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Trái đất rỗng 
Nội dung Ebook giới thiệu cho các bạn biết trái đất của chúng ta thực sự là rỗng và bên trong 

lòng trái đất có một nền văn mình đang tồn tại. Qua loạt các câu hỏi đáp với các thành viên của 

mạng lưới thành phố trong lòng đất, các bạn sẽ hiểu biết nhiều hơn tới lịch sử của trái đất, chi 

tiết nhất trong khoảng thời gian 13 ngàn năm trước và các vấn đề đang xảy ra trên bề mặt. Hình 

thái xã hội, công nghệ, môi trường, con người… của thế giới trong lòng đất cũng được mô tả 

cho các bạn … và điều rất quan trọng là giai đoạn này chúng ta đang tiến vào thời đại hoàng 

kim – thời đại bảo bình mà trái đất sẽ chuyển sang chiều không gian 5D , một thế giới mới đang 

chuyển hóa từ thời kỳ tăm tối suốt chiều dài của lịch sử trái đất sang một thời kỳ của thịnh 

vượng – tình yêu – ánh sáng – hạnh phúc mãi mãi.  

Ebook trái đất rỗng được tổng hợp từ các bài viết tại chuyên mục “trái đất rỗng” trên website : 

http://congdonganhsang.org . Đóng gói và Public Neverland.anh@gmail.com tại website : 

http://mangluoianhsang.com   http://congdonganhsang.org   http://trithuchoangkim.com 
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Xin kể lại câu chuyện có thật của 1 thành viên trong diễn đàn này .Câu chuyện bắt đầu các đây 

khoảng 7 hay 8 năm về trước ,từ một lần ngồi thiền về luồng hỏa xà Kundalini và dẫn tới sự tìm 

hiều ra một câu truyện lớn hơn : Trái Đất này là rỗng . 

Trên đường tầm đạo , Anh ta tìm hiểu đủ thứ Pháp môn: từ Phật giáo tới khí công, từ Võ thuật 

tới Thiền định .Nhưng không thỏa mãn vì không thấy pháp môn nào có Uy lực và phát sinh Trí 

tuệ như kinh sách viết lại.Suy đi tính lại thấy có Pháp môn luyện hỏa xà kundalini là có vẻ khoa 

học nhất , không mơ hồ hay hứa hẹn đời sau gì hết .Huyệt vị Luân xa rõ ràng .Có đầy đủ đồ hình 

và hướng dẫn trong sách .Nếu luyện thành công thì khai mở trí tuệ , phát huy các khả năng đặc 

dị tiềm ẩn , Mà lại được thêm sức khỏe tốt nữa .Thiệt là một công đôi ba việc . 

Sau khi quyết định như vậy , anh ta chuyên tâm luyện tập .Việc đầu tiên là đánh thức con hỏa xà 

Kundalini.Theo như tất cả các sách vở nói : con Hỏa xà này nằm ở đốt xương cụt cuối cột sống 

.Người Hành giả cần đánh thức nó dậy và đưa nó lên theo mấy con đường kỳ bí bên trong và 

xung quanh cột sống .Phải tìm ra rồi mới đánh thức được hỏa xà, đánh thức được rồi thì mới 

dẫn đi được , dẫn đi được rồi thì sẽ có kỳ tích xuất hiện - Anh ta nghĩ vậy . 

Anh ta ngồi thiền theo chỉ dẫn , tập trung dùng nội soi quan sát đốt xương cùng , dùng đủ mọi 

phương pháp viết trong sách mà chẳng thấy luồng khí nóng nào , không thấy gì đặc biệt ở đốt 

xương cùng cả ..... 
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Anh ta ngồi thiền quán tưởng về hệ thống luân xa như thế này 

https://lh5.googleusercontent.com/-dUW_hajK1TQ/UVQpUYP_bUI/AAAAAAAAAn0/bnTwctM2Epk/s512/trai+dat+rong.jpg
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3 kênh năng lượng - Lưu ý tên gọi bằng tiếng Phạn 

 

Ba kênh năng lượng của hệ thống vi tế trong tiếng Phạn được gọi là Ida Nadi, Pingala Nadi, và 

Shushumna Nadi. Nadi có nghĩa là con kênh hay con sông. 

Kênh trái – Ida Nadi 

Kênh trái là Ida Nadi (kênh mặt trăng). Nó cho chúng ta sức mạnh về nguồn cảm xúc. Trạng thái 

thuần khiết của nó thể hiện qua những phẩm chất như sự vui tươi, tình thương thuần khiết, lòng 

từ tâm, khiếu âm nhạc và nghệ thuật. Nó là kênh âm của con người, nhưng nó tồn tại đều nhau 

ở cả nam lẫn nữ. 

Tuy nhiên, con người hay thiên về những vấn đề thuộc kênh trái như là sự dính líu về tình cảm, 

sự trầm cảm, thiếu tự trọng và những cảm giác tội lỗi, các nghi thức, những thói quen xấu và sự 

tuyệt vọng. 

Kênh phải – Pingala Nadi 

 

Kênh phải là Pingala Nadi (kênh mặt trời). Nó cho chúng ta sức mạnh về một trí óc cấp tiến, thể 

chất của chúng ta, việc học hành và sức mạnh để vượt qua những khó khăn thông qua sự nỗ lực 

của mình. 

Tuy nhiên, con người hay thiên về những vấn đề của kênh phải như tính tự cao tự đại, ích kỷ, đố 

kỵ, kiêu căng, nóng giận, bạo lực, thói ganh ghét. Đây là kênh dương của nam và nữ. 

https://lh4.googleusercontent.com/-O2zl-dO-AAo/UVQo-FTJpcI/AAAAAAAAAno/gIQ0Rwn_ovI/s400/kundalini-serpent-power.jpg
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Kênh giữa – Shushumna Nadi 

 

Kênh giữa Shushumna Nadi, là sự cân bằng của 2 kênh trái phải. Thiền định hàng ngày sẽ giúp 

chúng ta làm nguội bớt kênh mặt trời và làm ấm kênh mặt trăng lên, và nó giúp phục hồi sự cân 

bằng từ bên trong chúng ta về tình cảm, tinh thần và thể chất. 

Sau đó sự chú tâm của con người sẽ ngừng chao đảo từ kênh trái qua kênh phải, từ vui sang 

buồn, từ năng động sang uể oải, và luôn luôn giữ ở hiện tại, ở chính giữa, luôn hoạt động mà 

như không hoạt động, làm mà không làm, chứng kiến vở kịch cuộc sống của chính mình. 

Dưới đây là ảnh hoạt họa về ba kênh năng lượng và sự đi lên của Hỏa xà để bạn có một cái nhìn 

rõ hơn… 

 

Rising Kundalini  

 

 

 

7 luân xa 

 

Những năng lượng chủ yếu của cuộc sống con người được tập hợp thành những trung tâm 

năng lượng vi tế được gọi là những luân xa. Các luân xa liên hệ với những đầu dây thần kinh 

trung ương và liên hệ mật thiết với các cơ quan chính trong cơ thể con người. Mỗi luân xa được 

thiết kế để quan sát và duy trì sự vận hành hoàn hảo của hệ thống các cơ quan này. Ngoài ra, 

những luân xa ấy cũng cho chúng ta những phẩm chất cao quý như khả năng giao tiếp, lòng từ 

bi. 

http://www.swfcabin.com/open/1364535209
https://lh5.googleusercontent.com/-PGqDZB4uYBA/UVVW7NKnITI/AAAAAAAAAog/dxHqAOFeUwg/s310/RisingKundalini.gif
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Tâm, sự sáng suốt và sự sáng tạo. 

 

 

Tên gọi: Mooladhara (Luân xa 1) 

Đám rối thần kinh: vùng xương chậu 

Phẩm chất: sự trong sáng và khôn ngoan 

 

 
Tên gọi: Swadisthan (luân xa 2) 

Đám rối thần kinh:vùng bụng dưới 

Phẩm chất: sự sáng tạo 

 

 
Tên gọi: Nabhi (luân xa 3) 

Đám rối thần kinh: vùng bụng trên 

Phẩm chất: sự rộng lượng, bình yên, hài lòng 

 

 
Tên gọi: Anahath (luân xa 4) 

Đám rối thần kinh: vùng tim 

Phẩm chất: tình yêu thương, niềm vui, sự tách rời 

 

http://sahajayogavietnam.org/SYWeb/images/About/lx1.gif
http://sahajayogavietnam.org/SYWeb/images/About/lx2.gif
http://sahajayogavietnam.org/SYWeb/images/About/lx3.gif
http://sahajayogavietnam.org/SYWeb/images/About/lx4.gif
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Tên gọi: Vishuddhi (luân xa 5) 

Đám rối thần kinh:vùng cổ 

Phẩm chất: khả năng giao tiếp, tính độc lập 

 

 

Tên gọi: Agnya (luân xa 6) 

Đám rối thần kinh: vùng trán 

Phẩm chất: sự tha thứ, tĩnh tâm 

 

 

Tên gọi: Sahasrara (luân xa 7) 

Đám rối thần kinh: vùng đỉnh đầu 

Phẩm chất: sự kết nối, niềm vui, sự thanh thản 

 

 

http://sahajayogavietnam.org/SYWeb/images/About/lx5.gif
http://sahajayogavietnam.org/SYWeb/images/About/lx6.gif
http://sahajayogavietnam.org/SYWeb/images/About/lx7.gif
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Ngày qua ngày , trải qua nhiều giờ hành thiền , bỏ ra nhiều công phu mà vẫn không có chút 

cảm ứng nào , không thấy chút dấu hiệu nào của luồng hỏa hầu .Các dấu hiệu thức tỉnh của 

Kundalini như ấm nóng hay tê tê như điện chạy hay cảm thấy có 1 áp lực ở cuối cột sống cũng 

ko có .Càng luyện tập anh ta càng thấy thất vọng ....... 

