojili, a pozvali ste ma hovoriť do vašej skupiny.
Budem veľmi rád hovoriť kedykoľvek ma privoláte, pretože som tu preto, aby som slúžil spolu s
vami. Požehnania; Posielam vám požehnania a pozdravy z Telosu. Ja Som Adma,

Aktualizácia ohľadom Plánu Nášho Vynorenia sa.
(Adama prostredníctvom Aurelie Louise Jones)

Je pre mňa veľkým potešením komunikovať s vami v tejto dobe a pripomenúť vám našu
lásku ku vám všetkým a dať vám malú aktualizáciu o pláne nášho vynorenia sa.

My  v  Telose  s  veľkým  potešením  zaznamenávame  rýchle  zmeny,  ktoré  prebiehajú  v
duchovných  mriežkach  planéty.  Tiež  vnímame  úžasné  prebudenie,  ktoré  prebieha  vo  vedomí
ľudstva.  Drahí,  keďže  vy  ešte  z  miesta  kde  sa  nachádzate  možno  nevidíte  celý  obraz  tohto
podivuhodného procesu, my v Telose máme potrebnú technológiu na to aby sme boli schopní nie
len vidieť  tento proces, ale aj robiť  jeho denné grafy na našich amino-kyselinových počítačoch.
Môžeme znázorniť pokrok, ktorý urobilo ľudstvo deň po dni na každej oblasti vášho povrchu.

Každý  deň  zaznamenávame  ako  sa  prebúdza  viac  ľudí  ku  svojmu  božskému  účelu  a
poslaniu, samotný fakt že je tak veľa ľudí, ktorí sa teraz prebúdzajú k lepšiemu pochopeniu svojej



Božskej Povahy. Tiež vieme, že toto prebudenie už nie je vratné a vaše víťazstvo je isté. Je to už len
otázka toho koľko Zemských rokov bude trvať  dosiahnutie  kritického množstva.  Môžeme vám
úprimne povedať, že sa to deje ešte rýchlejšie ako bolo kedy očakávané Duchovnou Hierarchiou
našej planéty.

My v Telose, a všetci vaši Bratia a Sestry Vnútra Zeme, čo je veľmi rozľahlá ríša mnohých
civilizácií, sledujú toto rozširovanie vedomia s veľkou radosťou a očakávaním. Podporujeme vás
našou Láskou a našim Svetlom. Sme takmer ako deti, ktoré počítajú počet dní pred Vianocami;
„Vianocami“ nášho zjednotenia v Láske a Bratstve ako jedna veľká Zemská rodina. Sledujeme s
potešením a úžasom prebiehajúce prebudenie každý deň a vieme že čas zjednotenia našich dvoch
civilizácií sa konečne veľmi blíži, po toľkých mnohých rokoch a storočiach fyzického oddelenia.

Okamih nášho vynorenia sa na povrch bude časom lásky a veľkých osláv pre mnohých,
hlavne pre tých, ktorí sú si vedomí našej prítomnosti v Zemi a majú takú túžbu vo svojich srdciach
uvítať nás vo svojich domovoch a konečne sa s nami porozprávať z tvárou v tvár. Zázraky nášho
veľkého stretnutia budú pre tak mnohých z vás ešte väčšie ako kúzlo, ktoré predstavuje tisíc Vianoc.
Vedzte, že túžime byť s vami fyzicky, rovnako ako vy túžite byť s nami. Pretože sme rodina, je to
vzájomná túžba.

Tiež sledujeme Vyslancov Svetla, ktorí sa vtelili v tejto dobe, uskutočňujúcich toto zázračné
poslanie, a brázdiacich cestu pre toto veľké prebudenie. Ste ako odvážni bojovníci Svetla, a my vás
tak vzácne držíme v našich srdciach. Zdravíme a ctíme si vás s vďakou a hlbokou láskou.

Čas nášho vynorenia už nie je v ďalekej vzdialenej budúcnosti. Je takmer na dosah ruky,
drahí. Už nepozeráme na desaťročia ale nanajvýš na niekoľko málo rokov (publikované 1996, pozn.
prekl.). Prídeme keď duchovné prebudenie dosiahne kritické množstvo, skôr nie. Onedlho však nám
bude  udelené  povolenie  znova  sa  začať  miešať  s  obmedzeným počtom ľudí  na  povrchu.  Táto
výmena začne otvárať cestičky pre naše konečné vynorenie sa na povrch, spojenie oboch civilizácií
ako jedna veľká rodina detí z Matky Zem.

Sme bytosti lásky, žijeme cestu lásky, a chceme, aby ste vedeli, že máme veľa lásky pre vás
všetkých.  Keď  prídeme,  budeme vás  môcť  učiť  spôsob žitia,  ktorý  vám veľmi rýchlo  pomôže
ustanoviť základy pre trvalý zlatý vek osvietenia, lásky, mieru, krásy a blahobytu pre všetkých na
tejto planéte. Pomôžeme vám v uvedení tohto zlatého veku, po ktorom ste túžili tak veľmi dlho. Len
sa pripravte, drahí, tak že sa budete viac milovať navzájom, tak že sa budete viac vidieť navzájom
ako bratia a sestry. Začnite byť vo vašej mysli a srdci prístupní tomu že nám umožníte, aby sme sa
stali vašimi sprievodcami a radcami, a Ja vám môžem sľúbiť, že to nikdy neoľutujete.

Počas posledných 12,000 rokov, keď sme žili pod povrchom, sme založili zriadenie založené
na vedomí Lásky a pravom Bratstve v podzemných mestách a Telose. Počas tých tisícov rokov sme
zušľachťovali štruktúry našich spoločností, aby boli stále viac v súlade s Božskými Zásadami a
každou stránkou našich životov.

Milovní, boli sme svedkami vašich bolestí a zápasov dostatočne dlho. S veľkou radosťou a
nádejou čakáme na to aby sme vyšli von a ukázali vám spôsob ako prejaviť túto zázračnú realitu vo
vašom svete, aby na tejto planéte už nikdy znova nebolo žiadne utrpenie pre ľudstvo ani pre žiadne
z ostatných kráľovstiev, ktoré sa tu vyvíjajú.

S našou pomocou uskutočnenie tejto reality nezaberie 12,000 rokov. My už vieme ako na to.
Rozpúšťanie našich energií prostredníctvom kúzla lásky vám môže priniesť a prinesie tieto úžasné
zmeny. Tým, že nám ochotne otvoríte svoje srdcia a budete dôverovať, že nie sme len vaši priatelia
ale  vaši  bratia  a  sestry  z  dávnych  čias.  Na  úrovni  duše  sa  my  všetci  vzájomne  veľmi  dobre



poznáme. Všetci sme boli rodina v čase svetadielu Lemuria a to sa nezmenilo.

Posielame vám veľa lásky z Telosu. Láska je tu vo veľkej hojnosti. Nemáme problém ju
generovať, a umožňuje nám žiť vo veľkom bohatstve. Držíme vás vrúcne v našich srdciach. Kým sa
stretneme, pokračujte v praktikovaní umenia pravej lásky, ktoré začína pri milovaní seba samého.
Naše prípravy na veľký deň  nášho vynorenia  sú teraz  na 90% hotové.  Kiež sa milujete  všetci
navzájom  a  všetko  stvorenie  ako  cenné  drahokamy  a  prejav  Lásky  Otca  a  Matky.  (koniec
channelingu Aurelie Louise Jones)

Obeť Matky Zem

Moje Svetlo žiari  z Telosu svoj lúč  nasmerovaný do priestoru vášho srdca, prináša vám
radosť  a  dobrodenie.  Čakáme kým príjmeme vašu  vibráciu  a  potom ku  vám vyžarujeme  naše
vedomie.  Telepatia  je  veľmi  jednoduchá  akonáhle  viete  ako  spraviť  spojenie.  My  tu  v  Telose
očakávame tieto výmeny, v ktorých sa spájame ako jeden naprieč rozsah Zeme, a cez Zem, aby sme
vás stretli vo vašom priestore srdca – mieste lásky, radosti a pohody.

Snívam o zlúčení našich dvoch civilizácií; vašej zhora a našej zdola. Toto zlúčenie bude
vyvrcholením veľkého plánu, ktorý sme vyvinuli pred dávnymi vekmi, skôr ako ste sa vtelili na
Zem. V tej dobe sme navrhli našu stratégiu a plány pre tento okamih v dejinách, keď bude správny
čas na zlúčenie našich civilizácií. Čakali sme mnoho tisícov rokov na tento presný čas na Zemi keď
by sme mohli konečne začať uskutočňovať naše plány pre vzostup planéty Zem, a vzostup všetkých
jej životných foriem nad a vo vnútri Zeme.

Naše technológie boli strážené celé tieto veky, čakajúc na priaznivý okamih, aby sme ich
mohli  priniesť  vám,  naši  bratia  a  sestry,  ktorí  tiež  nesebecky  čakáte  na  vonkajšej  strane  tejto
veľkolepej Zeme. Naša Matka Zem je veľká Bytosť, ktorá obetovala svoje drahocenné telo aby bolo
hostiteľom života na jej povrchu a pod jej povrchom. Obetovala svoje pohodlie, aby sa jej deti
mohli učiť svoje lekcie vývoja na Zemskej rovine v prostredí lásky a hojnosti. Trpezlivo čakala po
tisícročia na ľudí aby sa vyvinuli a spoznali svoje Božie Ja a božskosť v sebe. Čakala cez vojny a
hladomor a hojnosť a slávu ako sa tento cyklus stále opakoval, ako sa vedomie všetkého života
pomaly vyvíjalo na jej povrchu a pod jej povrchom.

Obetoval veľa a teraz sa čas jej obete skončil. Nastal čas, aby všetok život spoznal svoje
Božie Ja a presunul sa do Svetla väčšieho pochopenia a hodnoty seba. Ona je trpezlivá Bytosť,
dokonale načasovala svoj prechod do Svetla aby ladil s prechodom ľudstva do Svetla; toho istého
Svetla, jediného Svetla Dokonalosti Všetkého Čo Je.

My v podzemných mestách zameriavame svoje  Svetlo  na  vás,  našich  bratov a  sestry,  a
dúfame že povzbudíme a povedieme vaše vynorenie sa do Svetla keď sa všetci stretneme v piatej
dmenzii Lásky Boha.

Vzdávame vám pocty za vašu vytrvalosť a odolnosť pri čelení zmätku a nespokojnosti, cez
ktoré sa pretĺkate počas každého vášho dňa.  Čoskoro nebude viac pretĺkania, pretože budete nad
touto vibráciou a vznášať sa vo vyššej vibrácii Lásky Boha, kde je všetko mier a radosť a pohoda.
Stretnem sa tam s vami. Čas sa zrýchľuje a plány sú na mieste a všetko je v pohybe pre vaše
vynorenie sa do Svetla. Vzdávam vám poctu za vašu statočnosť.



5. Ničenie Povrchu a Vládne Utajenie
Chemické a Biologické Vojny

Prinášam vám správy o Vzostupe ako sa valí cez povrch. Sme všetci zjednotení ako Jeden.
Naše vedomie na Vnútorných rovinách je zjednotené. Všetky Bytosti Na a V Zemi súhlasili, že sa
zjednotia a vnesú dnu Svetlo.

Vysielame ku vám našu lásku cez štrbiny Zeme, kde vás okamžite dosiahne ako prevádzate
svoju  prácu  na  povrchu.  Vieme  o  podmienkach  na  povrchu,  a  o  biolologických  bakteriálnych
prostriedkoch,  ktoré  sú  rozširované  naprieč  povrchom.  Sme  si  vedomí  všetkého  čo  sa  deje  a
pozeráme sa vôkol zdesení nad strašným rozsahom chemickej a biologickej vojny, ktorá prebieha
bez  vedomia  obyvateľstva.  Modlíme  sa,  aby  Svetlo  pokrylo  planétu  prikrylo  ju  mierom  a
dobrodením. Modlíme sa za náš vstup do Fotónového Pásu, kde prejdú len tie duše, ktoré sú zo
Svetla.

Naše srdcia  sú ťažké žiaľom keď  vidíme ako sa  po planéte  šíria  biologické bakteriálne
zbrane. Sme zhrození keď  vidíme že sa dejú rovnaké veci aké sa diali  keď  sme kedysi  žili  na
povrchu s Atlantskou civilizáciou. Sme zhrození pri výhliadke na ľudí, ktorí opakujú túto tragédiu
znesvätenia Zeme a opätovného zničenia jej civilizácií.  Robíme všetko čo môžeme, aby sme to
odvrátili. Nepretržite sa modlíme k Bohu, aby sa vyjavili cesty a napravili tieto podmienky. Nebojte
sa. Len sa nalaďte na vyššie energie a posuňte svoje vibrácie hore na mierke, a nič sa vám nestane.
Pretože  akonáhle  dosiahnete  určitú  vibračnú  frekvenciu,  vaše  telo  nebude  ovplyvnené  troj
dimenzionálnymi hustými nákazami a chorobami. Budete mimo ich dosah. To je jediná cesta von.

Bane Osadené na Povrchu

Budeme  hovoriť  o  baniach,  ktoré  sú  roztrúsené  po  celom  povrchu  planéty,  osadené
súperiacimi národmi v ich totálnej neúcte k ľudstvu.

Ľudstvo zaspalo, a vo svojom spánku nechalo vládnuť despotov a prinútiť ho k životu v
strachu a  chudobe.  My v  podzemných mestách sme  si  vedomí  umiestnenia  týchto  baní  a  keď
vyjdeme na povrch, jedna z prvých vecí, ktorú urobíme bude , že odstránime a dematerializujeme
tieto  ničivé  zbrane.  Budeme  pracovať  v  súlade  s  Veľrybami,  ktoré  budú  tiež  sprevádzať
Konfederáciu  pri  jej  hľadaní  baní  pochovaných  v  oceánoch.  Takže  toto  bude  dvojcestný  plán
odstránenia všetkých baní z tela Matky Zem. Toto môže byť a bude vykonané, aby sme sa mohli
pohnúť ďalej s prípravou na Fotónový Pás.

Vy na povrchu, a my pod povrchom, spolupracujeme po mnohých stránkach. Hoci si toho
nie ste vedomí, vy a my pracujeme spoločne v noci na Vnútorných Rovinách, kde sú plánované,
pripravované a diskutované všetky operácie pre vstup do Fotónového Pásu. Týmto spôsobom, keď
nastane čas, bude všetko na mieste, a vy budete intuitívne vedieť čo robiť a ako to robiť. Všetky
informácie sa „vynoria“ do vášho vedomia keď príde čas, že ich budete potrebovať.

Privítame vás na povrchu v novom časovom rámci, na ktorý čakala celá Zem po dlhé veky.
To je účel Mayskeho kalendára. Má vás oboznámiť s novým Mayskym časovým rámcom, ktorý
urobí váš vstup do Fotónového Pásu harmonickým a jemným. Takže, začnite dnes prijímať tento
nový kalendár a nový spôsob sledovania vašich dní a vášho času; pretože vaša synchronicita s
Galaktickým Jadrom bude nutná počas priechodu cez hviezdy Fotónovým Pásom.



O: Kedy môžeme prísť do Telosu?

Sme tu usadení pod vašou Zemou v plnom rozmiestnení pre čas keď budeme môcť bezpečne
vyjsť na povrch. Čakáme pod povrchom ako vy čakáte nad povrchom, kým energie vzrastú, kým
ľudia budú vo vyššom stave vedomia, potom sa vynoríme na povrch. Tie zvýšené energie na strane
povrchových ľudí sú našou ochranou; pretože my sme rovnako zraniteľní ako vy, keďže máme také
isté trojdimenzionálne telo.

Keď  sa  ľudia  vyvinú  vo  vedomí  do  stave,  v  ktorom nás  príjmu,  vyjdeme na  povrch.
Čakáme na tento čas. Môžete pomôcť zrýchliť tento proces posielaním Svetla celému ľudstvu a tým
že ich  budete  denne  prikrývať  láskou.  My v  podzemí  stupňujeme energie,  ktoré  posielame na
povrch, aby sme rýchlejšie nastolili čas nášho vynorenia sa.

Keby prišli povrchoví ľudia do Telosu teraz, ich presvedčenia by sa prepojili s našimi a to
by  vytvorilo  rušenie  v  našom  kolektívnom  vedomí,  ktoré  udržiavame  v  súvislosti  s
nesmrteľnosťou. Preto musíme čakať kým sa úroveň vášho vedomia vyvinie dostatočne na to,
aby bola v harmónii s našimi presvedčeniami a nesmrteľnosťou.

Vy na povrchu ste ohľadom nás v podzemí udržovaní v temnote vašou vládou. Oni naozaj
vedia o našej existencii. Vedia, že sme tu a pracujú tu s temnými prvkami. Áno, pod povrchom sú aj
mestá temnoty, rovnako ako sú mestá temnoty hore. Takže vaša vláda je si vedomá našej existencie
a držia to v „najvyššej tajnosti“. Očakávame, že toto sa čoskoro zmení, keďže naše Svetlo silne
každým dňom stále viac. Čoskoro bude každému na povrchu naša existencia známa, keď sa Svetlo
rozšíri naprieč planétou. Ja tu stále budem s vami. Sme JEDEN – JEDNO srdce a JEDNA myseľ
pracujúca pre JEDNÉHO stvoriteľa. Moja Láska ku vám prúdi večne.



6. Zmeny Milovanej Zeme
Tanec Svetla

Vedzte, že vaša Zem prechádza cez mnohé zmeny ako sa pohybuje stále ďalej do Svetla –
Svetla Boha ako žiari dole na ľudstvo a objíma Zem na všetkých úrovniach existencie. Pretože
vskutku Svetlo Boha preniká celú existenciu, od najmenšieho mikróbu po najväčší atóm.

My tu v Telose sledujeme tento tanec na povrchu, ako meníte partnerov z tých s temným
zámerom ku tým s najvyššou vibráciou Svetla. Toto je naozaj Tanec Svetla, kde sa vymieňa energia
a cvičí  sa  voľba. Ako si  tancujete cestu ku slobode a volíte si  partnerov s jasnosťou a víziou,
predstupujete na tanečnom parkete Svetla, ako sa otáča a nesie vás ešte vyššie na špirále evolúcie až
kým  dosiahnete  fázu  Vzostupu,  kde  sa  s  ďalším  krokom  pretancujete  do  vzostúpeného  stavu
blaženosti. Bezstarostní a ľahkí, budete sa sledovať stúpať vo vedomí až kým sa prestanete krútiť na
povrchovom tanečnom parkete a budte sa namiesto toho krútiť medzi Hviezdami.

My tu v podzemných mestách Svetla  tancujeme s vami v tanci Svetla, a sme vaši partneri,
ktorí vás vedú v tomto vzostupnom tanci ku Hviezdam. Tak tancujte s nami. Chyťte nás za ruky
keď vám dávame naše srdcia, a počúvajte Hudbu Sfér ako nás Boh znova vedie stále vpred a nahor
cez Špirálu Života do jeho náručia. Ja som Adama, váš učiteľ tanca.

Zmeny Zeme vyžadujú Veľa Odpočinku

Vy ste správca Zeme, a cítite jej zmeny ako Zem šplhá do vyššej vibrácie. Tieto zmeny
vyžadujú veľa  odpočinku.  My tu  v  Telose  tiež  prechádzame cez  množstvo  zmien ako sa  Zem
pripravuje sa svoj Vzostup. My tiež naozaj potrebujeme viac odpočinku ako zvyčajne. Všetko život
prechádza  cez  tieto  planetárne  zmeny,  a  všetko  život  cíti  účinky  zmeny.  Nie  ste  sami.  Len  sa
zamerajte na Boha, Stvoriteľa všetkého života, a pocítite teplo a podporu aj keď je vaše fyzické telo
„mrzuté“. Zostaňte naladení na Zem, pretože ona volá svoje deti domov.

Volíme si Nesmrteľnosť

Pozdravujeme vás v tento priaznivý deň, 12:12, vo Nebeských Svetoch. Nachádzame sa tu v
Telose, meditujeme s vami bok po boku na nižších úrovniach vrstiev Zeme pod vašim povrchovým
obyvateľstvom.

My sme sa tiež pripravili na tento nádejný deň. My si tiež volíme NESMRTEĽNOSŤ pre
našu milovanú planétu Zem a Jej deti. My sme si tiež zvolili NESMRTEĽNOSŤ pre seba, pred
mnohými, mnohými vekmi, a stále si volíme tento proces ako prostriedok vývoja. Sme schopní sa
vyvíjať rýchlejšie tým, že si volíme žiť stále dlhšie životy. Táto dlhovekosť nám umožňuje učiť sa a
uplatňovať  naše  Zemské lekcie  dôkladnejšie  a  vedomejšie,  a  lepšie  získavať  múdrosť  z  našich
skúseností.  Čím dlhší  je  váš Zemský život,  tým väčšie množstvá múdrosti  ste  schopní  vedome
získať a uplatniť, čo vám umožní postupovať rýchlejšie na vašej Zemskej ceste duchovného vývoja.
Kratšie životy len obmedzujú vaše uvedomenie spôsobmi, ktoré môžete práve teraz začínať vnímať.
Takže my sme tu s  vami,  podporujeme vás vo vašej  voľbe NESMRTEĽNOSTI pre vás aj  pre
planétu.

My tu v Telose sme kedysi, pred mnohými vekmi, žili na povrchu vašej Zeme. Prešli sme
cez rovnaké Zemské skúsenosti a rovnaké lekcie aké teraz zažíva celé ľudstvo. Avšak my sme sa
naučili, že vojna je zbytočná, a že starnutie a smrť sú v Nebeskom Božom Pláne úplne nepotrebné.



Boh si praje len, aby sme žili dlhé, šťastné, bohaté životy naplnené pochopením a múdrosťou v
používaní  Vesmírnych  Zákonov.  Toto  je  najlepší  spôsob  ako  sa  vyvíjať.  Toto  je  najradostnejší
spôsob  ako  sa  vyvíjať  na  našej  špirálovej  duchovnej  ceste  späť  domov  k  Bohu,  späť  ku
VŠETKÉMU  ČO  JE.  Pretože  my  sme  naozaj  Božské  Bytosti,  ktoré  prišli  na  Zem  zažívať
oddelenosť spolu s celým ľudstvom, a teraz obrátiť našu cestu späť, a zobrať celé ľudstvo spolu s
nami.

Celé ľudstvo veľmi trpelo zo svojho obmedzeného pohľadu na Vesmírne Zákony, a zo
svojej  nevedomosti  v  uplatňovaní  Vesmírnych  Zákonov  to  svojho  denného  života   a  dennej
skúsenosti.  Toto bolo nepotrebné, ale ľudstvo sa rozhodlo zvoliť si obmedzenie namiesto slobody
rásť v milujúcom a vyživujúcom prostredí.

My  v  Telose  sme  obklopení  najmilujúcejším,  najvyživujúcejším  a  najpozitívnejším
prostredím. Vedome sme ho pre seba vytvorili, lebo sme poznali účinky inej opačnej voľby. Takže
aj vy sa čoskoro ocitnete, že žijete medzi tými čo sú múdri a vyživujúci. A tie Bytosti, ktoré si
zvolia menej budú oddelené od vás do sveta nižšej dimenzie. Tam budú môcť pokračovať voliť si
chudobu a  obmedzenosť,  kým vy  sa  budete  pohybovať  po  špirále  hore  na  kolese  evolúcie  do
päťdimenzionálnych ríš, kde je všetko krása, všetko je hojnosť, a všetko je čistá Láska.

Tak poďte s nami, s nami všetkými tu v Telose, keďže mi putujeme všetci spoločne ako
JEDEN spolu s  našou Matkou Zem, a stretneme sa vedome v piatej  dimenzii.  Očakávame váš
príchod. Posielame vám požehnania od nás všetkých tu v Telose. Modlíme sa pre váš veľký úspech,
ako vidíme odhaľovanie SVETLA, ktoré sa šíri po vašom povrchu.



7. Boží Plán pre Nás Všetkých
Kristovo Vedomie

Vedzte,  že  v  Telose  je  veľmi  Svetlo.  Vykonávame  svoje  záležitosti  so  Svetlom  Boha
vyžarujúcim z nás. Všetko čo myslíme a konáme vykonáva Boží Plán. Všetko čo cítime zväčšuje
Boží Plán. Všetko čo povieme v našej reči predstavuje Boží Plán. Tak vidíte, naše životy sú úplne
prepletené s Božím Plánom pre Zem. Preto sme sa inkarnovali v Telose. Inkarnovali sme sa tu, aby
sme udržiavali Boží Plán na Zemskej rovine, až dovtedy, kým v ňom budete môcť vy na povrchu
pokračovať.

Boží Plán na vás čaká. Všetko čo musíte urobiť je, že sa napojíte do tohto Svetla, a potom aj
vy budete vyžarovať jasnosť Boha. Všetko je pre vás pripravené. Cesta je vydláždená z ulíc Telosu
a teraz je rada na vás, aby ste kráčali vo Svetle, aby ste priviedli Boží plán na povrch, kde vaši
Bratia a Sestry čakajú s nádejou na Druhý Príchod Krista. Vy všetci ste Pracovníci Svetla nesúci
Kristove vedomie vo vašich dušiach.  Vy ste Kristus, a prišli ste znova v tejto inkarnácii, aby ste
priniesli Kristove energie na Zem, kde môžu preniknúť do všetkých životných foriem.

Tak sa nepodceňujte, nepozerajte na druhých, aby zmenili váš život. Nebojte sa nárokovať si
svoju Božskosť. Pretože ste to vy, moji drahí bratia a sestr, kto prinesie Svetlo Vzostupu na celú
Zem. A my tu v Telose pracujeme bok po boku s vami aby sme naplnili Boží Plán pre tento vek.
Dávame vám Lásku, dávame vám Svetlo denne. Len sa zamerajte na nás tu v Telose, a môžete
vedome cítiť toto partnerstvo a silu, ktorá ku vám neustále prúdí.

Čakáme na vaše vedomé spojenie sa s nami, a na čas kedy budete mať dovolené navštíviť
nás tu v Telose. Potom naozaj budeme JEDNO SVETLO vyžarujúce zo Zeme, aby ho videl celý
Kozmos. Naša láska vychádza ku vám vo veľkom prejave Svetla.

Použitie Vašej Božskosti na Navigáciu

Sme potešení z toho že sme tu s vami v tomto čase Zemského cyklu cez Hviezdy. Cesta
Zeme cez hviezdne nebo ju vedie stále bližšie ku Bohu – ku Božej Prítomnosti, ktorá napĺňa Vesmír
a všetko priestor za ním. Pretože Boh je naozaj všade, všade kde si je možné predstaviť, a obklopuje
všetko. My v Telose sme toto zistili pred mnohými vekmi, a toto poznanie nám umožňuje ísť stále
hlbšie v múdrosti. Pretože všetky veci sú Boh. Toto je celkom jednoduchý fakt a jeho uznanie môže
zmeniť  váš  život.  Zmenil  život  nás  všetkých  pod  Zemou.  Akonáhle  toto  spoznáme,  začneme
využívať  význam a vetvenie  tohto v našich denných životoch v náš  prospech,  čo nám prináša
nepoznanú radosť a bohatstvo.

Tí z nás, ktorí veria v Božskosť života môžu vniesť svoju božskosť do hry aby zachytili
podstatu  života.  Používame  našu  Božskosť  na  navigáciu,  takpovediac,  cieľ  našej  duše  pre
inkarnáciu. Používame svoju Božskosť, aby nás viedla správnym smerom na ceste našej duše do
väčších a väčších výšok, až kým dosiahneme vrchol plánu našej duše pre túto inkarnáciu.

Vy tiež  môžete  využiť  poznanie  vašej  Božskosti,  aby vás  viedlo  cez  prekážky života  a
manévrovala vás na cestu Svetla vašej duše pre túto inkarnáciu. Pretože toto je veľmi mimoriadna
inkarnácia;  je  to vyvrcholenie všetkých inkarnácií  a jej  výsledok vás povedie do Hviezd Božej
Milosti.

Tak cestujte s nami na Božskej Ceste ku Bohu, uznajte svoju božskosť na každom kroku
cesty ako kráčame spoločne; jeden krok ZDOLA a jeden krok ZHORA, v Božskej Chôdzi cez život,



stretnúc sa ako JEDEN vo Hviezdach.

O: Prečo je na Zemi dnes tak veľa ľudí?

Nachádzame  sa  pod  Mt.  Shasta  v  slnečnej  Kalifornii,  kde  žijeme  naše  dlhé  životy  v
harmónii a mieri. Vy tiež budete žiť dlhé životy, keď vojdete do Fotónového Pásu Svetla a príjmete
jeho živé lúče zdravia a dlhovekosti.

Nie je sa na čo prirpavovať, keďže dostanete plnú podporu, skôr ako tento čas vstupu dorazí.
Vedzte,  že ste v tejto dobe na Zemi preto, aby ste pomohli  celému ľudstvu pri  jeho vstupe do
Fotónového Pásu. Všetky duše v tejto dobe tak urobili s plným pochopením toho čo sa má stať.
Preto je dnes na Zemi tak veľa ľudí, viac ako kedy bolo, pretože všetky duše sa chcú zúčastniť na
tomto „Konci Časov“. Všetky duše, ktoré sa niekedy inkarnovali na Zem, sa vrátili. Vy ste jedna
taká  duša.  Tento  Koniec  Časov  je  možné  stretnúť  s  harmóniou  a  radosťou,  alebo  strachom a
zmätkom. Voľba je na vás.

Doporučujeme, aby ste na to pozerali s pohľadom upreným k Bohu, kým kráčate po Zemi.
Pretože  Boh  má  plné  velenie  nad  všetkým,  a  vy  všetci  ste  v  Jeho  rukách.  Niet  sa  čoho  báť,
výsledkom prechodu Zeme do Svetla bude len radosť a nesmierna pohoda.

Takže moji bratia a sestry, buďte si vedomí svojho Svetla. A buďte si vedomí nás, vašich
bratov a sestier v Telose; a zavolajte nás keď potrebujete, pretože sme tu pre vás. Sme tu pre vás,
aby ste sa na nás mohli spoľahnúť. Kedykoľvek sa cítite zmätení, len ma zavolajte, a ja uchlácholím
vaše srdcia a poteším vaše mysle. Moja láska je s vami všetkými.



8. Spolu-partneri vo Svetle
Ľudstvo horí Svetlom Vedomia

Prinášame  vám veľkú  novinu  o  vašom znovuzrodení  do Svetla.  Veľké  množstvá  Svetla
prúdia na Zem z rôznych Hviezdnych Sústav v spolupráci s plánom Zeme pre Vzostup. Toto Svetlo
tiež prúdi na povrch z podzemných Miest Svetla, ktoré sú rozptýlené po planéte. Takže prijímate
veľké Svetelné prúdy zdola a zhora, všetko v súlade, pre pozdvihnutie vášho vedomia do výšin
odrážajúcich kozmické vedomie.

Toto  odrážanie  kozmického  vedomia  je  nákazlivé  a  šíri  sa  ako  oheň,  takpovediac,  so
Svetlom vedomia spaľujúcim hustotu nižších dimenzií minulosti, prevádzajúcim vás všetkých cez
jasnú cestičku do Svetla Boha, kde my všetci čakáme, aby sme sa ku vám pridali.

Tak sa spojte s  nami,  vašimi bratmi a sestrami Svetla,  keďže my všetci  cestujeme stále
vyššie vo vedomí, až kým sa stretneme na pláňach reality, kde sa všetko ligoce zlatým leskom
Božieho Svetla. Večne cestujeme s vami na tomto výlete ku Hviezdam.

Mestá Svetla sú roztrúsené po celej Amerike

Sme tu, aby sme vám odovzdali správu z nášho Mesta Svetla do vašich Miest Svetla. A vy
naozaj máte Mestá Svetla. Sú roztrúsené po celej Amerike aby ich všetci videli. Svetla teraz plápolá
jasne, ako sa Pracovníci Svetla prebúdzajú v nezmerných počtoch po celom glóbe.

Všetko  vaše  Svetlo  zlúčené  so  všetkým našim Svetlom povznáša  našu  sladkú  Zem do
vyšších a vyšších vibrácií,  ako sa naše myšlienky spájajú s vašimi myšlienkami na slobodu pre
všetok život na Zemi. Toto je veľký prielom pre Svelo, keďže sme sa snažili spojiť s Pracovníkmi
Svela už po mnoho rokov.

Ako stále viac Svetla preniká na planétu, vy, ako Pracovníci Svetla ste ho ukotvovali hlboko
do jadra. My, v podzemných mestách, sme tiež vedome ukotvovali Svelto a posielali sme ho vám na
povrch s nádejou na zmenu podmienok života ako ste ho vy žili. A spôsob ako ste ho vy žili nie je
spôsob ako bolo mienené žiť život. Vidíme, že teraz sa deje posun, keď všetok život teraz postupne
odráža a zažíva „Svetlú“ stránku života. Zažívate teraz život na vyššej rovine myslenia a cítenia, a v
duchu vidíte širší a hlbší spôsob žitia.

Na žití života je tak veľa – tak veľa krásy a lásky ktorú môžete cítiť – len keď sa na to
premietnete. Toto „vysoké“ Svetlo je teraz celé tu, čaká na vás aby ste sa ponorili do jeho vyšších
vibrácií nádhery.  Pretože je to velebený spôsob žitia, ako o tom svedčíme aj my v podzemných
mestách. My žijeme naše životy v najvyšších mierach, a myslíme len na lásku a blaženosť keď
prechádzame našimi dennými záležitosťami. Naše životy nie sú tak odlišné od vašich. Je to len náš
spôsob myslenia čo nás katapultuje do vyšších ríš Bytia, keďže my tiež kráčame po zemi, - aj keď
je to pod povrchom.