Cho đến một buổi trưa không nóng lắm , xung quanh tĩnh lặng . Theo thói quen anh ta chui vào 

1 góc hành lang,lót mông bằng 1 miếng bìa cac-tông ,Ngồi khoanh chân trên nền nhà .Sau 

khoảng hơn 1 giờ công phu . vẫn chẳng thầy gì hết,Lúc sắp xả thiền , Anh ta nảy sinh tâm thất 

vọng .Anh ta tự nghĩ : chẳng nhẽ cái Pháp môn luyện Luồng hỏa xà này , đã được biết bao 

người nói tới , được nhiều bậc thày Ấn độ chỉ dạy lại là 1 pháp môn chỉ là quảng cáo thôi sao , 

không có chút hiệu quả nào hay sao ? 

Trong cơn thất vọng,Anh ta ngồi đó nhưng trong tâm thì kêu gọi các bậc Thày ở Ấn độ mà anh 

ta từng biết qua sách vở đến để than phiền. 

Anh ta kêu tên các Vị thày từ Đức Phật Thích ca Mâu-ni tới Lahirri , Kêu từ BaBaJi tới 

Yoganada,kêu cả đức Tuệ Minh với Đức Bà Mã Ly ( trong Hành Trình về Phương đông).......... 

Oh ! rồi đột nhiên toàn thân anh ta như có luông điện thiệt nhẹ , êm ái chạy qua .Anh ta cảm 

thấy 1 sự an toàn và yêu thương hiện diện xung quanh .Rồi từ rất sâu trong lòng đất 1 làn hơi 

nóng phảng phất đi vô đốt xương cùng , tỏa ra khắp người , cho 1 cảm giác dễ chịu ấm móng 

và yêu thương không thể nhầm lẫn . 

Anh ta tư hỏi, Làn khí ấm đầy yêu thương và dễ chịu này từ đâu tới ? 

https://lh6.googleusercontent.com/-YihAmmkhzyA/UVQo-B1lG4I/AAAAAAAAAns/UcJlz3M46Ck/w294-h354-p-o-k/chakras44.jpg
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Một tư tưởng hiện ra trong đầu như 1 lời nói thì thầm : Từ Mặt trời Trung Tâm của Trái đất 

tới . 

Lặng im 1 lúc .Anh ta thấy vẫn có cảm giác an toàn và yêu thương nên hỏi tiếp :Tôi luyện tập có 

gì sai sót không? 

Lời nói dịu dàng thì thầm đáp ngay: Con ah, các bậc Thày trên mặt đất thường cẩn thận 

,luôn giữ lại một bí mật của Pháp Môn tu hành .Luồng Hỏa xà không phải cư trú tại đốt 

xương cùng , mà đó là điểm mà luồng Hỏa xà đi vào cơ thể của con.Đó là điểm đầu tiên 

trên cơ thể con cảm nhận được Luồng Hỏa xà .Nguồn Chân Hỏa là Mặt trời Trung tâm Trái 

đất . 

Anh ta tin ngay lời này , vì anh ta đang được thưởng thức một dòng chảy yêu thương và ấm 

nóng từ dưới sâu trong lòng đất đang nhẹ nhàng luồn vô cuối cột sống. 

Im lặng một hồi. Anh ta lại đặt câu hỏi trong đầu.Dòng Chân hỏa này chảy trong người tôi có 

cần theo một đường lối đặc biệt nào không ? 

Anh ta nghe như là có 1 tiếng cười khúc khích thích thú nhẹ nhàng.Rồi lại một tư tưởng hiện ra 

trong đầu . Con đang cảm thấy một dòng chảy ấm nóng và yêu thương trong cơ thể con 

phải không .Dòng chảy yêu thương này đi tới bất kỳ nơi nào trong cơ thể con , nơi đó đều 

được lợi ích.Con nên từ bỏ mọi căng thẳng và quy thuận sự hướng dẫn của trái tim của 

chính con .Đó là con đường an toàn và tốt lành. 

Từ sau lần ngồi thiền đáng nhớ đó , Anh ta luôn muốn tái thể nghiệm lại dòng khí ấm nóng yêu 

thương đó .Nhưng cảm nhận về sau này khá mờ nhạt . 

Anh ta lại kêu gọi sự giúp đỡ từ thế giới tinh thần , thì nhận được sự hướng dẫn đại ý là : cần có 

thêm thông tin để cho đầu óc hiểu rõ và không nghi ngờ về mặt trời trung tâm trái đất, hiểu rõ 

trái đất là cơ thể sống .Cách thức thu thập thông tin là thông qua Internet . 

Anh ta bắt đầu lùng kiếm thông tin trên internet về trái đất - về đất mẹ - về thiền- về mặt trời 

trung tâm trái đất .Trong thời gian đầu - Anh ta cảm thấy các thông tim tìm thấy trên Internet 

đến với anh ta như là có 1 bàn tay vô hình nào sắp đặt . Một loạt sự kiện toàn toàn ngẫu nhiên 

đều chỏ đến cùng 1 mục đích . 

Sau môt thời gian dài tìm hiểu trên Internet và kinh nghiệm trong thiền định, Anh ta nhận thấy : 

 Trái đất thực sự là một cơ thể sống có ý thức . 

 Trái Đất này là rỗng - có nhiều chúng sinh cao đẳng đang sống trong lòng trái đất.  

 Cách thiền về dòng Kundalini An toàn và Mạnh mẽ nhất là Thiền về dòng chảy Yêu 

thương đi lên từ Mặt trời trung tâm trái đất , Là Thiền Để hòa nhập -bắt rễ vào Đất Mẹ, 

Là tìm mọi cách để tăng cường liên kết yêu thương với Đất Mẹ. 

 

Đây là những hình ảnh diễn tả một phần nào sự liên kết của anh ta với Đất Mẹ và dòng 

chảy yêu thương Kundalini . 
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Đây là hình ảnh các vầng hào quang và sự " bắt rễ " với Đất 

 

https://lh5.googleusercontent.com/-D5uIVVtctj0/UVQo5OFEW8I/AAAAAAAAAnM/lr8HsG7ZGXI/s543/b8af4398b2c5cbbeb7f094725e392a6b5fe8ae4e005ec608ff89d9dc13b5a1b65g.jpg
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Con người Như 1 cái cây, bám rễ xuống lòng đất Mẹ và Liên kết với Mặt trời trung 

tâm 

 

https://lh3.googleusercontent.com/-eddXrgXLaZc/UVQoxuz0CBI/AAAAAAAAAnE/uCJof06V03Y/s543/33eeb8be6192446909c8f4324ee0e08d1a42659272060955c5bebf56fab17b4a6g.jpg
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Do ý muốn tìm hiểu về nguồn gôc của dòng Kundalini , Anh ta tìm kiến thông tin về Mặt trời 

bên trong trái đất .Sau nhiều tuần tìm kiến , anh ta tìm được rất nhiều thông tin chứng 

minh Trái đất này là rỗng , và ở chính giữa Trái đất thực là có 1 mặt trời .Trong vùng rỗng 

đó có người sinh sống , Họ tiến hóa khá cao .Họ là Anh em của chúng ta , Họ khá thân 

thiện . 

https://lh3.googleusercontent.com/-YYQrCWrcfbI/UVQo6Dg6NlI/AAAAAAAAAnc/cdhbH-YlSS4/s543/CHAKRAS-ABOVE-SAHASRARA-CHAKRA-ENERGY-ENHANCEMENT.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-i98tgXMwgR4/UVQoxLEMwqI/AAAAAAAAAm8/p1UQsqm-TFc/s320/LuanXaNoiDat.JPG
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Bản đồ trái đất rỗng 

 

https://lh6.googleusercontent.com/-Qhob2pNTQOw/UVlrDepdQ1I/AAAAAAAAAsA/NEqOfNdkkaQ/s499/sambala.JPG
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Trái Đất là rỗng , Rỗng thực sự về mặt vật lý  

 

https://lh5.googleusercontent.com/-MPLMUAoglr8/UVfvOlfHp3I/AAAAAAAAApE/j4CbucowvKQ/w543-h385-p-o-k/Skartaris_04.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/--KeDBr4HswM/UVf6qA5UZ5I/AAAAAAAAAqs/GkjRpwQhucw/w417-h347-p-o-k/agarta10.jpg
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Đường kính mặt trời trung tâm 600 dặm. 

Bề dày vỏ trái đất 800 dặm 

Ở giữa lớp vỏ này là đường trung tâm ( tính ) lực hấp dẫn . 

Người ở mặt trong lớp vỏ có thể đứng trên bề mặt như chúng ta  

 

 

 

https://lh4.googleusercontent.com/-t-t6S4ndcvc/UVlrCyseAHI/AAAAAAAAAr4/hSpkh0L7UYA/s500/vat+ly.JPG
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Hình chụp và video cổng ra ở cực bắc  

 

 

https://lh5.googleusercontent.com/-7YyyQ7Cgb8o/UVf57POlGhI/AAAAAAAAApY/yXoevgiRQ4w/w580-h385-p-o-k/Agartha_000-gate+2.png
https://lh4.googleusercontent.com/-0F34UMd7mhc/UVf6SolqrkI/AAAAAAAAAp8/LQ4G_TEKcxU/w561-h374-p-o-k/Agartha_007+(1).png
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https://lh3.googleusercontent.com/-ie0j_gODd6s/UVf6WC1v7xI/AAAAAAAAAqE/t1h_fvA7EJg/w468-h435-p-o-k/Agartha_M03.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-Hx5DbN5_LYk/UVf6ZsT3HeI/AAAAAAAAAqM/4LJnmzlQr0E/w595-h374-p-o-k/InnerSunOfHollowEarth33.jpg
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Còn đây là 4 quyển sách bằng tiếng Anh , mô tả rõ ràng thế giới các thành phố trong Phần rỗng 

của trái đất . 

 

Links download Mediafire . 