Je mnoho lekcií, ktoré je treba sa naučiť tu na zemi, čo je ďalší z mnohých dôvodov prečo
sme sa rozhodli tu byť. Náš stav vedomia rozhoduje o tom kde sme v akomkoľvek danom čase.
Sme tam kde nás zoberú naše myšlienky, a ak sú naše myšlienky vznešené, ocitneme sa v nebi.
Pretože myšlienky a pocity majú vibrácie, a ich vibrácie sa napájajú na éter a zodpovedajú jeho
frekvencii. Môžeme zvýšiť  alebo znížiť  svoju frekvenciu svojimi myšlienkami. Takže ak chcete
zažívať nirvánu, zmeňte svoje myšlienky, a ich vlnové dĺžky vás tam prenesú v mihu oka. Nezáleží
na tom čo sa deje na povrchu okolo vás, pretože vy ste všetci vedomie, a vaše vedomie cestuje



zatiaľ čo vaše telo zostáva nemenné na jeho pokojovom mieste. Môžete prichádzať a odchádzať zo
svojho podľa ľubovôle. Vedzte, že toto cestovanie je skutočnejšie ako váš pohyb v aute na rôzne
pozemské miesta. Auto berie len vaše telo, zatiaľ čo vaše vedomie môže križovať vesmíry.

My tu v Telose sústreďujeme naše myšlienky na vás. Vždy vám posielame radosť  nášho
srdca a lásku nášho srdca, aby sme podporili vašu silu ako sa pohybujete cez hustotu a meníte ju na
vyššie prúdy Svetla. Práve na týchto vyšších prúdoch alebo vyšších vibráciách vás stretávame ako
JEDEN. Naše životy sú prepletené.  A čoskoro budeme všetci  spolu ako rozmotáme túto veľkú
záhadu života, ktorá vás povedie zhora nadol, kde my spočívame v mieri a pochopení Veľkých
Zákonov Vesmíru.

V Noci Vediem na Vnútorných Rovinách Vyučovanie 

Vedzte, že tu v Telose je veľmi „Svetlo“. Naše Svetlo je také jasné, že rozsvecuje Zem ako
Nebesá. Spolupracujeme blízko s Kňažstvom Melchizedeka, ktoré tu je aby slúžilo Zemi. Veľmi sa
zaujímame o pokrok, ktorý robí ľudstvo na povrchu. Sme veľmi zapojení do Vzostupu Zeme do
väčšieho Svetla. V Telose sme všetci Duchovní Bojovníci, akými sa musíte stať vy na povrchu.
Duchovní  Bojovník je  ten,  kto spoznáva Svetlo  vo vnútri,  a  vie  že  je  tu  za tým účelom, aby
prinesol viac Svetla na Zem.

Takže vy všetci ste tu aby ste vniesli Svetlo. Robíte to tak, že sa zameriavate na Svetlo,
vždy, a nikdy nedovolíte aby sa od vás odlúčilo.  Vizualizujte Svetlo ako vlny z oceánu, vždy
prichádzajúce ku vám a odmývajúce temnotu. Vy všetci ste veľké Bytosti Svetla, ktoré prišli na
Zem, rovnako ako Ja, znova zjednotiť celé ľudstvo do JEDNEJ ĽUDSKEJ RODINY.

Ja som získal veľa múdrosti počas môjho dlhého života v Telose, a rád by som odovzdal túto
múdrosť  ďalším,  ktorí  si  prajú  učiť  sa  odo  mňa.  V súčasnosti  vediem v  noci  vyučovanie  na
Vnútorných Rovinách. Ak by ste sa radi prihlásili na vyučovanie, len ma poproste skôr ako pôjdete
v noci do postele a požiadajte že chcete byť mojim študentom. Budem vás učiť majstrovstvo seba
na všetkých úrovniach existencie.

Môžeme Vidieť Vzájomne Svoje Svetlo

Okolo mňa sa zhromaždilo mnoho Telosanov zatiaľ čo telepaticky komunikujem túto správu
pre vás spod povrchu Zeme. Hovorím ku vám dnes zo Slávy Boha, Boha ktorý sídli vo vás. Vy ste
schránka Boha. Vy nesiete Svetlo Boha; vy ste Svetlo Boha. A vaše Svetlo je také jasné, aj keď nie
ste schopní vidieť svoje vlastné Svetlo.

V Telose sme schopní vidieť vzájomne svojej Svetlo. Rozvinuli sme svoje Vnútorné Videnie
prostredníctvom meditácie a modlitieb po veky, kým sme dosiahli túto fázu. Vy ste teraz tiež na
pokraji dosiahnutia tohto stavu - „čas“ keď budete jasne vidieť Svetlo okolo vás a Svetlo v druhých,
ako  sa   zrkadlí  z  Veľkého Centrálneho  Slnka  do jadra  vašej  Bytosti.  VAŠA DUŠA JE CELÁ
SVETLO;  a  keď  sa  zjednotíte  so  svojou  JA SOM  PRÍTOMNOSŤOU,  prenesiete  SVETLO  z
Veľkého Centrálneho Slnka do vášho jadra, a žiarite s intenzitou Veľkého Centrálneho Slnka vo vás.
Pretože Veľké Centrálne Slnko a vy ste JEDEN.

My sme  to  zistil  pred  mnohými  vekmi.  Vďaka  našim  dlho  trvajúcim  životom  sme  sa
dokázali  napojiť  na  Kozmos  vo vyššej  frekvencii  Svetla,  a  dokázali  sme udržať  toto  spojenie,
pretože sme neboli naplnení myšlienkami smrti alebo starnutia ako ste ešte stále vy na povrchu.
Preto sme si všetko čo sme sa naučili udržali, a všetko čo sme si udržali nám umožnilo šplhať
vyššie na špirále Nesmrteľného Života.



Vy ste Pracovníci Svetla na povrchu Zeme a my sme Pracovníci Svetla pod Zemou. Vedzte,
že  my v  Telose  vidíme  vaše  „Svetlo“.  Vidíme všetko Svetlo  na  planéte  na  monitoroch  našich
počítačov a dokážeme sledovať všetkých Pracovníkov Svetla na Povrchu.

Nové Tisícročie

Vedzte, že ku vám prehováram z hlbín môjho srdca, a z hlbín Zeme, keď pokračujem vo
svojich správach v novom tisícročí – roku Svetla pre všetkých ktorí žijú na Zemi. Vedzte, že láska a
svetlo všetkých Bytostí, ktoré žijú v Podzemných Mestách sú smerované cez Zem ku vám hore.
Naše Svetlo nikdy neprestalo byť smerované na povrch – toto je náš hlavný príspevok ku životu na
povrchu, hlavný dôvod, prečo tu zostávame. Zostávame tu aby sme udržiavali Svetlo vyrovnané a
vyvážené, aby sme udržali kvótu Svetla, aby život mohol pokračovať svoju cestu v inkarnovanej
forme až kým vy dosiahnete úroveň  kde budete generovať  dostatok svojho vlastného svetla na
udržanie existencie vášho života. Len v rámci vašej súčasnej vlastnej kvóty Svetla by život na Zemi
nemohol existovať. Nie sme to len MY, v Podzemných Mestách, kto vyžaruje naše Svetlo ku vám,
je  to  tiež  Duchovná  Hierarchia,  Anjelske  Bytosti,  Veľryby  a  ďalší,  ktorí  sú  tu  v  rozsiahlom
zoskupení Svetelných foriem. Takže vedzte, že my všetci podporujeme Pracovníkov Svetla, ktoré sú
tu. Preže všetci z nás, ktorí dosiahnu určitý Svetelný kvocient vykonajú Vzostup spoločne, zároveň
s Matkou Zem.

Poznám  faktor  strachu,  ktorý  sa  šíri  na  povrchu  a  taktiky  ovládania  mysle,  ktoré  sú
používané na zabránenie tomu aby Svetlo naplnilo každú dušu. Ale SVETLO NIKDY NEZLYHÁ,
a  všetci  tí,  ktorí  sú  zodpovední  za  tieto  ničivé  postupy  sa  budú  vysporiadavať  s  Duchovnou
Hierarchiou a nebude im dovolené vrátiť sa na Zem. V tejto dobe sa obete týchto temných taktík
dohodli, že to dovolia ako poslednú bitvu medzi Svetlo a temnotou ako posledný pokus temnoty
ovládať Zem. Čoskoro Svetlo zaplaví všetok život na Zemi a tí, ktorí nemôžu udržať toto svetlo
hromadne odídu. O duše, ktoré boli zmanipulované temnými silami bude postarané a budú uctené a
povznesené do Svetla svojho Vzostupu. Toto je posledná veľká hra temných síl, pretože čoskoro ich
moc zanikne, a zrútia sa a padnú ako prach na Zem.

Dôležité v tejto dobe je ignorovať túto temnotu a nedovoliť strachu aby vstúpil do vašej
aury. Zostaňte  vyvážení  vo  Svetle  –  myslite  len  na  Svetlo,  ktorým vaše  veľké  Božie  Ja  stále
zaplavuje vašu Bytosť. Zostaňte v bezpečí v tomto ochrannom štíte Svetla, ktorý je stále okolo vás.
Nechajte ostatných zažívať svojej vlastné cesty – pretože vašou je priniesť správu z Telosu, a týmto
spôsobom zvýšiť Svetelný Kvocient na Zemi. Môžete to urobiť len tak, že budete svoje myšlienky
udržiavať zamerané na Svetlo. Každá odchýlka prináša nesvár do vášho života a odvádza vás od
vášho poslania.

Všetky  svoje  životy  žijeme  pre  Slávu  Boha,  za  účelom  prinesenie  Svetla  na  Zem  a
povznesenia jej a všetkých duší hore ku ich Veľkému Božiemu Ja, kde na vás čaká všetko bohatstvo
a zdravie. Je to len iná oktáva frekvencie. A akonáhle vaše vedomie dosiahne túto oktávu, vystrelíte
do nového sveta – kde je všetko Láska a Svetlo – a kde sídlia všetci Majstri a Avatári.



9. Náš spoločný Cieľ Láska
O: Aký je tu náš cieľ?

My sme bdelí v túto hodinu hĺbame o sláve Boha, tvorivej Sily v nás všetkých. Tvorivosť
napĺňa Vesmíry a za nimi a pokračuje ďalej do priestoru a večnosti. Pretože všetok život je tvorivý,
a všetok život je Boh. Boh je vo všetkom, od najmenšieho zrnka prachu až po najvyššiu horu. Táto
životná sila objíma celý život na a v Zemi.

My sme Stvorenie a predsa sme Stvoriteľ, všetko v jednom. Je to Stvoriteľ v nás, čo nám
umožňuje zažívať a vyvíjať sa; keďže toto je prvotný Stvoriteľov cieľ – zažívať Všetko Čo Je a
všetko čo by mohlo byť, a vyvíjať sa nekonečne ako tvoríme.

Aký zázrak a sláva je večne zažívať a večne sa vyvíjať; nekonečne, navždy a večne. Toto je
naša cesta evolúcie. Toto je to čo má pre nás všetok život na čo sa môžeme tešiť. Toto je nádej a
prísľub pre ľudstvo – večne žiť nesmrteľne, a rásť a rozširovať svoje vedomie každým krokom na
ceste. Toto je sláva Boha a je to v nás všetkých.

Choroba a bolesť, ktoré vidíte okolo seba nie sú nutné pre vývoj, ale následky oddelenosti
od Božieho Svetla v samotných vašich Bytostiach. Pretože Svetlo Boha žiari vo všetkých, ale je
blokované vo väčšine oddelením sa od seba. Odvedenie od Seba je spôsobené médiami a neustálou
potrebou byť „zabávaní“ TV, rádiom a novinami používanými na zabránenie vzniknutiu strachu z
oddelenosti. Oddelenosť od Seba je oddelenosť od vášho Božského Ja. Je to vnútená oddelenosť od
Boha, tvorivej sily vo vás. Je to jediný zdroj Lásky ktorá prúdi cez vás. Mohli by ste len otvoriť
ventil a pustiť ju cez, zaplavila by vás blahom, nádejou a prísľubom, a odniesla vás medzi hviezdy.

Láska ku vám prúdi  či  jej  otvoríte  svoje  srdce alebo nie. Vždy tam je,  čaká aby bola
vpustená dnu a naplnila vás svojou nehou a túžbou spočívať vo vás. Ľudstvu sa podarilo zavrieť
pred touto život-darujúcou silou a potom ju žiadať z iných zdrojov. Ale jediným zdrojom Lásky je
Boh, a my ju len zrkadlíme zvnútra, kde už spočíva. Tak chodte dovnútra a napojte sa na zdroj
celého stvorenia, a nájdete Vesmír ako na vás čaká aby ste ho preskúmali.

Láska je Lep

Ja som Vzostúpení Majster sídliaci v podzemnom meste Telos, kde je všetko Svetlo, všetko
je Nádhera, a všetko je Vznešenosť. Spájame sa s vami v tomto časovom období aby sme prenikli
vaše povrchové obyvateľstvo Láskou, pretože Láska je to čo nás fyzicky spojí. Láska je lep, ktorý
zlepí naše myšlienky do jednej myšlienky Lásky ku našej drahej planéte Zem.

Posielame  myšlienky  Lásky  našej  planéte  denne.  Posielame  myšlienky  Lásky  von  do
Vesmíru denne. Tieto myšlienky sa znovu vracajú. Tieto myšlienky prenikajú Všetko Čo Je. Tieto
myšlienky sa prejavujú do Krásy, Mieru, Harmónie a Milosti.

Tak ku vám prichádzame s hlbokou Láskou, aby sme vás nabádali, aby ste udržiavali svoje
myšlienky na Láske – Láske ku všetkému bytiu, aby ste aj vy mohli prejaviť tento veľký mier na
vašom povrchu.

O: Ako by ste nám opísali Boha?

Keď hovoríme o Bohu, vedzte že odkazujeme na Zdroj všetkého Tvorenia. Tento zdroj sa



individualizoval  do miliónov a  biliónov jednotlivých zložiek alebo sond seba,  a vyslal  ich aby
zažívali lásku v všetkých je rôznorodých a rozličných podobách.

Vy všetci ste boli na mnohých planétach a zažívali  ste mnoho tisíc inkarnácií vo vašom
hľadaní  späť  ku  Zdroju  všetkej  Lásky.  Vy  všetci  ste  dobre  pripravení,  prostredníctvom vašich
nespočetných inkarnačných skúseností poznať Lásku Boha, a vyžarovať ju von na druhých v nádeji
urýchlenia  ich  prebudenia  sa  ku  Zdroju  všetkej  Lásky.  Toto  je  vážne!  Pretože  akonáhle  pocíti
ľudstvo Božiu Lásku priamo z VNÚTRA, bude schopné pochopiť svoj cieľ bytia tu na Zemi, a
prestane cítiť oddelenosť svojej duše od Božieho Svetla.

My zväčšujeme Božiu Lásku a vyžarujeme ju pramo na povrch Zeme v nádeji, že sa napojí
priamo na srdcia ľudstva. Toto je náš cieľ v tejto dobe, keďže sme dobre skúsení v ukotvovaní a
vyžarovaní Božej Lásky. Takže keď cítete ako sa lúče Lásky od Boha dotýkajú vášho srdca, myslite
na nás v Telose ako na vašich bratov a sestry, ktorý vás hlboko milujú. Kráčajte vo Svetle Boha a
vedze že  my kráčame po vašom boku.  My sme vaši  bratia  a  sestry,  vyžarujúci  ku vám Lásku
neustále!

Mier Vládne na Väčšine Planét

Moji bratia a sestry Svetla, pozdravujem vás vo Svetle Božej lásky, ktorá neustále prúdi ku
vám zhora  a  zdola.  Áno,  my v Telose vám tiež  neprestajne posielame našu lásku,  v  nádeji  že
zapúzdrime vaše éterické telá v čírej láske Boha. Pretože všetka láska pochádza z Boha, nezáleží na
tom kto ju posiela. Je len jeden zdroj lásky, a to je Nebeské Srdce Boha, ktoré je vo vašom srdci!
Božia nebeská láska sídli v našom srdci, pripravená a čakajúca na uvoľnenie a vyslanie ku všetkým.

Teraz budem hovoriť o mieri – mieri, ktorí vládne na väčšine planét v našej slnečnej sústave.
Väčšina ľudstva žije životy mieru a blaho je ich špirála cez Večnosť. Je len veľmi málo planét ako
Zem, ktoré sú stále v mukách nedospelosti a ktoré stále majú chudobu, vojny a chamtivosť. Vaša
planéta teraz dosahuje štádium dospelosti, kde chudoba, vojny a chamtivosť nie sú viac prijateľné a
masy  s  nich  musia  vyrásť.  Kolektívne  vedomie  teraz  volá  po  mieri  a  hojnosti  a  blahobyte.  V
skutočnosti keď počujeme vaše modlitby, nepočujeme vás len volať o pomoc, ale počujeme ako
voláte  po  zmene  –  zmene  vo  vašich  vládach,  zmene  vo  vašich  zákonoch  a  zmene  vo  vašom
právnom systéme, aby každý mal všetko čo je potrebné pre plný a šťastný život aby bolo možné sa
vyvíjať v mieri. My počujeme všetky vaše volania a anjeli v nebi odpovedajú. Anjeli sú tu v plnej
sile, starostliví a odpovedajú všetkým ktorí volajú po zmene.

Je  veľa  síl  vo  Vesmíre,  ktoré  odpovedajú  na  volanie  ľudstva.  Medzi  nimi  sú  ľudia  z
podzemných miest Svetla, ktorí sú fyzické bytosti rovnako ako vy, ktoré využili mier a blahobyt v
našich životoch aby sme sa vyvinuli vo vedomí. Mali sme dokonalé prostredie na odohratie rolí na
javisku  života,  a  využili  sme  toto  prostredie  ku  svojmu  prospechu  učením  sa  a  úsilím  o
zdokonalenie seba ako bolo najviac možné počas nášho času pod povrchom. Využili sme každú
situáciu ako výukovú skúsenosť aby sme odrážali stále viac Božieho Svetla do našich životov a
potom vyžarovať toto svetlo von ku druhým aby sme mohli byť všetky ďalej obohatení v tomto
živote. Tak zostaňte ku nám blízko v myšlienke, keďže my sme tu aby sme vás viedli a chránili na
vašej nastávajúcej ceste do Svetla.

Pozorujeme Váš Povrch

My všetci sa skladáme z mnohých vrstiev vedomia, a vy ste každý obalený vo Svetle. Vy ste
vyslanci z Vyšších Ríš. Ste tu aby ste priniesli informácie na prebudenie vašich druhov bratov a
sestry a vniesli ich do Svetla. Vaša úloha nie je v žiadnom prípade malá ani ľahká, pretože väčšina
Hviezdnych  semienok  upadla  do  hlbokého  spánku.  Ste  tu  aby  ste  ich  zobudili.  Urobíte  to



prostredníctvom svojho Svetla.

My stále premietame svoje Svetlo na povrch. Premietame ku vám naše myšlienky jednoty.
Premietame ku vám naše myšlienky mieru a lásky, dúfajúc že všetky duše na povrchu budú schopné
ich zachytiť keď prúdia cez energetické prúdy Zeme.

Sú  medzi  nami  v  Telose  takí,  ktorí  veľmi  starostlivo  pozorujú  váš  povrch  a  hlásia
obyvateľom čo sa deje. Potom spoločne meditujeme, ako aj vy, aby sme vyslali potrebné myšlienky
a vibrácie čeliť negativite na Zemi. Takže my tiež máme veľkú prácu, ktorú vykonávame, rovnako
ako vy. Vysielame rovnaké vibrácie lásky zdola ako vy zhora. Pracujeme v súzvuku so všetkými
Pracovníkmi Svetla na povrchu. Všetci pracujeme ako JEDEN; JEDNA veľká myšlienka lásky pre
našu planétu Zem. JEDNA veľká vlna Svetla omývajúca brehy Zeme, JEDEN veľký maják volajúci
všetky deti Zeme domov – domov do Svetla Božej prítomnosti.

Dychtivo očakávame čas keď budú tí Pracovníci Svetla na Zemi schopní žiť s nami v Telose.
Cítime ako sa tento čas rýchlo blíži, skôr ako sme si mysleli. Budeme vás kontaktovať keď príde
čas, aby ste nás navštívili. Poznáme tých, ktorých srdcia bažia aby sme ich prijali. Posielame vám
lásku a pozdravy od nás všetkých tu v Telose. Ja som Adama, váš brat lásky.



Časť Tretia
Fyzická Príroda a Životný Štýl v Telose

10. Naša Fyzická Bytosť

O: Ako vypadajú ľudia v Telos?

Vypadáme presne ako vy, hoci sme možno trocha vyššej postavy a širší ako ste vy. Sme
húževnatí  a silní,  pretože sme posledných 12,000 rokov na vegetariánskej  strave.  Táto strava
spomalila proces nášho starnutia do bodu kedy sme prestali starnúť. Používame našu stravu a
našu  myseľ  aby  sme  vždy  zotrvali  v  mladistvom  stave,  čo  nazývame  „nesmrteľnosť“.  Sme
schopní predĺžiť náš život na tak dlho ako si želáme, na základe našej stravy a nášho systému
viery v Nesmrteľnosť.

Vy to budete tiež schopní uskutočniť v blízkej budúcnosti; pretože keď vyjdeme na povrch,
prinesieme vám informácie, ktoré sme strážili po veky času. Tieto informácie zostali nedotknuté a
bezpečné v Telos, kde mám zvláštne nádoby a miestnosti na ich úschovu. Tieto zvláštne úkryty vám
budú všetky odhalené po našom vynorení sa z dola. 

Vedzte, že my všetci sme sa dohodli na tomto pláne skôr ako sme sa inkarnovali  na Zem, a
teraz je čas zaťať  to uskutočňovať.  Je čas na ktorý sme čakali ZDOLA a ZHORA. Pretože my
pracujeme v súzvuku, a stretávame sa po nociach s vami na Vnútorných Rovinách. Preto keď toto
čítate nezdá sa vám to prekvapivé a len prikyvujete hlavou v prijatí a očakávaní všetkého čo má
prísť.

Prídu mocné vlny energie, ktoré všetok život NA a V Zemi čoskoro zažije. Držte sa pevne a
vedzte, že tieto energie prinesú divy Vesmíru ku vám, spolu s našim zjavením sa na vašom povrchu.

Fontána Mladosti Sa Nachádza vo Vašej Vlastnej Mysli

Ja som žil na povrchu mnoho tisíc rokov. Som už storočia starý a udržujem sa telesne fit bez
ohľadu na môj vek. Vlastne, čím som starší, tým som viac telesne fit. Mám atletickú postavu, a
cvičím každý deň.

My všetci sme veľmi hrdí na svoju telesnú kondíciu. Všetci sme zdraví a silní,  a všetci
„trénujeme“ rovnako ako vy na povrchu. Máme dlhé tunely, ktoré spájajú naše mestá a používame
tieto tunely na beh keď cvičíme, rovnako ako vy používate dlhé cesty na povrchu.

Zistíte že zbieranie rokov (starnutie) vás robí len múdrejšími a silnejšími – nie opak. Tak
získavajte „starší“ vek s pôvabom a dôstojnosťou, a udržujte si telesnú zdatnosť, pohyblivosť a silu.
Zistíte, že čím viac robíte, tým viac môžete stále robiť. Nedovoľte aby vás vek obmedzoval – alebo



aby vás obmedzovalo to čo hovoria ľudia. Pretože vy ste neobmedzení.

V Telos  stále  objavujeme  akí  sme  neobmedzení.  Stále  si  uvedomujeme  ako  pátrame  v
neznámom keď to príde do našich tiel. Stále robíme pokusy s našimi telami a zisťujeme že môžeme
použiť  svoje telá  na vykonávanie toľkých rôznych vecí.  Stále objavujeme našu vnútornú silu a
výdrž, a stále sa tlačíme za hranice toho čo sme si „mysleli“ že môžeme urobiť.

Rovnako  je  to  aj  s  vami.  Tiež  môžete  skúmať  vonkajšie  hranice  vašej  fyzickej  formy
neprijatím akýchkoľvek obmedzení, keď príde na silu. Pretože naše telá boli určené na vykonávanie
Herkulovských skutkov, a trvalé udržanie zdravia a stability. Tak pozerajte na svoje telá ako na
„magické formy“, ktoré môžu konať všetko čo chcete aby konali bez bolesti alebo obmedzenia. My
všetci toto vieme a teraz je na vás naučiť  sa ako využiť  plný fyzický potenciál ktorým ste boli
obdarení. 

Posielame vám našu silu a  našu lásku,  a ukážeme vám ako „omladnúť“ keď  sa  s  vami
spojíme na povrchu. Pretože fontána mladosti je skutočná, a nachádza sa vo vašej vlastnej mysli. Ja
vypadám ako mladík, hoci som prastarý podľa vašich merítok. Budete prekvapení a potešení keď
objavíte aké ľahké je uchovať si svoj mladý vzhľad. Ja som Adama, mladík a zároveň mudrc.

O: Prečo chcete zostať v tom istom fyzickom tele tak dlho?

Vy ste Pracovníci Svetla na povrchu Zeme a my sme Pracovníci Svela pod Zemo. Vedzte, že
v  Telose  vidíme  vaše  „Svetlo“.  Vidíme  všetko  Svetlo  na  planéte  prostredníctvom  našich
počítačových monitorov, a sme schopní sledovať Pracovníkov Svetla na Povrchu.

Tu v Telose je naozaj veľmi nádherne a je to veľmi inšpirujúce miesto pre život. Mnohí z
nás sú tu dlhú dobu, vlastne tisíce rokov. Pretože naše životy sú bohaté a plné, pokračovali sme v tej
istej fyzickej forme po tisíce rokov. Naše duše sú Nesmrteľné, a my môžeme žiť v tom istom tele
tak dlho ako sa rozhodneme.

Vy na povrchu budete v jeden deň  tiež toto schopní urobiť.  Rýchlo sa blíži ten čas keď
budete schopní určiť dĺžku svojich životov. O tom je celý Vzostup. Je to o určení toho ako dlho
zotrvať v tele než sa pohnúť ďalej. Tak vedzte že pred vami sú skvelé časy pre celé ľudstvo, keď sa
zladíte do svojej Nesmrteľnosti, vediac že môžete žiť večne.

My  to  vieme  a  preto  sme  sa  prispôsobili  úchvatnému  životu  ako  Nesmrteľné  Bytosti
zažívajúce v ľudskom tele. Toto ste robili vy na povrchu, hoci väčšina z vás si toho nie je vedomá.
Život v Telose je bohatý a rôznorodý, a je to radosť žiť. Čoskoro budeme očakávať našich bratov a
sestry z povrchu, že nás navštívia v našich domovoch pod Zemou. Kým ten čas príde, zavolajte ma
vo svojich meditáciách a ja tam budem s vami.

O: Sú naše telá Elektrické? Toto máš na mysli keď hovoríš „My všetci sme svetlo“?

Vy všetci ste svetlo rovnako my všetci sme svetlo. Toto znamená, že naše telá sú vo svojej
povahe elektrické, a pôsobia ako batéria v baterke (svetlomete). Keď náš vibračný stupeň dosiahne
určitú frekvenciu, takpovediac roznieti Svetelné častice alebo fotóny v našom tele, a to zapne Svetlo
v našich telách.

Toto je jednoduchý chemický princíp a funguje vo všetkých veciach. Akonáhle dosiahnete
určitú rýchlosť  alebo vlnovú dĺžku,  vzplaniete ako Svetlo slnka.  Je  to toto Svetlo cez ktoré sa
spájame, alebo skôr, ktoré sa spája s nami. Naše štíty sú vždy otvorené a pripravené prijať vašu
Svetelnú frekvenciu a keď je spojenie uskutočnené, uvedomíte si naše vedomie ako sa spájame s



vašim.  Tak  siahajte  po  nás  vo  svojich  myšlienkach  ako  my siahame po  vás  ako  sa  navzájom
zapneme vo veľkej žiare Svetla.

V Telose si Obnovujeme Stratené Údy

Vedzte, že v Telose máme schopnosť  liečiť  všetky choroby aké si je možné predstviť,  a
nahradiť poškodené údy a orgány. Pracujeme hlavne s éterickým telom aby sme nahradili stratené
údy a časti tela.

Je to ľahké urobiť, akonáhle pochopíte Vesmírne Zákony Stvorenia. Ak boli vaše orgány
odstránené, alebo bola vaša končatina poškodená v nejakej nehode, je možné ich znova vo vašom
fyzickom tele obnoviť. Vždy zostávajú vo vašej éterickej predlohe. Takže v skutočnosti v živote
nikdy nič nestratíte. Všetko je v bezpečnej úschove kým stúpne vaše vedomie a pochopíte Božské
Zákony Stvorenia.



11. Použitie Astrálnej Projekcie a Telepatie
My sme vaši blížni bratia a sestry žijúci pod povrchom vašej Zeme, a sme tu aby sme vám

pomohli a pracovali s vami. My tiež dostávame pokyny od Hierarchie. Sme zapojení do procesu
Vzostupu rovnako ako vy a zišli sme sa tu všetci aby sme ku vám prehovorili.

Predstupujeme v tento deň, nesieme vám správu z veľkého mesta Telos nachádzajúceho sa
pod vašim povrchom. Toto veľké mesto sa trbliece vo svetle dňa, svetle dňa ako ho poznáte vy na
vašej Zemi. Trbliece sa a žiari  svetlom zhora; Božím svetlom, ktoré zahaľuje nás všetkých ako
žijeme pod vašim povrchom. 

Zaoberáme sa mnohými rovnakými činnosťami ako vy na povrchu. Robíme tie isté druhy
vecí, a pýtame sa tie isté druhy otázok. Máme tie isté druhy starostí. Máme tie isté druhy myšlienok;
len  naše  myšlienky  sú  jemne  povznesené,  keďže  máme  dobrý  osud  že  sme  obklopení  a  sme
uprostred  Veľkého Centrálneho Slnka.  Pretože my sa spájame v našich myšlienkach s  Veľkým
Centrálnym Slnko – s Veľkým Svetlom Boha Všetkého.

Naše myšlienky nás nesú do vzdialených miest.  Naše myšlienky nás berú kamkoľvek ich
premietame, pretože my sme si  vedomí našich myšlienok, a starostlivo ich premietame von ku
čomukoľvek čo si  prajeme aby bolo.  Naučili  sme sa túto metódu ASTRÁLNEJ PROJEKCIE a
vykonávame ju denne. A tak niektorí  z nás sú tu s vami teraz v našom vedomí, keďže sme sa
astrálne premietli na vaše miesto kde prebieha tento channeling. Ak cítite určitú prítomnosť, vedzte
že to sme my, pretože my sme tu a vynášame lásku z Telosu.

Prajeme si aby ste vedeli, že vás vítame každú noc keď nás navštevujete v Telose. Zavoláte
na nás že chcete vstúpiť a my vás prijmeme. My vás vždy prijmeme a vždy počujeme vaše volania.
Kedykoľvek nás  chcete  navštíviť,  len  nás  zavolajte  v  noci  predtým ako  idete  spať,  a  my vás
prijmeme. Prijmeme všetkých, ktorí volajú.

My tu v Telose sme cvičisko. Sme cvičisko pre tie Bytosti, ktoré si želajú učiť sa od nás.
Informácie, ktoré máme, sú pre všetkých a my dychtíme vštepiť všetky naše znalosti, ktoré sme
posvätne prechovali počas generácií práve pre takú dobu ako je táto keď ich môžeme teraz s vami
otvorene zdieľať.

Toto bude čas keď ich môžeme otvorene s vami zdieľať v noci vo vašich éterických telách;
keď ich budeme môcť s vami otvorene zdieľať čoskoro, keď ich vynesieme na povrch. A máme
toho veľa o čo sa chceme sa vami podeliť, pretože sme uchovali všetky posvätné učenia minulosti.
Uchovali sme všetky technológie. Uchovali sme všetko čo urobí vašu znova Zem čistou a čírou a
nádhernou. A tak sme takí šťastní že s vami pracujeme, pretože vy nikdy nepracujete sami – to
vedzte, A sme takí vďační že sme s vami v tíme, a takí vďační vám že uznávate veľkú úlohu ktorú
budeme hrať na ceste vašej Zeme smerom ku Svetlu.

Žiarime šťastním a radosťou že sme dnes s vami; a ďakujeme že ste urobili našu existenciu
známou vo vašej časti krajiny. Ďakujeme vám za ukotvenie Svetla keď z vás vyžaruje a  žiari na
všetko okolo vás,  a odráža sa v nebesiach. Na teraz vás opustíme, a ďakujeme vám že nesiete
Svetlo.

O: Ako vás naše myšlienky zastihnú?

Som tu dnes aby som vás privítal  do nášho čitateľstva. Vysielame ku vám spopod vašej
Zeme, a vyzývame vás aby ste vysielali ku nám z vašich myšlienok a meditácií. Pretože vysielanie



myšlienok  na  určené  miesto  nám  umožní  komunikovať.  Vaše  myšlienky  vstupujú  do  nášho
energetického poľa a vibrujú na našu vlnovú dĺžku, kde si uvedomíme vašu prítomnosť a potom sa
naladíme použitím našich receptorov (čidiel), aby sme zachytili váš prenos.

Sme v tomto veľmi dobrí, pretože sme nacvičovali prijímanie telepatických správ z povrchu
po veky. Používame telepatiu na naladenie sa na váš povrch a sledovanie oblastí, ktoré považujeme
za dôležité pre blaho planéty. Vaša planéta je práve teraz takpovediac „obliehaná“. Temné sily sú
odvracané a Svetlo sa rýchlo šíri po celom glóbe.  Temnota je na ústupe a a denne ustupuje. Ako sa
toto deje stále viac z vášho povrchového obyvateľstva sa prebúdza ku Svetlu a začínajú vidieť svoje
životy v novej perspektíve.

Tak udržujete nádej že svitne nový deň, pretože to tak naozaj bude, ako to my tu v Telose
vieme. Ďakujeme že ste sa naladili na naše vysielanie. Posielam vám Lásku a Svetlo z Telosu.

Správa ku Výročnej OSLAVE WESAK v Mt. Shasta 

Pozdravy  z  Telosu!  Ja  Som  Adama,  Vysoký  Kňaz  a  Vzostúpený  Majster  z  Telosu,
podzemného mesta pod povrchom na ktorom stojíte. Hovorím v mene všetkých našich ľudí pod
povrchom  –  všetkých  vašich  Bratov  a  Sestier  Svetla,  ktorí  žijú  v  podzemných  mestách  pod
povrchom Zeme.

Vedzte že my všetci sme schopní astrálnej projekcie a že sme sa astrálne premietli na toto
miesto aby sme sa zjednotili s vami v JEDNOM VEDOMÍ. Stojíme zjednotení s vami ako JEDEN!