 

A-Description-Of-Rainbow-City-From-The-Hefferlin-Manuscript-Hollow-Earth.pdfA-Description-

Of-Rainbow-City-From-The-Hefferlin-Manuscript-Hollow-Earth.pdf 

 

hollowearthrobbins.pdfhollowearthrobbins.pdf 

 

The-Inner-Earth-Realm-of-Agartha.pdfThe-Inner-Earth-Realm-of-Agartha.pdf 

 

Hay nhất là quyển này  

 

MESSAGES-FROM-THE-HOLLOW-EARTH-Dianne-Robbins.pdf[url=null]nullMESSAGES-FROM-

THE-HOLLOW-EARTH-Dianne-Robbins.pdf 

 

 
 

http://www.mediafire.com/?qb4i28zpc6pjw2p
http://www.mediafire.com/?qb4i28zpc6pjw2p
http://www.mediafire.com/?we2wajqb1yq1mww
http://www.mediafire.com/?19iiu6dsz8j37zm
http://www.mediafire.com/?46eanqh2p49ow2g
http://www.mediafire.com/?46eanqh2p49ow2g
https://lh5.googleusercontent.com/-hSXOVPyl760/UVf6pwyipUI/AAAAAAAAAqo/43305dr2Mpg/s347-p-o-k/agarth11.jpg
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Tất cả đều là bằng tiếng Anh , Nhưng gần đây trên Internet có 1 bản dịch . 

Link Download bản tiếng việt :  

http://www.mediafire.com/view/r55hg5q91r6v1dj/THONG_DIEP_TU_NHUNG_NGUOI_ANH_EM_T

RONG_LONG_DAT.pdf 

http://www.mediafire.com/view/r55hg5q91r6v1dj/THONG_DIEP_TU_NHUNG_NGUOI_ANH_EM_TRONG_LONG_DAT.pdf
http://www.mediafire.com/view/r55hg5q91r6v1dj/THONG_DIEP_TU_NHUNG_NGUOI_ANH_EM_TRONG_LONG_DAT.pdf
https://lh6.googleusercontent.com/--4CVHugiDGQ/UVf6t-uX1SI/AAAAAAAAAq0/nUzXJMGtT7c/w350-h347-p-o-k/shambala00.jpg
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Chào mừng từ Hollow Earth (hành tinh rỗng ruột) 

 

(Mikos, thông qua Suzanne Mattes) 

Những gì bạn nắm giữ trong tay của bạn không gì hơn là một phép lạ giữa CHÚNG TÔI và tác 

giả của cuốn sách này. Nó là một phép lạ của tình yêu, sự cống hiến, và trái tim mong mỏi giữa 

thân tộc và gia đình. Tôi có vinh dự được thay mặt cho Telos và những ai sống bên dưới bề mặt 

hành tinh đẹp này mà bạn gọi Earth.  

Tên tôi là Mikos, và tôi là một cư dân của thành phố Catharia. Tôi là một Catharian từ Thư viện 

của Porthologos, nằm ở bên dưới các biển Aegean. Thông cáo này là tin nhắn từ thuộc địa-em 

gái của chúng tôi, thành phố TELOS. 

 

https://lh5.googleusercontent.com/-mRXXdrcIb8I/UVrdyq6wmqI/AAAAAAAAAvc/-jdmeduQK9g/s512/Shambala.JPG
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Thành phố chị em của chúng tôi, Telos, đã thành lập một liên kết lâu dài với những người bạn từ 

bề mặt. Nhiều người dân từ Telos sống và làm việc giữa các bạn, cũng giống như chúng tôi đã 

làm như vậy trong một thời gian rất dài.  

Mỗi lần khảo cổ học phát hiện ra một phần điều đáng chú ý mà bạn gọi là lịch sử hành tinh của 

bạn, CHÚNG TÔI ở thuộc địa ngầm vui mừng khi biết rằng bạn đang nhớ đến thời gian khi 

nhiều người trong chúng tôi thường xuyên và công khai sống giữa các bạn. Mỗi khi bạn nhận ra 

rằng van vật đều liên kết với nhau, từ các phần tử nhỏ nhất của đất dưới chân bạn, nhỏ nhất của 

http://en.academic.ru/pictures/enwiki/65/Aegean_Sea_map.png
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các dạng sống trong các đại dương, đến rộng lớn của trời có lấp lánh với hàng tỷ ngôi sao, 

chúng tôi rất mừng.  

Bạn tin rằng bạn sống một mình, nhưng không, chúng tôi không chỉ tồn tai với bạn, chúng tôi 

cũng giống như bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không đại diện cho nền văn hóa của bạn, hoặc hỗ trợ 

khoa học, tôn giáo, và chính trị.  

 

 

 

Đỉnh núi Shasta -băc Cali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://api.ning.com/files/aVcfIQKPor*YVjel-MYLPinxWZtr*Ha3*zQGW9yI-VZ8FNfK05UJUKsrXm0iEaHJFsjobVe-P2UToB9NLc5TLvBn5EX3jk7r/scenic_travels_mount_shasta_californiaother.jpg
http://api.ning.com/files/aVcfIQKPor*YVjel-MYLPinxWZtr*Ha3*zQGW9yI-VZ8FNfK05UJUKsrXm0iEaHJFsjobVe-P2UToB9NLc5TLvBn5EX3jk7r/scenic_travels_mount_shasta_californiaother.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_U_WJzga4JY4/TBMsB35Ms4I/AAAAAAAACMc/jHCwb0Xu2l0/s1600/28662940_1bda29838a.jpg
http://api.ning.com/files/aVcfIQKPor*YVjel-MYLPinxWZtr*Ha3*zQGW9yI-VZ8FNfK05UJUKsrXm0iEaHJFsjobVe-P2UToB9NLc5TLvBn5EX3jk7r/scenic_travels_mount_shasta_californiaother.jpg
http://api.ning.com/files/aVcfIQKPor*YVjel-MYLPinxWZtr*Ha3*zQGW9yI-VZ8FNfK05UJUKsrXm0iEaHJFsjobVe-P2UToB9NLc5TLvBn5EX3jk7r/scenic_travels_mount_shasta_californiaother.jpg
http://api.ning.com/files/aVcfIQKPor*YVjel-MYLPinxWZtr*Ha3*zQGW9yI-VZ8FNfK05UJUKsrXm0iEaHJFsjobVe-P2UToB9NLc5TLvBn5EX3jk7r/scenic_travels_mount_shasta_californiaother.jpg
http://api.ning.com/files/aVcfIQKPor*YVjel-MYLPinxWZtr*Ha3*zQGW9yI-VZ8FNfK05UJUKsrXm0iEaHJFsjobVe-P2UToB9NLc5TLvBn5EX3jk7r/scenic_travels_mount_shasta_californiaother.jpg
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Telos:  

 

 
 

Telos, một thuộc địa Lemurian nằm dưới núi Shasta ở miền bắc California, là một thành phố của 

ánh sáng điều hành bởi một hội đồng của 12 vi Minh Sư khai ngộ và 1 vị đứng đầu tên Adama. 

Tên gọi Telos này có nghĩa là "giao tiếp với tinh thần".  

 

https://lh4.googleusercontent.com/-1TxZZ-GZc-Y/UVwNqhBpYjI/AAAAAAAAAv0/Q6rJJ7pE6AA/w512-h521-p-o-k/telos_2.jpg
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Các công dân của Telos, trước đây là của Lemuria. Ngươì dân của Telos có khả năng di chuyển 

(bằng phép ) đến bất kỳ vị trí nào, và có thể nói chuyện bằng thần giao cách cảm với bất kỳ ai ở 

bất kỳ địa phương vượt thời gian và không gian.  

Tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời này là trống’ rỗng, và là nơi sinh sống của những loài 

người với các tần số rúng động khác nhau. Mặt trời cũng rỗng, nhưng không nóng mà lạnh. Trái 

đất của chúng ta là rỗng, và bên trong có 1 mặt trời ở giữa.  

 

 
 

Thành phố Capital trong lòng đất được gọi là Shamballa. Nó nằm ngay trung tâm của hành tinh 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQcHbAsPhtHDDgd7i2Lv3Io2uUCynjQ3qeauIzPaf-tA9ePMAng
https://lh5.googleusercontent.com/-2ov5ZRkKZ4Q/UVrcZo7EbUI/AAAAAAAAAtw/eKIo0ntxOmI/w517-h386-p-o-k/ADAMA_OF_TELOS_INNER_EARTH__115486.jpg
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này, và lối vào có thể thông qua lỗ hổng ở phía bắc cực hoặc phía nam cực của hành tinh này. 

Các ánh sáng phát ra từ phía cực Bắc và Nam mà chúng ta thấy trên bầu trời của chúng ta thực 

sự là ánh sáng của mặt trời từ trong lỗ hổng của Trái đất.  

Có hơn 120 thành phố ngầm nằm trong lớp vỏ Trái Đất. Những thành phố ánh sáng này không 

xa bên dưới bề mặt Trái đất. Nhóm các thành phố này được gọi là mạng Agartha. Các CHÚNG 

SINH trong lòng đất đang rất phát triển về mặt tâm linh. Họ hầu hết là linh hồn đã lựa chọn làm 

người để tiếp tục quá trình tiến hóa của họ trong lòng của Trái đất vì điều kiện hoàn thiện hiện 

có ở đó.  

 

 
 

Mặc dù Atlantis và Lemuria đã trở thành huyền thoại trên mặt đất, người dân từ Atlantis và 

Lemuria đang phát triễn ở các thành phố của họ dưới lòng đất. Những người dân của các thuộc 

địa là những người giống như bạn và tôi, những người đang sống trong chiều không gian thứ 

ba, cũng giống như chúng ta.  

 

http://pleaidianslove.files.wordpress.com/2013/01/3684887.jpg
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Thiên hà Milky Way của chúng ta được chia thành 12 lĩnh vực. Hệ thống năng lượng mặt trời 

của chúng ta là nằm ở khu vực #9, và khu vực này có hàng trăm hệ mặt trời khác. Command 

Galactic, bao gồm hàng triệu starships và volunteers từ rất nhiều hệ sao và từ nhiều chiều không 

gian khác trong thiên hà của chúng ta. Command Galactic là một phần của Liên đoàn hành tinh, 

bảo vệ khu vực này của Ngân Hà. Mục đích của họ là để giúp trái đất thông qua chu kỳ hiện tại 

của hành trình tiến hoá của hành tinh.  

 

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/5269_163648790460997_1251078674_n.jpg
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Ashtar là hành tinh chỉ huy Liên đoàn ngành của chúng tôi. Hạm đội Silver giám sát hệ mặt trời, 

và có trạm không gian bên trong cổng của núi Mt. Shasta. Anton, người đến từ Telos, là tên của 

người chỉ huy của Hạm đội bạc, Silver. Là người từ các thành phố ngầm Subterranean, là những 

người phục vụ trong Hạm đội bạc.  

 

Một góc của Telos 

 

 

 

 

 

 

 

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/482257_163648850460991_749680787_n.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-hq_C113_SEA/UVrcbqnbsNI/AAAAAAAAAuU/L0xf4Lv_dbA/s250/telos.gif
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Chào mừng từ Adama: 

 
Adama 

 

"Lời chào từ Telos! Chúng tôi đã dùng thần giao cách cảm với Dianne, Dianne thay mặt chúng 

http://www.teloschannel.com/wp-content/uploads/2011/06/ADAMA.jpg
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tôi công bố những thông điệp. Chúng tôi đề nghị bạn đọc các tin nhắn trong cuốn sách của 

chúng tôi, mục đích của nó là để đánh thức bạn về Sự tồn tại của chúng tôi. "  

 

 
Dianne Robbins 

 

"Chúng tôi đã có hành trình đến nay để đạt được mục tiêu của chúng tôi trong tâm thức,  

và đã phải đi vào chiều sâu của Trái đất để tìm sự bình an thật sự chúng tôi đang tìm kiếm. Telos 

là nhà của chúng tôi, nơi ẩn náu của chúng tôi, và chúng tôi không muốn rời bỏ nó "  

 

Adama của Telos . Người lãnh đạo Tinh thần của Thành phố Telos 

 

2. Quá khứ của chúng tôi Lemurian: 

 

http://api.ning.com/files/4fxWSXpv-Adb9YGGXan1zgJrVSg2nktmwE2W3SpFgcMvbfZjArjQ8U8Id3cW-p6xu52Zh4iKs0FCiyjQFm8Nma-pnzutZngt/DianneRobins.jpg
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Lemuria 

 

Chúc mừng từ Telos! Tôi là Adama, là 1 minh sư khai ngộ và là người điều hành tối cao của 

Telos, một thành phố ngầm dưới núi Shasta ở California. Tôi đang truyền thông điệp này đến 

bạn từ nhà tôi ở dưới đất, nơi mà hơn một triệu rưỡi người dân chúng tôi sống trong hòa bình 

vĩnh viễn và thịnh vượng.  

Chúng tôi là con người vật chất cũng giống như bạn, ngoại trừ một thực tế là ý thức của chúng 

tôi chỉ giữ những suy nghĩ của bất tử và sức khoẻ hoàn hảo. Vì vậy, chúng tôi có thể sống hàng 

trăm và thậm chí cả hàng ngàn năm trong cùng một cơ thể. Tôi, sống trong cùng một cơ thể 

bây giờ đã hơn 600 năm. 

Chúng tôi đến đây từ Lemuria hơn 12.000 năm trước, trước khi một cuộc chiến tranh nhiệt hạch 

diễn ra phá hủy bề mặt Trái đất. Chúng tôi phải đối mặt với những khó khăn đó và thiên tai trên 

mặt đất, và chúng tôi quyết định tiếp tục tiến hóa dưới đất. Chúng tôi đã kêu gọi các cấp bậc 

tinh thần của hành tinh cho phép cải tạo các hang động đã có bên trong núi Shasta, và chuẩn bị 

cho thời điểm chúng tôi sẽ cần phải sơ tán nhà của chúng tôi trên mặt đất.  

Khi chiến tranh bắt đầu, chúng tôi đã được cảnh báo từ các cấp bậc tinh thần để bắt đầu sự di 

tản của chúng tôi đến hang động ngầm này bằng cách thông qua hệ thống đường hầm rộng 

lớn lan rộng khắp hành tinh. Chúng tôi đã hy vọng cứu tất cả chúng sanh, những người 

Lemurian, nhưng chỉ có đủ thời gian để cứu 25.000 linh hồn. Phần còn lại đã thiệt mạng trong 

vụ nổ. Từ 12.000 năm qua, chúng tôi đã có thể nhanh chóng phát triển tâm thức, do sự cô lập 
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của chúng tôi từ thế giới bên ngoài. 

 

 

 

Hiện tại, dân số bề mặt đã được trải qua những bước nhảy vọt vĩ đại của ý thức, để chuẩn bị cho 

nhân loại để di chuyển qua vành đai Photon. Đó là vì lý do mà chúng tôi đã bắt đầu liên hệ với 

cư dân trên bề mặt và cho biết sự tồn tại của chúng tôi. Để trái đất và nhân loại tiếp tục nâng 

cao tâm thức, hành tinh phải được thống nhất và sáp nhập Ánh sáng từ bên dưới và Ánh sáng 

từ bên trên vào thành Một.  
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https://thuviensach.vn

Trái Đất Rỗng 

 

33 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

 

 

Đó là vì lý do này mà chúng tôi đang liên hệ với bạn: để làm cho bạn nhận thức được sự tồn tại 

dưới đất của chúng tôi để được sự chú ý của anh em và chị em của chúng tôi ở trên mặt đất. 

Cuốn sách của chúng tôi chuyển thông điệp được viết cho nhân loại với hy vọng rằng họ sẽ 

nhận ra chúng tôi khi chúng tôi sẽ lên mặt đất, và hợp nhất với họ trên bề mặt trong tương lai 

không xa. 

Hỏi : Bạn bao nhiêu tuổi bây giờ?  

 

https://lh4.googleusercontent.com/-H9PHs2CYyzI/UWFqQCwKoTI/AAAAAAAAAwI/GpzqCnrjCsU/w302-h428-p-o/15288_559338644083178_599131037_n.jpg
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Tôi đến từ Lemuria, một nền văn minh cổ đại. Vào thời điểm cao triều của Lemuria, tôi ở một 

trong những ngôi chùa. Sau khi sự tàn phá của Lemuria bởi Atlantis, tôi đã đi xuống lòng đất với 

hàng ngàn người khác, để thiết lập Telos. 

Tôi không khác bạn mặc dù tôi hàng trăm năm tuổi bây giờ. Tôi đã có những lợi ích bởi sống 

qua nhiều đời nhưng gom lai thành một kiếp. Điều này đã cho tôi cái nhìn sâu sắc tuyệt vời và 

trí tuệ tuyệt vời, mà hầu hết mọi người chỉ bắt đầu thu thập khi đến hết tuổi thọ ngắn của họ.  

Cuộc sống như vậy trong nhiều năm chắc chắn có lợi ích của nó. Đối với tôi, tôi có thể di chuyển 

(biến) đến bất cứ nơi nào theo mong muốn. Tôi cũng có thể nói chuyện thần giao cách cảm với 

bất kỳ ai ở bất kỳ địa phương vượt thời gian và không gian. Đây là tất cả những điều mà mọi 

người trong Telos có thể làm bởi vì chúng tôi đã có được lợi ích của 1 đời sống dài tập luyện. Vì 

https://lh6.googleusercontent.com/-mOkVZhKHLog/UVrcUcRpmxI/AAAAAAAAAtA/PUgUIDZQBfs/s597/5226851.jpg
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vậy, tôi không khác, chỉ có thêm kinh nghiệm biết cách sử dụng các cơ hội của cuộc sống.  

 

 

Hỏi : Làm thế nào phát triển hệ thống công lý của bạn?  

 

 
 

Chúng tôi đang ở đây với con số hơn 25 triệu người tất cả từ các thành phố ngầm của ánh sáng. 

Chúng tôi đều thống nhất thành một mạng lưới ánh sáng tuyệt vời, gọi là mạng Agartha. Mạng 

này là rộng lớn trong phạm vi của nó, và chịu trách nhiệm cho sự an toàn của chúng tôi dưới 

Trái Đất. Chúng tôi dự các hội nghị lớn, nơi mà luật pháp của chúng tôi được thảo luận và cân 

nhắc trong ánh sáng của Đạo Đức Thánh Thiện. Chúng tôi tự điều hành "chính phủ", được hình 

thành trên cơ sở Tư pháp và bình đẳng cho cuộc sống của tất cả. Tất cả các trường hợp được 

https://lh3.googleusercontent.com/-jVc8SFV91mE/UVrcXmAhTRI/AAAAAAAAAtc/W1Fka_IhkR4/s597/7768793.jpg
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cân riêng theo hoàn cảnh cụ thể của họ, và tất cả được đánh giá bởi ánh sáng của Thiên Chúa 

và Chúa Thánh Tắc Đạo Đức để tất cả các bên nhận được công lý nhất, và do đó có lợi cho tất cả 

các bên.  

Hệ thống công lý của chúng tôi là hàng triệu năm tuổi, dựa trên hệ thống Lemurian gốc đã 

được sử dụng khi chúng tôi sống trên bề mặt tương tự như của bạn. Chúng tôi đem hình thức 

dân chủ với chúng tôi khi chúng tôi quyết định đi dưới đất 12.000 năm trước. Kiến thức của 

chúng tôi là rất lớn, vì cuộc sống của chúng tôi dài. Chúng tôi vẫn có người còn sống những 

20,000-30,000 tuổi, và vì tuổi dài của họ, họ đã nhớ tất cả những gì xãy ra khi còn sống trên bề 

mặt. Những linh hồn này rất hiểu biết, vì ý thức của họ đã truy cập tất cả các kiến thức tích lũy 

từ thời gian đó. Thời gian mà chúng tôi đã đạt đến đỉnh cao của nền văn minh.  