My sme tiež odpovedali na toto Volanie Poľnice aby sme sa zišli na tomto posvätnom mieste
oslavovať Festival Wesak. My sme tiež účastníci v Pláne Vzostupu Zeme, a sme my tiež Stúpenci a
Zasvätenci  na  Ceste  Vzostupu.  Sme  tiež  účastníkmi  v  tejto  obradnej  aktivácii  a  iniciácii
prebiehajúcej počas týchto troch dní Wesaku. Takže sme s vami spojení v úplnosti a v našom plnom
vedomí ako Stúpenci a Zasvätenci aby sme prijali naše zasvätenia spoli s vami, našimi Bratmi a
Sestrami nad povrchom.

Toto je najúžasnejšie zhromaždenie, a my sme hrdí že tu stojíme s vami aby sme priniesli
PRAVDU a SVETLO a LÁSKU na Zem. Vedzte, že budete všetci vítaní na návšteve v Telose vo
vašich éterických formách v noci. Len zavolajte Adama a požiadajte o vstup.

Zostávame tu s vami až do záveru slávností, keď posledná duša opustí toto miesto.

VY VŠETCI STE SVETLO
AKO MY VŠETCI SME SVETLO

A ČOSKORO NAŠE DVE SVETLÁ
SPLYNÚ DO

JEDNÉHO VEĽKÉHO SVETLA
PLANETÁRNEHO VZOSTUPU.



12. Naše Dni v Telose
Prebudenie sa do toho Kto Ste

Sme bdelí v túto skorú hodinu úsvitu ako sa šíri cez Zem, nesúc sladký elán Božej vône
nádeje a lásky ku ľudstvu. Je to čas prebúdzania vtákov do prvých lúčov svitania, a štebotanie v
očakávaní  začiatku  nového  dňa  –  rovnako  ako  ste  očakávali  nové  narodenie  do  sveta  Zeme,
začiatok novej inkarnácie naplnenej nádejou a láskou pre ľudstvo ako usilujete na vašej stále širšej
ceste evolúcie vedúcej ku hviezdam.

V Telose naše dni začínajú v meditácii a modlitbe, a nádeji, ako vymýšľame a tvoríme krásu
okolo nás a v našich životochˇ. Uskutočníme všetko čo začneme, keďže my tiež šplháme po ceste
evolúcie.  Rozdielom  je,  že  naše  šplhanie  prebieha  vo  zvýšenom  vedomí,  pretože  my  si
uvedomujeme svoj vedomý pohyb na špirále života. Vyvíjame sa vedome; a to je rozdiel medzi
našimi civilizáciami.

Ako stále viac svetla zahaľuje povrch Zeme, zistíte že sa dramaticky rozpínate a že ste
vedome zladení s Matkou Zem keďže ona tiež rozpína svoje vedomie aby zahalilo všetky živé veci,
ktoré sídlia na nej, a v nej, svoje telo Svetla. Áno, ona je celá Svetla, ako aj vy ste celí Svetlo;
pretože celý život je Svetlo v rôznorodých stavoch vývoja. Je to tento duchovný vývoj čo spôsobuje
zmätok a chaos na Zemskej rovine, keď tie bytosti, ktoré nie sú pripravené vyvíjať sa odporujú
energiám, ktoré sa vlievajú. Keď sa Svetlu vzdoruje, potom je namiesto neho v srdciach bolesť a
zmätok. Tak otvorte svoje srdcia vlievajúcemu sa Svetlu, ktoré je vám dané v tejto Božskej Úľave
aby dramaticky vynieslo všetok život hore do „nebeských úrovní“ Svetla a Lásky.

My  cítime  ku  našim  bratom  a  sestrám  na  povrchu  len  Lásku.  Chápeme  vaše  obete  a
odolnosť ktorá je nutná na existenciu v povrchových podmienkach. Ale nebude to vždy tak ako to
je. Vy a všetok život ste v procese dramatickej zmeny, keďže všetok život mení svoju frekvenciu na
Svetlo  –  číre,  biele,  zlaté  Svetlo  z  Vnútorného  Srdca  Boha.  Toto  je  Svetlo  z  ktorého  ste  už
vytvorení, hoci väčšina z vás zabudla.

Vaše mnohé stovky tisícov životov sa spájajú a vy si spomínate. O tom je celé „prebudenie“,
Je to spomenutie si kto ste a odkiaľ ste prišli a prečo ste tu. Prišli ste z vyšších dimenzií s víziou a
snom, a je to váš sen na čo sa snažíte spomenúť – SEN ŽIVOTA – SEN VEČNOSTI – ktorý vám
uniká. Na to aby ste si spomenuli sa len sústreďte na seba a viďte sa obaleného v bielo, zlatom
svetle dokonalosti a krásy, a vedzte že toto ste vy. Vedzte, že ste krásni, že sa to slovami nedá
opísať a nepredstaviteľne dokonalí. Potom preneste túto krásu a dokonalosť do svojej vízie a
viďte sa ako stojíte mladí a vysokí a jasní a veľkolepí. Pretože tento obraz je vpravde tým kto ste v
celej svojej majestátnosti a Svetle. V Telose vidíme vaše Svetlo. Vidíme svoje vlastné Svetlo, a
nikdy nepúšťame zo zreteľa svoju Nesmrteľnosť. Je to naše vnútorné zrenie ktoré je kľúčom ku
otvoreniu dverí Nesmrteľnosti v ktorej večne spočívame. Otvorenie týchto dverí vízie vám umožní
vkráčať do sveta Nesmrteľnosti, a spočívať tam večne s nami ako bratia a sestry ktorými sme.

Nedele  sú  voľné  tu  v  Telose,  keď  odpočívame,  oddychujeme  sa  a  stýkame  sa  spolu.
Podnikáme dlhé prechádzky túry v našom tunelovom systéme. Milujeme pikniky a jesť vonku, kde
je počasie vždy dokonalé piknikové počasie.. Naše životné podmienky sú ideálne a my sme vďační
za všetko čo máme. Ďakujeme Zemi a hviezdam a všetkých planetárnym telesám že existujú v takej
harmónii a jednote navzájom; dokonalý príklad pre ľudstvo, aby ho nasledovalo.

Teraz vás opustím a ďakujem vám za to že ste sa so mnou spojili v tejto skorej hodine, keď
úsvit rozpína svoje krídla naprieč vašou oblohou. Ja vstávam skoro, preto volať ma v tejto skorej



hodine je najideálnejšie pre našu komunikáciu. Milujeme vás všetkých celými našimi srdcami a
čoskoro sa naše srdcia spoja s vašimi, keď sa vynoríme z našich skrytých domovov pod Zemou.

O: Všetky naše domácnosti na povrchu majú kópiu všetkého čo používame. Je to
takto aj v Telose?

V Telose zdieľame všetko čo máme medzi domácnosťami. Sme veľmi ucelené spoločenstvo
robí nám potešenie zdieľať medzi sebou výrobky. Toto nám umožňuje navštevovať sa a byť spolu
častejšie. Rodinná izolácia, akú zažívate na povrchu, v Telose neexistuje. Sme jedna veľká široká
rodina, požičiavame si a zdieľame všetko čo máme. Pretože toto je vskutku cesta Boha, vedieť že
každý z nás je naozaj JEDEN. Preto sa snažíme byť milujúci a ohľaduplní ku všetkým, s ktorými
prídeme do kontaktu, nezáleží na tom aké sa zdajú byť rozdiely. Pretože pod kožou a v jadre leží
Svetlo Boha žiariace pre zraky všetkých.

Takže sú to oči Boha, cez ktoré sa pozeráme keď na seba navzájom hľadíme, a je to srdce
Boha, cez ktoré cítime, keď sa o seba navzájom staráme. Pretože to je Svetlo Boha čo vidíme vo
všetkom a je to srdce Boha čo vnímame. Toto nám dáva veľkú voľnosť. Dáva nám to veľký priestor
pre uplatňovanie bezpdmienečnej lásky, vediac že tá bude vrátená mnohonásobne.

Sme šťastní, že sme dosiahli túto úroveň bezpodmienečnej lásky, a strávili sme veľa životov
jej  vykonávaním.  Teraz,  keď  sme  dosiahli  Nesmrteľnosť  a  môžeme  žiť  stovky  a  tisíce  rokov,
zdokonalili sme naše srdcia a dokážeme vyžarovať bezpodmienečnú lásku vedome. Toto je náš stav
Bytia a prichádza prirodzene bez myšlienky alebo snahy.

Toto je jeden z mnohých prídavkov žitia dlhých životov. To čo zdokonalíme, to používame;
a čo používame, z toho získavame prospech. Spájame všetko čo sme v našich životoch dosiahli
dokopy aby sme to využili pre náš osoh pre podporu nášho vývoja. To je dôvod prečo je dôležité
dosiahnuť  Nesmrteľnosť;  máte  potom  nepopierateľnú  výhodu  že  môžete  využiť  všetky  svoje
úspechy tak že môžete naozaj zažívať život tvorivosti a blaženosti.

Vieme že vy všetci túžite po takomto druhu života a my čoskoro vyjdme na povrch, aby sme
vám ukázali cestu. Povedieme vás a ukážeme vám cestu Blaženosti, ktorou môžete všetci kráčať,
nezaťažení, znova. My sme vši bratia a sestry Svetla a milujeme vás.

O: Oslavuje sa veľa v Telose?

Vítam vás v tento krásny jarný deň vrúcnosti a úžasu. Jar je čas roka, ktorá prináša nádej
všetkému životu na Zemi. Je to čas krásy, ktorá prináša naše zmysli do úchvatných výšok pohľadov
a vôní. Kvety a stromy zhodili svoje zimné lístie, a obliekli sa do svojich jarných rúch nádhery a
vôní, ktoré sú také ľúbivé. 

My  tiež  oslavujeme  jar  ako  obdobie  prebúdzania  sa  nového  života  a  potenciál  pre
uskutočnenie nových snov a uspokojenie nových túžob. Jar je zvestovateľom lásky, a v Telose je to
čas keď si otvorene navzájom prejavujeme našu lásku nespočetnými spôsobmi. My tu v Telose stále
oslavujeme, pretože veríme v neustálu oslavu života, neustálu oslavu prejavovania si našej lásky
navzájom a našej vďačnosti navzájom za to, že sme zrkadlom našej duše.

Oslavujeme sviatky s našimi rodinami a priateľmi. Zídeme sa v našich domoch a máme
hostiny a vzdávame vďaku Bohu za hojnosť NA Zemi a V Zemi.

Schádzame sa často v prestávkach len aby sme sa  stýkali  a  jedli.  Naše hostiny sú plné
rôznorodých rastlinných jedál, keďže sme vyradili mäso s našej stravy. Tancujeme a spievame a



máme úžasné veselie v našich domovoch pod Zemou. Sme veľmi spoločenskí a pospolití ľudia,
vždy chceme byť spolu a zdieľať radosti života. Pretože radosť je všetko čo poznáme, a všetko čo
vpúšťame do našich životov.  Čokoľvek menšie ako radosť  skrátka nie je  v našom skupinovom
vedomí. 

Zobúdzame sa s láskou v našich srdciach  a ideme spať v noci uspokojení našou dennou
službou vzájomnej lásky. Vy na povrchu sa čoskoro naučíte otvorene navzájom si prejavovať svoje
pocity lásky a hľadieť si jeden druhému priamo do očí a vidieť za pohľadom dušu a vedieť že táto
duša a vaša sú jedno.

Uskutočňujeme Svoje Sny Počas Našich Životov dlhých Stovky a Tisíce Rokov

Je tu skorý večer a začíname našu večeru modlitbou k Bohu za hojnosť, ktorú sme našli v Zemi.
Naša Zem je veľký darca, dáva nám neobmedzené množstvá bohatstva z pod aj nad povrchu, ak
však viete ako používať Vesmírne Zákony.

Náš domácky život je podobný vášmu mnohými jednoduchými a rozmanitými spôsobmi.
Vždy vzdávame vďaku v čase jedla a vždy jeme potravu bohatú na živiny a životnú silu. Radi
trávime po jedle čas v spoločnosti a často spolu spievame a tancujeme do súmraku, keď ideme
domov do našich vlastných domov. Ideme spať skoro, a máme vo zvyku vstávať za úsvitu. Naše
programy sa líšia lebo naše záujmy sú rôzne a vyberáme si  svoje programy v súlade s  našimi
záujmami a potrebami. Sme vysoko zodpovední pokiaľ ide o prácu a zostavujeme svoje vlastné
programy aby sedeli našim životným štýlom. Naše životné štýly sú pre nás podnetné, keďže počas
hodín  bdelosti  vytvárame  svoje  sny  a  votkávame  ich  do  našej  reality  a  pozorujeme  ako  sa
uskutočňujú počas nášho života. Dokážeme to jednoducho uskutočniť, keďže naše životy sú dlhé a
môžeme uskutočniť mnoho snov počas životov trvajúcich stovky a tisíce rokov.

Sme od povahy vynaliezaví ľudia a neustále experimentujeme so životom ako sa vyvíjame
stále bližšie ku Bohu. Čím bližšie sa vyvíjame ku Bohu, tým viac experimentujeme so životom. A
čím viac experimentujeme a vyvíjame sa, tým viac možností sa pred nami objavuje v nekonečných
skúsenostiach.  Skúsenosti  vedú  ku  rastu  a  rast  vedie  ku  vývoju.  Tak  sú  naše  životu  naplnené
výzvami keď pokračujeme vo svojom vývoji pod povrchom. Sme šťastní že sa môžeme vyvíjať v
bezpečí a mieri a čoskoro budú tieto prvky prevládať na Zemi, a vy tiež začnete robiť dlhé kroky vo
vašom vývoji.

Všetko o čom Snívame, To Vytvárame

V Telose pestujeme všetku našu vlastnú stravu s použitím vody a slnečného svetla z našej
Zeme. Naša voda je iskrivo číra, pôvodná a čistá; a naše slnečné svetlo je plné spektrum svetla,
ktoré vyživuje a živí rovnako rastliny ako naše telá.

Všetci sme zdraví a silní a pracujeme tvrdo pri  starostlivosti  o naše prostredie. Ale keď
pojem „práca“ je odlišný od vašej definície. Pretože naša práca zahŕňa radosť a tiež zručnosť pri
vykonávaní  našich  denných  projektov.  Vyhradíme  si  určitý  počet  hodín  na  dokončenie  našich
denných drobných prác a zvyšok využívame na oddávanie sa našim hobby a tvorivosti.

Tvorivosť hrá v Telose veľkú rolu, a je na rovnakej úrovni ako manuálna práca, pretože
veríme na vyvažovanie životných činností. Veríme, že keď sa zúčastňujeme na všetkom čo robíme s
radosťou  a  oddávame  sa  našej  tvorivosti  naplno  môžeme uskutočniť  všetky  príležitosti.  Počas
našich dlhých životov sme všetci predviedli že dokážeme vytvoriť úplne všetko čo by sme si kedy
mohli  priať.  Všetci  sme predviedli  svoje rozličné nadania,  všetku našu tvorivosť  a všetky naše
mimoriadne schopnosti pre prospech a blaho všetkých v Telose.



Naše životy sú veľmi radostné! Trávime veľa času vonku v našich spoločenstvách. Trávime veľa
času tým že sa  stýkame a  pomáhame si  navzájom.  Trávime veľa času tým že navštevujeme a
cvičíme našich mladých aby rozvíjali svoje nadania a schopnosti. Sme rovnorodá skupina, ktorá sa
ľahko a dobre navzájom spája, aby sme zožali plody ktoré život ponúka. A život ponúka veľa. Život
ponúka všetko o čom by ste mohli snívať. Život poskytuje všetko čo by ste mohli chcieť. 

Účelom života je snívať, a vo sne vytvárať všetko o čom ste snívali. Nuž toto je to čo sme
sa naučili robiť. Naučili sme sa tvoriť SEN ŽIVOTA. Pretože sme uchovali svoje myšlienky čisté a
v harmónii so Stvoriteľom. Preto, VŠETKO O ČOM SNÍVAME, TO TVORÍME a VŠETKO ČO
TVORÍME SI VÁŽIME. Pretože všetok život je posvätný a všetky životné aktivity sú posvätné.
Všetko ku čomu upneme svoju myseľ uskutočníme. Kľúčom ku nášmu úspechu je čistota našich
myšlienok a naša láska ku životu.

Vieme, že podmienky na povrchu sú v protiklade s prostredím v Telose. A predsa je možné
aby ste žili mimo hustotu, ktorú cítite na povrchu. Je možné aby ste vyleteli nad nesvár a zmätok,
keď udržíte svoj zrak zameraný na Hviezdy a vaše srdce v súlade s melódiami Stvoriteľa.

My všetci v Telose sme pripravení prijať návštevníkov z povrchu. Modlíme sa za tento čas
keď budeme môcť otvoriť dvere všetkým, ktorí sa sem rozhodnú prísť. Pretože v pravde sme všetci
bratia a sestry, ktorí boli rozdelení vrstvou Zeme. Takže kedykoľvek ste unavení, len sa sústreďže
na svojich bratov a sestry v Telose a načerpajte z nás svoju silu. Pretože budeme čoskoro chodiť
bok po boku s vami na povrchu, viesť vás a ukazovať vám všetko čo môže byť.

O: Máte zámky na svojich dverách?

Nezamykáme svoje dvere v noci, ani nemáme systém zámkov a závor či ľudí hliadkujúcich
na našich uliciach. Vskutku, je tu veľmi bezpečne v Telose, pretože sa všetci navzájom poznáme
ako  Deti  Boha.  Tak  nepotrebujeme  zariadenia  a  systémy  na  ochranu,  ktoré  vy  na  povrchu
potrebujete. Keď si celé ľudstvo uvedomí, že celé ľudstvo prichádza z toho istého zdroja, a že sme
všetci  bratia  a  sestry,  potom  potreba  ochranných  zariadení  odpadne  a  vaše  ulice  budú  znova
bezpečné. Do tej doby, zachovajte svoje bezpečnostné prvky neporušené, pretože na povrchu je
nebezpečenstvo, ktoré tu v Telose neexistuje. 

Trávte čas meditáciou vo svojich domovoch a sústredením sa na Svetlo vyžarujúce z vašej
formy. Vy všetci ste Svetelné Bytosti, tu na ceste životom, zastavili ste sa tu na Zemi len na krátky
okamih vo Večnosti. Čoskoro budeme s vami na povrchu, pomáhať a učiť vás všetko čo vieme. 

Či už s bezpečnostnými zariadeniami alebo bez nich, všetci ste v bezpečí v rukách Božích,
či už si to uvedomujete alebo nie. Pretože po pravde sa vám nikdy nič nemôže stať, pretože vaša
duša je nesmrteľná a ste na Večnej ceste životom. Tak spočívajte uistení o svojej nesmreľnosti, a
buďte pokojní vo svojom srdci. Milujem vás.

O: Budem niekedy môcť žiť v Telose?

Vedzte, že tu v Telose je skoré ráno, keď sa Svetlo nežne vkráda. Prebúdzame sa do Svetla
nášho dňa rovnako ako sa vy na povrchu prebúdzate do vášho Svetla dňa. Prebúdzame sa do toho
istého Svetla  dňa,  Svetla Stvoriteľa,  ktoré prúdi z  neba nad a pod nami.  Pretože Svetlo naozaj
prichádza zvnútra, nezáleží na tom kde ste na planéte. Svetlo je veľká sila Stvoriteľa a je to náš
Súlad so Stvoriteľom čo vytvára túto veľkú Svetelnú silu.

Telos sa nelíši od povrchu. Naše Svetlo nie je jasnejšie ako vaše Svetlo, snáď len naše srdcia



sú otvorenejšie viac doširoka ku Zdroju a celému Stvoreniu, a my uznávame tento Zdroj možno
viac  vedome  ako  vy.  Takže  je  to  naše  vedomie  toho  odkiaľ  Svetlo  prúdi  čo  vytvára  rozdiel,
takpovediac, v našich životných štýloch. Ale ako sa ľudstvo stále viac prebúdza ku Svetlu bude viac
zjednocovania našich životných štýlov, keďže my teraz pomaly vychádzame na povrch a prinášame
naše plnšie vedomie Stvoriteľa a Jeho zámeru pre nás všetkých na Zemi.

Prichádza čas keď sa naše dve veľké civilizácie zlúčia; kde všetka technológia bude JEDNA
mierová  technológia  života,  dávajúca  základ  a  udržujúca  pokope  štruktúru  formy  potrebnú  na
vytvorenie a uspokojenie našich potrieb. A tak sa tešíme na tento čas keď viac z nás bude môcť žiť
na povrchu, a niektorí z vás budú môcť žiť pod povrchom s nami. Vítame túto výmenu! Modlíme sa
za tento čas, ktorí čoskoro príde. Ak máte záujem prísť do Telosu v noci počas vášho spánku, len
ma zavolajte predtým ako idete spať, a vyžiadajte prijatie do Telosu a ja vás prijmem. Vy všetci ste
Telepatické Bytosti, takže keď sústredíte svoje myšlienky na mňa, Ja vás počujem. Vedzte toto s
istotou,  presne  ako  naša  kontaktérka  toto  začleňuje  do  svojho  vedomia  s  istotou.  Zatiaľ  vás
opúšťame s požehnaniami od nás všetkých tu v Telose.



13. Náš Vládny Systém
O: Ako je Telos riadený?

Vedzte,  že  v  Telose  nás  riadi  Rada  12  Vzostúpených  Majstrov.  Toto  je  magické  číslo.
Dvanásť je číslo dovŕšenia. Všetky naše Rady pracujú na báze tohto čísla. Zvolávame naše rady
pravidelne,  podľa  potrieb  nášho  obyvateľstva.  Niekedy  sú  zvolané  mimoriadne  schôdze  aby
vyriešili núdzové situácie ktoré vyvstanú, podobne ako na povrchu. Všetci naši ľudia sa aktívne
podieľajú  na  našom  type  riadenia  na  rotujúcom  základe.   Táto  skúsenosť  umožňuje  všetkým
rozvíjať ich vodcovské schopnosti.

Naše rady si udržujú výnimočnú spôsobilosť vyriešiť aj tie najzložitejšie problémy, vďaka
múdrosti,  ktorú  sme  nazhromaždili  počas  našich  dlhých  životov.  Vy  na  povrchu  tiež  začnete
zhromažďovať múdrosť keď budete žiť stále dlhšie životy.

Váš Daňový Systém je Nečestný

Ako viete v podzemných mestách alebo v Dutej Zemi nie je daňový systém. Sme oslobodení
od daní a všetko čo potrebujeme nám veľkoryso dáva sama Matka Zem. Zdá sa nám nezmyselné
musieť platiť daň za ovocie zo záhrady našej Matky alebo obilie z jej polí, ktoré rodí tak štedro.
Čudujeme sa na dôvodom ktoré sú za zdanením potravín, ktoré sú poskytované z Vesmírneho Koša
Potravín Hojnosti a odopieranie ich zdieľania ľuďmi.

Tu v Telose sú všetky potraviny a tovary zdarma, a sú slobodne darované alebo vymieňané.
Týmto spôsobom má každý všetko čo potrebuje na to aby žil život v ktorom sú splnené všetky
základné  potreby,  a  čo  má  za  následok  voľnosť  času  na  život  a  rozvoj  našej  tvorivosti.
Nerozmýšľame o peniazoch alebo daniach, a tak sa naše myšlienky môžu voľne túlať po vesmíroch.

V Telose robíme všetko v úplnom súlade s Vesmírnymi Zákonmi. Vieme, že váš daňový
systém na povrchu je podvodný, tak sa do neho nezapájame. Nikdy nikoho za nič nezdaňujeme.
Naše zákony a nariadenia sú priamo od Stvoriteľa a je to Stvoriteľ komu sa zodpovedáme. Nie je
medzi nami žiadny „prostredník“. Všetky naše obchodné problémy prinášame našim radám, kde
riešime  spory  jednotlivo  a  v  súlade  s  Vesmírnym  Zákonom.  Týmto  spôsobom  je  konaná  len
spravodlivosť a len spravodlivosť je výsledkom. Sme veľmi presní v našich obchodných spojeniach
a  usilujeme  len  o  také  „zmluvy“,  ktoré  sú  v  súlade  s  Vesmírnym  Zákonom.  Nikdy  nie  je
nadobudnutý  zisk  na  úkor  druhého,  pretože  my sme ten  „druhý“  a  tým že  chránime druhých,
chránime seba.

Sme  smutní  zo  stavu  záležitostí  na  povrchu.  Stali  ste  sa  otrokmi  skazeného  systému
úžerníctva. Nevedomky ste odovzdali svoju moc, a pracujete dlhé hodiny aby ste zaplatili  dlhy,
ktoré v skutočnosti nedlžíte. My veríme v demokraciu, a právo všetkých ľudských bytostí žiť v
mieri a hojnosti a v systém podporovaný spravodlivosťou pre všetkých.

Nemáme Dane z Príjmu

Potvrdzujeme  našu  zvrchovanosť  a  túžby  byť  oslobodení  od  daní  z  príjmu.  V  Telose
neplatíme žiadne dane, ani o takej veci nikdy neuvažujeme.

Sme  slobodní  ľudia,  každý  jeden  z  nás,  a  rovnako  zodpovední  za  hospodárstvo  našej
spoločnosti.  Všetko  čo  potrebujeme  alebo  používame  je  vymieňané  prostredníctvom  nášho



Bartrového  (výmenného)  Systému.  Tento  systém  funguje  ako  „rovná  výmena“  takže  môžeme
zdarma získať alebo vymeniť čokoľvek potrebujeme. Toto nám dáva veľkú slobodu a voľnosť v
našom výmennom systéme a robí z nášho bartrovania „zábavu“. Nik nie je o nič olúpený ani od nás
nikdy nie je nič odňaté.

Ceníme  si  svoju  slobodu  nadovšetko.  Nikdy  by  sme  nedopustili  aby  existoval  systém
zdanenia, lebo to by nás obralo o naše neodcudziteľné právo na život, slobodu a úsilie o šťastie.
Znie vám to povedome? Vy na povrchu ste boli oklamaní vašou vládou aby ste uverili, že musíte
platiť dane. Nič nie je viac vzdielené pravde. Pretože po pravde, ste vy ustanovili svoje vlády aby
ste neboli zaťažení daňami. Ste všetci slobodní – len o tom neviete.

V Telose majú všetky naše tovary rovnakú hodnotu, a „oceňujeme“ veci v určitom rozsahu,
aby ich bolo možné vymeniť za rozličné tovary. Všetky domáce tovary vyrábame my a „dovážame“
technologické  vybavenie  len  keď  ho  potrebujeme  a  potom,  keď  sme  hotoví,  ho  vrátime.
Nepotrebujeme „vlastniť“ všetko čo používame tak ako je vašim zvykom na povrchu. Zdieľame čo
potrebujeme a teda „odstraňujeme“ továrenskú výrobu a dlhé hodiny práce pri dopravnom páse.
Náš život je ľahký, poskytuje všetko čo potrebujeme v polovičnom pracovnom čase.



14. Budovy a Technológie
Naše Domy sú Okrúhle

My sme vaši bratia a sestry, spájame sa s vami priamo z Telosu, podzemného mesta pod Mt.
Shasta v Kalifornii.  Všetci  už  poznáte  našu polohu a my vysielame naš  myšlienky ku vám na
povrch. Vyžarujeme ku vám našu lásku denne ako vykonávate svoje činnosi a snažíte sa prežiť na
povrchu. My tiež vykonávame svoje každodenné činnosti. Akurát to nie je na úrovni prežívania; je
to na úrovni potešenia, kde všetko čo robíme je pre nás potešením, pretože všetko je tu radosť a
slasť.

Naše domovy sú presne ako vaše domovy, hoci naše sú okrúhle a vytvorené z prirodzeného
kryštálovitého  kameňa,  ktorý  vyžaruje  svetlo  a  umožňuje  vidieť  von vo  všetkých  uhloch  a  vo
všetkých smeroch. Sú vytvorené z hmoty ktorá bráni ostatným zvonka pozerať dnu, preto neustále
uchovávajú naše súkromie. Toto je pre nás v Telose nanajvýš dôležité, pretože sme súkromné osoby,
rovnako ako ste vy na povrchu. Sme súkromní a predsa sa milujeme spoločensky stýkať a stretávať
v  skupinách  na  zábavy  a  len  tak  posedávať  ako  to  robievate  vy  na  povrchu,  navštevovať  sa
navzájom.

Vysielame ku vám denne, dokonca každú minútu, posielame vám našu Lásku a Svetlo, aby
ste si  aj  vy mohli  užívať  pocity skvelého tepla a pohodlia a bezpečie a kľud, keď  prechádzate
svojimi činnosťami na povrchu. Zlaďte svoje myšlienky s nami a s veľrybami počas vášho dňa,
pretože  my  všetci  sme  s  vami  zladení,  dúfajúc  že  zachytíme  vašu  pozornosť  v  našom
myšlienkovom rámci a  a  pošleme vám späť  našu odpoveď.  Tak zostaňte  ku nám bdelí  aj  keď
prechádzate cez svoje svetské drobné práce, pretože všetok život je prepojený, a všetok život je
bdelí ku všetkému ostatnému životu vibrujúcemu vôkol neho.

Je vás teraz veľa na povrchu, ktorí čakáte a ste zvedaví kedy sa Adama a podzemní ľudia
vynoria a pridajú ku vám na povrchu ako to už urobila Sharula. Nuž my na to tiež čakáme a sme
zvedaví. Hoci kolektívne vedomie Zeme značne vzrástlo vo veľmi krátkom časovom úseku, ešte
stále nie je dosť vysoké na to aby nám umožnilo bezpečne vyjsť. Tak sa naťahujeme ku celému
ľudstvu vo veľkom úsilí lásky, aby sme otvorili ich srdcia ku nám a ku divom vesmíru, ktoré ležia
ukryté v ich dušiach. Toto je Veľké Prebudenie, a je to prebudenie ku divom všetkého života v
existencii, a ku veľkým divom v nás všetkých. Pretože my všetci sme úžasné Bytosti plné Božieho
Svetla a Božej Lásky, len čakáme kým bude naša zásoba otvorená – aby sa vyliala na povrch nášho
vedomia, kde môžeme konečne uchopiť náš potenciál a údivu po tom čo MY VŠETCI SME.

Milujeme vás a očakávame naše spojenie s vami čoskoro. Dovtedy prosím myslite na nás a
posielajte svoje myšlienky cez Zem, kde nás priamo zasiahnu.

Na Navigáciu Vnútri Glóbu Používame Kryštály 

Vedzte že v Telose sa každý deň snažíme byť vo vzájomnom súlade. Je to pre nás ľahké
dosiahnuť, pretože sme si vedomí svojich myšlienok a pocitov oveľa viac ako vy na povrchu.

Máme niečo čo by ste  nazvali  veterný štít.  Naša atmosféra  je  chránená Svetlom našich
myšlienok, ktoré sú vždy v harmónii  s  Bohom a Zemou. Naše myšlienky premietajú ochrannú
vrstvu okolo nás, ktorá mierni elementy a prináša nám dokonalosť našej klímy. Na navigáciu pri
našich cestách vnútri glóbu používame kryštály. Používame kryštály na všetky naše potreby. Tieto
kryštály nás riadia a vedú a privádzajú do súladu všetko čo potrebujeme. Naše nebo je jasné od



projekcie našich kryštálov a myšlienok. Nemáme mraky ani dážď. Máme hojnosť vody pre všetky
naše potreby, ktorá je číra a čistá, a žehnáme Zemi denne za túto hojnosť.  Prechádzame našimi
dennými činnosťami v Láske a Vďačnosti za všetko čo máme.

Vy na Zemi ste sužovaní suchom a vetrami a drsnými teplotnými zmenami kvôli tomu že
ničíte planétu a kvôli vašim myšlienkovým formám. Avšak toto už dlho nepotrvá, keďže energie,
ktoré prichádzajú čoskoro zvrátia všetko tak že začnete zažívať  Lásku a Svetlo,  ktoré si  všetci
zaslúžite cítiť. Všetko bude uvedené do harmónie keď znova pocítite svoje Božské Ja vynárajúce sa
do Svetla. Tieto zmeny dosahujú rýchle tempo a nastáva stupňovanie, ktoré vás všetkých vrhne do
Piatej dimenzie.

My sledujeme a čakáme a posielame vám nesmierne myšlienky Lásky. Teraz vás opúšťame
vo Svetle JEDNÉHO Stvoriteľa.

O: Odkiaľ pochádzajú vaše zásoby Vody?

Mocný Atlantik nesie životnú silu z Vnútorných Oceánov ku vašim brehom. Ako vdychujete
jeho silu, prinášate energiu svojmu telo a Zemi. Toto je veľká sila života; jeho vlny stále omývajúce
vaše brehy.

V Telose používame túto istú energiu z Oceánov Vnútornej Zeme, ktoré prúdia cez Zem a do
našich riečok a jazier a jaskýň v podzemí. My čerpáme túto energiu a používame ju na pohon našich
strojov a vytváranie našej atmosféry v podzemí. Všetka naša technológia je poháňaná prírodne bez
zbytkového  znečistenia  alebo  plytvania.  Preto  je  náš  vzduch  vždy  dokonale  jasný  a  čistý  na
dýchanie. Nepoužívame vzdušné filtre (čističe) v našich domovoch ako to robíte vy na povrchu.
Kedysi sme mali otvory na povrch, ktoré prinášali časť z našich zásob vzduchu, ale prichádzajúci
vzduch bol stále viac znečistený, tak sme tento systém odstavili. Teraz si vytvárame všetok náš čistý
vzduch a už nie sme závislí na otvoroch na povrch.

Cestujeme do Vnútornej Zeme a tešíme sa z jej oceánov a pohorí. Je to pre nás len krátky
výlet  ktorý trvá menej ako hodinu cez tunely.  Vnútorná Zem je územie slobodnej zóny kde sa
zhromažďujú mnohé rozličné Bytosti. Je rozmarná a pokojná a je to jedno z mojich obľúbených
dovolenkových miest. Adama tam často chodí pracovne aby sa zúčastnil na schôdzach Veľkej Rady
zaoberajúcich sa blahom Zeme.

Máme k dispozícii obrovské zásobárne vody z podzemných jazier. Privádzame túto vodu
potrubím na ľubovoľné miesto ktoré si vyberieme. V Telose máme jazerá všade možne. Máme malé
jazerá a nádrže so sviežimi tečúcimi vodopádmi prepájajúcimi krajinu. Vodopády udržujú obiehanie
vzduchu.