May mắn cho chúng tôi, chúng tôi đã được yên tĩnh bên dưới trái đất để tiêp' tục tiến hóa trong 

hòa bình và thịnh vượng. Do đó, những năm qua sự tiến hóa của chúng tôi từ tất cả các cấp 

tăng nhiều lên. Một ngày rất gần, bạn cũng sẽ được trải qua cuộc sống hòa bình và thịnh vượng 

đó. Sau đó, bạn cũng vậy, có thể đạt được sức mạnh và trí tuệ, và phát triển thành các đấng khai 

ngộ.  

Tất cả các anh chị em trong các không gian cao hơn đang ở đây với bạn bây giờ. Họ đang theo 

dõi và bảo vệ hành tinh của bạn. Họ đang ở đây để hướng dẫn bạn trên con đường tiến hoá của 

bạn đển các ngôi sao. Vì vậy, nhìn vào chúng tôi, tất cả chúng tôi những người đang ở đây với 

bạn, cho dù từ trên cao hoặc dưới đây, hãy gọi chúng tôi giúp sức mạnh và hướng dẫn bạn. Tất 

cả chúng ta, cùng nhau, sẽ tìm cách trở về chiều không gian ánh sáng cao hơn. 

Hỏi: Có phải Lemurians biết sự sụp đổ của Atlantis?  

 

 

 

Vâng, tuy nhiên, chúng tôi đã được cảnh báo của các cấp bậc tinh thần không thể ngăn chặn 

hoặc kích động một cuộc chiến tranh vì những nghiệp quả nghiêm trọng đã đến với Trái Đất. Vì 

vậy, chúng tôi chờ đợi và cầu nguyện, và thực hiện kế hoạch sơ tán mình đến các hang động 

ngầm. Điều này chúng tôi đã làm, và có thể cứu được 25.000 linh hồn. Atlantis cuối cùng đã huỷ 
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diệt chính nó. Chúng tôi, người của Lemuria tồn tại và phát triển mạnh dưới lòng đất.  

 

Hỏi: Tại sao người Lemurians không trở lại bề mặt thay vì ở lại dưới đất?  

 

Biết rằng chúng tôi không còn quan tâm đến cuộc sống trên bề mặt bởi vì bầu trời đã bị phá 

hủy. Chúng tôi nhận ra chúng tôi có thể tiến hóa nhanh hơn dưới lòng đất, nơi chúng tôi đã 

được bảo vệ khỏi các yếu tố khắc nghiệt và từ các hệ sao khác. Vì vậy, chúng tôi đã chọn ở lại 

bên dưới mặt đất. Chúng tôi đã chọn để ở lại dưới lòng đất vì sự tàn phá của thời tiết bề mặt và 

khí hậu khắc nghiệt. Chúng tôi đã xây dựng một đất không tưởng, nơi mà chúng tôi được tự do 

phát triển. Bạn cũng sẽ kinh nghiệm điều không tưởng này sớm.  

 

Hỏi: Tại sao di chuyển vào Mt. Shasta, khi có các nơi khác trên Trái đất, với các đại dương 

và núi, nơi bạn có thể sống?  

 

 

 

Biết rằng trong những ngày đó, nhiều sinh vật ngoài không gian bên ngoài đã được liên lạc với 

người trái đất và họ đã đến nội địa trái đất. Cảm nhận của Lemurians rằng chúng tôi sẽ không 

có cuộc sống "riêng tư”. Chúng tôi cần không gian riêng của chúng tôi để phát triển tâm linh và 

bảo tồn nền văn hóa mà không có sự can thiệp của nền văn hóa khác, và đặc biệt là không có 

sự can thiệp từ những sự nổi loạn từ không gian bên ngoài. 

Mặc dù các thành phố ngầm được giới hạn và hạn chế, nhưng chúng như là một hàng rào bảo 

vệ tuyệt vời. Giới hạn của nó là bảo vệ của chúng tôi, và đã cho phép chúng tôi phát triển mạnh 
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12.000 năm qua mà không có bất kỳ sự can thiệp nào cả. Mt. Shasta đã bảo vệ và cung cấp cho 

chúng tôi sự riêng tư để phát triển tiến hóa của chúng tôi về Thượng đấng trong khi vẫn còn 

trên trái đất. Các phân chia xảy ra trong nền văn hóa của bạn nằm trên bề mặt trái đất mở 

đường cho tất cả các cuộc xâm lược, và không chỉ quân sự, toàn bộ bề mặt xã hội của bạn dễ bị 

tổn thương bởi nền văn hóa xung quanh, và bất cứ những tiến hoá nào xãy ra điều bi sụp đổ do 

sự lấn chiếm của kẻ khác.  

 

Vì vậy, sự giới hạn của chúng tôi đã phục vụ một mục đích tiến hóa, cho phép chúng tôi phấn 

đấu và đạt đến đỉnh cao của thành tựu mà chúng tôi đã không bao giờ có thể có được khi ở 

trên bề mặt trái đất. Một ngày rất gần, bạn cũng vậy, trên bề mặt, sẽ được tự do và có được môi 

trường bảo vệ cần thiết để cho phép bạn phát triển thành các đấng ánh sáng. 

3. Chúng tôi kết nối Galactic:  
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Bạn trên bề mặt, nằm TRÊN chúng tôi, và DƯỚI là Bộ Tư lệnh Galactic. Bạn nhận được ánh sáng 

từ bên trên và bên dưới. Bạn đang ở giữa hai lực lượng lớn của ánh sáng. Chúng tôi ở đây trong 
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Telos theo dõi dân số bề mặt của bạn rất cẩn thận, theo dõi di chuyển của bạn và báo cáo lại 

cho Hội đồng của chúng tôi. Chúng tôi biết tất cả những gì xảy ra trên bề mặt của Trái đất.  

Chúng tôi đón nhận ánh sáng mỗi ngày, và ban phước lành cho bóng tối khi nó buông xuống 

chúng ta. Chúng tôi chúc lành cho tất cả hoạt động của cuộc sống. Chúng tôi chúc lành cho 

hành tinh này và tất cả các dạng sống trên Trái đất.  

Một ngày gần đây, chúng tôi dự kiến hành trình của bạn ghé thăm chúng tôi ở đây trong Telos, 

và chúng tôi cũng dự đoán sự xuất hiện của chúng tôi trên mặt đất. Chúng tôi đang chờ đợi thời 

gian này. Chúng tôi cầu nguyện cho thời gian này khi chúng ta có thể đoàn tụ với anh chị em 

của chúng ta một lần nữa.  

Biết rằng trong Telos, chúng tôi nhìn thấy ánh sáng trong tất cả sự đa dạng của nó, và chúng tôi 

sử dụng năng lượng của ánh sáng để đi du lịch. Chúng tôi sử dụng ánh sáng trong tất cả các chi 

nhánh để tạo ra và phát triển nền văn minh của chúng tôi. Thực tế trong lòng đất rất sáng! Ngay 

cả những đoạn đường hầm có ánh sáng nhẹ nhàng với công nghệ ánh sáng thuỷ tinh của 

chúng tôi (crystal light technology).  

 

 
 

Khi chúng tôi đang dưới đất, chúng tôi ý thức được tất cả những gì diễn ra trong vũ trụ. Chúng 

tôi được kết nối với tất cả các hệ sao trong thiên hà của chúng ta qua máy tính của chúng tôi, 
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tương tự như mạng thế giới web của bạn. Chúng tôi có một thế giới sao mạng rộng kết nối tất 

cả các hệ thống năng lượng mặt trời trong thiên hà của chúng ta. Chúng tôi biết được vị trí tất 

cả các hệ thống sao anh chị em chúng tôi, và biết về trạng thái tiến hóa hiện tại của họ bằng 

cách điều chỉnh chúng vào trên máy tính của chúng tôi. Chúng tôi biết tất cả quá khứ chúng tôi 

thông qua máy tính của chúng tôi, đăng ký tất cả các thông tin cần thiết thông qua các kiếp 

sống.  

Một khi chúng tôi hợp nhất với dân số trên bề mặt của bạn, chúng tôi sẽ mang hệ thống mạng 

máy tính của chúng tôi để liên kết bạn đến vũ trụ. Sau đó, bạn cũng có thể học kiếp sống quá 

khứ của bạn, và tìm hiểu những lý do xảy ra với bạn trong suốt cuộc đời này. Biết quá khứ giải 

thích hiện tại, và soi sáng tương lai. 

 

 

Hỏi: Tại sao anh chị em dưới lòng đất bỏ rơi tất cả chúng tôi những hàng ngàn năm và 

không đến để trợ giúp chúng tôi?  

 

Chúng tôi đến đây, thành phố ngầm, để phát triển tâm linh mà không bị cản trở bởi lực lượng 

phủ định. Chúng tôi đã chọn giữ im lặng bởi vì chúng tôi đã thấy và kinh nghiệm sự xâm chiếm 

từ các hệ sao khác, và chúng tôi muốn được phân lập để chúng tôi có thể tiến hóa nhanh hơn. 

Chúng tôi chọn môi trường hiện nay của chúng tôi vì lý do đó. Chúng tôi không muốn để lộ 

mình với những lực lượng phủ định trên bề mặt.  

Đó cũng là một thử nghiệm. Một thí nghiệm để xem chúng tôi có thể phát triển bao nhiêu và 

bao xa nếu chúng tôi được cô lập từ chiến tranh và đói nghèo. Đến với bề mặt, và xen lẫn với 
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bạn chúng tôi sẽ mang các nguồn năng lượng phủ định trở lại dưới đất với chúng tôi, lực lượng 

phủ định sẽ xâm nhập hệ thống ngầm của chúng tôi. Bạn có hiểu điều này?  