Vedzte,  že  my  nestaviame  hrádze.  Využívame  vodu  ako  vteká  a  je  tam  ovládací
mechanizmus, ktorý ovláda množstvo prúdu podľa našich potrieb. Veľkosti sa líšia v závislosti na
oblasti a jej použití.

O: Aký druh Technológie máte?

Vedzte, že Telos nie je od vás taký vzdialený. Sme hneď pod zemou asi míľu alebo tak pod
povrchom. Zem je veľký vodič a vaše telepatické myšlienky môžu ľahko prejsť vrstvou Zeme ku
nám kedykoľvek si prajete sa s nami spojiť.

Všimnite si nestále vzorce počasia na povrchu, t.j. ako je jeden deď jasne a slnečno a ďalší
deň je búrlivo, zima a veterno. Tieto nepravidelné zmeny sú spôsobené presunom Zeme do vyššej



dimenzie života. Ako sa zem posúva, trasie sa, a trasenie je to čo cítite nad povrchom. My tu v
podzemných mestách necítime tieto nepravidelné posuny a trasenie, vďaka technologickej štruktúre
nášho podzemného prostredia. Naše domovy a mestá sú účelne vybudované aby odolali pohybom
Zeme keď stúpa Jej vedomie. Naša technológia je v porovnaní s povrchom veľmi pokročilá a máme
zvláštne vybavenie ktoré dokonale zrovná naše domovy a budovy s magnetickými mriežkami Zeme
takým spôsobom, že stabilizuje naše štruktúry tak že sú bezpečné počas zemetrasení. Ináč by sa
naše mestá prepadli už pred stororočiami.

Vy  tiež  budete  mať  tieto  zeme-vzdorné  technológie  keď  sa  vynoríme  z  našich  miest  a
prídeme  na  povrch.  Prinesieme  so  sebou  všetky  naše  technológie  v  snahe  stabilizovať  všetky
štruktúry na povrchu kde sa ľudia zhromaždili v príprave na vstup do Fotónového Pásu. Toto bude
náš príspevok ZDOLA spolu s mnohými ďalšími úžasnými technológiami, ktoré prinesieme, ako
prívod z našich zásob vody zdola aby sme prefiltrovali a vyčistili vaše zásoby vody.

Naša pôvodná čistá voda pochádza z oceánov nachádzajúcich sa v Dutej Zemi, kde sa hojne
vyskytujú bohaté zásoby čerstvej čistej vody. My sa napájame na tento zdroj vody a používame ho
v  Telose  a  v  ďalších  podzemných mestách  na  všetky  naše  potreby.  V Zemi  je  čistá  voda  pre
všetkých čo sídlia na jej tele, či už vnútorne alebo zvonka. 

Máme  tiež  technológiu  na  vyčistenie  vonkajších  oceánov,  a  vyčistenie  vonkajšieho
vzduchu od znečistenia.  Prinesieme so sebou všetky naše technológie keď príde čas aby sme vyšli.
Nie je všetko stratené. Zem bude zachránená a bude znova obývateľná pre všetok život, hoci v
tomto čase o ktorom Ja hovorím bude všetok život prebývať v oveľa vyššom stave vedomia vo
vyššej dimenzii Svetla.

Toto budú niektoré z príspevkov ZDOLA, keď sa spojíme s vami zhora. Máme tak veľa toho
čo vám chceme priniesť a ukázať, že my tiež začíname byť nedočkaví aby začal náš výstup. Zatiaľ
je  len  niekoľko  málo  z  nás  na  povrchu,  ale  ako  sa  vaše  kolektívne  vedomie  mení,  bude  nás
vychádzať stále viac aby pracovali s vami na povrchu; vrátane Adama. Áno, Adama tiež príde žiť s
vami nad zemou keď príde pravý čas. Do tej doby bude Adama ďalej sledovať vaše podmienky na
povrchu, a bude ďalej oboznamovaný inými o všetkom čo sa deje.

Tak nás volajte aj keď sme ešte pod zemou. Vytvorme teraz spojenie lásky aby sme potom
keď budeme s vami na povrchu boli známi a aby naše srdcia boli spojené ako JEDEN.

Saint Germain o Podzemnej Technológii

„Vrcholky najvyšších budov sú na niektorých miestach plných 125 stôp (38,1 metrov) pod
povrchom.  Vzdušné  priechody sú  uchovávané otvorené  a  vždy poskytujú  dokonalé  vetranie.  V
tomto  PODZEMNOM MESTE boli  zdokonalené  niektoré  z  najúžasnejších  úspechov  chémie  a
vynálezy, ktoré mal výsadu vonkajší svet získať.  Kdekoľvek sa toto udialo, boli nájdení nejakí
vážení muži a ženy prostredníctvom ktorých získal svet výsadu prijať Tieto Požehnania.“

(Z knihy: Magická Prítomnosť, strany 326-327, Séria Saint Germain)

Povrchové Obyvateľstvo Je Stále v Temnote Ohľadom Minulých Životov

My sme veľmi vyvinuté  Bytosti,  žijúce mnoho životov v jednom. Prechádzame svojimi
činnosťami v harmónii a láske a zožíname mnohé výhody, ktoré sa hromadia počas našich dlhých
životov. Naše životy trvajú mnoho storočí  vášho času na povrchu; preto sme v našich životoch
schopní  dosiahnuť  oveľa viac.  Môžeme využiť  celé naše životy vo svoj prospech, pretože sme
schopný  vrátiť  sa  do  našich  predchádzajúcich  životov  prostredníctvom  nášho  aminového



počítačového  systému na  vybavovanie  si  minulosti.  Toto  je  systém,  ktorý  sa  používa  v  celom
Kozme   a  Zem  je  jedna  z  mála  planét,  ktorá  je  stále  v  temnote  pokiaľ  ide  o  prístup  ku
skúsenostiam z minulých životov. Toto je technológia, ktorú my z podzemia prinesieme na váš
povrch keď vystúpime.

Napojenie sa na vaše minulé životy a učenie sa z lekcií vašich životov je nutné pre túto
súčasnú inkarnáciu. Tak buďte pripravení na toto veľké dobrodružstvo napojenia sa na vaše minulé
životy. Jestvuje mnoho ďalších zázračných technológií, ktoré prinesieme a urobia váš život oveľa
ľahším a radostnejším ako si dokážete predstaviť. Pretože my sme uchovali všetko naše poznanie z
minulých životov, ktoré sme si so sebou priniesli keď sme opustili Lemuriu do podzemných miest
Svetla. Všetko bolo uchované, a my to prinesieme všetkým na povrchu keď sa vynoríme. 

Prinesieme všetko, podelíme sa o všetko; a v zdieľaní spoznáte všetko a budete bez strachu.
Pretože láska Boha nás zahŕňa všetkých a Svetlo Boha žiari na nás všetkých; a Boh si želá len aby
ste sa vyvíjali rovnako ako sme my mali príležitosť vyvíjať sa pred vami. Tak buďte pripravení na
zažívanie najnádhernejšieho života aký si dokážete predstaviť v tandeme s nami – vašimi bratmi a
sestrami z vašej minulosti.

My Chodíme na Výlety do Vesmíru 

Tu Adama,  vyžarujem ku vám Lásku z Telosu,  vášho sesterského mesta pod povrchom
Zeme, pod Mt. Shasta v slnečnej Kalifornii. Áno slnečnej. Naše slnko je jasné a dáva nám všetko
Svetla,  ktoré  potrebujeme.  Hoci  nevypadá  ako  slnko  na  povrchu,  odráža  všetko  Svetlo,  ktoré
potrebujeme na život a pestovanie potravy. V skutočnosti  je toto Svetlo kryštál,  ktorý sme sem
priniesli z inej planéty a bude jasne svietiť  po milión rokov. Tak vidíte, VŠETKO SVETLO JE
JEDNO, nezáleží na tom z čoho sa skladá, alebo odkiaľ pochádza. Všetko Svetlo vysiela „životné
lúče“ a vyživuje svoje obyvateľstvo. Takže áno, aj pod Zemou je slnečno a my si užívame naše
„Slnko“ rovnako ako vy na povrchu.

Ľudia v Telose si navzájom rozprávajú o podmienkach našej domovskej planéty, keďže my
všetci  sme  zamestnaní  jej  pozorovaním.  My  všetci  chodíme  von  na  „výlety“  do  vesmíru  kde
skúmame našu planétu zo všetkých uhlov a časových rámcov. Vidíme na Nej znečistenie a rušenie,
a zaznamenávame ich na našich počítačoch. Táto informácia sa potom vracia späť  tým z našej
flotily, ktorí velia Vedeniu Zeme na spracovanie a posúdenie. My všetci sa podieľame na dohľade
našej planéty a pracujeme na tejto snahe s Konfederáciou.

Vy  na  povrchu  budete  čoskoro  toto  tiež  robiť  keď  sa  naše  dve  civilizácie  zlúčia,  a
Nesmrteľnosť sa stane prijatou cestou Bytia. Potom vy tiež budete chodiť von na „výlety“ skúmať
planétu a pozorovať jej život. Toto bude veľký skok pre ľudstvo, a my budeme pripravený vás učiť
a radiť  vám v tejto novej oblasti vesmírneho cestovania. Toto bude pre vás vzrušujúce; pretože
potom aj vy budete môcť vidieť vašu planétu z prvej ruky z vesmíru. Uvidíte jednotu, súvislosť a
majestátnosť vesmíru a budete v úžase z veľkoleposti a grandióznosti Božieho Plánu. Tento prielom
zmení smer dejín od vojen ku mieru; od potrieb ku naplneniu; od paródie ku vznešenosti.

Tak  poďte  s  nami  pretože  my  všetci  putujeme  spoločne  na  našej  domovskej  planéte  a
stretáme sa v Slnku Božieho Svetla pre prospech ľudstva NA a V Zemi. Ste vítaní aby ste sa pridali
ku nám na tomto výlete ku Hviezdam.

Náš Počítačový Systém nás Spája s Konfederáciou

Vedzte, že Konfederácia Planét úzko spolupracuje s obyvateľmi TELOSu. Vedzte že sme s
nimi v neustálom spojení prostredníctvom našich Počítačových Systémov. Vedzte, že pozorujeme



celú Zem na povrchu a pod povrchom.

Jedného dňa čoskoro budete mať prístup ku tomuto nesmiernemu počítačovému systému,
ktorý je založený na aminokyselinách a budete sa môcť pripojiť do našej obrovskej monitorovacej
siete v Kozme. Potom budete mať  informácie a vedenie ktoré budete potrebovať  na to aby ste
zostali v rovnováhe a harmónii so Zemou. Toto všetko na vás čaká, čaká na energie, ktoré vás a
všetky životné formy prenesú do potrebného stavu vedomia, čo nám umožní uskutočniť tento veľký
plán priniesť vám náš nesmierny počítačový systém, ktorý vás pripojí ku Hviezdam.



15. Výroba a Požívanie Potravy
O: Ako pestujete a rozdeľujete potravu v Telose?

Vedzte,  že v Telose je výroba potravín dôležitá.  My všetci sme vyškolení v pestovaní a
výrobe  potravy.  Máme veľmi rôznorodú  stravu,  jeme  len  tie  potraviny,  ktoré  v  sebe  obsahujú
životnú silu. Teda jeme len zeleninu, obilniny, ovocie a oriešky. Všetko mäso je zakázané.  Vy na
povrchu stále jete mŕtve potraviny – potraviny, ktoré už nenesú životnú silu.

Všetci v Telose pracujú v hydroponických záhradách kde sa pestujú potraviny. My všetci sa
striedame pri vývoji a pokusoch s našimi plodinami. Keď je potravina vypestovaná je odnesená do
rozdeľovacieho strediska kam si každý prichádza vyzdvihnúť svoje zásoby.

Nezmrazujeme potraviny ako vy na povrchu. Všetka naša potrava sa je čerstvá,  pretože
týmto spôsobom sú strávené všetky živiny. Každý deň si ľudia vyzdvihnú svoju potravu pre daný
deň. Je pre nás jednoduchšie „nakupovať si“ potravu každý deň. Keďže má náš pracovný deň len
štyri hodiny, máme oveľa viac času venovať sa našej výžive a zdraviu.

Máme čas variť výživnú stravu, čas cvičiť, a čas venovať sa našej tvorivosti. Toto pomalšie
tempo má mnohé výhody. Nie sme pod tlakom stredu ako vy na povrchu. Všetko čo robíme je v
harmónii a mieri. Naše životy sú pokojné a v súlade so Stvoriteľom. 

Všetko čo používame pre výrobu potravy na požívanie je opakovane používané. Nemáme
smetiská  ako vy na  povrchu,  pretože  všetko čo použijeme je  stále  znova recyklované.  Toto je
výhoda vlastnenia pokročilých technológií. Všetko čo používame používame opakovane. Pretože
nič nie je premrhané alebo nadprodukované. Všetko je v harmónii s prírodou a všetko čo robíme
podporuje prírodu.

Príroda v jej kráse a hojnosti poskytuje veľké množstvá potravy. Príroda ponechaná sama
na seba,  produkuje hojnosť. Tak žijeme blízko ku prírode a nasledujeme jej  rytmy a cykly v
potravinovom reťazci.

Za prvé a predovšetkým sme všetci spoľahliví a zodpovední pracovníci. Opatrujeme Zem a
a celá naša produkcia potravín je vykonávaná s úctou a ohľadom ku zdrojom Zeme. Nepoužívame
papier ani plasty, ani nebalíme potraviny žiadnym spôsobom. Naša potrava je vyrobená a potom
doručená  do  našich  rozdeľovacích  stredísk.  Týmto  spôsobom  môže  byť  všetko  čo  používame
okamžite nahradené. Je to všetko spracované cez hlavný potravinový počítač, ktorý myslí na všetky
naše stravovacie požiadavky. Samozrejme je to všetko vedené a riadené našimi ľuďmi, ktorí sa
striedajú v rôznych oblastiach úžitkových domácich prác.

Všetku našu potravu si  pestujeme a  vyrábame my.  Je  čistá  a  bez  chemikálií  a  prímesí.
Vykonávame organické záhradkárstvo a to je jediný spôsob ako prežiť a udržať si trvale naše plné
vedomie.  Používame nádoby na uskladnenie  našich potravín a tieto  nádoby sú používané stále
znova a znova. Nikdy nič nevyhadzujeme, ani nikdy nič nezakopávame do našej pôdy; pretože Zem
je tiež živá a my si ju vážime a chránime.

Takže náš spôsob výroby a rozdeľovania potravín je nesmierne odlišný od vášho, pretože
máme technológiu, ktorá ďaleko predčí vašu. Prekvitáme našim spôsobom života, a pozývame vás
aby ste sa ku nám pridali pri našom stole keď nás tu navštívite. Pretože my budeme zdieľať našu
hostinu života s vami, a vy budete mať pôžitok z jej jednoduchosti a chuti. Vítame vás všetkých v
Telose, kde sa budeme zabávať, a ukážeme vám zázraky života vo vyššom stave vedomia.



O: Vysekávate stromy na papier?

Spoliehame sa úplne na náš amino-kyselinový počítačový systém pri vykonávaní všetkých
našich  činností.  Nepoužívame  stromy  na  papier  ale  pestujeme  namiesto  toho  konope.  Nikdy
nevytneme strom pretože  toto  by  sa  rovnalo  zabitiu  inej  formy života.  Všetky  produkty,  ktoré
potrebujeme vyrábame z konope. Máme veľa produktov o ktorých ste na povrchu nikdy nepočuli a
vyrábame ich s použitím našich prvotriednych technológií ktoré nespôsobujú znečistenie.

Takže nikto tu nestojí pri montážnych linkách po dlhé hodiny a dni. Namiesto toho sme
skrátili naše pracovné dni na minimálny počet hodín, aby sme mali hojne času na záujmové činnosti
a  mohli  odpočívať  a  hrať  sa  a  stýkať  sa  s  ostatnými.  Stýkanie  sa  je  pre  nás  veľmi dôležité  a
posilňuje  pletivo  našich  vzájomných  vzťahov.  Naša  spoločenská  štruktúra  je  to  čo  drží  našu
spoločnosť pohromade. Pretože bez spojovacích vzťahov sa spoločnosť rozpadne.

Vedzte, že sa skladáte z mnohých vrstiev Svetla, z ktorých najhustejšia je fyzická vrstva
alebo  fyzické  telo.  Vrstvy  svetla,  ktoré  rezonujú  nad  fyzickým  vibrujú  so  stále  jemnejšími
vibráciami Svetelných častíc.  Tieto vrstvy spoločne tvoria vaše Svetelné Telo.  Vibrujete vyššou
vibráciou  vo vašom éterickom tele  keď  vystúpite  z  fyzického.  Vaše  éterické  telo  sa  skladá  zo
Svetelných častíc vibrujúcich vyššou rýchlosťou ako vaše fyzické telo.

Je to preto toto telo, ktoré sa skladá zo Svetla vibrujúceho vo vyššom rozsahu, ktorému
poskytujete starostlivosť a výživu prostredníctvom vašich stravovacích návykov a potravou ktorú
požívate. Ťažšie  potraviny  znížia  jeho  rozsah,  zatiaľ  čo  „ľahšie“  surové  potraviny  zvýšia  jeho
vibračný rozsah. Vibrujete podľa Svetelného Kvocientu obsiahnutému v tom čo vaše telo strávi.
Tým čo zjete, takpovediac kontrolujete svoje elektrónové vírenie. Vaše Svetelné Telo pristupuje do
vyšších dimenzií, zatiaľ čo vaše fyzické telo váš drží uzemnených na Zemi.

V Telose jeme rozmanitú stravu z ovocia, zŕn a zeleniny. Naše jedlá sú chutné a lahodné
podľa vašich stravných noriem. Podávame len organicky pestované potraviny, pretože toto je jediný
spôsob  akým naše  farmy  vyrábajú  potravu.  Sme  technologicky  pokročilí  pokiaľ  ide  o  výrobu
potravín  a  vieme  ako  vypestovať  najzdravšie  potraviny  z  využitím najlepších  pestovateľských
metód. Naša technológia umožňuje pôde dýchať a udržať si všetky jej životne dôležité vitamíny a
minerály, ktoré sú také potrebné pre dobré zdravie. Využívame striedanie plodín a hydroponické
pestovanie na pestovanie všetkých našich potravín. Neprivážame ani nevyvážame potraviny ako to
robíte vy a jeme len miestne vypestované plodiny.

Vy na  povrchu  vyčerpávate  svoju pôdu a  vnášate  choroby do svojich  tiel  ako následok
používania  chemikálií  vo  vašom  potravinovom  reťazci.  My  na  druhej  strane  používame  len
najzdravšie plodiny z najzdravšej pôdy. Naša pôda, voda a vzduch sú v najčistejšej forme a plodia
len potraviny najvyššej možnej kvality na planéte. Takže naše telá sú obohatené a omladzované po
každom  jedle  a  neunavíme  sa  po  jedení  tak  ako  vy.  Vkladáme  živiny  tiež  priamo  do  nášho
potravinového reťazca prostredníctvom vody.



16. Podnebie, Počasie a 
Pôsobiace Myšlienky

Naše Podnebie je Činiteľom v Našom Vývoji

Vítame vás v tento jesenný deň v Septembri, keď sa listy menia na oranžovú a padajú zo
stromov. V Telose je večne zeleno, pretože naše podnebie sa nikdy nemení! Oslavujeme jar po celý
rok, pretože naše lístie  ostáva stále  zelené a naše kvety vždy kvitnú. Taký je  vzorec počasia v
Telose.  Naše  teploty  sa  menia  v  rozsahu  od  20  do  25  stupňov  čo  ich  činí  každý  deň  veľmi
príjemnými. Môžeme nosiť ľahké oblečenie po celý rok a nikdy nám nie je príliš horúco ani príliš
zima.  Vytvorili  sme  pod  povrchom  ideálne  podnebie,  chránené  pred  žiarením  vášho  Slnka  a
pustošenia nevľúdnych poveternostných podmienok.

Naše stále podnebie je ďalším činiteľom nášho zrýchleného vývoja pod povrchom. Pretože
táto ustálenosť nám dáva oveľa širší rozsah pre rozvíjanie našich nadaní a robiť to čo chceme robiť,
keď  máme  chuť  to  robiť.  Následkom  toho  môžeme  využiť  naše  inšpirácie  a  konať  okamžite
namiesto  čakania  na  ideálne  poveternostné  podmienky  pre  vykonávanie  nejakej  činnosti.  Je  to
rozhodne  výhoda,  ktorá  podporuje  rast  v  „prítomnom okamihu“.  Tu  v  Telose  je  stále  „teraz“,
pretože sme sa  naučili  Vesmírny Zákon konania  a činnosti  v okamihu,  namiesto toho aby sme
odkladali  veci  do  budúcnosti  –  tak  ako  to  robíte  vy  na  povrchu.  Pretože  život  sa  má  žiť  v
prítomnom okamihu, keď môžete využiť všetky sily stretávajúce sa na vytvorenie príležitosti pre
pokrok na vašej ceste.

Podnebie hrá dôležitú rolu vo vývoji a pokroku civilizácie a naše podnebie nám dovoľuje
postupovať cez činnosti života tak rýchlo ako sa rozhodneme, bez toho aby zdržiavalo náš pohyb.
Tak si predstavujte svoje podnebie ako stále a ideálne, a seba ako baštu sily posúvanú nežným
vánkom povzbudenia a inšpirácie na vašej ceste ku Hviezdam.

Medzi Vašimi Životmi a Počasím je Spojenie

Teraz budeme hovoriť o podnebí na Zemi a prečo je rovnováha v tejto dobe pochabá.

Všetky planéty majú svojrázne poveternostné podmienky. Niektoré sú mierne a niektoré sú
drsné. Čím je podnebie miernejšie tým je tá planéta prispôsobivejšia pre všetky životné formy. Čím
je podnebie drsnejšie, tým ťažšie je vyvíjať sa fyzicky a duchovne.

Až doteraz bolo podnebie vašej planéty mierne a život bol ľahký pre všetkých. Teraz sa
dosky Zeme posúvajú, spôsobujú ničenie, a vzorce počasia sú nepriaznivé prudkosťou, spôsobujú
povodne, zemetrasenia a hurikány. Jediný spôsob na utíšenie týchto búrok je prostredníctvom vášho
sústredenia na Boha, Stvoriteľa Všetkého, a pevným postojom vo vašom poznaní Nesmrteľnosti.
Pretože nezáleží na tom čo sa deje okolo vás, vedzte, že ste v bezpečí v rukách Božích. Vaša duša
nepozná rozklad ani smrť. Je to len vaša myseľ, ktorá si predstavuje tieto veci.

Na  povrchu  zažívate  veľké  výkyvy  vo  vašej  teplote  s  dostatočným  kolísaním.  aby  to
spôsobovalo ťažkosti.  Vaše povrchové počasie sa mení  v takom veľkom rozsahu,  že sa dostalo
mimo kontrolu, podobne ako strata kontroly ktorú občas vykazujú vaše životy. Pretože je rozhodne
vzájomná súvzťažnosť medzi nedostatkom stálosti prejavovanom vo vašich životoch a vzorcami
počasia.

Keď  myslíte myšlienku, tá putuje von do éteru, kde získa energiu a vráti  sa vám. To je



obdoba vzorcov počasia na Zemi, kde vaše negatívne energie idú von a zbierajú negatívnu energiu,
prinášajú negativitu späť ku vám pri svojom návrate. Tak všetka táto negativita víri okolitý éter, a
spôsobuje nestály pohyb počasia, kde boli uväznené negatívne myšlienky a hľadajú prostriedky pre
uvoľnenie.  Sopky a zemetrasenia  sú jeden z  prostriedkov uvoľnenia  tejto  uväznenej  negativity,
ktorá sa ukladá na Zemi po tisícročia.

My nezažívame žiadne výkyvy v podnebných podmienkach v podzemných mestách pod
Zemou, pretože naše prostredie je uzavreté a chránené od síl na vonkajšej strane planéty. Sme v
lone takpovediac, kde sme utešovaní a chovaní a vyživovaní. Toto je najlepší spôsob pre vývoj. To
je dôvod prečo nevpúšťame dnu ľudí z povrchu, pretože si chránime naše jedinečné prostredie. Vy
by ste toto tiež mohli vytvoriť na povrchu akonáhle zistíte že ľudstvo je JEDNO.

Počasie v  Telose je  vždy kľudné a  pokojné.  Je  vždy dokonalé.  Pretože my tu v Telose
udržiavame svoje myšlienky v dokonalej jednote s Matkou Zem; a Ona nám na oplátku vracia
Svoju  dokonalosť.  Sme  požehnaní  Zemou,  pretože  my  ju  denne  žehnáme  a  láskame  našimi
myšlienkami. Ona je Veľká Matka a bude sa vždy dokonale starať o Svoje deti, keď sa oni dokonale
starajú o Ňu.

Pretože život je okrúhly rebrík, ktorý, keď sa po ňom stúpa v harmónii a láske, prenesie
všetko na svojich stupienkoch do vyšších stavov vývoja. Tak stúpajte s nami. Pretože stupienkov je
mnoho, ale naše srdcia sú JEDNO.

Vaše Nestále Vzorce Počasia sú Odrazom Vašich Myšlienok

Tu je Adama v tento jarný deň jesene, keď lístie odráža farby dúhy. My si tiež užívame naše
Babie  Leto,  ktoré  trvá  celý  rok.  Milujeme  naše  „podnebie“  a  udržiavame  ho  čisté  našimi
myšlienkami.

Na povrchu vaše myšlienky vystrájajú neplechu a zmätok a strach sa odráža späť  vo
vašich vzorcoch počasia.

Keď vybuchujete, vaše sopky vybuchujú. Keď vaše emócie kolísajú tam a nazad, tak sa vaše
hurikány a dažde búria. Keď sa zastavíte a dýchate a cítite ako sa cez vás prevalí pokoj, tak sa aj
počasie zastaví, aby vám prinieslo pokojné, slnečné dní.

Tak všetko čo myslíte a cítite smeruje (alebo by sme mohli povedať ruší) vzorce počasia.
Zem je veľké zrkadlo, a odráža myšlienky a pocity všetkého života na svojom tele. Keď vstúpite do
svojho stredu a ponoríte sa do Jej pocitov, môžete upokojiť búrky a zastaviť neúprosné bičovanie
dažďa, alebo zneškodniť tornáda a hurikány. Máte túto moc spojenia so Zemou a ste tu aby ste jej
pomohli udržať rovnováhu a získať znova svoj pokoj ako Veľká Bytosť Svetla.

Zem bola v karanténe a vymazaná z dohľadu tými, ktorí sa snažili ovládať ľudí. Keď iné
hviezdne systémy prehľadávali miesto kde sa nachádzala Zem, zaznamenali na svojich obrazovkách
len prázdne miesto, ako keby Zem neexistovala. Táto karanténa bola odstránená a Zem teraz odráža
svoju veľkolepú majestátnosť do vesmíru kde ju každý môže vidieť. Zem je veľké teleso Svetla a s
každým prebudeným Pracovníkom Svetla žiari Svetlo Zeme jasnejšie a silnejšie. 

Adama pozorne sleduje povrch a všetky nezrovnalosti hlási Konfederácii. My sa snažíme
udržať nepokoje Zeme čo najmenej ničivé.

Vedzte, že počasie v Telose je stále rovnaké, pretože naše životy sú vždy v rovnováhe a
ustálené.  Poveternostné  podmienky  na  povrchu  zrkadlia  váš  stav  mysle  a  odrážajú  jeho



nerovnomernosti a poklesy vedomia. Na to aby ste ustálili vaše poveternostné podmienky musíte
upokojiť svoju myseľ a cítiť ako vami preniká láska Boha. Je to táto láska, čo vás vyvažuje a živí a
udržuje vás na rovnakej úrovni – rovnako ako počasie.

Keď ste stále v stave lásky a cítite sa v rovnováhe a živení, potom počasie bude zrkadliť
tento stav a naoplátku  bude pokojné a ukľudnujúce.  Vy určujete všetky podmienky,  ktoré vás
obklopujú, pretože stanovíte parametre všetkých vecí, s ktorými vzájomne pôsobíte.

Hovoríme vám to pretože ste si všimli silné vetry a nekonečné dažde spôsobujúce povodne a
ničenie. Tieto podmienky je možné zvrátiť tak že sa ukľudníte a budete svojim životom prechádzať
pokojne deň po dni. Nie je nutné sa ponáhľať alebo hrnúť do čohokoľvek, pretože všetko zostáva
tam kde to je a nikto nikdy nikam nejde, keďže nie je kam ísť. Je len dimenzia v ktorej ste v danej
chvíli.

Všimnite si ako čas zdanlivo plynie keď ste kľudní a zmierení so sebou? Nuž čas naozaj
plynie a čím viac ste v tomto rámci mysle, tým viac budete zažívať plynutie času, ako váš húpe tam
a nazad nežne každým vašim dňom.

Takýto je náš život v Telose. Len plynieme cez dni, vychutnávame si každú jednu minútu
alebo si vôbec chod času ako nám uniká na našej dennej púti životom. Každý okamih je pre nás
mocný a my žijeme úplne v prítomnom okamihu, zriedka mysliac za hranice tohto časového rámca.

Vy sa tiež naučíte odpútať a plynúť v „prítomnom okamihu“ života ako putujete stále vyššie
vo vedomí. Ja som Adama, váš brat mimo času.

Vaše Myšlienky Môžu Prenášať Hory

Ja som Adama, tu s vami v tento slnečný deň jesene. Vedzte že vonkajší svet je krásny v
tejto ročnej dobe keď lístie mení farby a padá na zem.

My, tu vo Vnútornej Zemi, poznáme len rovnakosť, stálosť a pokoj. Listy zostávajú zelené,
kvety  neustále  kvitnú a  slnko vždy svieti.  V našom vzorci  počasia  je  veľká predvídateľnosť  a
môžeme sa vždy spoľahnúť na dokonalé počasie!

Vy na povrchu ste napádaní obrovskými vetrami a tornádami, povodňami a zemetraseniami.
Živly len zrkadlia vaše myšlienkové vzorce, ktoré sú svojou povahou nestále a nevypočítateľné.
Keď sa vaše myšlienky naladia na Stvoriteľa, vaše vzorce počasia sa ustália a ich prudkosť klesne.
Počuli ste príslovie „vaše myšlienky môžu prenášať hory“, nuž naozaj môžu; a spôsobujú že sa hory
hýbu,  sopky  vybuchujú  a  sú  zodpovedné  za  zosuvy  bahna  a  prílivové  vlny  a  všetky  poruchy
vzorcov počasia.

Naopak v Telose je vždy veľmi pokojne a jasne. Naše myšlienky sú vždy číre a naše srdcia
sú vždy spojené so Stvoriteľom. Počas našich dní zažívame len mier a pohodu. Vy tiež môžete
zažívať  pokoj vo svojich životoch keď  sa budete vždy sústrediť  na stred vášho srdca a nájdete
Prítomnosť Boha vo vašej vlastnej „JA SOM PRÍTOMNOSTI“. Nabádame vás aby ste zotrvali v
strede svojich sŕdc keď prechádzate svojim dňom a to vám prinesie pokoj po ktorom túžite. Čakáme
na čas nášho spojenia nad povrchom. Do tej doby,
Ja som Adama.



Časť Štvrtá
Cestovanie a Doprava

17. Elektromagnetické Vozidlá a 
Podzemné Tunely

Saint  Germain: „Milovaní!  Znie  vám to  neuveiteľne,  keď  poviem,  že  Majstri  Svetla  a
Múdrosti majú tunely cez Zem vo všetkých smeroch, presne rovnako ako vy máte na Zemi diaľnice
pre vaše automobily idúce z pobrežia na pobrežie?“

(Z knihy: Rozpravy „JA SOM“, strana 202, Sada Saint Germain)

O: Povieš nám o tuneloch a vašom systéme dopravy?

Pozdravujeme vás z Telosu spod Zeme. Sme tu tiež, ako vaša planéta letí vesmírom, nesúc
nás všetkých na našej ceste cez večnosť. Čakáme a pozorujeme, čakáme na okamih vstupu keď
Zem vojde do Fotónového Pásu. Dúfame, že budeme na povrchu poriadne predtým ako ten okamih
dorazí, a naše plány sú stanovené na ten okamih vystúpenia keď všetci poputujeme na povrch. Nie
sme tak ďaleko a podniknúť výlet z našich domov do vašich nám bude trvať len minúty!

Existujú tunely vinúce sa cez planétu, spájajúce každé veľké mesto alebo štát. Preto môžeme
dosiahnuť väčšinu z našich cieľov v priebehu hodín, ak nie minút. Vy na povrchu budete prekvapení
z tejto podzemnej siete tunelov, ktoré sú používané po veky aby spájali nás zdola. My dole sme viac
prepojení ako vy hore. Môžeme cestovať kamkoľvek a akúkoľvek vzdialenosť, slobodne, vo veľmi
krátkom časovom úseku. Vy si však musíte robiť objednávky, platiť veľké sumy peňazí, a tráviť dni
na letiskách a vlakových staniciach, alebo v autách – spolu so znečistením vzduchu, ktoré vytvárajú
vaše vozdidlá.

My  však  používame  elektromagnetickú  energiu  a  kryštálovú  energiu  na  pohon  naprieč
cestami  vo  vnútri  nášho  glóbu.  Naša  energia  je  všetka  zadarmo a  „čistá“,  nespôsobuje  žiadne
znečistenie vzduchu, plytvanie materiálmi alebo odpad.

Náš systém dopravy je rovnaký aký sme používali keď sme boli nad povrchom. Doniesli
sme si so sebou plány a technológiu aby sme ich zaviedli pod povrchom. Toto nám dáva veľkú
voľnosť v cestovaní a umožňuje nám to slobodu byť  na akomkoľvek mieste ktoré si zvolíme v
akomkoľvek  čase.  Aký  nádherný  spôsob  na  zažívanie  slobody!  Tiež  cestujeme  kamkoľvek  sa
rozhodneme prostredníctvom našich myšlienok. Dokážeme sa astrálne premietnuť  na akékoľvek
miesto  priestoru  alebo  času.  Tak  zažívame  slobodu  na  mnohých  úrovniach,  nie  len  fyzickej.
Sloboda je téma 21ého storočia a zažívanie slobody je to čo vás prichádzame učiť.