Ngay cả nếu chúng tôi lên bề mặt và mang lại cho bạn những lời dạy của chúng tôi và công 

nghệ (technology) cao, nó cũng vô ích. Ý thức của bạn không sẵn sàng, và đã có thể từ chối lời 

dạy của chúng tôi, và xem chúng tôi như ma quỷ. Biết rằng chúng tôi không thể đến để trợ giúp 

bạn bởi vì chúng tôi sẽ bi phá hủy bởi phô bày chính mình với loài người trên bề mặt. Vì vậy, 

chúng tôi vẫn ở lại các thành phố ngầm, chờ đợi thời gian khi ý thức quần chúng có thể chấp 

nhận giáo lý và công nghệ của chúng tôi một cách an toàn. Bây giờ những người làm việc cho 

ánh sáng (Lightworkers) đã thức tỉnh, và dân số nói chung ngày càng trở nên nhận thức và nhạy 

cảm hơn với Trái đất, chúng tôi có thể đem mọi thứ mà chúng tôi đã bảo vệ trong nhiều thế kỷ 

lên bề mặt.  

 

 
 

Chúng tôi đã thấy chiến tranh và xung đột quá đủ, và chúng tôi cần tập trung vào phát triển tâm 

linh của chúng tôi, và để giữ ánh sáng một cách an toàn cho hành tinh. Chúng tôi cảm thấy đây 

là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm được. Bạn có hiểu, lý do cô lập và sự im lặng của chúng 

tôi? Chúng tôi đã làm vậy để bảo vệ chúng tôi và cho bạn. Nếu không, bây giờ nhà của chúng 

tôi, và giáo lý, và cuộc sống có thể đã bị phá hủy bởi đã mạo hiểm ra giúp một nhân loại đang 

ngủ.  

Chúng tôi biết các lực lượng đen tối đã xâm chiếm mặt đất, và những vụ an cấp từ dưới lòng 

đất. Chúng tôi biết tất cả những gì xảy ra trong và ngoài hành tinh. Nhưng nếu chúng tôi ra mặt, 

http://www.ourhollowearth.com/arctic1595-full.jpg
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chúng tôi cũng sẽ là nạn nhân, và không có ai để bảo vệ giáo lý và công nghệ của chúng tôi 

hoặc giữ gìn ánh sáng.  

Chúng tôi nắm được mức độ và chiều sâu của mối quan tâm của bạn về vấn đề này, và chúng 

tôi muốn nó có thể khác. Chúng tôi muốn được lên trên bề mặt giúp bạn và bảo vệ bạn. Nhưng 

bởi vì trong moi trường hợp, làm như vậy không được khôn ngoan. Bây giờ ý thức quần chúng 

và năng lượng trên hành tinh đang thay đổi, chúng tôi (rất sớm) có thể đến bề mặt và kết hợp 

với các Lightworkers cho giai đoạn cuối cùng dẫn đến sự tiến hoá. 

Chúng tôi muốn báo cho bạn tin mừng, các sóng tiến hoá sắp tới bề mặt Trái đất của bạn. Các 

sóng này được tạo ra từ các lực lượng sáng tạo của vũ trụ, và đang hợp nhất với Thượng Đế kế 

hoạch cho Trái Đất. Tất cả các bạn sẽ nhận được cấp độ năng lượng cao hơn, và các cơ thể của 

bạn sẽ thích ứng với các tần số sóng cao hơn. Chẳng bao lâu, một làn sóng lớn năng lượng sẽ đi 

xuống trên bề mặt Trái đất của bạn, đưa tất cả các dạng sống vào một cấp độ cao hơn của ý 

thức.  

Chúng tôi, ở đây trong Telos, kiên nhẫn chờ đợi thời gian năng lượng tăng lên. Nó sẽ nâng cao ý 

thức của bạn, và sẽ cho phép chúng tôi lên bề mặt. 

4. Thân thể của chúng tôi:  
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Hỏi : Những người Telos trông giống như thế nào? 

 

Chúng tôi trông giống như bạn, mặc dù chúng tôi có lẽ hơi cao hơn và to hơn so với bạn. 

Chúng tôi lực lưỡng và mạnh mẽ, vì chúng tôi đã ăn chay trên 12.000 năm qua. Chế độ ăn uống 

của chúng tôi đã làm chậm lại quá trình lão hóa và chúng tôi đã ngưng già. Chúng tôi sử dụng 

chế độ ăn uống và thiền định và giữ ở trạng thái luôn luôn trẻ, hay còn goi là "bất tử". Chúng tôi 

có thể kéo dài cuộc sống của chúng tôi theo mong muốn, dựa trên chế độ ăn uống và niềm tin 

của chúng tôi về bất tử.  

Bạn cũng có thể làm điều này trong tương lai gần. Khi chúng tôi lên bề mặt, chúng tôi sẽ mang 

cho bạn những phương cách mà chúng tôi đã giữ gìn trong thời gian qua. Những phương cách 

này vẫn còn nguyên vẹn và an toàn trong Telos, nơi chúng tôi có hộp đựng đặc biệt và các 

phòng an toàn. Những nơi đặc biệt giữ bí ẩn tất cả sẽ được tiết lộ cho bạn khi chúng tôi xuất 

hiện.  

Làn sóng năng lượng Thượng Đế sẽ sắp tới, rằng tất cả cuộc sống trong và ngoài Trái đất sẽ 

sớm được thể nghiệm nó. Hãy chuẩn bị và biết rằng nguồn năng lượng này sẽ mang sự kỳ vĩ 

của vũ trụ đến cho bạn, cùng với sự xuất hiện của chúng tôi trên bề mặt.  

https://lh5.googleusercontent.com/-2cQ3iYMNrXg/UWf0CAQ98OI/AAAAAAAAAxo/d-kx0Ges0G0/s475/telos+human.JPG
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Nguồn suối trẻ nằm bên trong tâm của bạn. Tôi đã già nhiều thế kỷ, và tôi luôn giữ gìn sức khỏe 

bất kể tuổi tác. Trong thực tế, càng nhiều tuổi tôi càng có nhiều sức khỏe. Tôi có một thân hình 

lực lưỡng, và tôi tập thể dục mỗi ngày.  

Chúng tôi đều lấy làm tự hào thể chất của chúng tôi. Chúng tôi tất cả khỏe mạnh, và tất cả luôn 

hoạt động thân thể cũng giống như bạn trên bề mặt làm. Chúng tôi có đường hầm dài kết nối 

các thành phố của chúng tôi, và chúng tôi sử dụng những đường hầm để chạy bộ, cũng giống 

như bạn sử dụng các đường dẫn dài trên bề mặt.  

Bạn sẽ thấy rằng năm tháng tuổi tích lũy chỉ làm cho bạn khôn ngoan hơn và mạnh mẽ hơn-

không phải là ngược lại. Vì vậy, đừng để tuổi tac’ giới hạn bạn hoặc hạn chế bạn. Vì bạn là 

không giới hạn (unlimited). 

 

 
 

Trong Telos, chúng tôi vẫn tiếp tục khám phá xem sự không giới hạn của chúng tôi xa đến mức 

nào. Chúng tôi tiếp tục thử nghiệm cơ thể của chúng tôi, và thấy rằng cơ thể chúng ta có thể 

làm rất nhiều điều khác nhau. Chúng tôi vẫn tiếp tục khám phá ra sức mạnh nội tâm và sức chịu 

đựng của chúng tôi. 

Vì vậy, với bạn, bạn cũng có thể khám phá những giới hạn bên ngoài hình thể của bạn bằng 

cách không chấp nhận bất kỳ giới hạn khi nói đến sức mạnh. Duy trì sức khỏe ổn định và vĩnh 

viễn. Hãy nhin` cơ thể của bạn như là một vật thần kỳ mà nó có thể làm tất cả những gì bạn 

muốn mà không đau hoặc hạn chế. Tuỳ vào bạn có muốn biết làm thế nào để tận dụng những 

https://lh3.googleusercontent.com/-U0TqRQ8ek6g/UVrcddQogOI/AAAAAAAAAvA/QFqYoUntUkI/s540/telos3.jpg
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tiềm năng mà bạn sẵn có. 

 

Chúng tôi gửi cho bạn sức mạnh của chúng tôi và tình yêu của chúng tôi, và chúng tôi sẽ chỉ 

cho bạn làm thế nào để trẻ hóa khi chúng tôi hòa nhập với bạn trên bề mặt. Tôi trông giống 

như một thanh niên, mặc dù tôi cổ đại theo tiêu chuẩn của bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên và vui mừng 

khi bạn phát hiện ra cách dễ dàng để duy trì vẻ trẻ trung của bạn. 

Hỏi : Tại sao bạn muốn ở lại trong cùng 1 cơ thể lâu dài ?  

 

 

 

Bạn là một Lightworker trên bề mặt của Trái đất, và chúng tôi là Lightworkers bên dưới trái đất. 

Trong Telos, chúng tôi thấy được "ánh sáng" của bạn. Chúng tôi thấy tất cả ánh sáng trên hành 

tinh thông qua màn ảnh máy tính của chúng tôi và có thể theo dõi tất cả các Lightworkers trên 

bề mặt.  

Nó thực sự là rất đẹp ở đây trong Telos, và một nơi rất truyền cảm để sống. Nhiều người trong 

chúng tôi ở đây một thời gian dài hàng ngàn năm. Bởi vì cuộc sống của chúng tôi phong phú và 

đầy đủ, linh hồn của chúng tôi là bất tử, và chúng tôi có thể sống trong cùng một cơ thể bao lâu 

https://lh5.googleusercontent.com/-mguc3Wa_XNA/UWqscKTi1DI/AAAAAAAAAzQ/jkzd242uQm8/s646/waterfall_1_fin_ipf.jpg
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tùy lựa chọn.  

 

Bạn cũng vậy, trên bề mặt, một ngày nào đó sẽ có thể làm điều này. Bạn sẽ có thể xác định độ 

dài tuổi thọ của bạn. Xác định cơ thể còn bao lâu trước khi tiến tới. Đây là những gì gọi là sự 

tiến hoá (Ascension). Vì vậy, biết được vinh quang đang ở phía trước chờ đợi nhân loại, biết rằng 

bạn cỏ kha năng điều chỉnh sự bất tử, rằng bạn có thể sống mãi mãi.  

 

 
 

Hỏi: Có phải cơ thể chúng ta có điện ? Đây có phải là những gì bạn nói "Chúng ta là ánh 

sáng" ?  

Bạn và chúng tôi tất cả là ánh sáng. Điều này có nghĩa là cơ thể chúng ta là điện tự nhiên, và 

phản ứng như là pin (battery) trong một đèn pin. Khi tốc độ rung (vibration) của chúng ta đạt 

đến một tần số nhất định, nó sẽ kích hoạt các hạt ánh sáng hay photon trong cơ thể của chúng 

ta để đốt cháy, và nó sẽ phát ánh sáng.  

Đây là một nguyên tắc hóa học đơn giản, và nó hoạt động trong mọi vật. Một khi bạn đạt đến 

một vận tốc hoặc làn sóng (wavelength) nhất định, bạn phát ra ngọn lửa như là ánh sáng của 

Mặt Trời.  

Trong Telos, Chúng tôi chữa lành chân tay bị cắt đứt: 

 

https://lh6.googleusercontent.com/-KZ9o0It1eIs/UWqzygGbERI/AAAAAAAAA0w/87lN-pBQGFQ/s646/bang+vang.jpg
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Trong Telos, chúng tôi có khả năng chữa lành mọi bệnh tật, và thay thế chân tay bị cắt đứt và 

các bộ phận cơ thể (bằng da thit). Chúng tôi làm việc với cơ thể etheric (ánh sáng / linh hồn) để 

khôi phục lại chân tay và các bộ phận cơ thể bị mất.  

Thật dễ dàng để làm, một khi bạn hiểu được luật vũ trụ chung về sáng tạo. Dù bộ phận cơ thể 

bị cắt, chúng luôn luôn còn tồn tại trong cơ thể etheric của bạn. Nếu các bộ phận cơ thể của 

bạn đã bị hư, hoặc bạn đã có một chân bị cắt đứt trong một tai nạn, nó có thể được phục hồi 

trong cơ thể vật chất. Vì vậy, bạn thực sự không bao giờ mất đi bất cứ điều gì trong cuộc sống. 

Tất cả công nghệ này sẽ được giữ gìn an toàn cho bạn cho đến khi bạn được nâng cao ý thức 

(consciousness) và hiểu biết luật sáng tạo của Thượng đế.) 

5. Sử dụng phép thần giao cách cảm và phép dời chỗ (Astral Projection): 

 

 
 

Di chuyển tư tưởng 

 

Chúng tôi là anh em đồng bào của bạn ở bên dưới bề mặt của Trái đất, và ở đây để giúp bạn và 

làm việc với bạn. Chúng tôi cũng nhận được chỉ thị từ bộ tư lệnh. Chúng tôi đang tham gia vào 

quá trình tiến hoa' cũng giống như bạn. 

Suy nghĩ của chúng tôi có thể mang chúng tôi đến bất cứ nơi nào chúng tôi muốn. Chúng tôi đã 

học được phương pháp Astral Projection này và thực hành nó hàng ngày.  
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Chúng tôi đã bảo tồn tất cả các kỹ thuật công nghệ. Chúng tôi sẽ làm cho trái đất sạch sẽ và 

tinh khiết và đẹp lai một lần nữa. Và vì vậy chúng tôi rất vui mừng được làm việc với bạn, để bạn 

không bao giờ làm việc một mình. 

6. Mỗi ngày của chúng tôi trong Telos: 

 

 

http://passionweiss.com/wp-content/uploads/2012/02/artworks-000017968958-7dtrtz-original.jpg
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Telos  

Trong Telos, ngày của chúng tôi bắt đầu bằng vào thiền định, cầu nguyện, và hy vọng. Chúng 

tôi nhận thức và tạo ra sự đẹp đẽ xung quanh chúng tôi và trong cuộc sống của chúng tôi. 

Chúng tôi mang tất cả những nhận thức đạt được (qua thiền định) mà tao ra thành quả, chúng 

tôi cũng đang leo lên con đường tiến hóa. Bởi chúng tôi biết tâm thức là dòng xoáy của cuộc 

đời, chúng tôi phát triển về tâm thức, và điều này là sự khác biệt giữa các nền văn minh của 

chúng ta.  

Chủ nhật ở đây nhàn nhã, chúng tôi nghỉ ngơi, thư giãn, và xã giao với nhau. Chúng tôi đi bộ 

thông qua hệ thống đường hầm của chúng tôi. Chúng tôi yêu những buổi dã ngoại, và ăn ngoài 

trời, nơi thời tiết luôn luôn là thời tiết picnic hoàn hảo. Điều kiện sống của chúng tôi lý tưởng, và 

chúng tôi rất biết ơn tất cả những gì chúng tôi có. Chúng tôi cảm ơn trái đất và các ngôi sao và 

tất cả các hành tinh đã tồn tại trong sự hòa hợp và thống nhất với nhau như vậy; một ví dụ hoàn 

hảo cho nhân loại để làm theo. 

Vào buổi tối ở đây chúng tôi bắt đầu bữa ăn tối với một lời cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho 

sự sống phong phú mà chúng tôi đã tìm thấy ở trái đất. Trái đất của chúng ta cung cấp sự giàu 

có tuyệt vời không giới hạn, cả hai bên dưới và trên mặt đất, nếu như ta biết làm thế nào để sử 

dụng luật vũ trụ.  

Cuộc sống gia đình của chúng tôi tương tự như của bạn với nhiều cách đơn giản và đa dạng. 

Chúng tôi luôn luôn tạ ơn tại giờ ăn, và luôn luôn ăn thức ăn giàu chất dinh dưỡng và nhiều 

năng lượng. Chúng tôi thích xã giao sau bữa ăn, và khi chúng tôi về nhà thường hát và nhảy với 

nhau cho đến khi hoàng hôn. Chúng tôi đi ngủ sớm, và có xu hướng thức dậy cùng với bình 

minh. Lịch trình của chúng tôi khác nhau tùy theo theo sở thích và nhu cầu khác nhau của chúng 

tôi. Chúng tôi rất có trách nhiệm khi nói đến làm việc, và chúng tôi sắp xếp lịch trình làm việc 

sao cho hòa hợp với lối sống của mỗi người chúng tôi. Lối sống của chúng tôi rất nhiều thách 

thức (challenge), chúng tôi tạo ra những giấc mơ và dệt chúng thành hiện thực, và nhìn thấy 

chúng trở thành sự thật trong hóa trình sống của chúng tôi. Chúng tôi có thể làm được điều này 

dễ dàng, vì thời gian sống của chúng tôi dài, và chúng tôi có thể mang nhiều giấc mơ thành 

hiện thực trong thời gian tuổi thọ của chúng tôi hàng trăm và hàng ngàn năm.  

Trong Telos, chúng tôi tự trồng tất cả các thực phẩm, sử dụng nước và ánh sáng mặt trời từ Trái 

đất của chúng ta. Nước của chúng tôi lấp lánh trong vắt, nguyên sơ, và sạch sẽ, và ánh sáng mặt 

trời của chúng tôi đầy đủ quang phổ của ánh sáng, và nó nuôi dưỡng cả thực vật và cơ thể của 

chúng tôi.  

Tất cả chúng tôi khỏe mạnh và mạnh mẽ, và chúng tôi chăm sóc cho môi trường của chúng tôi 

rất cẩn thận. Chữ "làm việc" của chúng tôi khác của bạn. Đối với công việc, chúng bao gồm cả 

niềm vui và kỹ năng trong công việc hàng ngày. Chúng tôi dành một số giờ nhất định để hoàn 

thành công việc hàng ngày, và sử dụng phần còn lại để thưởng thức các sở thích và sáng tạo.  
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Sáng tạo đóng một vai trò lớn trong Telos, và quang trong ngang hàng với lao động thủ công, 

vì chúng tôi tin vào sự cân bằng hoạt động của cuộc sống. Thông qua tuổi thọ lâu dài của 

chúng tôi, chúng tôi chứng minh rằng chúng ta có thể tạo tất cả mọi thứ chúng ta mong muốn. 

Chúng tôi có tất cả tài năng khác nhau, nhiều lĩnh vực đa dạng khác nhau. Chúng tôi sử dụng tất 

cả tài năng của chúng tôi, tất cả các sáng tạo của chúng tôi, và tất cả kỹ năng đặc biệt vì lợi ích 

và phúc lợi của tất cả chúng sanh trong Telos.  

Chúng tôi dành nhiều thời gian thăm và đào tạo trẻ em để phát triển tài năng và kỹ năng của 

họ. Chúng tôi là một nhóm đồng nhất, pha trộn một cách dễ dàng và tốt với nhau để gặt hái rất 

nhiều thành quả cung cấp cho cuộc sống.  

Sự liên quan đến giác ngộ đang gây ra sự nhầm lẫn và hỗn loạn trên Trái Đất, mà thực thể là 

những người không chuẩn bị đang chống lại các nguồn năng lượng được đổ vào hành tinh này. 

Khi ánh sáng bị từ chối thi` đau đớn và hoang mang sẽ tồn tại trong trái tim nhân loai. Vì vậy, 

hãy mở rộng trái tim của bạn để ánh sáng được đổ vào bạn để lực lượng Thượng Đế nhanh 

chóng nâng cao tất cả sự sống lên tiêu chuẩn của thiên đàng với ánh sáng và tình yêu. 
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Hỏi : Tất cả các gia đình của chúng tôi trên bề mặt đều sử dụng tất cả mọi thứ riêng tư . 

Có phải trong Telos cũng như vậy?  

 

Trong Telos, chúng tôi chia sẻ tất cả những gì chúng tôi có giữa các hộ dân. Chúng tôi là một 

cộng đồng rất hợp nhất, và thích chia sẻ với nhau. Điều này cho phép chúng tôi đến thăm nhau 

và được thường xuyên gần nhau. Các gia đình cô lập như trên bề mặt không tồn tại trong Telos. 