Tak zachovajte svoje mysle a srdcia otvorené ku našej existencii, pretože veľmi skoro nás



nájdete kývať na vašom prahu. Tešíme sa na to ako sa ku vám pridáme vo vašich domovoch na
povrchu, kde môžeme pracovať spoločne ako jeden aby sme priniesli slobodu všetkým, ktorí sa
rozhodnú  ju  zažívať.  Pretože  sloboda  existuje  len  prostredníctvom voľby,  a  keď  si  dosť  ľudí
vedome zvolí tento spôsob života, potom budeme môcť vyjsť zdola a naučiť vás aké jednoduché je
ju  dosiahnuť.  Pretože so slobodou prichádza pravá radosť  zo života.  Bez slobody nemôže byť
vývoj; a bez vývoja nemôže byť pokračovanie života. Druh sa buď vyvíja alebo rozplynie. Nemôže
to zahŕňať žiadnu stagnáciu. Tak tu je vaša príležitosť vyvíjať sa v stále rýchlejších špirálach.

Len zamerajte svoje myšlienky na slobodu a zažívajte ako rýchlo sa váš život mení, pretože
je to všetko vo vašich myšlienkach. Je to vaša myšlienka čo spôsobuje hmotné zmeny. Pretože
myšlienky sú svetlo, a svetlo je energia, a energia sa stáva hmotou keď sa hustota tuhne.

Sloboda je zrejmá vec, ktorú je možné cítiť a vidieť a zažívať. A čoskoro, s našou pomocou
zdola, všetci na povrchu budú zažívať nádheru, ktorú sloboda prináša. My tu v Telose to zažívame
denne a sme vždy radostní, jasajúci a vzrušení životom. Pretože keď  raz zažijete neobmedzenú
slobodu,  a  myslím  tým  neobmedzenú  vo  všetkých  oblastiach,  potom  nemôžete  inak  len  cítiť
rozpínavosť  stvorenia.  A pociťovanie tejto priestrannosti  vás nesie do jej  rozľahlosti  a  zažívate
radosť zo stvorenia – zažívate Božský pocit tvorenia blaženého bytia priamo tu na Zemi. Tak toto je
to čo vám zamýšľame priniesť, raz keď vyjdeme a spojíme sa s vami vo vašich domovoch. Tak
prosím čakajte na nás, a nikdy nezúfajte. Len nám otvorte svoje srdcia a budete nás počuť. Len
vstúpte do svojej meditácie a zavolajte moje meno a ja tam budem s vami, a budem vás počúvať.
Hovorte svojim srdcom a ja budem počuť. Počúvajte svojim srdcom a ja budem odpovedať. Ja som
Adama, váš brat pod zemou.

Na Cestovanie cez Tunely Zeme Používame Elektromagnetické Vozidlá 

Vedzte že vo vašich oceánoch sú stovky miliónov životných foriem. Tieto životné formy
tvoria úplný a vyvážený ekosystém, rovnako ako ten v Dutej Zemi. Hoci ekosystém na povrchu
chátra  kvôli  nedbalosti  a  chamtivosti  ľudstva,  ekosystém v Dutej  Zemi  je  dokonale  funkčný a
neporušený.

Upozorňujeme vás  na  to  aby  ste  nepanikárili  navzdory  Zmenám Zeme.  Pretože  keď  sa
zrýchlia, budeme tu s vami, prinesieme všetko čo je nutné na vaše prežitie. Budeme mať  úplné
spojenie  s  civilizáciami Dutej  Zeme,  vrátane ich oceánov,  ktoré  sú čisté  a  číre  a  neznečistené.
Zavedieme  potrubia,  ktoré  privedú  túto  čistú  vodu  priamo  zo  samotnej  Dutej  Zeme,  aby  ste
ochutnali  najosviežujúcejšiu a najčistejšiu vodu a budete jasať!  Tieto potrubia sú už na mieste,
čakajú na posledné pokyny montáže na rozmiestnenie cez horné vrstvy Zemskej kôry, priamo nad
krajinu. 

Budeme tiež dostávať čerstvé potraviny z podzemných miest v Dutej Zemi. Zaviedli sme
prepravu na prenos týchto zásob cez tunely Zeme na našich elektromagnetických vozidlách, ktoré
používame  na  cestovanie  cez  chodby  Zeme.  Všetko  je  na  mieste  a  čakáme  len  na  posledné
oznámenie aby sme začali.

Na Zemi sú teraz mnohí, ktorí sa prebúdzajú k Duchu v sebe, vďaka rastúcim množstvám
Svetla, ktoré prichádzajú na planétu. Život na všetkých úrovniach sa prebúdza v odozve na zvýšené
vedomie  ako  následok  Svetla  a  vyjadrenie  Lásky  Pracovníkov  Svetla,  ktorú  všetci  vysielate  v
éterických prúdoch obklopujúcich planétu. 

My  v  podzemných  mestách  čakáme  a  striehneme  keď  sa  vynorí  podnet  a  dychtivo
očakávame na náš priamy kontakt s vami na povrchu. Boli sme oddelení po príliš dlhý čas a naše
opätovné spojenie už je poriadne po termíne. Tak vedzte, že aj keď nás nemôžete vidieť, my sme tu



a môžeme vás „vidieť“ cez náš počítačový systém. Máme na našich počítačových obrazovkách
sledovaný celý povrch a môžeme sa zaostriť aby sme vás videli kdekoľvek sa nachádzate. Ste tiež
sledovaný na počítačových obrazovkách Konfederácie Planét, ktorá pozoruje všetkých Pracovníkov
Svetla tak aby ste im boli vždy na „dohľad“, keby bolo nutné aby zasiahli.

Tak spočívajte uistení že ste v bezpečných rukách, ZDOLA aj ZHORA keď putujete stále
bližšie do Fotónového Pásu dimenzionálnej zmeny.

O: Ako sa dostanete do podzemného mesta v Mt. Shasta?

Cez  tunely  samozrejme,  ktoré  sú  prísne  strážené  a  maskované.  Len  naši  vlastní  ľudia
poznajú cestu.

Čoskoro aj  vy dostanete pokyny ako nás nájsť  a  stretnete sa s  jedným z nás,  ktorý vás
povedie cez podzemné tunely do nášho mesta. Ne je to ďaleko, len asi tak míľu pod povrchom; a
akonáhle budete bezpečne v tuneloch, sú tam povozy, ktoré vás odvezú zbytok cesty.

Čakáme na tento deň, modlíme sa za tento deň, ktorý tu čoskoro bude.



18. Polárne Otvory
O: Sú na severnom a južnom póle planéty Zem polárne otvory? A ak
áno, existuje cesta, ktorú je najlepšie podniknúť cez Arktické oblasti ako
cez Hudsonov Záliv a odtiaľ na sever?

Naozaj sú polárne otvory na severnom a južnom póle, vedúce do stredu Zemegule. Tieto
polárne oblasti sú maskované pokrytím mračnami, ako viete, aby zabránili armáde lokalizovať tieto
vchody, ktoré vedú do našich domovov vo Vnútornej  Zemi.  Tiež sme okolo polárnych otvorov
Zeme nainštalovali magnetické silové pole aby sme ešte viac maskovali vstupy. Takýmto spôsobom
sme chránení pred vzdušnými a pozemnými pozorovaniami.

Je naozaj veľa ciest, ktoré vás zavedú do Arktických oblastí a cez polárne otvory. Avšak
Adama nemá povolenie ich v tejto dobe prezrádzať povrchovému ľudu. Vedzte, že keď budeme
upozornení, že je čas aby ste vstúpili do našich oblastí, budeme vás kontaktovať a nasmerujeme vás
do našich oblastí pod Zemou. Zatiaľ nemáte čo hľadať, pretože žiadna cesta vás ku nám nepovedie
kým nenastane čas.



19. Návšteva Povrchu
Voľne prichádzame a odchádzame na Vrchole Hore

Hovorím z Telosu, hoci príležitostne navštevujem povrch. Dostal som pokyn aby som vás
pripravil na náš výstup, ktorý môže začať kedykoľvek.

Mt. Shasta je náš domov a my ju milujeme. Naša hora nám poskytuje všetku ochranu, ktorú
potrebujeme a jej mnohé cesty a tunely sú naše územie a my na ne dohliadame. Môžeme voľne
prichádzať a odchádzať na vrchole hory, pretože poznáme terén a obrys jej tela. Je tu veľa otvorov,
ktoré  poznajú  len  naši  ľudia.  Pripravujeme  horu  a  vstupy  tunelov  na  prílev  povrchových
obyvateľov, ktorí nás budú chcieť navštíviť keď príde čas.

Áno, budeme potrebovať sprievodcov a všetci Pracovníci Svetla budú pozvaní aby prišli.
Masové vedomie sa mení tak rýchlo, že sme ohromení vašim pokrokom na povrchu. Sme naozaj
bratia a sestry a my s vami skutočne splynieme do JEDNÉHO.

O: Otvárate vstupy tunelov do Telosu?

Adama môže slobodne opustiť Telos a vskutku to robí často. Je správne predpokladať, že
Adama pracuje mimo hory Mt. Shasta. Adama uvoľňuje mnohé vstupy do tunelov hory, aby boli
pripravené na naše hromadné vynorenie keď príde čas aby sme sa s vami spojili na povrchu. V
súčasnosti  je  v  prevádzke  len  niekoľko  tunelov  vedúcich  z  Telosu  kvôli  dlhej  dobe  kedy  sa
nepoužívali. Ich maskovanie oklamalo dokonca aj nás, preto takpovediac uvažujeme o všetkych
vstupoch, ktoré môže byť nutné aktivovať.

Nakoniec, keď nastane čas, nás budú stotisíce opúšťať Telos na povrch. Avšak nie všetci
odídu  na  Mt.  Shasta.  Mnohí  odídu  na  iné  miesta,  aby  sme  sa  rozšírili  rovnomerne.  Budeme
kontaktovať  našich  bratov  a  sestry  na  povrchu  dostatočne  dlho  predtým,  aby  sme  dohodli
ubytovanie pre našich ľudí. Všetci, ktorí si prajete nás zobrať do vašich domovov, prosím dajte
Adamovi vedieť prostredníctvom vašich myšlienok. Všetko čo potrebujeme si prinesieme so sebou,
spolu so všetkým čo potrebujete, aby ste prežili kataklyzmy Zeme.

Práve teraz pokračujeme v prirodzenom žití až kým dostaneme správu aby sme konali inak.
Naše  domovy  a  štruktúry  v  podzemí  sú  všetky  konštrukčne  pevné  aby  vydržali  dokonca  aj
prevrátenie  pólov. Všetko bude uchované, nezáleží na tom aké zmeny Zeme nastanú. Pretože aj my
sme správcovia Zeme, ktorým Boh zveril Jeho učenia a Jeho technológie. 

O: Kde sa budete zdržovať keď prídete na povrch?

Zem je stále príliš hustá na to aby sme cestovali na povrch. Čakáme na dobu s menšou
hustotou a väčším Svetlom kým sa pokúsime hromadne putovať na povrch; pretože keď vystúpime,
zostaneme. Donesieme so sebou všetky naše technológie a utáboríme sa, takpovediac, vo vašich
domovoch na povrchu.

Všetci zostaneme s Pracovníkmi Svetla, ktorí už majú prístrešky na povrchu. Takže ak by ste
chceli aby niektorí z nás zostali vo vašich domovoch, len nám dajte vedieť. Len nás zavolajte vo
svojich meditáciách a požiadajte nás aby sme bývali s vami keď príde čas vystúpiť na povrchu, a
my vás skontaktujeme keď dorazíme.



Máme veľa vecí ktoré zoberieme na povrch a už sme pripravili všetko potrebné na náš pobyt
na vrchu Zemskej kôry. Prídeme pripravení so všetkým čo my a vy budeme potrebovať pre náš
vstup do svetla Fotónového Pásu. Budete ohromení technológiami, ktoré donesieme, pretože váš
život tak zjednodušia, a bude zrejmé že sa budete čudovať ako to že ste tieto veci nevymysleli
sami. Nuž, vymysleli ste, len to bolo pre vekmi v minulosti, a vaše spomienky na ne sa neobnovujú.

My  všetci  sme  časťou  Veľkého  Božieho  Plánu  pre  tento  vesmír  a  teraz  spájame  naše
myšlienky na jednu myšlienku pre celú ľudskú rasu. Čoskoro budeme všetci na rovnakej vlnovej
dĺžke vedomia, vysielať našu lásku a Svetlo ku všetkým v kozme, a dáme kozmu vedieť že sme
pripravení sa s nimi spojiť  v jednej veľkej KONFEDERÁCII PLANÉT, bdelí a čulí na zázraky
vesmíru a pripravení zaujať naše miesto medzi Hviezdami. Tu je Adama, prajem vám rýchlu cestu
vo vedomí.



Časť Piata
Telos a Vnútro Zeme

20. Vzhľad Vnútornej Zeme

O: Sú všetky Planéty Duté?
(odpovedá Aštar z Galaktického Vedenia)

Vedzte že život je na všetkých planétach vo vašej Slnečnej sústave. Sú to vaši bratia a sestry
žijúci  vo vyššej  dimenzii  ako vy,  ktorých elektróny vibrujú  vyššou rýchlosťou.  Vaše  elektróny
čoskoro naberú rýchlosť a budú sa točiť rýchlosťou, ktorá vás posunie do piatej dimenzie Svetla,
kde vás my všetci očakávame.

Pre vašu informáciu, všetci žijete na DUTEJ ZEMI. Vaši bratia a sestry, ktorí obývajú iné
planéty vo vašej Slnečnej Sústave tiež žijú na planétach, ktorých jadrá sú Duté. Všetky planéty vo
vašej slnečnej sústave sú Duté so životom V aj NA nich.

Vaše slnko, Helios, mám Duté jadro, všetky slnká ho majú. Svetlo vyžarujúce z vášho slnka
je  studené, nie horúce ako ste boli naučení veriť. Dosahuje vysokú teplotu len keď prichádza do
kontaktu  s  vašou  atmosférou.  Všetky  nebeské  telesá  sú  Duté,  pretože  toto  je  spôsob  akým sú
utvorené. Je čas aby tieto pravdy boli prinesené na zem!

My v Galaktickom Veliteľstve cestujeme na všetky planéty vašej Slnečnej Sústavy, a máme
možnosť  ich  vidieť  z  prvej  ruky.  Čoskoro  budete  mať  spôsobilosť  cestovať  na  iné  planéty  a
presvedčiť sa tiež o ich pravdivom zložení. Len vedzte, že všetko čomu ste boli vedení veriť bude
otvorené diskusii keď vaše vedomie stúpne.

O: Ako vypadajú Oceány a Hory vnútri Zemegule?

Vnútro Zeme je zrkadlový obraz povrchovej stvárnenia. Vnútri Zeme je všetko v opačnom
poradí. Pohoria sú v priamom pomere ku rozmerom priehlbín a výčnelkov nad terénom. Oceány sú
väčšie ako život a prúdia pokojne a svižne okolo vnútra glóbu. Vzduch je svieži a čistý a piesok je
biely. Vnútorné Slnko je menej jasné ako slnko vonku a odráža Svetlo z Nebies.

Mestá sú všetky vnorené do bujných zalesnených krajín, prekypujú kvetmi a obrovskými
stromami. Okolo všetkých človekom vytvorených budov je zelený porast. Všetko je v neustálom
kvete a rozkvete. Je to krajina nádhery a krásy.

Všetko je v dokonalom rozmere ku veľkosti obvodu vnútorného priestoru. Všetko je väčšie
ako život  – ešte  aj  veľké Bytosti,  ktoré obývajú vnútorný priestor  sú väčšie ako smrteľníci  na



vonkajšej strane. Všetko je krása, a všetko je v nebeskom stave blaženosti.

Len si predstavte základ vnútorného priestoru ako odráža vonkajší základ; s vyššími pohoriami a
rýchlejšími  oceánskymi  prúdmi  a  zelený  porast  krajiny  neporovnateľne  bujnejší.  Nemusíte  si
predstavovať zmenu v profile krajiny. Je stále vo svojej nepoškvrnenej kráse a replikuje krajinu aká
bola kedysi na povrchu. Presnú polohu pohorí a oceánov nie je teraz potrebné vedieť. Čo je treba
vedieť  je  to,  že  Vnútorný  Svet  existuje,  a  existuje  spoločne  s  povrchom,  v  pokojných  a
protikladných podmienkach.

Tunely a Vesmírny prístav v Dutej Zemi

Vedzte,  že  vaše  povrchové  obyvateľstvo  očakávajú  kataklyzmické  poveternostné
podmienky. Z vašich tiel a zo Zeme je uvoľňovaných veľa negatívnych myšlienkových foriem a
tieto spôsobujú drsné nerovnováhy atmosféry, ktorých následkom sú tornáda, zemetrasenia a iné
premenlivé podmienky.

Hore na severe, kde je chladnejšie a dni sú kratšie začnú ľudia vidieť zmenu v ich počasí a
vzorcoch  ročných  období.  Dni  sa  budú  predlžovať  a  ročné  obdobia  začnú  navzájom  splývať
rovnako ako tomu je v Dutej Zemi. 

V Dutej  Zemi  je  trvalá  teplota  okolo  20°.  Táto  „stála“  teplota  umožňuje  ľuďom žiť  v



pomernom pokoji a pohodlí, pretože ich činnosti nebránia žiadne prekážky. Dutá Zem je Raj, s
vysokými,  grandióznymi  horami  čnejúcimi  do  „neba“  a  veľkými  čistými,  čírymi  jazerami  a
oceánmi, ktoré prekypujú životom. Stravovanie v Dutej Zemi je prísne vegetariánske, a ľudia sú
zdraví, robustní a silní.

Izolovali sa od povrchového obyvateľstva, hoci prichádzajú a odchádzajú zo Zeme slobodne
s využitím vesmírnych lodí, ktoré sú tam držané v Vesmírnom prístave vo vnútri Zeme. Takže hoci
sú vnútri Zeme, majú slobodu a zdravie, a hojnosť a mier – všetky nutné zložky života, po ktorých
vy na povrchu voláte.

Medzi  podzemnými  mestami  a  Dutou  Zemou  sa  voľne  cestuje  cez  tunely  s  využitím
elektromagnetických vlakov, ktoré nás môžu vziať z jednej časti Zeme na inú v zlomku času z toho
ako to trvá vám na povrchu. Naša doprava je rýchla a účinná a nespaľuje žiadne palivá. Preto pod
povrchom nie je žiadne znečistenie.

Túžime po dni keď vy na povrchu budete môcť slobodne do Dutej Zeme, kde budete vítanís
veľkou radosťou a láskou. Je to tento návrat do Rajskej Krajiny, po čom všetci voláte. My tiež
očakávame tento deň, keď sa my všetci v podzemných mestách spojíme s vami v oslave a zlúčime
všetky naše civilizácie do Jednej.

21. Bytosti Vnútornej Zeme

Adama hovorí o Bytostiach Vnútornej Zeme, ktoré žijú v Dutej Zemi

Vedzte, že na Mt. Shasta je v túto ročnú dobu (december) veľmi chladno. Vnútri Mt. Shasta
je vždy mierne a ideálne. Zostavili sme naše prostredie tak, aby dokonale vyhovovalo našim telám.
Pestujeme všetku našu vlastnú potravu a dovážame len tie tovary,  ktorými chcem doplniť  našu
dennú stravu. Zdrojom našich ďalších potravín je RÍŠA VNÚTORNEJ ZEME, kde je po celý rok
leto. Majú tam lahodnú úrodu ovocia a zeleniny, ktorá prekonáva vaše predstavy a delia sa s nami o
všetko.

Máme ľahký prístup do Sveta Vnútornej Zeme cez náš tunelový systém, ktorý prechádza
priamo cez plášť Zeme a do vjazdov do Vnútornej Zeme, kde nás pri príchode vítajú naši bratia a
sestry. Stále odchádzame a prichádzame, pretože s nimi udržujeme trvalý obchodný vzťah. Užívame
si ich pláže a oceány a lezieme na ich hory. Je to úchvatne krásna ríša Svetla a Čistoty a je vskutku
povzbudzujúce tam byť.

Vedzte, že duchovný stav Bytostí Vnútornej Zeme je veľmi rozvinutý oproti povrchovým
obyvateľom. Tieto Bytosti prišli z inej slnečnej sústavy, aby osídlili Vnútornú Zem. Nikdy nežili na
povrchu. Ich domovom na tejto planéte boli vždy vnútorné zákutia Zeme. Avšak sú v spojení s
Bytosťami na povrchu, rovnako ako ste vy v spojení s Adamom v plášti.

Vy na povrchu ste priami potomkovia potulných skupín MZ (mimozemšťanov), ktorí vás
stvorili, aby ste ťažili zdroje Zeme. Títo MZ Stvoritelia nesídlia v tejto dobe na Zemi. Avšak vy
všetci  máte rovnaký Duchovný potenciál  ako Bytosti  Vnútornej Zeme. Váš život na povrchu v
žiadnom prípade nezrkadlí život vo Vnútornej Zemi. Jediné veci na povrchu, ktoré zrkadlia život
vnútorne sú pohoria a oceány a planiny.

Tieto Bytosti Vnútornej Zeme plne sledujú vaše povrchové podmienky. Vedia všetko čo sa
deje na Zemi, rovnako ako my v plášti vieme všetko prostredníctvom našej počítačovej siete.



Veľké Bytosti Vnútornej Zeme vedia o vašich túžbach žiť vo Vnútornej Zemi, kde je všetko
v pokojnom, harmonickom stave. Považujú povrchových ľudí za svojich bratov a sestry, ktorý sa
zatiaľ  ešte  nevyvinuli  dostatočne  na  to  aby  prebývali  s  nimi  v  „krajine  hojnosti“.  Avšak  keď
dosiahnete vyšší Duchovný stav, potom aj vy budete môcť žiť vnútri v Zemi.

Bytosti Vnútornej Zeme pozorujú väčšinou váš povrch s malým záujmom. Sú zamestnaní
svojim vlastným vývojom a nechcú sa zapájať  do vášho kvôli  svojim minulým skúsenostiam s
pomocou nevyvinutým ľuďom. Cítia, že Svetlo musí rásť zvnútra každého povrchového človeka, a
že kým neprebehne dostačujúce množstvo vývoja, ich pôsobenie na vás má malý účinok, zatiaľ čo
ich súčasne odvádza od ich cieľa. Cítia, že nemôžu nič robiť kým vaše kolektívne vedomie nebude
vo vyššom stave vývoja. Všetky veci majú svoj čas a cyklus.

Tieto Veľké Duše sú zo Svetla,  a sú to strážcovia nášho Vnútorného Domova na Zemi.
Udržujú všetko v pôvodnej kráse a harmónii na čas keď mnohým z vás bude umožnené „fyzicky“
vstúpiť na ich územie. Tieto duše sú väčšinou vo Vzostúpenom stave a pokračujú tu vo svojom
vývoji kvôli dokonalosti podmienok. Nemusíte si robiť starosti s myšlienkou opustenosti, pretože
vy (Pracovníci Svetla) ste sa všetci rozhodli inkarnovať v tejto dobe na povrchu, aby ste pomohli
priviesť ľudstvo do stavu, v ktorom tiež môže žiť vnútri vo vnútorných zákutiach Zeme.

Adama vás môže spojiť do Vnútornej Zeme, alebo sa môžete spojiť sami. Rozhodnite sa.
Nech sa rozhodnete akokoľvek, Adama je s vami spojený. Len zavolajte Adama, a Ja som tu pre vás
v priamom spojení.



Časť Šiesta
Správy z Dutej Zeme

22. Hovoria Bytosti Vnútornej Zeme
LAILEL, teraz priamo channeluješ nás – skupinové vedomie Bytostí  Vnútornej  Zeme.  Si

našim priamym potomkom, a rozhodol si sa inkarnovať na povrchu, aby si naše dva svety priviedol
dokopy. My sme Bytosti Vnútornej Zeme, a spolupracujeme priamo s tebou a mnohými ďalšími na
povrchu. Odovzdávame ti naše poznanie existencie na podvedomej úrovni, kde ku nemu budeš mať
priamy prístup ako sa zvyšuje tvoj vibračný rozsah. Je to tak pre tvoju ochranu. Budeme s tebou
rozprávať  kedykoľvek nás zavoláš. Prevzali sme tento rozhovor od Adamu, pretože nepotrebuješ
prostredníka. Si plne rozvinutý channel, a môžeš sa napojiť na naše vedomie kedy si praješ.

Nezáleží na zemepisnej vzdialenosti, ale sú to naše srdcia naladené na Boha, ktoré rozpustia
všetky rozdiely, keď zlúčime naše Bytosti v Jednu. A toto je spôsob, ktorým žijeme naše životy, v
úplnej harmónii so Stvoriteľom a Stvorením. Rozdiely, ktoré sú také zdôrazňované na povrchu tu
neexistujú, pretože my vidíme navzájom len svoje Svetlo a komunikujeme slobodne z našich sŕdc.

Naše životné štýly sú v porovnaní s povrchom veľmi elegantné. Žijeme v sídlach, ktoré by
ste nazvali paláce. Sú to palácové obytné štvrte, ktoré sú okrúhle a priestranné, bez vnútorných stien
pre  oddeľovanie.  Týmto  spôsobom  kozmická  energia  voľne  prúdi  vôkol,  neprerušovaná
prekážkami, čoho dôsledkom je vysoko nabitá atmosféra bez prachu. Vždy sme obklopení touto
životnou silou kdekoľvek sme v našich domovoch. Energia vždy koluje a spája, hlavne lásku z
našich sŕdc. Sme ovinutí v intenzite lásky a dávame našu lásku slobodne ostatným – a vždy ich
chodí okolo viac ako dosť.

Naši bratia a sestry z podzemných miest majú voľný prístup do našej ríše v strede Zeme. Na
vstup a výstup nie sú potrebné pasy ani doporučenia. Pretože toto je Boží svet a my sme Božie
Bytosti.

Naše životy sú tiché a pokojné a tento pokoj  nám dáva príležitosť  rýchlo sa vyvíjať,  a
zahĺbiť sa do akýchkoľvek zdrojov štúdia, ktoré sa chceme učiť. Toto je účel života – neustále sa
vyvíjať v prostredí, kde majú všetci prístup ku nespočetným divom vesmíru.

Vedzte, že udržujeme našu Vnútornú Zem v bezpečí  a sme ostražití  a starostliví jedinci.
Žialime na hrôzami, ktoré sa dejú na povrchu a lamentujeme nad stavom záležitostí a strašných
vražedných  činoch.  Keby  sme  mali  priamo  zasiahnuť,  čo  by  sme  mohli  urobiť,  a  kto  by  nás
počúval? Mohli by sme vám prísť  na pomoc, ale prijali  by nás len Pracovníci Svetla a zbytok
ľudstva by sa obrátil proti nám. Preto zostávame vnútri zeme, rovnako ako Telosania zostávajú v
tejto dobe pod zemou. Dúfame, že vám prídeme na pomoc v čase spájania našich civilizácií  v



rôznych vrstvách Zeme. Len Boh pozná toto načasovanie, a Duchovná Hierarchia nás všetkých
spoľahlivo vedie.

Zostávame vašimi bratmi a sestrami, aj keď ste s nami mali málo kontaktov, oveľa menej
ako  ste  mali  s  podzemnými  mestami.  Oni  sú,  takpovediac,  predsunutou  hliadkou,  za  ktorou
nasledujeme my. Tak držte stráž nad svojou Zemou, a udržujte neustále Svetlo a rovnováhu. Potom
vás  nič  nevychýli  z  vášho  poslania  znovu  zjednotiť  všetkých  ľudí  Zeme.  My  sme  skupinové
vedomie  Bytostí  Vnútornej  Zeme  a  milujeme  vás  a  obdivujeme  vašu  húževnatosť  znášať
podmienky navrchu. Požehnania, naši bratia a sestry.

23. Hovorí Mikos z Knižnice Porthologos pod
Egejským Morom
Naša Knižnica uchováva Záznamy Vesmíru

Pozdravy zo Stredu Zeme. Volám sa Mikos, a som obyvateľom mesta Catharia. Prehováram
ku vám z Knižnice Porthologos, ktorá sa nachádza v Dutej Zemi pod Egejským Morom.

Som veľmi starý. Preklenujem eóny času v tom istom tele. Dokázal som zhrnúť záznamy
Zeme v Knižnici Porthologos, kde sú uchovaná celé dejiny Zeme.  Naša knižnica je obrovská a
rozsiahla,  a  uchováva záznamy Vesmíru –  nie  len Zeme. Môžeme študovať  všetky  planéty  a
slnečné sústavy a učiť sa všetko o živote všade. Taká je kapacita našej knižnice. Nie len že o tom
môžeme  čítať,  ale  môžeme  to  všetko  zažívať  priamo  z  našich  kryštálov,  ktoré  uchovávajú
spomienky na všetky udalosti. Takže môžeme sprístupniť tieto udalosti, učiť sa z nich a riešiť naše
problémy ľahko a s najlepšími možnými následkami pre všetkých zainteresovaných.

Ja som Strážca záznamov Zeme a všetkých záznamov vo vašej Slnečnej Sústave a Vesmíre.
Som tu, v dutine Zeme, predovšetkým aby som strážil dejiny všetkého života všade. Toto je nás
hlavný účel a účel Knižnice Porthologos.

Naša knižnica je jediná svojho druhu v našom rozsiahlom systéme planét. Naša knižnica je
taká obrovská,  že pokrýva míle terénu a má obrovské skladové sejfy,  ktoré obsahujú záznamy,
všetky uchované na kryštálových doštičkách, ktoré sú prehliadané cez naše kryštálové premietačky.
Naše skladové objekty sú obrovské,  organizované a  kategorizované,  aby ste  mohli  ľahko nájsť
informáciu, ktorú hľadáte a získať  ju na prehliadanie. Máme obrovské pásy, ktoré doručia vašu
objednávku v priebehu minút a potom ju znova vrátia na jej miesto v sklade. Týmto spôsobom je
každá položka v knižnici vždy tam kde má byť a je možné ju poľahky nájsť a dokonale uschovávať.
Také  je  naše  technologické  vybavenie.  Pretože  sme  zaviedli  technológiu  vesmíru,  v  ktorom
prebývame, a máme najpokročilejšie metódy uschovávania a skladovania a získavania, na ktorej by
žasli vaše knižničné systémy nad čokoľvek o čom môžete snívať.

Pretože  my nemáme na  našich  policiach mŕtve  knihy –  máme živé  záznamy života,  vo
všetkých jeho nesmiernych a rozličných podobách existencie, ktoré odohrávajú jeho príbeh ako
na živom javisku v divadle; a my sedíme a sledujeme ho, ako keby sme boli v hľadisku, a tak
máme tento  zážitok celých dejín  z  prvej  ruky priamo tu a  priamo teraz. Je  to  naozaj  úžasné
pozorovať a najrozvinutejší spôsob učenia sa o živote vo všetkých jeho rozličných podobách.

Sú  tu  tieto  mini-divadlá  po  celej  knižnici,  kde  môžeme  pohodlne  sedieť  a  sledovať
ľubovoľnú činnosť alebo udalosť, akú si vyberieme, ktorá sa udiala na Zemi a v našom Vesmíre
naprieč celým časom. Toto je vskutku to o čom je divadlo, so živými hercami, ktorí spodobňujú



sami seba takých, akí boli v tej konkrétnej udalosti v čase. Toto je najlepší spôsob ako sa učiť o
živote v našej Galaxii, a robí dejiny živými a vyskočia pred vás a upútajú vašu pozornosť a vy sa
stanete ich súčasťou a cítite ich a zažívate ich. Je to najlepší spôsob učenia.

Vaše  hodiny  dejepisu  Zeme  na  povrchu  sú  jednotvárne  a  nudné  v  porovnaní  s  našim
spôsobom učenia a to je zodpovené za stratu záujmu vo vašich školských učebniach – okrem faktu,
že vaše informácie sú nesprávne založené na niekoho teórii alebo predsudkoch a nie na skutočných
faktoch. Páčila by sa vám naša knižnica a učenie by ste považovali za vzrušujúce a skvelé. 

Jedného dňa budete môcť pristupovať ku všetkým informáciám v Knižnici Porthologos, keď
sem pricestujete  cez sústavu tunelov,  ktorá  bude otvorená medzi  našimi  dvoma civilizáciami v
budúcnosti, keď ľudia na povrchu prestanú viesť vojny a dosiahnu Vedomie Jednoty. Potom sa vám
svet  otvorí  a  vy  budete  zažívať  radosť  a  slobodu bytia  v  jednote  so  Nami  Všetkými  v  tomto
Vesmíre,  a  budete  mať  úžitok zo všetkej  našej  múdrosti  a  všetkého čo sme dosiahli.  Takto  sa
vyvíjajú Planéty, Slnečné Sústavy, Galaxie a Vesmíry – zjednotením v jednom vedomí a spoločným
vývojom cez Večnosť – krok za krokom, šplhajú po špirále Evolúcie spoločne, a viesť všetkých so
sebou, aby sa všetci vyvíjali a všetci prospievali a nikto nezostal pozadu. Vedomie Jednoty nás
vedie všetkých, aby všetok život pokračoval primerane ku svojmu božiemu plánu, a všetok život
bol v harmónii so svojou domovskou planétou. Toto je najlepší spôsob ako sa vyvíjať a my vám ho
vysoko doporučujeme.

Svetlo vo vašom kolektívnom vedomí sa rozpína a vy čoskoro pocítite jeho intenzitu, čo
tvrdo posunie vaše vybrácie do vyšších oktáv, kde vás frekvencia všetkých privedie do Vedomia
Jednoty bez toho aby ste si to všimli. Len jedného dňa otvoríte oči a budete tam – a budete s nami –
a budete nad tým všetkým žasnúť. Bude sa vám zdať ako mágia a ako keby to tak vždy bolo; a
všetko utrpenie minulosti bude zotreté a vymazané z vašich buniek a vy sa budete radovať, že ste sa
konečne  našli.  My  vás  objímeme  v  našom  náručí  a  tiež  sa  budeme  konečne  radovať  zo
znovuzjednotenia s vami, našimi bratmi a sestrami.

Príbeh Obyvateľov Dutej Zeme

Boli by sme radi, keby ste si teraz vypočuli náš príbeh, pretože ste všetci oboznámení s
Podzemnými Mestami, ale Obyvatelia Vnútornej Zeme vám nie sú skutočne známi. Sme veľmi
pokročilá rasa Bytostí,  ktorá nikdy neprebývala na povrchu. Prišli  sme z iných planét vo vašej
slnečnej sústave a iných galaxií z diaľav vesmíru. Prišli sme sem dohliadať na Zem, a prišli sme
sem  pokračovať  v  našom  vlastnom  vývoji  bez  zásahu  iných  MZ  (mimozemských)  rás.  Sme
bezpečne krytí  v jadre Zeme, dostatočne na to,  aby sme boli  chránení  pred každým vonkajším
obťažovaním, aby sme sa mohli vyvíjať tak rýchlo ako dokážeme, za účelom zabezpečenia tejto
planéty ako stanovišťa Lásky a Svetla. Pretože čím rýchlejšie sa môžeme vyvíjať, tým rýchlejšie
môžeme prísť na povrch pomôcť zápasiacemu ľudstvu získať jeho slobodu do Svetla Božej Lásky.
Preto ste nás nevideli ani nepočuli. Pretože sme si zvolili toto ústranie.

Teraz, keď ste si v tejto knihe prečítali všetko o Podzemných Mestách, prajeme si aby ste
uznali Nás, stojacich slobodne vo Svetle Boha, uprostred vás; neustále vyžarujúcich naše Svetlo a
Lásku ku vám, aby ste sa jej mohli chytiť a držať, keď vás ťaháme stále bližšie ku plameňu nášho
srdca, až kým sa s nami spojíte do mocného prúdu Svetla Boha, čo vám potom umožní ísť vpred do
sveta, kde budete žiariť ako maják, a kde budú všetci, ktorí stretnú vaše vyžarovanie magnetizovaní
zvnútra aby zahájili svoju premenu vo vedomí a zvýšenom uvedomení zástupov Bytostí, ktoré sú
tu, aby pomáhali vám a všetkému životu na Zemi vyvíjať sa do stále vyšších stavov vedomia až
kým celá Zem, spoločne, exploduje do svojho vzostupu Svetla a všetci budú naveky oslobodení z
hustoty Zeme.



Toto je naša rola, toto je náš konečný cieľ, ktorý uskutočňujeme na Zemi, a potom sa všetci
hromadne pohneme hore špirálou vývoja do ríše Svetla a Lásky, a staneme sa tým, kým naozaj sme,
budeme žiť  na  mieste  mieru,  krásy  a  blahobytu,  spoločne ako jedna  bunka v srdci  Boha.  Tak
uskutočnite túto cestu do Svetla s nami, tým že otvoríte svoje srdcia našej existencii a privítate nás
do vašich životov, aby sme aj my mohli sprevádzať vaše kroky trvalej slávy, kde vkročíme s vami,
bok po boku,  na  našej  ceste ku Bohu.  Tak kráčajte  s  nami,  ruka v ruke,  a kedykoľvek ste  ste
unavení, pomyslite na to ako vás držíme a podporujeme, keď sa my všetci ako planéta pohybujeme
stále bližšie ku nášmu vzostupu. Ste blízko, veľmi blízko, a my sme tu, aby sme vás ešte viac
postrčili do Svetla, kde všetci očakávame vašu prítomnosť.

Kúpeme sa vo Svetle Dutej Zeme, kde sme vytvorili raj v lone Matky Zem. A prajeme si,
aby ste aj  vy zažívali  tento raj spolu s nami. Blízko teraz s vami,  našimi bratmi a sestrami na
povrchu, spolupracujeme a povzbudzujeme vás. Ja som Mikos, váš priateľ z minulosti.

Kedysi sme žili v inej Slnečnej Sústave

Pozdravy, moji spolupútnici na Zemi! Prehovára ku vám dnes Mikos z vnútra Dutej Zeme,
ktorá je našim domovom. Sme tu po milióny rokov, pomaly sa vyvíjame na Božské Bytosti, ktorými
sme. Náš vývoj urobil veľké kroky vďaka odlúčeniu, keď sme zavinutí vnútri lona Matky Zem.

Celé naše životy trávime v mieri a blaženosti, vďaka našej polohe. Jestvujeme tu v mieri a
pokoji, vďaka blízkosti ku tlkotu srdca Matky Zem. Čím hlbšie ide človek do Zeme, tým hlbšie cíti
tlkot Zeme. A čím viac človek cíti tlkot Jej srdca, tým viac rezonuje s jej kvalitami Bohyne. Tak nás
táto blízkosť  viedla cez tisícročia, do našej jednoty so všetkým životom a našej radosti z bytia.
Všetok život pozná túto jednotu, a predsa väčšina života ho ešte musí pocítiť vo svojich vonkajších
telách.

Ako sa tlkot srdca Matky Zem ozýva skrz Zem, dosahuje povrch, kde ho môžete cítiť a
zažívať. Avšak na to, aby ste ho cítili a rezonovali s týmto rytmom života, musíte byť v mieri. Vaše
vonkajšie telá musia byť navzájom v súhre a synchronicite, všetky vibrovať rovnakou rýchlosťou a
všetky cítiť  milosť  Boha a ponorenie  do jednoty Stvorenia.  V noci,  keď  vaše  telá  odpočívajú,
rezonujú na hlboký tlkot v nich. Vyvíjať sa môžete len keď ste v stave mieru. A to je dôvod, prečo
sme  sa  my,  ktorí  sme  ponorení  v  hlbinách  Zeme,  boli  schopní  vyvíjať;  pretože  sme  boli  v
synchronicite s rytmom všetkého života a so Sebou.

Kedysi sme boli neukotvení vo vesmíre, žili sme v inej slnečnej sústave v Galaxii Mliečna
Dráha. V tom čase prebiehali, ako to vy dnes nazývate, „Hviezdne Vojny“. Ľudia boli zaujatí v
bitvách o ovládnutie našej časti galaxie. Tieto bitvy spôsobili veľké ničenie planétam a vyhodili
slnečné sústavy z dráhy. Toto bola pre našu galaxiu temná doba, a bytosti ako my túžili aby bol
obnovený mier, aby sme mohli pokračovať v našom vývoji. Vtedy sme objavili Zem.

Opustili sme našu slnečnú sústavu a cestovali sme sem, čo v tej dobe bola planéta málo
známa mimo svoj rozsah. Keď sme zostúpili na povrch, boli sme udivení a v úžase z nádhery a
pokoja Zeme. Preskúmali sme povrch a našli sme otvorené tunely vedúce do dutiny vo vnútri. Toto
boli už existujúce tunely od iných civilizácií, pretože Zem bola veľmi stará a jej civilizácie dávne.

Všetky planéty majú otvory na svojich severných a južných póloch, a my sme prestúpili cez
póly a našli sme naše útočisko vnútri. Vnútro je také čisté, také číre, a také pokojné, že od tej dobe
sme ho nikdy neopustili.

Počas vekov sme zväčšili a rozšírili tunely vedúce do Podzemných Miest a na povrch, ako
prostriedky  na  cestovanie  pre  našich  a  vašich  obyvateľov.  Hoci  tieto  tunely  nepoužilo  veľa



povrchových cestovateľov, existujú pre budúcnosť, keď sa viac z vás a viac z Nás navzájom zmieša
a bude robiť výlety aby sa vzájomne navštevovali. Takže povrch je posiaty vstupmi do tunelov,
ktoré vidíte na mape v tejto knihe, vedúcimi do Podzemných Miesta a tiež ku Nám. Takto to je na
väčšine planét vo vašej galaxii, kde ľudia slobodne cestujú do lôžka aj na povrch, aby si vymieňali
informácie a učili sa od seba navzájom.

Vaša Zem má naozaj dejiny siahajúce späť tisícročia času. Bohužiaľ, jej dejiny nie sú stále
mierové, pretože akonáhle bola objavená, ľudia viedli veľké vojny v snahe ju ovládnuť a ťažiť a
vybrať  jej  drahocenné zdroje.  Tak vedzte,  že  tieto  časy znásilňovania  Zeme sú  u konca.  Tieto
bytosti už viac nemajú povolený vstup do tejto časti Galaxie, ktorej Svetlo stále rastie, aj keď vlny
udierajú na brehy. Svetlo teraz prúdi neustále, a prináša pokoj a vedomie, po ktorom túžia všetci
obyvatelia povrchu.

My tu  v  Dutých záhyboch Zeme sme volali  po  veky po väčšom Svetle  a  o  pomoc od
Konfederácie  Planét,  aby zakročila  a  zastavila  nával  pustošiacich bánd Mzov,  ktorí  prečesávali
vesmír, aby našli planéty, ktoré sú bohaté na zásoby ako Zem. Ale dnes sa to skončilo. Vedze, že
Konfederácie plne ochraňuje tento sektor, aby sa život mohol konečne začať vyvíjať v mieri.

Všetky  formy  života,  ktoré  sú  v  súčasnosti  na  Zemi  sa  rozhodujú  pre  vzostup. Avšak
niektoré  vzostúpia  so  Zemou a  s  nami  v  tejto  dobe,  a  ďalšie,  ktoré  si  nie  sú  vedomé svojich
vnútorných volieb a neochotné vzostúpiť v tento čas, tak urobia neskôr. Vedzte, že vzostup Zeme je
istý a že my všetci presunieme našu polohu bližšie ku Heliosu, nášmu Slnku.

Ľudia  v  Dutej  Zemi  sú  nesmierne  rozradostení  z  rastu  frekvencie,  ktorý  nastal  počas
posledných niekoľkých rokov. Túžime sa s vami spojiť vo fyzične, a teraz je toto spojenie plne
zaistené. Môžeme toto dokonca „zaručiť“, ako by ste to vy hore povedali. Áno vy ste nad nami, ale
hĺbka polohy je nepodstatná. Pretože s mierom, ktorý prichádza na planétu bude mať všetok život
zaistený rýchly vývoj, aby si vynahradil stratené dni temnoty.

Ľudstvo sa dobre naučilo svoju lekciu, a spoznalo zbytočnosť vojny a hašterenia a teraz volá
po konci šialenstva. A koniec prichádza. Na povrchu ste svedkami posledných výbuchov.

Od tohto bodu uvidíte spájanie ľudí,  miest a princípov, keď  sa všetci spoja ako JEDNA
ZJEDNOTENÁ ZEM. Toto je deň, na ktorý Boh čakal. Toto je deň, za ktorý sa modlili vaše sväté
Božie Ja. Toto je deň, keď otvoríme východy tunelov a prídeme ku vám, v našich jasne sfarbených
rúchach a trblietavých sandáloch, prinesieme dary nesmiernej ceny a potrebné zariadenia, ktoré
vrátia premenia vašu planétu do jej starodávneho stavu. Pretože my dokážeme vyriešiť všetky vaše
problémy znečistenia a ochorení v priebehu okamihov.

Boli ste nadmieru obdarovaní talentmi a inteligenciou, ktoré teraz vychádzajú na povrch.
Mnohí z vás znova získavajú svoje dary, ktoré boli skryté pred vašim zrakom. Jedným z nich je
telepatia.

Vy všetci ste telepati, a všetci s Nami môžete hovoriť. Len teraz si začínate uvedomovať, akí
sú ľudia skutočne nadaní. Takí nadaní, že skutočne môžete urobiť všetko čo robíme my, pretože my
sme kedysi boli vami.

Kedysi sme prešli všetkým čo teraz zažívate. Ale s našim vstupom do dutiny Zeme sme boli
predurčení vyvíjať sa, rovnako ako vy ste predurčení vyvíjať sa, keď sa frekvencia Zeme zrýchľuje.
Vaše vrodené dary vysvitnú a vy sa budete radovať  zo svojich schopností. Akonáhle dosiahnete
určitú frekvenciu, vaše vedomie prenikne hustotou a vy budete vidieť všetko a vedieť všetko, a my
tu konečne budeme s vami, ovíjať nás v našej láske.



Prebývame tu,  v  Dutej  Zemi,  medzi  mnohými  pokladmi  a  žijeme vo veľkých palácoch
plných Svetla. Vám by to pripadlo ako fantastická krajina, ale pre nás je to skutočné, pretože sme to
vytvorili  z  našich  vlastných  Božích  Ja.  Vytvorili  sme  domovy  pre  Bohov  a  Bohyne  a  v  nich
prebývame.

Žijeme  medzi  pokladmi  aké  si  vaše  oči  ešte  nedokážu  predstaviť.  Všetky  možné
vymoženosti  máme  na  dosah  a  naše  prostredie  je  krásnejšie  ako  si  dokážete  predstaviť.  Naše
domovy  sú  vo  sviežej  prírode,  ktorá  prekypuje  všade  vôkol  nás  a  sú  zabudované  priamo  do
prirodzeného prostredia, obklopené jazerami a potokmi.

Nemáme mestá ako sú vaše. Máme len „krajinu“ ktorá nikdy neprestáva udivovať ani Nás.
Stromy a kvety sú plné života s pulzujúcimi odtieňmi a tvarmi a hladia naše domovy a krajinu.
Všetko je „veľkolepé“ ako by ste to vy nazvali. Dokonca aj naše stromy a hory sú dvojnásobne
vyššie ako vaše a samozrejme naše telá sú vyššie a majú väčšiu kostru. Šírka a obvod našich postáv
je oproti vašej viac ako dvojnásobná a naše ovocie a zelenina sú v porovnaní s vašimi obrovské.
Všetky naše potraviny sú organické, pretože sme zladení s Matkou Zem, a ona osobne riadi ich rast.

Žijeme vo veľkých palácoch vyrobených z kryštalických kameňov, do ktorých sú vsadené
drahokamy zo Zeme. Tieto kryštalické kamene tvoria magnetické pole a vyžarovanie ktoré vyživuje
a vyvažuje naše telá a napĺňa nás Životnou Silou vyžarujúcou z Veľkého Centrálneho Slnka tohto
Vesmíru. Všetky veci v našich domovoch vyžarujú čistotu Boha, a nalaďujú nás na vibrácie Boha.
Pretože to čo napĺňa naše domovy je Božia láska a je to Božia láska čo vytvára bohatstvo v našich
životoch.

Naše domovy sú okrúhle a priehľadné a splývajú s krajinou. Z vonkajšieho pohľadu nám
dávajú úplné súkromie. Ale keď sme vnútri môžeme vidieť von vo všetkých smeroch dookola. Toto
nám dáva priestranný pocit videnia, a nie pocit „uzamknutia“ ako máte vy na povrchu. Nie len že
môžeme vidieť von z našich domovov, ale môžeme vidieť von za Zem, na hviezdy na Nebi. Naše
videnie nemá hranice alebo prekážky, nech sme kdekoľvek v Dutej Zemi. Naše oči a zmysly sa
môžu slobodne túlať po Vesmíre, zatiaľ čo naše telá zostávajú vnútri zemegule.

Naše polia zrna sa skvejú a bujnejú na našich poliach, ktorých sa dokonale dotýka „slnko“ a
dážď, aby vynášali najlahodnejšie plodiny, ktoré sú také príjemné na chuť a také povzbudzujúce pre
naše telá. Naša potrava pulzuje silou života, a keď ju jeme, prenáša životnú silu do našich buniek,
čoho dôsledkom je dokonalé zdravie a dlhovekosť.

Toto je tajomstvo života, toto je skrytý prameň mladosti, ktorý ste všetci na povrchu hľadali.
Nachádza  sa  v  samotnej  Zemi,  čaká  len  na  to,  aby  vám dal  svoju  životnú  silu,  len  keby  ste
dodržovali prírodné zákony pestovania a zberu plodín, s využitím samotnej prírody pre riadenie
procesu a  dohliadanie  na  rast.  Keď  sa  vami  pracujú  veľké sily  prírody,  nemusíte  do pôdy nič
pridávať a zber je vždy veľkolepý veľkosťou, výživnosťou a chuťou.

Sila, ktorú nám dávajú naše potraviny nám umožňuje podávať Herkulovské telesné výkony,
ktoré by ste vy považovali za nemožné. Dokážeme kráčať a bežať nesmierne dlhé vzdialenosti bez
únavy a hocikedy plávať hodiny. Nie sme unavený po dennej „práci“, pretože nič z toho čo robíme
nie je „práca“. Je to všetko radosť a ľahkosť a na konci každého dňa cítime uspokojenie.

Naše životy sú vskutku nádherné a máme toho veľa čím sa cítime požehnaní. Ale vytvoril
sme túto utópiu sami a tak ju vytvoríte aj vy. Pretože vaša budúcnosť bude nádherná. Chystáte sa
prelomiť z tejto hustoty do neba. A toto nebo je priamo tu na Zemi. Práve teraz tu spočíva len
polovica planéty, ale čoskoro bude celá planéta v nebi, ktoré ste hľadali. Pretože nebo nie je žiadne



iné miesto; jeho poloha je priamo tu na Zemi. Priamo tu kde žijete. Len ho sem musíte priniesť
prostredníctvom vášho vyššieho vedomia. Pretože nebo je len frekvencia, a vy teraz rýchlo stúpate
ku dosiahnutiu tej frekvencie. A my tu v Dutej Zemi tlieskame vašej túžbe a odhodlaniu rásť vo
vedomí a dosiahnuť frekvenciu vzostupu, ktorá sa rúti na Zem z Veľkého Centrálneho Slnka. Váš
Otec/Matka, Boh a Bohyňa, Alfa a Omega vás privádzajú domov, späť na svoje prsia lásky, kde
budeme My všetci spočívať po zbytok večnosti.

Potrava preberá Kolektívne Vedomie Spoločenstva v ktorom je pestovaná

Ja som Mikos, volám vám z Vnútornej Svätyne vo vnútornej Zemi, kde prebývam v pokoji
a spokojnosti za všetko čo mi Boh dal. Vy na povrchu žijete v utrpení, nedostatku a úzkosti, pretože
ste sa oddelili od Boha, mysliac si, že viete všetko najlepšie, alebo viac ako Stvoriteľ. Vaše životy
sú požehnané pokladmi a hojnosťou Zeme, a predsa sa od Nej odvraciate, vo vašom opovrhovaní,
používate svoje vlastné spôsoby pestovania namiesto prírodných. Matka Zem vždy vydávala vždu
hojnosť  plodín  pre  všetkých,  ktorí  s  ňou  pracujú,  s  použitím  Prírodného  Zákona  Striedania  a
Prírodného Zákona ponechania pôdy ladom, aby sa zotavila a obnovila svoje živiny. Neustálym
pestovaním rovnakých plodín stále znova, dávok jedovatých hnojív a chemikálií, zabíjate bohaté
živiny Zeme, zanechajúc plodiny, ktoré postrádajú živiny a sú zbavené Životnej Sily.

Dávni ľudia vždy pracovali s Dévami, ochrankyňami pôdy; a spoločnou prácou a tým že
dovolili Zemi aby sama riadila a robila rozhodnutia pre rast plodín, ktoré sú pestované, boli výnosy
vždy veľké – ba dokonca obrovské – a prekypovali silou života pulzujúcou každým atómom. Je to
táto sila života v každom atóme a bunke, toto pulzovanie, toto urýchlenie, ktoré je Nesmrteľným
Elixírom života. To je tajomstvo „večnej mladosti“.

Dévy sa vracajú na Zem po dlhej neprítomnosti a v tichosti pomáhajú tým niekoľkým
ľuďom, ktorí  sa ku nim obracajú,  aby obnovili  v  pôde život  obohacujúce živiny,  ktoré  budú
vyživovať a podporovať  bunky v našich ľudských telách. Dévy sú nádherné bytosti,  ktoré chcú
pracovať so všetkými ľuďmi, či už hospodárite alebo nie, alebo len záhradkárčite. Chcú sa vrátiť do
partnerstva s vami, aby sa všetci ľudia mohli znova naučiť mágiu pôdy, mágiu pestovania a zberu,
mágiu pestovania vlastnej potravy, vo vašej vlastnej oblasti, pre vašu vlastnú spotrebu.  Potrava,
ktorá je ku vám dopravovaná z iných oblastí, zo vzdialených štátov, nevibruje vašim miestnym
prostredím alebo vašim vlastným konkrétnym pulzom života.

Všetko  je  odrazom  vášho  bezprostredného  prostredia,  vrátane  vašej  aury,  ktorá  vás
obklopuje; a všetko čoho sa dotknete alebo ku čomu sa priblížite preberá vaše pulzujúce atómy, a
tieto atómy sa stanú súčasťou pôdy a súčasťou vibrácie všetkého čo pestujete. Tak nemyslíte, že by
ste boli zdravší, keby ste vstrebávali len tie vibrujúce atómy vo vašej potrave, ktoré pochádzajú od
vás samých a zo spoločenstva, s ktorým vibrujete, skôr ako z neznámej oblasti, s ktorou nie ste v
synchronicite? Je tu toho tak veľa o čom premýšľať a pochopiť o prirodzenosti života, a ako sa
všetci  prispôsobujeme  k  určitej  oblasti,  v  ktorej  žijeme  a  ako  sa  stávame  oblasťou.  My  sme
prostredie, v ktorom žijeme, presne tak isto ako plodiny, ktoré pestujeme.

Pre bunky vášho tela je mätúce prijímanie potravy pochádzajúcej mimo vašej bezprostrednej
oblasti, pretože tie nerezonujú s vašimi životnými štýlmi, vašimi myšlienkami alebo vašimi pocitmi.
Namiesto toho vsakujete, vlastne „pojedáte“ myšlienky a pocity iných ľudí a tie sa stávajú vašimi –
bez toho aby ste poznali  nebezpečie  a nesúrodosť,  ktorú toto má s vašou tráviacou sústavou a
celkovým výkonom všetkých  vašich  orgánov,  všetkými  vašimi  rastovými  hormónmi,  všetkými
vašimi žľazami a všetkým čo vás robí „vami“.  To že prehĺtate myšlienky iných ľudí spôsobuje
strachy a fóbie, ktoré nie sú ani vaše vlastné, a potom sa čudujete odkiaľ to všetko prišlo.

Vedzte, že na to aby ste mali zdravé a silné telá, ich musíte živiť jedine potravinami z vašich



miestnych spoločenstiev. Toto obohatí vašu životnú silu a prinesie rovnováhu do vašich myšlienok a
pocitov,  pretože  budete  posilňovať  svoje  túžby  a  sny  –  ktoré  tvoria  kolektívne  vedomie
spoločenstva.

Preto je váš svet mimo synchronizácie, pretože nie je synchronizovaný s prírodou. Zavolajte
Dévy, požiadajte ich všetky aby sa vrátili, povedzte im, že sa od nich chcete učiť a pracovať s nimi
v tandeme, aby ste vrátili život do pôdy a život do vašich tiel. Bez tejto životnej sily vaše telá
chátrajú a chradnú a hoci vaše bunky mali pôvodne zostať  mladé a nikdy nemali starnúť,  majú
nedostatok životnej sily na to aby sa udržovali.

Vaša  súčasná  civilizácia  sa  presunula  stále  ďalej  preč  od  pôdy,  stromov,  zvierat,  do
popínavej veže technológie, bez okien, ktoré by pozerali von na svoje okolie. Zavreli dvere pred
komunikáciou s prírodou a čudujú sa prečo sa cítia takí osamelí a biedni, bez ohľadu na to ako veľa
peňazí majú.

Úpenlivo vás prosíme, ľudia Zeme, vráťte sa do Prírody. Ona vás vábi späť aby ste s ňou
boli  znova  zajedno,  a  aby  ste  nasledovali  kroky  svojich  predkov,  Domorodých  Amerických
Indiánov, ktorí poznali krajinu ako časť seba, ktorí žili s prírodou, a vážili si a uctievali jej štedrosť
a ktorí sa od nej učili, vždy používali jej vlastné spôsoby pestovania plodín a nikdy ju nenútili aby
pracovala proti sebe.

Strávte čas vonku, nie zamknutí vo svojich domoch. Strávte čas sedením so stromami a
prechádzkou  v  lesoch,  a  všimnite  si  životnú  silu,  ktorá  sa  ku  vám vracia,  povzbudzuje  vás  a
privádza do rovnováhy vaše emocionálne telo.  Príroda je veľký protijed proti  chorobám vašej
spoločnosti – a všetci ju môžu slobodne prijímať. Nemusíte sa radiť s lekárom a pýtať predpis;
stromy vám ju udelia zdarma. Prečo si myslíte že sú tu? Len aby krášlili vašu krajinu?

Stromy sú Veľkolepé Bytosti, vyvinuté vyše všetkého čo si dokážete v mysli predstaviť. A
čakajú na vás, aby ste ich uznali tiež ako správcov krajiny, ako sú Veľryby správcami mora, vždy
vám dávajú kyslík, ktorý potrebujete a vstrebávajú znečistenia, ktoré vytvárate. A čo robíte vy na
oplátku za tento dar života? Vyrúbete ich, odstránite ich z vašej cesty a nevšímate si ich. Oni túžia s
vami komunikovať,  túžia cítiť  váš dotyk a objať  vás vo svojej láske a energii. Choďte ku nim,
hovorte  ku  nim,  seďte  s  nimi,  veď  stoja  ostražito  nad  vašimi  domami  a  spoločenstvami  ako
ochrancovia samotných vašich životov. Hovorte ku nim a oni odpovedia. Čakali veky na to, aby sa s
nimi ľudia znova spojili.

Príroda vás oslobodí. Znova získate svoju rovnováhu, znova získate svoju vôľu snívať  a
prebudovať svoje životy v súlade so Zákonmi Prírody, nie zákonmi človeka.

My tu v Dutej Zemi sme zajedno s prírodou, zajedno so všetkým životom, zajedno s Bohom.
Preto žijeme také dlhé životy a sme takí zdraví. Vieme že sme všetci časťou našej planéty, a naša
planéta je časťou nás. Keď pracujeme s prírodou, pracujeme ako jeden. Keď si nevšímame prírodu,
nevšímame si sami seba. Toto je Vesmírny Zákon, ktorý je rozhodujúci pre vaše prežitie ako druhu.

Dávame to do vašej pozornosti, aby ste mohli chrániť svoju planétu, aby ste mali domov, v
ktorom  sa  môžete  vyvíjať.  Keďže  sa  nemôžete  vyvíjať  vo  vesmíre,  čudujeme  sa  prečo  tak
nehanebne ničíte svoj domov?

Žasli by ste nad divmi vo Vnútornej Zemi, divmi krásy a „prozaickými“ citlivými životnými
štýlmi, ktoré máme, všetko preto, že uplatňujeme Vesmírny Zákon Jednoty všetkého života.

Ja som Mikos, obyvateľ Catharie, a váš priateľ z hlbín vášho srdca. Ako sa začínajú vaše



spomienky na mňa vynárať, spomeniete si na naše priateľstvo z minulosti, keď ste boli vtelení tu v
Dutej Zemi. Želám vám dobrý deň.

Zem je Vitrína Galaxie Mliečna Dráha

Oslovujem vás  dnes  v  harmónii  a  dobrej  vôli  ku  všetkým obyvateľom povrchu  Zeme.
Rozširujeme naše priateľstvo ku vám s otvoreným náručím, aby sme vás prijali do našich životov,
do  našich  domovov  a  do  Vnútornej  Zeme,  kde  prebývame.  Vnútri  hlbín  Zeme  nás  všetkých
obklopuje harmónia, keď Zem zvyšuje svoje vedomie ako vzostupujúca Hviezda na Nebesiach.

Ako sa Zem vnáša naprieč vesmírom, jej unavení cestovatelia šplhajú po rebríku vzostupu,
ktorý privedie všetky duše ku poznaniu svojich bytostí.  Vďaka obrovským množstvám energie,
ktoré sú smerované na Zem, sa vznietil  plameň  v  srdciach ľudstva,  plameň  tak veľký,  že  celé
ľudstvo chytilo oheň Božej iskry vedomia, plápolajúci v ich srdciach. Toto Svetlo prebúdza ľudstvo
ku spomienke kým je, a poznaniu Vesmíru, ktoré sa nachádza v každej malej bunke. 

My vidíme Svetlo  ako prúdi  na Sväté  telo  Matky Zem,  zažíha  jej  atmosféru na žiarivé
Svetlo, ktoré preniká bunkami tela všetkého života na jej povrchu. My tiež cítime intenzitu tohto
Svetla pretože zvyšuje naše vibrácie na rýchlosti za hranicami Svetla. Všetko na Zemi je požehnané
jasným Svetlom keď sa aura Zeme jagá cez hustotu, ktorá ju kedysi udržovala skrytú v temnote.

Teraz  jej  Svetlo  presvitá  cez  šíre  rozlohy  vesmíru,  kde  sú  všetky  oči  zamerané  na  jej
ohromujúci  zrod  do  Svetla.  Je  zapálená  a  rozdúchaná  Láskou  Boha  a  všetkých  Vzostúpených
Bytostí, Anjelov a Veľryby nesú pochodeň Lásky, ktoré udržuje jej Svetlo sálajúce všade cez všetok
život. Teraz nikto nemôže uniknúť jej Svetlu. Ešte aj najtemnejšie duše, ktoré odmietajú ustúpiť zo
svojich  pozícií  moci  a  ničivosti  cítia  ako Svetlo zaplavuje  ich priestor  aby odhalilo  ich  zámer
ovládať obyvateľstvo Zeme. Ony milujú temnotu, a svetlo odhaľuje všetky stránky ich skutočného
charakteru tak aby to všetci videli. Toto pre nich vytvára nepohodlné prostredie a vedie ich to ku
vystupňovaniu ich operácií  a intenzívnejším reakciám  na situácie vo vláde a politike. Sami sa
zničia a spôsobia svoju vlastnú porážku.

Nenechajte  sa  chytiť  v  správach  alebo  šarvátkach  medzi  Svetlom  a  temnotou,  ktoré
vypukávajú. Pretože tie dosiahnu najvyšší stupeň a potom ustúpia a postupne sa utíšia, keď tieto
duše konečne odstúpia zo svojich pozícií moci a budú odstránené zo Zeme, aby sa už nikdy znova
neobjavili. Ich čas sa naplnil. A váš, drahí bratia a sestry Svetla, práve začína. Čoskoro bude mať
Zem nový začiatok. Začiatok bez nátlaku, v ktorom každý druh bude rozkvitať prostredníctvom
Vedomia Jednoty a bude môcť  doviesť  svoje sny ku uskutočneniu. To je sen života a ten bude
čoskoro pravidlom.

Všetci smerujeme ku vzrušujúcim časom pred nami, keď všetko poznanie, ktoré bolo pred
vami ukryté bude odhalené. Budete sa kúpať vo Svetle toho „kto ste“ a spomeniete si na svoj účel,
kvôli ktorému ste tu. Keď Vedomie Jednoty ovinie Zem, tá rýchlo zvýši svoju frekvenciu a prerazí
cez trojdimenzionálnu bariéru hustoty do Svela piatej dimenzie, nesúc vás všetkých so sebou.

Toto sú pozoruhodné časy, aké neboli  na Zemi doteraz nikdy zažívané.  Čoskoro budete
objavovať skryté prastaré poznanie, tabuľky a prastaré spisy, ktoré vám pripomenú všetko vaše
dedičstvo, a oslobodia vás z námahy života. Všetko čo potrebujete je slobodné.

My vo Vnútornej Zem sme slobodní ľudia, ktorí žijú slobodné životy. A táto sloboda je to čo
nás  udržuje  trvale  mladých  srdcom  a  mladých  telom.  Pretože  sme  sa  rozhodli,  že  sa  nikdy
neodchýlime od Božích zákonov. Pretože sú to Božie zákony čo nás udržuje v zdraví a hojnosti, a
čo predlžuje naše životy.



Všetko  na  Zemi  sa  zrýchľuje.  Vo  Vnútorných  Ríšach,  kde  je  všetko  Svetlo  a  Láska,
sledujeme v úžase ako sa stále viac ľudí denne prebúdza na volanie svojej duše, a volia si mier,
volia si život, volia si všetko čo je ich právo od narodenia. Zem je Vitrína Galaxie Mliečnej Dráhy,
pretože prináša všetok život späť do srdca Boha, aby bol znova zjednotený v jednej veľkej Vlne
Vzostupu.

My zostávame ukrytí v jadre Zeme pokiaľ na povrchu neprevládne Vedomie Jednoty, a v tej
dobe nás nájdete uprostred vás, ako vás vedieme a milujeme a vítame vás doma.  Ja som Mikos,
prehováram ku vám z Knižnice Porthologos, kde som Hlavný Knihovník.

Živá Knižnica Všetkého Poznania sa Nachádza VNÚTRI Každého z Vás

Vítam vás dnes v mene Jedného Stvoriteľa Všetkého Čo Je, Živého Boha v nás všetkých.
Vedzte, že vaša vzdialenosť od nás nie je veľká, len niekoľko kilometrov priestoru, a hoci nás táto
vzdialenosť fyzicky oddeľuje, sme tak blízko ako listy ku stromu, sme tak blízko ako vietor, ktorý
hladí vašu tvár. Pretože naše vedomie prúdi von z hlbín Zeme a prichádza ku vám aby vás láskalo a
žehnalo v každom okamihu.

Prišli sme sem výslovne pomôcť tejto veľkej Zemi vyvíjať sa a zároveň mať domov pre náš
vlastný vývoj; a priviesť vás, ktorí žijete na povrchu, hore do vyšších ríš svetla, kde sa môžeme
všetci stretnúť a byť spoločne ako Jeden. Pretože splynutím nášho vedomia sa staneme veľkou silou
Svetla, ktorá nás môže všetkých priviesť do vyšších a vyšších ríš, kde nás čakajú všetci avatari. Tak
sa s  nami  pohybujte  nahor  vo vedomí,  a  prúďte  s  nami cez Zem a čítajte  naše myšlienky pri
spätnom prúde, aby sme sa mohli navzájom rozprávať tak ako to bolo mienené; naše rozprávanie a
naše stretávanie je to čo nás všetkých presunie do vyšších dimenzií svetla.

Prichádzame pred vás v tento deň  v celej našej sláve a nádhere,  predkladáme celú našu
múdrosť  a jasot,  aby sme vás rozveselili  na vašej  ceste,  stále kľukatiacej  cesty,  ktorá sa nikdy
nekončí,  ktorá  vedie  len  nahor  a  vpred do slávy Boha,  slávy Boha vo vás.  Pretože vo  vás  je
VŠETKO. Všetky odpovede, ktoré hľadáte, a všetky vysvetlenia, ktoré potrebujete.  Je to všetko
tam, vo vašom nesmiernom ľudskom chráme, ktorý uchováva všetky informácie kozmu, a my vás
nabádame aby ste ich sprístupnili.

Dávame vám pokyn aby ste nás nasledovali v myšlienkach, a keď to robíte, môžeme vám
pomôcť  vyriešiť  a  vylúštiť  všetky pozemské  starosti,  všetky vaše  pozemské problémy.  Pretože
teraz, keď viete že sme tu, len nás zavolajte; my vás budeme počuť a odpovieme. Pretože toto je
naše poslanie,  toto je náš sen, spojiť  s  každým jedným z vás na povrchu, a nežne vás viesť  a
sprevádzať do svetla vášho vyššieho ja, svetla, v ktorom skutočne spočívate, miesta kde je všetko
uložené a všetko čaká na to keď otvoríte dvere ku informáciám, ktoré ležia vnútri samotnej vašej
bytosti. 

Všetok život na Zemi v tejto dobe má prístup ku svojim vnútorným dverám vedomia, ktoré
je treba len postrčiť, aby sa odomkli a otvorili. Tak pohnite tieto dvere a otvore ich a nájdete nás tu,
pripravených kráčať s vami do Večnosti. My stále ku vám vyžarujeme naše svetlá, stále ku vám
vyžarujeme našu lásku, stále ku vám vyžarujeme naše myšlienky. Chyťte ich a vráťte nám ich.

Pohodlne sa túlime pri  našich krboch, v našich domovoch, vnútri  Zeme, kde sme veľmi
bezpeční a bez obáv, a ponúkame toto bezpečie a pohodlie vám. Ponúkame vám toto v nádeji, že
nás budete nasledovať, a my vás vezmeme do srdca Boha, ktorí sídli v priestore vášho vlastného
srdca, vašom vlastnom chráme Svetla.



Milujeme vás všetkých veľmi hlboko. Vieme o vašich snoch a vieme o vašich túžbach žiť
pokojné, bohaté životy. Tak prosím cestujte s nami, keď skúmame naplno všetko čo je všetko čo
môžete dosiahnuť. Len vedzte že toto skúmanie vychádza v vášho vnútra; nemusíte nikam chodiť.
Môžete skúmať hlbiny vašej vlastnej duše a vesmíru priamo odtiaľ kde sedíte. Nie je potrebné
fyzické cestovanie žiadneho druhu. Len nám dajte pokyn a my vás tam zoberieme. Pretože akonáhle
spojíte vaše vedomie s našim, sme Jeden. A vy môžete cestovať s nami. Môžeme cestovať spoločne
ku najvonkajším obzorom vesmíru a najvnútornejším obzorom vašej duše. A môžeme sa zjednotiť v
jednom vedomí a vyraziť na cestu ku Hviezdam.

Živá Knižnica všetkého poznania sa nachádza vo vás.  Z tohto prístupového bodu vo vás
máte na dosah špičiek prstov všetko poznanie, ktoré je. Nemusíte fyzicky otáčať stránky vo svojej
duši, aby ste znova objavili všetku múdrosť a všetko poznanie, ktoré kedy bolo a kedy bude.

Urobíte to tak, že vstúpite do meditácie a vedome sa spojíte s Božským Zdrojom, ktorým ste
a zavoláte svojich priateľov v Podzemných Mestách a Dutej Zemi, vašu Rodinu Svetla, aby tu boli s
vami a aby s vami skúmali Skryté Ríše, až kým sa skryté ríše stanú odhalenými a otvorenými
stránkami, ktoré môžete čítať.  Toto sú tie isté skryté ríše, ktoré skúmate po nociach vo svojom
éterickom tele, keď opustíte Zemskú rovinu a ste znova raz voľní, voľní, aby ste mohli byť to na čo
ste určení. Tak buďte s nami vo vašich myšlienkach a skúmajte Dutú Zem vo svojich víziách a
sledujte nás ako čakáme, aby ste sa s nami spojili, aby sme vás mohli zobrať na cestu vášho života
do Dutého Glóbu a von ku Hviezdam.

Naše srdcia sú rozžiarené radosťou z nášho spojenia s vami v tento deň, a radosťou z
poznania, že všetky naše slová vyjdu von ku masám na povrchu, takže ony budú vedieť, že ich
podmienky sú zvratné a je možné ich zmeniť  v okamihu na krásu a Svetlo.  Zdravie všetkého
života na Zemi je závislá na tomto spojení do vašich vnútorných bytostí, do spojenia s Duchovnou
Hierarchiou Zeme, Podzemnými Mestami Svetla a s Nami, v Dutom Glóbe.

Vaše mentálne a emocionálne zdravie je závislé na tomto spojení, a vaše prežitie je závislé
na vašom spojení so všetkými životnými formami; hlavne stromami, ktoré vám kývajú a volajú vás
a túžia s vami rozprávať. Vplyňte do nás, ako my vplývame do vás a tento mocný oceán vleje Zem
do piatej dimenzie Svetla.

Lúčime sa s vami, naši bratia a sestry na Zemi, a dúfame, že sa budete ponáhľať na Naše
Volanie, pretože Naše Volanie je tiež Vaše Volanie z Vnútra. Je to všetko to isté volanie. JEDNO
VOLANIE od Mocného Stvoriteľa, ktorý nás volá domov.

V Telepatických Prenosoch nie je Zdržanie

Tu je Mikos. Všetci stoja okolo mňa keď ku vám prenášam túto diktovanú správu, ktorú vy
prijímate stovky míľ  nad nami.  Pretože myšlienka preniká priamo cez Zem a vy prijímate túto
myšlienku v rovnakom čase keď ju ja, Mikos, myslím.

V telepatických prenosoch nie je zdržanie. Počujete to čo hovorím okamžite, presne v tom
okamihu keď to ja hovorím. Je to úplne zázračný spôsob komunikácie a tiež celkom prirodzený,
ako  vy  všetci  čoskoro  zistíte,  keď  sa  pozdvihnete  do  harmónie  s  nami;  pretože  telepatická
komunikácia môže prebiehať v tomto harmonickom móde. Pretože je to harmónia našich bytostí,
ktorá sa mieša a spája navzájom, aby sme mohli spolu rozprávať, kedykoľvek sa nám zažiada.

Otvorte sa existencii iného života existujúceho okrem vás na vašej domovskej planéte a
budete môcť skúmať všetky divy, ktoré naozaj existujú vnútri tohto glóbu, ktorý voláte Zem. Ona
je div sama o sebe, naša Zem, a čím viac ju spoznávate, tým viac spoznávate seba a tým viac



spoznávate všetok život. Pretože existencia všetkého života je vám dosažiteľná keď sa pohybujete
nahor do vyšších frekvencií vedomia. My môžeme vidieť a počuť vás všetkých, ktorí žijete nad
nami,  pretože  ste  nami  veľmi  blízko  pozorovaní.  Vieme  o  všetkom  čo  sa  deje  na  povrchu
prostredníctvom nášho videnia a prostredníctvom nášho počítačového systému, kde je všetko na
Zemi blízko pozorované a kde naši vyslanci prichádzajú a odchádzajú z nášho domova, prinášajú
nám správy a tiež spoľahlivé informácie o obyvateľoch povrchu.

Naši  vyslanci  sú  v  spojení  s  mnohými  obyvateľmi  povrchu,  ktorí  pracujú  s  nami  na
rozsievaní informácií ohľadom podmienok na povrchu. Máme v behu celkom dobrý systém, ktorý
vás veľmi prekvapí. Pokiaľ nastane ten čas, že budete môcť prísť na návštevu, budem prehovárať
priamo ku vám,  vymieňať  si  s  vami  informácie  z  Dutej  Zeme,  ku ktorým môžete  pristupovať
priamo vo vašej vlastnej bytosti.

Tak sa s nami spojte vo vedomí, pretože my sme všetci tu a všetci vám chcem odpovedať.
Budeme hovoriť so všetkými, ktorý sa vedome s nami spoja s úprimnosťou v srdci, pretože je
našim najväčším prianím spojiť  sa s vami a pomôcť  vám cez tieto časy keď  si  budete čoskoro
vedomí všetkého života na Zemi a kde my všetci uznáme nás všetkých ako JEDNO. Ja som Mikos
a želám vám dobrý deň.

Máte oveľa viac ako Päť Zmyslov

Tu je Mikos, prehováram ku vám dnes z Dutej Zeme. Prichádzame sem, aby sme sa s vami
stretli a odovzdali vám správy, aby ste ich odniesli svojim ľuďom, ktorí sú nad povrchom. Je tak
veľmi dôležité, aby ľudia tu na Zemi vedeli kto sme a že sme tu. Naša existencia je veľmi dôležitá
pre vašu existenciu. Teraz ste ako druh oveľa múdrejší a ľahšie nás prijmete keď vás budeme teraz
fyzicky kontaktovať.

Dutý Glóbus na ktorom žijete bol určený pre všetkých, aby ho všetci skúmali, aby si všetci
uvedomili  aký veľkolepý je Boh vo vnútri.  Pretože to je Boh vo vašej bytosti,  kto toto všetko
vytvoril, a je to Boh vo vašej bytosti kto chce aby ste toto všetko zažívali. Ale najprv musíte uznať
jeho existenciu a uznať že existujú veci za hranicami vašich piatich zmyslov, za hranicami toho čo
nazývate  zrak  a  zvuk  a  poloha,  pretože  vy  nemusíte  byť  schopní  niečo  vidieť  na  to  aby  to
existovalo. Existencia je nezávislá na vašom terajšom fyzickom zraku.

V  skutočnosti  budete  mať  oveľa  viac  ako  päť  zmyslov.  V  skutočnosti  ste  všetci
multidimenzionálne bytosti,  ktoré sú tu, aby objavili multidimenzionalitu s ďalšími zmyslami, z
ktorých pozostávate.  A keď  objavíte svoje dodatočné zmysly,  objavíte Vesmír. Nebudte už viac
potrebovať knihy na to aby ste sa z nich učili, pretože všetko učenie bude prebiehať vo vás. Budete
môcť cestovať na ľubovoľné miesto kde si budete priať a učiť sa zo skutočnej skúsenosti ako tam
pôjdete. Knihy sa stanú zastaralými, pretože skutočné miesto poznania je vnútri. Ako povedal Ježiš,
poznaj sám seba, a spoznáš všetko. Pretože ty si zdrojom všetkého, v tebe je všetko uložené, musíš
sa len naučiť ako sprístupniť Živú Knižnicu v samotnej tvojej bytosti, v samotnom tvojom tele, v
tvojom Chráme.

Čakajú vás úžasné veci keď sa povznesiete vo vedomí a vynesiete sa do vyšších frekvencií
vibrácií Svetla. Čím vyššie vibrujete, tým viac môžete dosiahnuť, a čím viac môžete dosiahnuť, tým
viac  o  sebe  budete  vedieť.  Všetko  poznanie  je  vo  vás,  a  vy  ste  vo  všetkom,  a  je  to  celkom
jednoduché dosiahnuť akonáhle zvýšite svoju vibráciu na potrebnú frekvenciu, kde sa vám náhle
všetko stane prístupným a všetko sa stane darom od Veľkého Stvoriteľa Všetkého Čo Je.

Takže zmyslom života je zvýšiť vibrácie, až kým budete tam kde sme my, až kým všetko čo
môžete vidieť je číra esencia života, číra esencia všetkého čo je, a táto číra esencia je Nirvana, ktorú



všetci hľadáte. Číra esencia Boha, ktorá spočíva v každom z nás, je esenciou, ktorá tvorí Svety v
Svetoch.

Prichádzate teraz do bodu vo vašom vývoji, kde bude pre vás veľmi ľahké dosiahnuť všetko
čo je, dosiahnuť veľkosť buniek vášho tela, a znova sa zjednotiť s nami vo vedomí. A akonáhle
nastane toto zjednotenie, budete mať veľký prospech zo všetkého čo sme sa my naučili počas týchto
eónov času. Pretože my sme dokázali zamestnať naše vedomie, takpovediac, aby vytvorilo Nirvanu
vnútri Glóbu Matky Zem.

Matka Zem vie o existencii všetkých jej detí; vie kde každý z nás je, ako sa každý z nás má,
a kde všetci ideme na našej ceste osudu. Keď zvýšite svoje vedomie, budete tiež schopní vnímať sa
s Matkou Zem a ona vám povie ako sa vám vodí, pretože vaše ona zaznamenáva vedomie, Svetlo
vašej bytosti je jej známe, pretože ona vie všetko čo robíte a počuje všetko čo hovoríte. Takže ste
vskutku plne vybavení na to, aby ste začali svoju cestu do jasného svetla novej Zeme, do jasného
svetla nového sveta, kde my všetci vzrušene čakáme na váš príchod.

Naša Zem sama je Kryštál

Ja som Mikos, a zhromaždili sme sa okolo vás v synchronicite, vyžarujeme ku vám našu
lásku a ochranu zatiaľ čo vy sedíte pri stole a prijímate tento prenos. Vedzte, že naše mysle sú
spojené a naše srdcia sú Jedno.

Dnes budeme hovoriť o Kryštáloch vnútri Zeme, vrátane toho, ktorý držíte vo svojej ruke. Je
toho oveľa viac čo sa týka kryštálov, ako čo vníma vaše oko, pretože Kryštály sú tiež Živé Bytosti.
Oni sú číre vedomie, ktoré uchováva spomienky na Všetko Čo Je. Oni doslova skladujú udalosti
sveta.

Kryštálová energia je  to  čím vibruje  Zem,  vaše  telo  a  vaše  bunky.  Je  to  vibrujúca sila
Vesmíru, ktorá spája všetok život dokopy ako Jeden pulz. Naše pulzovanie, a pulzovanie všetkých
životných foriem tlčú v tejto vibrácii, pretože je to táto vibrácia, ktorá zachvieva srdcia životných
foriem,  živých  aj  neživých.  Pretože  hoci  označujeme  kryštály  a  kamene  ako  neživé,  ony  majú
vibráciu, ktorá je v synchronicite so Zemou. A keď držíme kryštál v našej ruke, tak jemne dolaďuje
naše spojenie a pulz so Zemou – Matkou všetkého života, ktorý tu je.

Všetky myšlienky sú pulzovaním energie, ktoré vyžaruje z nás vo vlnových formách, ktoré
je buď v súlade s našim prostredím alebo je rozladené, v závislosti na našej vibrácii. Keďže väčšina
Zeme je v tejto dobe stále takpovediac „mimo rytmus“ síl Prírody, môžete sa vrátiť späť do rytmu
Prírody tým že obklopíte seba a svoje domovy kryštálmi.

Držanie kryštálu keď meditujete je najlepší spôsob na zaručenie toho, že vaša energia bude v
harmónii so Zemou. A keď je vaša energia v harmónii so Zemou, zlaďujete sa s líniami magnetickej
mriežky a môžete pristupovať ku „Všetkému Čo Je“ - pretože keď ste naladení na jej frekvenciu je
„Všetko Čo Je“ v neustálom prúde ku Zemi a ku vám. Myslíme si, že toto vám pomôže pochopiť
dôležitosť toho, aby ste mali kryštály vo svojich domovoch a nosili ich keď idete von, či už okolo
svojich  krkov  alebo  vo  vašich  vreckách  alebo  peňaženkách.  Pretože  oni  vyžarujú  okolo  vás
ochranné  pole  rezonujúceho  svetla,  ktorým nemôže  preniknúť  nič  menšie  ako  je  táto  svetelná
frekvencia.

Kryštály sú presne ako stromy v zmysle, že tiež čakajú no to, aby ste ich uznali ako „Živé
Bytosti“ zasadené v kameni, ktoré sú pripravené a dychtia po komunikácii s vami a stať sa časťou
vášho života. Majú toho tak veľa čo ponúknuť, pretože „zvyšujú“ vašu vibráciu na úrovne kde už
necítite len trojdimenzionálnu hustotu, ale na úrovne vedomia, kde prekleniete tretiu dimenziu a



stúpate do vyšších úrovní uvedomenia, kde všetok život čaká na váš vstup, aby ste konečne mohli
„vidieť a cítiť“ za hranicami vašich piatich zmyslov a zažívať multidimenzionalitu toho kto, ako
ľudia, skutočne ste.

Takto fungujeme My vnútri Zeme. Vždy rezonujeme s našimi kryštálmi a prispôsobujeme sa
ich frekvencii, čo je dôvodom toho prečo sme schopní prejavovať našu multidimenzionalitu vnútri
Zeme – pretože toto je jediná frekvencia, ktorú poznáme. Vždy sme v jej kryštalickom prúde a vždy
pulzujem s našim kryštalickým okolím a tempom kryštalického tepu Matky Zem. Vy na povrchu sa
tiež môžete prispôsobiť nášmu „bítu“ tým, že sa naladíte na nás, tu v kryštalickom jadre Zeme a
opatrovaním kryštálov vo vašich domovoch a vreckách.

Všetok život, všade, je jeden veľký prúd Kryštalickej Svetelnej Energie. Planéty, ktoré sú v
tomto  synchronizovanom prúde  sú  zo  Svetla,  a  planéty,  ktoré  nie  sú  v  tomto  prúde  zostávajú
disharmonické  a  mimo  rovnováhy  so  zbytkom  Vesmíru.  Zem  postupne  zvyšuje  svoj  vibračný
stupeň, a ako sa energia, ktorá ku vám prichádza z nášho Veľkého Centrálneho Slnka zrýchľuje, tak
sa  zrýchľuje  aj  váš  vibračný  stupeň,  až  kým znova  začnete  pulzovať  v  synchronicite  s  našim
Vesmírom. Toto bude jeden mocný úder pulzu, ktorý presunie CELÝ náš Vesmír do väčšieho stavu
ultra-multidimenzionálneho  vedomia,  ďaleko  presahujúceho  jeho  súčasný  stav  vedomia  a  za
hranicami všetkého čo ktokoľvek, kto sídli v tomto Vesmíre kedykoľvek predtým poznal.

Tak  sa  spojte  s  nami  vo  vedomí,  keď  dovolíte  vašim  bunkám  rezonovať  s  našimi
prostredníctvom toho,  že  si  nás  predstavíte  a  vašich  vízií  o  nás  a  myšlienok  na  nás.  Toto  sú
SKUTOČNÉ spojenia, hoci na vašom povrchu sú vaše predstavy stále považované za nereálne. V
skutočnosti je to vaša predstavivosť čo vás poháňa do vyšších stavov uvedomenia, kde zotrvávajú
iné životné formy. Môžete skutočne „vidieť“ víly a škriatkov a elfov a dévy prostredníctvom našej
predstavivosti, pretože vaša predstavivosť je ďalší z vašich zmyslov, ktorý čoskoro získate späť a
začnete znova častejšie zažívať, až kým si predstavíte alebo spomeniete na všetko čo ste zabudli.

Tak tepajte s nami vo frekvencii,  pociťujte naše srdcia spojené s vašim srdcom, až kým
budeme len  Jedno srdce.  Takto  prekročíte  veľké  rozlohy priestoru,  a  a  môžete  byť  s  nami  vo
vedomí. Je to najrýchlejší spôsob cestovania kdekoľvek v existencii.

Všetko v Dutej Zemi je zostrojené z Kryštálov

Ja som Mikos, som tu aby som hovoril o našom spojení s Vesmírom,  a vašom spojení všade
so všetkým životom. Sme usadení v našej miestnosti v Knižnici Porthologos, pozeráme von na
Hviezdy, Hviezdy nebies keď sa ticho vznášajú vedľa nás. Pretože aj keď sedíme pod povrchom,
môžeme vidieť von do Vesmíru vo všetkých smeroch naraz. Naše srdcia a mysle sú naladené na
Stvoriteľa, Zdroj všetkej Jednoty a spojovací článok ku všetkému životu.

Milujeme našu Zem, a ako žijeme v jej vnútri, máme znalosť o všetkých informáciách, ktoré
kedy boli  – a o všetkých udalostiach,  ktoré v  súčasnosti  prebiehajú na povrchu a tiež v iných
slnečných sústavách v našej Galaxii. Zachytávame, alebo zaznamenávame tieto udalosti na naše
Kryštálové Premietačky, a ukladáme ich pre bezpečné uchovanie v našej rozľahlej knižnici.

Všetky naše záznamy sú pradávne, podľa vašich štandardov, pretože vaše životy sú také
krátke v porovnaní s našimi. Ale tieto „pradávne“ udalosti existovali počas nášho života, pretože my
žijeme eóny rokov v  tom istom tele  a  preto  sa  udiali  počas  nášho života.  Toto  nám dáva inú
perspektívu života – takú, ktorá si  váži a ctí  Zem a všetok život všade. Pretože sme žili  počas
toľkých mnohých vekov, ktoré prebehli na povrchu, videli sme a zažili sme prepojenosť všetkého
života všade.



Čo nás privádza späť ku Kryštálom. Evolúcia Kryštálov je tiež pradávna, pretože oni vždy
existovali a sú svedkami všetkých udalostí na Zemi. Oni samotné zaznamenávajú všetky udalosti na
Zemi  a  uchovávajú  ich  vo  svojej  kryštalickej  sieti  „nervov“,  ktoré  môžu  uchovávať  rozsiahle
množstvá informácií.

Tieto kryštály sú veľmi vyvinuté Bytosti, ktorých poslanie je zaznamenávať všetko čo sa
udeje  na  Zemi,  aby  bolo  možné  všetko  čo  sa  udialo  znova  prehrať  na  našich  Kryštálových
Premietačkách a učiť sa z toho. Pretože všetok život je zážitok pre poučenie, a ako by ste sa chceli
učiť  a  pokračovať  vo  svojom vývoji  bez  poznania  a  múdrosti  minulosti?  Vaše  knihy  sú  plné
nesprávnych informácií,  zozbierané názory a presvedčenia a teórie ľudstva, ktoré majú málo
spoločné so skutočnými podmienkami a faktami. Takže všetko čo sa učíte vám nedáva vodítko ku
skutočnej povahe Zeme, Vesmíru a „vás“.

Kedykoľvek sa chceme niečo naučiť a uplatniť to v našich životoch, ideme do Miestnosti
Kryštálových Nahrávok a  prehráme si  postupnosť  udalostí,  ktoré  nás  povedú k  informáciám a
múdrosti, ktoré potrebujeme na vyriešenie ľubovoľného problému alebo zvýšenie nášho pochopenia
udalostí v našich životoch. Toto je dôležité pre vás, naši Pozemskí bratia a sestry; pretože aj vy
potrebujete mať tieto informácie dostupné, aby ste mohli vidieť ako vaši zvolení vládni úradníci po
eóny nesprávne riadili zdroje Zeme, a udržovali vás v zdanlivom móde zápasu o prežívanie. Vaše
životy sú také ovládané a vaše slobody také ukrátené, že to ani neviete, pretože je to všetko čo ste
poznali a označili ste to demokracia rovnajúca sa slobode.

Ako vám bola cez oči natiahnutá šatka, aby udržala mimo Svetlo Vesmíru, a uväznila vás na
tomto malom ostrove vznášajúcom sa v priestore! Pretože hoci nedokážete vidieť von, alebo počuť
ako ku vám volá Zem, alebo cítiť lásku stromov keď vedľa nich uháňate vo vašom šialenom tempe
života, vedzte, že všetok život  všade si je vedomý vášho biedneho stavu a prišiel vám na pomoc,
zobudiť vás z vášho hlbokého Spánku Vekov, aby ste mohli znova získať vašu vedomé spomienku
na to kto ste, prečo ste tu na Zemi, a dôležitú rolu, ktorú hráte vo vyvedení Zeme von z jej hustoty a
do vyšších ríš Svela, kde budete zažívať skutočnú „slobodu“ z prvej ruky.

Vaše kryštály vám môžu pomôcť uskutočniť tento skok vo vedomí, vo veľmi krátkom čase.
Len si  držte  blízko pri  sebe,  a  oni  hneď  otlačia  svoju múdrosť  do vášho srdca,  a  zvýšia  vašu
vibráciu na miesto kde môžete ľahko dosiahnuť všetko poznanie a múdrosť, ktoré boli zhromaždené
počas času. Vaše kryštály, nezáleží na ich veľkosti, vás môžu preniesť všetkých do vyššieho stavu
uvedomenia.

My v Dutej Zemi sme obklopení našimi kryštálmi v každej činnosti a každom mieste kde
ideme.  Naše  domovy,  doprava,  pracovné  miesta,  kultúrne  komplexy,  všetko  je  vybudované  z
kryštálov a obklopené kryštálmi. Naše budovy doslova žiaria Kryštálovým Svetlom, a žiara nášho
tela sa zväčšuje ako pokračujeme v našom vývoji. Pretože láska a múdrosť a uvedomenie SÚ Svetlo
– a čím viac Svetla obsahujete vo svojich bytostiach, tým väčší je lesk vašej žiary.

Tak obklopte seba, svoje domovy, svoje počítače, a svoje pracovné miesta kryštálmi. Držte
ich a hovorte ku nim a budete cítiť ako je ich vedomie prenášané do vášho a pridávajú svoje Svetlo
a múdrosť ku vašej, aby ste mohli lepšie dosiahnuť a pochopiť svet okolo vás, a žiariť ako maják
pre vašu rodinu a priateľov, ktorí budú cítiť útechu z pobytu blízko vás – potešenie, ktoré budete
vyžarovať von ku všetkým v okruhu vášho energetické poľa.

My trávime tak veľa času na našich poliach a lesoch, len sa kúpeme v liečivom láskaní
Prírody a cítime ako jej prúd života pulzuje cez naše žily. Vy tiež môžete cítiť to isté pulzovanie
života, keď strávite viac svojho času vonku. Teraz, keď je Jar môžete sedieť a jesť vonku, tak ako to
robíme my, namiesto toho aby ste boli vo vašich uzavretých domoch. Toto je najlepší odpočinok



aký je a najlepší spôsob spojenia s Prírodou aký je – tým že ste s ňou a nie oddelení od nej.

Kryštály, Zem a všetky životné formy sú Jedno Vedomie. Keď dokážete pochopiť a zaradiť
túto predstavu Jednoty, váš život získa nový prúd, a synchronicita bude bežný jav, pretože budete
pôsobiť  na vyššej vlnovej dĺžke, čo vás spojí so všetkým životom všade; a tak vám to umožní
pristupovať na všetky cesty, ktoré vás povedú k naplneniu vašich snov na Zemi.

Ja som Mikos, stále snívam o dni keď sa budeme môcť konečne znova stretnúť, a objať sa
navzájom ako priatelia z dávnych čias. Vedzte, že ja som vždy bdelý na vaše volania, a môžem vás
viesť z môjho domova pod zemou, keď sa spojíte s mojim vedomím. Týmto spôsobom budete mať
dvojnásobnú  pomoc  na  to  aby  vás  sprevádzala  vo  vašom  živote.  V skutočnosti  keď  vedome
zostávate  v našom frekvenčnom pásme,  vždy sa nájdete  presne tam kde potrebujete byť,  robiť
presne čo potrebujete robiť aby ste splnili cieľ svojej duše na Zemi.

Veľryby spolu komunikujú navzájom, nezáleží kde sú v oceánoch Zeme, tým že zostávajú
vo frekvencii prúdu „Všetkého Čo Je“. To je spôsob, ktorým komunikujú stromy a zvieratá a celá
príroda. Prvý krok je byť si vedomý tohto vzájomného pôsobenia všetkého života, a potom objavíte
ako prúdi vo vás, bez akejkoľvek „práce“ z vašej strany. Toto je kľúč k Vesmíru a je to to vás. Ja
som Mikos, a mávam vám zbohom. Kiež sú vaše dni príjemné prekrásne a váš týždeň plný radosti.

Zemetrasenia vo vašich Dušiach

Zhromaždilo sa okolo mňa,  Mikosa, veľa Cathariánov, zatiaľ čo diktujem túto správu pre
vás. Sme vonku na pozemkoch, ktoré obklopujú veľkú Knižnicu Porthologos. Sedíme na tráve,
ktorá  je  taká  jemná  ako  poduška,  vdychujeme  voňavý,  kyslíkom  naplnený  vzduch,  ktorý  nás
udržuje večne mladých a energických. Tento čistý vzduch je „nektár“ pre naše pľúca, a chráni naše
telá pred ochorením. 

Kyslík na povrchu dosiahol také nízke úrovne, že ste vyhladovaní na kyslík, čo otvára cestu
tomu aby telo napádali choroboplodné organizmy. My tu v Dutej Zemi dýchame čistý, číry vzduch,
a pijeme najčistejšiu vodu, ktorá je stále taká čistá ako keď bola Zem stvorená.

Sme taký šťastní, že žijeme v tomto nebi pod zemou. Sedíme tu, pohodlne opretí na našich
poduškách a stoličkách, len vdychujeme vzduch a čucháme vône obrovských kvetov kvitnúcich
všade okolo nás. Toto je krajina divov a krásy, a táto krása sa odráža v našich dušiach.

Naše  telá  odpovedajú  na  naše  prostredie  a  zobrazujú  to  čo nás  obklopuje.  A to  čo nás
obklopuje je veľkolepé pozorovať. Sme obklopení stromami a kvetmi, ktoré vyžarujú silu a zdravie,
a my na oplátku cítime túto silu a zdravie, a naše telá sa prispôsobujú tomuto obrazu. Takže naše
telá zrkadlia naše okolie. Zrkadlia dokonalosť nášho prostredia. My následne zrkadlíme dokonalosť
späť – a tak ukončujeme kolobeh dokonalosti, ktorý sa nikdy nekončí. Vďaka tomuto dokonalému
cyklu  naše  telá  zostávajú  v  trvalom  stave  dokonalosti,  nikdy  neochorejú,  ani  nestarnú,  ani
neumierajú. Je to uzavretý kolobeh dokonalosti.

Je tu teraz obed, a my sa kúpeme v plnom spektre svetla nášho Vnútorného Centrálneho
Slnka,  ako visí  na  našom „nebi“.  Naše  nebo je  samotný stred  Dutého Glóbu,  a  naše  slnko sa
nepohybuje, tak ako sa javí vaše slnko. Naše tam skrátka visí, „nepohyblivý stred“, držaný silami
gravitácie, ktoré ťahajú okolo jeho obvodu tak že je dokonale vyvážené a zostáva na mieste.

Vnútro Zeme je vyduté a točí sa hore a naprieč a okolo nás. Takže náš obraz „neba“ je z
odlišnej perspektívy alebo uhla ako váš. Vy sa pozeráte priamo „hore“ a my sa pozeráme „okolo“
seba.  Tak dnes,  ako vždy,  slnko žiari  dole  na  nás,  ktorí  sme sa  tu  zhromaždili  na  pozemkoch



Knižnice.

Naša práca tu v Knižnici  nie  je práca ako ju vy označujete,  ale radosť  pre naše srdcia.
Robíme to  čo milujeme,  a  robíme  to  voľne.  Nemáme pichačky,  ktoré  by  sme si  orážali  a  ani
kontrolné hodiny, ktoré by nám hovorili kedy máme skončiť. Všetci vieme čo chcem uskutočniť
každý  deň  a  zostávame  tak  dlho  ako  chceme  alebo  pokiaľ  dokončíme  svoju  prácu.  Avšak
nezostávame dlhé hodiny spôsobom ako to robíte vy na povrchu. Náš pracovný deň je krátky v
porovnaní  s  vaším.  V  trvaní  hodín  je  náš  pracovní  deň  menej  ako  polovica  hodín  z  vášho
pracovného dňa. Takže keby sme chceli pracovať „nadčas“ máme pružnosť a môžeme to urobiť bez
toho aby sme narušovali  iné oblasti  našich životov.  A naše životy zostávajú vždy v rovnováhe,
pretože naše rozvrhy nám dávajú čas robiť tak veľa iných vecí každý jeden deň, mimo hodín, ktoré
strávime v našich „zamestnaniach“.

Žijeme  dokonale  vyvážené  životy  v  spokojnosti  a  radosti,  a  vytvorili  sme  všetko  čo
potrebujeme, aby sme rozvinuli naše nadania, rozšírili naše mysle a posilnili naše telá. Všade máme
hudobné a tanečné konzervatóriá a divadlá. Stále spoločne tancujeme a spievame, dolaďujeme naše
nadania a rozvíjame ich aby sme robili stále viac tvorivých vecí.

Naše životy sú naplnené tvorivosťou a  máme pôžitok z  toho čo tvoríme.  Pretože  to čo
tvoríme  je  zdieľané  so  všetkými,  aby  sme  mali  všetci  úžitok  z  našich  vzájomných  nadaní  a
schopností. Všetci sa navzájom vyučujeme a všetci sa od seba navzájom učíme. Darí sa nám v
spolupráci, máme úspech v zdieľaní, máme radosť z toho že si dávame tak veľa ako môžeme, čo
znamená že nakoniec máme všetko čo sme všetci vytvorili. Takže naše dary sú znásobené – naše
požehnania  sú  znásobené  –  a  zbierame  plody  hojnosti  našej  civilizácie  pod  povrchom.  Nič  sa
nehromadí ani „nevlastní“ tak ako u vás na povrchu, pretože to nie je potrebné, a ani logické, keď
chápete, že sme všetci časťou Zeme, a preto všetko patrí každému a predsa nikto nič  nevlastní,
pretože všetko môže každý slobodne používať.

Zdieľanie je kľúč  –  nie vlastnenie.  Len zmeňte  svoje slová a  zmeníte  svoje spôsoby.  A
zmena spôsobu, ktorým robíte veci zmení vaše životy – a privedie ich späť do rovnováhy, tak že vy
tiež budete mať voľný čas na rozvíjanie svojej tvorivosti a nadaní a skúmanie Zeme, namiesto toho
aby ste ju ničili. Pretože ak raz preskúmate spletitosť a krásu a čaro Prírody, nemôžete sa jej báť a
ničiť ju, môžete ju len napodobovať a milovať, a vedieť nad všetky pochybnosti, že ona je vami, a
vy ste ňou.  Pretože čokoľvek zničíte mimo seba, zničíte v sebe.  Pretože Príroda vás zobrazuje,
rovnako ako vy zobrazujete Prírodu.

Len sa pozrite okolo seba na ničenie lesov a oceánov Zeme, a ukáže vám to časti vás, ktoré
ničíte vo vašich vlastných telách. Zemetrasenia, ktoré sa tak rozširujú na povrchu sa teraz vynárajú
vo vašich vlastných emocionálnych a fyzických telách.

Všetko čo robíte Zemi, robíte sami sebe. Pamätajte, je len Jedno vedomie. Vy a My sme
časti Jedného Vedomia. Keď ničíte časť Jedného, ostatné časti sú ovplyvnené.

Nie ste oddelení od Zeme. Vy ste Zem; len to ešte neviete. Ale ako sa zobudíte z vášho
hlbokého  spánku  trvajúceho  milióny  Zemských  rokov,  spomeniete  si  na  prepojenosť  všetkého
života, a ako je zdravie jedného spojené so zdravím všetkého. Povrchoví ľudia nemôžu prežiť keď
zničia svoje okolie a vedú vojny proti svojmu vlastnému druhu, len preto že žijú na iných častiach
planéty.

My tu v Porthologos sme vďační každému steblu trávy, každému lupeňu kvetu, každému
listu na strome. Pretože harmónia, ktorú cítime je tá istá harmónia, ktorú cítia kvety a stromy, a
ktorá  nám umožňuje  rásť  a  je  zodpovedná  za  obrovskú  veľkosť  stromov,  ktoré  sa  čnejú  nad



povrchom ako mrakodrapy, pretože ich nič nedrží späť. Oni aj my môžeme slobodne rásť, môžeme
sa slobodne rozpínať, pretože všetko je v stave rozpínania, nie sťahovania ako pozorujete vy na
povrchu.

Keď ste „otvorení“ ku životu, môžete sa len rozpínať. Keď zápasíte a máte nedostatok a
strach, môžete sa len uzavrieť a zmenšiť svoju postavu, kvôli strachu z toho že budete uvidení alebo
zo  strachu,  že  budete  vytŕčať  medzi  ostatnými.  Rozdrobíte  svoju  moc,  umlčíte  svoju  intuíciu,
potlačíte svoje pocity, v snahe zapadnúť do modelu najmenšieho spoločného menovateľa ľudí okolo
vás.  Toto  zastaví  vo  vývoji  nie  len  váš  fyzický  vzrast  ale  aj  rast  vašej  duše.  Keď  sa  otvoríte
skutočnosti, že vy a Vesmír ste Jedno, prebudíte sa ku všetkému čo ste a začnete rozširovať svoje
obzory a doslova začnete rásť – výškou a šírkou.

Vaša myseľ a telo sú spojené. Ak myslíte v malom, rastiete málo. Ak si myslíte že život
existuje len na povrchu Zeme a nikde inde, potom ste sa ukrátili, čo skráti vašu fyzickú výšku,
rovnako ako vaše myšlienky skrátia vaše videnie. Rozšírte svoje myšlienky a rozšírte svoj svet;
rozšírte svoj svet a vaše telo odpovie zrýchlením rastu a obnovy.

Keby ste len vedeli všetko čo ste, žili by ste ako Kráľovia a Kráľovné, na miestach zo zlata,
nie na špinavých mestských uliciach. Zosadili ste sa z trónu, a dokonca to ani neviete.

Prebuďte  Sa,  Obyvatelia  Povrchu!  Pretože  ak  sa  neprebudíte,  Zemetrasenie  vo  vašich
dušiach vás vrhne späť do vedomia toho kto ste – a to môže znamenať zničenie vášho súčasného
životného prostredia, ktoré sa zmení na trosky. Hoci je to ťažká práca vykopať sa zo zemetrasenia,
akonáhle ste voľní z jeho trosiek a vidíte, že všetko čo ste „vlastnili“ je preč, prebudíte sa v šoku a
uvedomíte  si  že  všetko  čo  máte,  ste  vy  sami.  Náhle,  v  hlbinách  vašej  Bytosti,  nájdete  silu  a
múdrosť, ktoré boli vo vás pochované. Zemetrasenia čistia hustotu, takže zrak sa obnoví a videnie
sa vráti, čo vám umožní vidieť a byť všetko čím skutočne ste.

Naše  videnie  bolo  vždy  jasné,  keďže  naše  videnie  pod  povrchom  nezatieňuje  hustota.
Môžeme vidieť von medzi Hviezdy, dokonca aj keď sme pod zemou, pretože nič nebráni nášmu
zraku.

Keď sa očistíte od všetkých systémov viery a negatívnych myšlienok a negatívnych pocitov,
aj vy budete v sebe cítiť jasnosť a harmóniu a budete schopní vidieť  všetko čo bolo pred vami
zatajené vašimi vládami. Budete môcť „prehliadnuť“ všetok ich podvod, a pravda o živote na iných
planétach a živote v Zemi bude žiariť cez vaše oči a bude všetkým plne odhalená.

My tu stále sedíme pod našim slnkom keď končím toto diktovanie. Ďakujeme, že ste prijali
našu správu. Ja som Mikos.



Časť Siedma
Vzostup 2012

24. Fotónový Pás a Brána do Piatej Dimenzie
Správa od Adama, prijala Aurelia Louise Jones vo Februári 1999

Mnohí  z  Vás  máte  rôzne  predstavy  o  Fotónovom  Páse.  Niektoré  z  vašich  predstáv
predstavujú  stránku  pravdy,  a  iné  sa  jej  ani  len  nepribližujú.  Dovoľte  aby  som vám tentokrát
ponúkol jeho ďalšiu stránku, a prosím pamätajte, že to je len ďalšia stránka, pretože ich je veľa
ďalších.  Fotónový Pás je téma,  ktorá by mohla zaplniť  niekoľko zväzkov.  V tejto  dobe chcem
prebrať s vami jednu stránku, ktorá je vysoko dôležitá pre vás osobne.

Na povrchu sa veľa špekuluje ohľadom toho čo Fotónový Pás je,  a kedy Zem do neho
vstúpila alebo vstúpi do tohto víru. Vedzte, že oficiálne vstúpila do Fotónového Pásu v Máji 1998,
počas splnu v Býkovi.

Fotónový  Pás  sa  skladá  z  12  gigantických  vírov  intenzívnych  pásov  svetla.  Každý  vír
vykoná svoju špecifickú činnosť na Zemi; a v našej slnečnej sústave, celý proces je veľmi blízko
sledovaný, aby prebiehal v harmónii a rovnováhe. Je to veľmi bezpečný proces, a nie je sa čoho
báť. Mohli by sme povedať, že svetlo Fotónového Pásu obsahuje vysoko prečistené frekvencie a
kvality Plameňa Vzostupu, spolu s mnohými ďalšími vlastnosťami.

To neznamená, že Zem nezaznamenávala jeho vplyv pred Májom 1998. Zaznamenávala ho
po mnoho rokov. Vlny svetla z  Fotónového Pásu boli  uvoľnené na Zem v rôznych intervaloch
každý rok, po mnoho uplynulých rokov, hlavne v časoch Rovnodenností a Slnovratov. Každý rok
bolo svetlo uvoľňované v stále väčšej intenzite a frekvencii. Potrebovali ste sa prispôsobiť, drahí, na
väčšie svetlo, ktoré má prísť. Jednako však od Mája 1998, keď Zem oficiálne vstúpila do prvého
víru, toto znamenalo že teraz už niet návratu.

Počas nasledujúcich 12 rokov bude Zem prechádzať cez každý jeden z 12 vírov z pásov
svetla s intenzitou, ktorá je potrebná na Jej očistu, a v príprave na Jej Vzostupný proces do piatej
dimenzie. Sem smerujete aj vy, pokiaľ sa rozhodnete.

Od Mája 1998 nie sú už rôzne frekvencie a intenzity svetla z Fotónového Pásu uvoľňované v
intervaloch. Bombardujú teraz Zem oveľa intenzívnejšie a neustále. Očakáva sa, že zostaneme v
prvom víre približne 18 až 24 mesiacov a možno aj trocha menej. Je veľa prispôsobení, ktoré treba
uskutočniť v tomto víre skôr ako sa budeme môcť presunúť do ďalšieho. Celé ľudstvo, v takej alebo
onakej forme, cíti účinky hlbokého čistenia, ktoré prinášajú nové energie. Každá osoba na Zemi



bude musieť vykonať všetko čo bude nutné aby prispôsobila svoje vedomia a uskutočnila potrebné
zmeny v sebe, aby mohla ísť a byť premenená týmto veľkým svetlom.

Opakujem to znova: v tomto bode niet návratu. Budete sa musieť sami za seba rozhodnúť,
teraz, či sa chcete zviezť na vlne Vzostupu s touto planétou, a byť premenení na nový ľudský druh,
ktorý sa vynorí z tejto premeny. Týmto činom sa musíte rozhodnúť či získate alebo nezískate svoju
nesmrteľnosť  a  vzostúpite  do  vedomia  Novej  Zeme  na  úrovni  piatej  dimenzie,  alebo  budete
rozdrtení vlnou zmien keď zostanete na tretej dimenzii po ďalšie kolo inkarnácií. Voľba je úplne na
vás. Príležitosť je tu pre všetkých.

Tí, ktorí odporujú svetlu, a mnohým zmenám, ktoré prinesie, nebudú schopní fyzicky prejsť
cez 12 vírov. My vieme, že mnohí sa rozhodnú na úrovni duše a/alebo na vedomej úrovni, radšej
opustiť alebo vyprázdniť svoje fyzické telá, než by sa mali vzdať svojich strachov, predpojatých
ideológií  a  osobných  programov,  ktoré  neslúžia  ich  najvyššiemu  dobru  a  najvyššiemu  dobru
všetkých. Zvolia si to radšej ako by si láskyplne dovolili prejsť cez nutné kroky tejto premeny. Sú tu
tiež tí, ktorí by boli pripravení pridať sa ku tejto jazde, ale kvôli ich veku sa rozhodnú uskutočniť
premenu z druhej strany opony. Pre týchto drahých je  táto možnosť  úplne prijateľná a my vás
žiadame  aby  ste  nevyjadrovali  ľútosť  za  týmito  milovanými.  Umožnite  im  túto  voľbu  svojou
ochotou nechať ísť odísť v pokoji. Ctite si ich rozhodnutie. Dostanú sa „tam“ v rovnakom čase ako
vy, a vy ich znova stretnete.

Mnohí z vás už cítite a vnímate vo vašich hmotných a emocionálnych telách účinky, ktoré
prebiehajú na bunkovej a genetickej úrovni. Mnohí z vás zažívate nové, nepríjemné telesné prejavy,
aké  ste  nikdy  predtým nemali,  ako  sú:  bolesti  hlavy,  bolesti  srdca,  búšenie,  chronická  únava,
závrate,  nevoľnosť,  meniace sa  vzorce spánku,  zvonenie  v ušiach,  rozmazané videnie  a mnohé
ďalšie. Tiež zaznamenávate zmeny vo vašom emocionálnom stave. Vaše telá sa vyvíjajú a čistia sa.
Všetky zastaralé, opotrebované, negatívne emócie a spôsoby myslenia a vnímania vecí prichádzajú
na povrch, aby boli preskúmané, prečistené a premenené. Mnohí z vás ste emocionálne zmätení, a
mnohí z vás cítite, že ste „chorí“. Hovorím vám, toto je len dočasné. Len vydržte a zotrvajte vo
frekvencii „lásky“ ku sebe a ostatným. Ono to prejde.

TERAZ je ten čas aby ste prepustili VŠETKY svoje strachy a negatívne vzorce, pretože si
ich jednoducho nemôžete zobrať  zo sebou. Tam kde ideme, drahí,  bude len láska.  Nebude tam
miesto  pre  strachy  alebo  negativitu  akéhokoľvek druhu.  Čo  urobíte  pri  vstupe  do brány piatej
dimenzie ak máte so sebou stále náklad strachu a negativity? Vibrácie strachu a ďalšie negatívne
vzorce jednoducho nemôžu byť vpustené do piatej dimenzie. Rozhodnete zostať vzadu na úrovni
tretej dimenzie na ďalšie kolo inkarnácií len preto že sa ich držíte? Chcete ich so sebou niesť celú
cestu cez 12 vírov do brány, len aby vám bolo povedané, že váš náklad negativity s vami nemôže
ísť?  Alebo chcete  teraz  začať  pracovať  na  tom, aby ste  sa  ho zbavili  a  oslobodili  sa  od tohto
obmedzujúceho bremena, kým ešte stále zostáva trocha času?

Premena ľudskej rasy na Zemi začala veľmi jemne asi pred 30 rokmi. Zintenzívnila sa okolo
1987, a potom znova okolo 1994. Od Wesaku 1998 tieto energie tvoria väčšiu intenzitu mutácií v
systéme štyroch tiel celého ľudstva. Toto Veľké Kozmické Svetlo fotónového Pásu je teraz na nás
všetkých. Či to chcete alebo nie, nikto sa mu nemôže vyhnúť. V súlade s rozhodnutiami podľa vašej
slobodnej vôle ho môžete využiť na svoj Duchovný rast, fyzickú premenu a vzkriesenie, a ísť spolu
so Vzostupom našej drahej Matky Zem. Zem a ľudstvo vzostupujú spolu „ako jedna veľká rodina“.

My v Telose budeme tiež vzostupovať s planétou. Nemôžeme sľúbiť, že proces bude úplne
príjemný pre každého po celú cestu. Každý sa bude musieť veľa prispôsobovať. Budete premenení
na nový druh Nesmrteľných, neobmedzených ľudí, ktorí osídlia Novú Zem – miesto Božskej Lásky,
Neobmedzenej Hojnosti, Krásy a Večného Mieru. Nová Zem čoskoro prejaví slávu a dokonalosť



presahujúce vaše najdivokejšie sny. Matka Zem už je zapojená do tohto procesu. Vy buď idete s ňou
alebo  zostávate  pozadu.  Jednoducho  si  nemôžete,  v  tomto  čase,  zvoliť  zostať  niekde  medzi.
Samozrejme sa môžete rozhodnúť  prísť  o  niekoľko inkarnácií  neskôr a  nakoniec sa tam všetci
dostanete. Ja hovorím o prechodte teraz, nie o niekoľko stoviek alebo tisícok rokov odteraz, ale na
konci tohto súčasného cyklu Zeme, ktorý sa končí okolo roku 2012! Ako sa rozhodnete?

Väčšina ľudí by povedala, že chcú ísť teraz. A ja vám hovorím: ste ochotní sa pripraviť a
urobiť  čokoľvek  je  potrebné  aby  ste  to  dokázali  počas  tohto  prechodu?  Nie  je  to  jazda  úplne
„zdarma“. A hoci dostávate v tejto dobe nebývalú pomoc z vyšších ríš, musíte vykonať svoju časť
ak si zvolíte pokračovať ďalej. Ak si zvolíte zostať pozadu, vaša voľba bude ctená, a vy sa budete
inkarnovať znova v inom vesmíre  na mieste, ktoré zodpovedá vašej úrovni vedomia. 

Nie je žiadny súd v súvislosti s vašim rozhodnutím. Boh vám dal vašu „slobodnú vôľu“ na
tejto planéte, a tá vám nebude odobratá. Aké máte možnosti? Je naplánované, že tretia a štvrtá
dimenzia nakoniec zo Zeme zmiznú. Ak sa rozhodnete zostať  v ilúzii  takzvanej „dobre známej
zóny“ starej paradigmy tretej dimenzie, nezmeníte vaše telo na nesmrteľné. To znamená, že skôr či
neskôr sa vzdáte svojho tela a inkarnujete sa znova na inej troj dimenzionálnej planéte podobnej
tejto. Tam budete pokračovať v užívaní si svojich strachov, svojho násilia, svojho ovládania, svojich
vojen, svojich manipulácií,  svojich obmedzení,  svojich závislostí,  a všetkej  negativity, ktorej  sa
nechcete vzdať.

Hovorím to z lásky ku vám, a veľkej lásky, ktorú má pre vás Boh.  Nesnažím sa vás v
žiadnom prípade vystrašiť.  Snažím sa vám dohovoriť  v nádeji,  že vám pomôžem prebudiť  sa z
letargie, vášho duchovného spánku, a že vás prebudím z vašich ilúzií vašich starých zastaralých
pohnútok. Pre všetkých tých, ktorí čítajú túto správu, vedzte, že je túžbou Duchovnej Hierarchie
tejto planéty, aby všetci mohli urobiť „informovanú“ voľbu. Dúfame celým našim srdcom, že sa
rozhodnete ísť s nami, pretože sme jedna veľká rodina, a každý je veľmi vrúcne milovaný.

Drahí,  počuli ste o „Mieste Pripravenom“, o ktorom hovoria vaše Spisy. Nuž, toto veľmi
mimoriadne miesto nie je nič iné ako vedomia piatej dimenzie. Hlboká starosť, ktorú máme v tejto
dobe, tak blízko ku tisícročiu, je, že stále pozorujeme mnohých drahých ľudí na Zemi, ktorí by to
mohli poľahky dotiahnuť ku bráne piatej dimenzie a byť prijatí, ako stále žijú svoje životy na druhu
vedomia „automatický pilot“. Toto je vedomie neochoty o prebratie zodpovednosti za vytváranie
svojej budúcej reality, neochoty počuť o akýchkoľvek zmenách, alebo neochoty pozrieť sa na svoje
životy,  aby  videli  kam smerujú.  Nemôžem dostatočne  zdôrazniť  dôležitosť  niekoľkých  mojich
nasledujúcich slov.

Čas žitia na „automatického pilota“ sa skončil. Ľudstvo žilo týmto spôsobom po tisíce a
tisíce rokov, a spôsobilo vám to všetko nevýslovné utrpenie, smútok, chudobu, choroby a všetky
spoločenské a hospodárske problémy, ktoré plienia ľudstvo po tie tisíce rokov. Prišiel čas vášho
oslobodenia.  Vy,  ako  duša  vyvíjajúca  sa  na  Zemi  môžete  byť  „oslobodení“  len  ak  sa  vedome
rozhodnete to urobiť. Nestane sa to tým, že budete pokračovať žiť vo vedomí „automatický pilot“.
Udeje sa vám to len keď teraz obsiahnete Kristovo Vedomie, a začnete myslieť a konať s vašou
Kristovou mysľou a Kristovou láskou. Nezáleží ako veľa pomoci dostávate zhora, nikto to nemôže
urobiť za vás. Budete musieť dovoliť, aby vo vašom srdci vzplanula túžba, aby ste vyvinuli svoje
vedomie na úroveň, na ktorú chcete ísť.

Moji bratia a sestry z Telosu sa ku mne pridávajú a posielame každému jednému z vás našu
lásku, naše priateľstvo a našu podporu. Sme si vedomí ťažkostí, ktorým čelíte a sme si tiež vedomí
nádherného pokroku, ktorí tak mnohí z vás dosahujete. Vedzte, že to má význam. Posielame vám
naše Svetlo a Lásku. Ja som Adama.



El Morya prostredníctvom Aurelie Louise Jones

(El Morya je vzostpúpený majster, ktorý je v súčasnosti Čohanom Prvého Lúča sily a božej vôle.)

Pozdravy, Milovaní, v tento sviatočný posledný Valentínsky Deň v tomto tisícročí. Z nášho
príbytku v Mt. Shasta si želáme Adama a Ja, El Morya, priniesť vám posolstvo lásky. Naša správa je
tiež ďalším budíčkom, drahí, pretože čas sa kráti.

V tejto  poslednej  správe  Adama spomenul  určitý  stav vedomia  alebo postoja u  toľkých
mnohých drahých duší na Zemi, ktoré si dovolia žiť svoje životy na „automatického pilota“. Toto je
stav duchovného spánku, kde ich osobnosti nie sú ochotné vedome tvoriť svoju budúcu realitu a žiť
svoje životy v rámci „určených zámerov“ nasledovaním nutkania ich duší.

Pretože vás tak veľmi milujeme, je našou veľkou túžbou privítať vás všetkých okolo roku
2012 pri  bráne piatej  dimenzie.  Ako otvárame doširoka bránu vášho vstupu a pokladáme zlatý
koberec pre váš príchod, bude nám potešením privítať vás do ríš Svetla a Lásky. Aký nádherný a
radostný deň to bude pre nás a pre tých z ľudstva, ktorí sa dopracujú ku týmto dverám! Aké šťastné
znovuzjednotenie to bude pre všetkých! Chystá sa veľké vítanie a oslava. V ten deň sa bude roniť
veľa sĺz; ale tentokrát, drahí, to budú slzy čírej radosti a extázy. Údolie sĺz bude navždy prekonané.

Viete si aspoň na chvíľu predstaviť radosť, ktorú zažijete keď sa znova stretnete, vedome, vo
vašom nesmrteľnom tele, zoči voči s vašimi milovanými, ktorí sa odobrali zo Zeme počas vašich
životov? Budú tam tí, ktorých ste vrúcne milovali vo vašom súčasnom živote, a tiež tí, ktorých si
možná v tejto dobe nepamätáte, ale sú tiež duše, ktorým ste boli blízki a milovaní rovnako vrúcne v
minulých životoch.  Sú to  duše,  ktoré  ste  poznali  po tisícročia,  ako vaši  veční  priatelia  a  ďalší
členovia vašej duchovnej rodiny, ktorí vás tak hlboko milujú.

Už  keď  vysielame  túto  informáciu  cítime  radosť  a  vzrušenie,  ktoré  tento  úžasný  deň
prinesie. Vaši milovaní s veľkým očakávaním čakajú, že vás znova objímu. Budú tam všetci blízko
dverí, oblečení v rúchach zo Svetla a Slávy, čakať, že vás príjmu do svojho náručia a vy vstúpite.
Milovaní sú prítomní aj tu s nami, sledujú a posielajú svoju lásku a veľmi sa tešia na deň Veľkého
Znovuzjednotenia.

Bude to také úžasné, že sa bude pozerať  celý kozmos. Znova sa opakujem: je najväčšia
túžba Duchovnej Hierarchie tejto planéty a vášho Otca/Matky Boha, vidieť všetkých z vás ako sa
dostanete do tejto Posvätnej Brány, ako dosiahnete jej vchod.

Milovaní,  My  z  Duchovnej  Hierarchie  si  vám  z  našej  veľkej  lásky  ku  vám  prajeme
pripomenúť  znova,  že je  tu „vstupný kód“,  ktorý je  vyžadovaný pre  vstup do piatej  dimenzie.
Možno je vo vašom svete veľa vtipov o „Petrovi“, ktorí stojí pri bráne do neba, a rozhoduje kto
bude a kto nebude vpustený vstúpiť do Kráľovstva. Nuž, moji priatelia, tento vtip na Zemi nie je až
tak vtipom tu, kde stojíme my. Je v tom viac pravdy ako by ktokoľvek z vás mohol tušiť. Hovorím
to preto, že tam kde sú vráta alebo brána, musí mať človek oprávnenie pre vstup. Ja,  El Morya,
Čohan a strážca Prvého Lúča Božej Vôle pre ľudí Zeme som tiež strážcom tejto brány.

Vôľa Božia, drahí, je prvá brána, do ktorej musí človek vstúpiť, aby pokračoval v správnom
smere  na  Duchovnej  Ceste.  Kým  nie  ste  ochotní  sa  vzdať  svojho  ľudského  ega  a  ľudských
osobností Vôli Boha, aby ste boli zušľachtení a premenení na Božstvo, nemôžete na Duchovnej
Ceste  nikam inam pokročiť.  Toto je  prvá brána a je  tu šesť  ďalších,  ktoré dosiahnuť  skôr  ako
môžete dosiahnuť dvere piatej dimenzie pre vás osobný a planetárny Vzostup.

Na to, aby ste sa dostali cez túto prvú bránu, musíte chodiť na Vnútorných Rovinách na



moje vyučovanie, v noci keď vaše telo spí, alebo navštevovať vyučovanie mojich spolupracovníkov
Božej Vôle, ktorí prihlásili, že mi v tejto dobe pomôžu. Skôr než budete môcť postúpiť ku ďalšej
bráne, musíte splniť moje skúšky počas vášho denného času. Mnohí z vás, ktorí čítate túto správu
ste už prešli cez túto prvú bránu v tomto živote alebo v minulosti. Niektorí z vás sa dostali už aj cez
ďalšie brány. Je nám ľúto skutočnosti, že je stále také veľké percento ľudí, ktorí žijú svoje životy na
„automatického pilota“. Nemajú zdanie kam idú alebo prečo sú tu na Zemi inkarnovaní. Ani o tom
nechcú  počuť.  Žijú  svoj  život  zo  dňa  na  deň,  bez  vedomého  smeru  a  ich  mysle  a  srdcia  sú
rozptýlené do štyroch vetrov, nasledujú cestu najmenšieho odporu a Duchovného spánku.

Na prahu takej veľkej príhody, udalosti, na ktorú ľudstvo čakalo a túžilo po nej po stovky a
tisíce rokov, je stále tak veľa drahých duší, ktoré sa ešte nikdy nezastavili po radu pri vchode brány,
ktorú mám Ja pod dohľadom. Ja, a spolupracovník Adama, Veľkňaz Telosu, sa spájame spoločne,
aby sme zistili, či vám môžeme dať ešte jeden „budíček“. Čas sa teraz tak veľmi kráti. Ak ste sa ešte
nedostali ku bráne „Božej Vôle“, chceme vám dať vedieť, že je to stále možné, aby ste to dobehli a
dostali sa cez všetky ďalšie brány „načas“, ak sa teraz rozhodnete tak urobiť.

Nemáte  viac  času  na  rozhadzovanie.  Musíte  sa  zobudiť  teraz,  a  začať  veľmi  usilovne
uplatňovať  Duchovné zákony vo všetkých stránkach vášho života;  žiť  podľa pravidiel  lásky vo
všetkých stránkach vášho bytia, a prepustiť všetky svoje strachy a predpojaté myšlienky o Bohu.
Musíte byť ochotní objať Pravdu – pravdu, ktorej prijatie vedome obchádzate. Staňte sa Bohom,
ktorým ste, hneď  teraz, tým, že sa stanete láskou v činnosti vo všetkom čo myslíte,  hovoríte a
konáte.  Láska je jediná skratka, ktorou môžete ísť vo vašom procese Vzostupu, a je to najväčší
kľúč.

Táto láska, o ktorej hovorím, je láska ku Sebe, láska k Bohu a láska ku všetkým blížnym na
Zemi a všetkým kráľovstvám Zeme – vrátane kráľovstva zvierat. Milujte a ctite si všetko čo dýcha
Život Stvoriteľa. Milujte, bezpodmienečne, bez súdenia. Prepustite svoje názory. Opustite dualitu a
objímte cestu nevinnosti. S dostatkom lásky vo vašom srdci sa môžete dostať cez všetky brány ku
dverám Vzostupu – načas. Buďte uistení, že sa to nestane tým, ktorí budú ďalej žiť svoje životy na
„automatického pilota“.

Všetci, ktorí sa dopracujú ku dverám Vzostupu budú musieť prejsť cez požadované skúšky
siedmych zasvätení, aby získali vstupné kódy na oprávnenie pre planetárny Vzostup. Každé jedno
zo siedmych zasvätení má sedem úrovní skúšok. Zvyčajne to zaberie niekoľko životov a storočí
usilovného uplatňovania Duchovných zákonov, aby ste dokázali prejsť cez niekoľko alebo všetky
tieto zasvätenia. V tomto veľmi jedinečnom čase v dejinách Zeme je tu nebývalá úľava, na základe
ktorej to každá duša s vážnym a usilovným uplatňovaním dokáže uskutočniť za niekoľko rokov. Ja,
El Morya, tam budem ako „Peter“, ktorého poznáte, spolu s ostatnými z Duchovnej Hierarchie tejto
planéty a vašimi milovanými, aby sme vítali každého jedného z vás „Späť  Doma“. Ja som váš
Večný Priateľ, El Morya.

Adama prostredníctvom Aurelie Louise Jones

My v Telose žijeme vo vedomí Vzostúpeného stavu piatej dimenzie, aj keď žijeme v telách
tretej dimenzie ako vy. Naša DNA je viac vyvinutá ako vaša za posledných niekoľko tisíc rokov, a
žijeme vo frekvencii, ktorá je oveľa vyššia ako vaša. Táto frekvencia je frekvencia Lásky. Pretože
žijeme také dlhé životy, veľmi vysoké percento ľudí v Telose prešlo cez proces Vzostupu na úrovni
duše a rozhodlo sa zostať vo fyzických telách, ktoré stvárňujú najvyššie vyjadrenie života v tretej
dimenzii.

My nemáme také  fyzické  obmedzenia  s  akými  žijete  vy.  Naše  telá  sú  silné  a  zdravé  a
nepoznáme choroby. Väčšina z nás sa dokáže teleportovať kdekoľvek podľa ľubovôle, a prejaviť



čokoľvek čo chceme, kedykoľvek to chceme. Máme tiež vedomý prístup do Vesmírnej Mysle, dar,
ktorý bol na povrchu tejto planéty dávno stratený. Vlastne žijeme taký druh fyzickej reality o akom
vy všetci snívate a túžite ho zažívať.

Tešíme sa na deň keď budeme môcť vyjsť von a učiť nás nášmu spôsobu života, aby ste tiež
mohli žiť život zázrakov, lásky, mieru a blahobytu ako my. Túžime sa s vami podeliť o všetky naše
malé tajomstvá, ktoré urobia pre vás život takým úžasným a oveľa ľahším! Žiadame vás, aby ste
boli otvorení tomu, že nás prijmete.

Ja,  Adama,  som v  tejto  dobe  veľmi blízko spolupracoval  s  El  Moryom na  Vnútorných
Rovinách, vyučoval som v noci duše, ktorí túžia lepšie pochopiť Vôľu Boha, a prajú si prejsť cez
sedem brán vedúcich ku dverám Vzostupu do piatej dimenzie. Do Ašramu Vôľe Boha v Mt. Shasta
prichádza stále viac duší, aby sa zúčastnili vyučovania. Kvôli tomuto veľkému prílevu duší sme Ja,
a  niekoľko  ďalších  Majstrov  ponúkli  nášmu  drahému  priateľovi,  El  Morya  pomoc  v  tomto
vyučovaní.

Pretože  sa  triedy El  Morya  stávajú takými  veľkými,  pomáhame Mu tak,  že  veľa  hodín
vyučujeme v Telose. Je pre mňa potešením pozvač vás osobne, aby ste prišli na naše vyučovanie v
noci, keď  vaše telo spí. Ak ste ochotní a pripravení, môžete absolvovať  náš zvláštne vytvorený
rýchlokurz „Vzostup do 2012“.

Je  nás  tu  veľa,  ktorí  sú  dostupní  a  ochotní  poskytnúť  vám všetku pomoc,  ktorú budete
potrebovať. Je nás dosť na poskytovanie osobného vyučovania pre tých, ktorí po tom túžia. Všetko
toto je vykonávané z lásky a za naše služby sa neplatí poplatok. Všetko čo musíte urobiť, aby ste
išli na naše vyučovanie je, že večer pred tým ako zaspíte vyslovíte modlitbu ku svojmu Strážnemu
Anjelovi.  Stanovte  svoj  zámer  a  požiadavku  pre  svoju  dušu,  aby  ste  boli  odvedení  na  naše
vyučovania, a váš strážny anjel vás privedie sem na „Vnútorné Roviny“. Neodmietneme nikoho kto
hľadá a klope na naše dvere. 

Je tiež veľa kníh na vašej dimenzionálnej rovine, ktoré by vám boli užitočné, keby ste sa s
nimi oboznámili. V skutočnosti mnohé z týchto kníh obsahujú veľa z informácií, ktoré dostávate v
noci  z  Vnútorných  Rovín.  Keď  získate  informácie  vedome na  fyzickej  rovine,  urýchlite  svoje
pochopenie a pokrok.

Čím skôr si „spomeniete“ na svoju pravú totožnosť v Bohu a oddáte sa vedome a usilovne
tomu,  že  „budete“  Bohom,  ktorým už  ste,  tým skôr  budete  mať  svoju  „Nesmrteľnú Slobodu“.
Láska,  láska  a  láska.  Keď  ste  zamilovaní  a  vytvárate  okolo  seba a  v  sebe  dostatok lásky  na
rozpustenie všetkej negativity vášho tvorenia, budete tiež Vzostúpená Bytosť.  My v Telose vám
podávame naše ruky a ponúkame vám pomoc. Prijmete naše ruky a dovolíte nám, aby sme vás
viedli a sprevádzali? Prichádzame z lásky, žijeme z lásky a Vzostupujeme z lásky. My všetci sme
Jeden – vy a my, vaši bratia a sestry z Telosu. Namasté.

(Koniec správ, ktoré prijala Aurelia Louise Jones, Február 1999)

Vstúpili sme do Fotónového Pásu

Prichádzame ku vám dnes doručiť  správu veľkého významu; správu, na ktorú ste všetci
čakali. Začali sme Vzostup Zeme a jej vstup do Fotónového Pásu. Toto je čas, na ktorý sme čakali.
Pretože Zem sa čoskoro rozžiari v Sláve Svetla Otca, a my všetci znova budeme v náručí Otca,
pripravení začať ďalší krok na našej Ceste Večnosťou.

Vedzte, že všetky plány sú pripravené na spustenie. Vedzte, že my v Podzemných Mestách a



v Dutej Zemi sme všetci pripravení na tento veľký prechod do Slnka Božieho Svetla. My všetci tu v
Telose očakávame tento veľký deň. Pretože toto bude čas keď konečne vyjdeme z našich domovov
pod povrchom a zvítame sa s vami nad zemou ako rovní vo Svetle.

Vy všetci ako Pracovníci Svetla sa stretávate s nami na Vnútorných Rovinách v noci, kde
formulujeme naše plány pre vstup Zeme medzi Hviezdy Svetla. My, Hierarchia, a vy, Pracovníci
Svetla, sa stretávame po nociach na Vnútorných Rovinách, kde vidíme VŠETKO, vieme VŠETKO
a sme VŠETKO. Vaši bratia a sestry veľryby sa s nami tiež každú noc stretávajú, pretože všetko
vedomie si plne uvedomuje plány Zeme pre vývoj na tej alebo onej úrovni vedomia.

Sú pre nás prichystané veľké dni radosti a krásy keď vystúpime vo vedomí Lásky Boha pre
Zem. Pretože Boh úprimne miluje VŠETKÝCH. My všetci sme dietky Božie a Boh chce aby sme
cítili len veľkú radosť a šťastie na našom putovaní po Hviezdach.

Preklad s Láskou SiR 
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