Chúng tôi là một gia đình lớn, mượn và chia sẻ tất cả những gi` chúng tôi có. Điều này thật sự là 

cách để đi đến Thượng Đế, biết rằng tất cả chúng sanh đồng nhất thể. Vì vậy, chúng ta cô gắng 

yêu thương và bao dung cho tất cả những ai chúng ta tiếp xúc, không phân biệt bề ngoài. Bởi vì 

dưới lớp da mỗi sinh vật đều là ánh sáng Thượng Đế. Điều này làm cho chúng ta vĩ đại. Nó làm 

cho tâm chúng ta rộng lớn ra. Một tình yêu vô điều kiện, sẽ được trả lại gấp nhiều lần.  

Chúng tôi biết tất cả các bạn chờ đợi cuộc sống như vậy, và chúng tôi sẽ sớm lên bề mặt để chỉ 

cách cho bạn. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn và cho bạn thấy con đường của hạnh phúc, nơi mà 

tất cả các bạn có thể đi mà không bị cản trở, một lần nữa. Chúng tôi là anh em của bạn và chị 

em của ánh sáng và chúng tôi yêu bạn.  
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Hỏi : Có tổ chức tiệc kỷ niệm gì trong Telos?  

Chúng tôi đến với nhau thường xuyên, chỉ để xã giao và ăn. Ngày lễ của chúng tôi có đầy đủ các 

món ăn thực vật khác nhau vì chúng tôi đã loại bỏ thịt khỏi chế độ ăn uống của chúng tôi. 

Chúng tôi nhảy và hát, và ăn mừng lễ hội trong nhà của mình ở dưới lòng Đất. Chúng tôi là 

người rất thích xã giao và thích giao du, luôn luôn mong muốn được chia sẻ niềm vui của cuộc 

sống. Chúng tôi chỉ cho phép vui vẻ xảy ra trong cuộc sống của chúng tôi. Bất cứ điều gì không 

vui sẽ không nằm trong ý thức của đoàn thể chúng tôi. 

 

 

Hỏi: Tôi có bao giờ có thể sống trong Telos?  

 

Telos không khác gì bề mặt. Ánh sáng của chúng tôi không sáng hơn ánh sáng của bạn, chỉ 

rằng có lẽ trái tim của chúng tôi được mở rộng hơn cho tất cả các nguồn sáng tạo đi vào`, và 

https://lh4.googleusercontent.com/-D1Aj0OTh4IQ/UWqzy7ldq5I/AAAAAAAAA00/Hxfif8Si7og/s575/cong+vao+1.jpg
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chúng tôi thừa nhận có lẽ chúng tôi ý thức nguồn sáng tạo nhiều hơn bạn. Nhưng khi nhân loại 

thức tỉnh nhiều hơn và nhiều hơn nữa, lối sống của chúng tôi sẽ hội nhập các ban nhiều hơn. 

Chúng tôi đang từ từ xuất hiện trên mặt đất, và đem đến đầy đủ ý thức về Đấng Tạo Hóa và 

mục đích của Ngài trên Trái Đất.  

Thời gian đến khi hai nền văn minh lớn của chúng ta sẽ hợp nhất, nơi mà tất cả công nghệ sẽ là 

một công nghệ hòa bình của đời sống, tạo ra và đáp ứng nhu cầu cần thiết cho chúng ta. Và vì 

vậy chúng tôi chờ đợi thời gian này khi nhiều người trong chúng tôi sẽ có thể sống trên bề mặt, 

và một số bạn sẽ có thể sống bên dưới bề mặt với chúng tôi. Chúng tôi hoan nghênh việc trao 

đổi! Chúng tôi cầu nguyện cho thời gian này sẽ sớm tới. Nếu bạn quan tâm đến Telos, vào ban 

đêm trong trạng thái ngủ của bạn, chỉ cần gọi cho tôi trước khi đi ngủ, và yêu cầu được đến 

Telos, tôi sẽ đon’ nhận bạn. Bạn là tất cả các đấng thần giao cách cảm, vì vậy khi bạn tập trung 

suy nghĩ về tôi và gọi tôi, tôi nghe bạn.  

 

 
-------------oooo------------- 

 

Chúng tôi đang ngồi đây vào buổi sáng, dưới gốc cây, trong sự tươi tốt của môi trường. Tôi là 

Adama. 

Hôm nay chúng tôisẽ nói về bản thân, và làm thế nào may mắn chúng tôi vẫn còn bên trong 

Trái Đất. Mặc dù cuộc sống của chúng tôi được dễ dàng, nhưng chúng tôi có nhiều trách nhiệm 

và bổn phận để thực hiện mỗi ngày, cái quan trọng nhất trong số đó là kết nối bản thân với 

Thượng Đế bằng thiền định để được Thượng Đế hướng dẫn trong ngày. Chúng tôi kế hoạch 1 

ngày của chúng tôi triệt để, để chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôi và vẫn có 

thời gian còn sót lại để thư giãn và vui vẻ.  

Ngày của chúng tôi tràn đầy tiếng cười, bất cứ việc gì chúng tôi làm, chúng tôi luôn được bao 

quanh bởi gia đình và bạn bè của chúng tôi. Như câu ta nói ”không có người lạ hiện diện”. 

Chúng tôi hiểu các khái niệm về đồng nhất thể, và chúng tôi thực hành nó trong tất cả mọi thứ 

chúng tôi làm. Ví dụ, khi chúng tôi đang làm công việc của chúng tôi trong bất cứ khu vực nao`, 

chúng tôi dựa vào nhau và giúp đỡ nhau bằng cách làm việc đồng loạt để hoàn thành nhiệm vụ, 

http://diannerobbins.com/rosalia2a.jpg
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và để hoàn thành nó một cách hoàn hảo. Chúng tôi không bỏ qua chi tiết nhỏ nao` để hòng 

hoàn thành công việc nhanh hơn, không giống như một số người trên mặt đất, bởi vì chúng tôi 

đầu tư cuộc sống của chúng tôi vào kết quả. Chúng tôi biết tầm quan trọng của việc làm ra mỗi 

đồ vật thật tốt, bởi vì chúng ta phụ thuộc vào chất lượng của những gì chúng ta sản xuất.  

Không có gì ở đây bị hư hoặc trở nên lỗi thời như ở trên mặt đất, vì vậy chúng tôi không cần` 

phai cứ thay thế các vật. Bởi vì không có gì hư hại, chúng tôi không phải sản xuất thứ mới hoài 

hoài. Đây là lý do tại sao chúng tôi có đủ nhiều thời gian tại đây. Hầu hết tất cả mọi thứ vật liệu 

kéo dài hàng trăm, nếu không phải hàng ngàn năm. 

 

 

Không có chất thải sản xuất, chúng tôi không cần dùng bất kỳ mảnh đất nao` để lọc chất phế 

thải. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi được tái chế và tái sử dụng, và nếu có bất kỳ thành phần 

còn sót lại mà chúng tôi không thể sử dụng, chúng tôi chỉ làm tan mất chúng. Phút chốc, tất ca 

sẽ biến thành hư không! Vì vậy, chúng tôi sẽ có lại tất cả không gian sống, đất đai trống trãi, 

công viên, và sông suối. 

Và tất nhiên chúng tôi không xây đường xá, chỉ có đường để đi bộ và đường bay cho các loại xe 

của chúng tôi bay lên và đưa chúng tôi đến bất cứ nơi nào chúng tôi muốn’ đến. Chúng tôi bay 

bằng tâm trí của chúng tôi, bằng cách sử dụng những suy nghĩ của chúng tôi như la bàn định 

hướng. Xe của chúng tôi là loại xe nhỏ cho du lịch nội thành, và chúng tôi chỉ nói chuyện với 

chúng và nói cho chúng biết điểm đến của chúng tôi. Chúng tôi giữ suy nghĩ và tầm quan sát 

cho đến khi chúng tôi đếń nơi.  

https://lh6.googleusercontent.com/-BY1TU03yJZg/UXcoAECS8cI/AAAAAAAAA3c/UkwlzmD_r_Y/w393-h392-p-o/8348_n.jpg


https://thuviensach.vn

Trái Đất Rỗng 

 

56 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

 

Tất cả rất đơn giản, một ngày nào đó bạn sẽ thấy. Thành phố của chúng tôi là một nơi thú vị, với 

nhiều hoạt động luôn luôn xảy ra. Có kịch, nhạc kịch, và tất cả mọi thứ bạn có thể nghĩ đến, 

ngoại trừ các môn thể thao cạnh tranh. Chúng tôi không cạnh tranh ở đây, chúng tôi chỉ hợp tác 

trong điền kinh và chơi vui vẻ. Không có gì thực hiện để được "chiến thắng", chỉ để thưởng thức 

một cách trọn vẹn.  

Rừng của chúng tôi là giàu oxy, và chúng tôi đi bộ hàng ngày trong rừng để trẻ hóa bản thân, 

cũng giống như bạn trên bề mặt làm. Lối sống của chúng tôi không khác xa bạn, ngoại trừ 

không bị căng thẳng và lo lắng mà tràn đầy niềm vui. Điều này giúp cho đời sống kéo dài. Stress 

gây ra sự phân rã của các tế bào và trầm cảm tăng tốc quá trình lão hóa. Ngay cả trong cuốn 

sách chữa bệnh của bạn ngày nay nói về sự quan trọng của tiếng cười và sự vui vẻ trong cuộc 

chiến chống bệnh tật và sống lâu hơn. Vì vậy, cuộc sống của chúng tôi và bạn không khác 

nhiều, chúng tôi chỉ học được cách sống trọn vẹn, không có trở ngại.  

Đây là Mikos. Lời chào từ thành phố Catharia, là nhà tôi. Tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ nép 

mình bên trong một ngọn đồi nhỏ bao quanh bởi cây cối tươi tốt, hoa, các bụi cây và cây cao. 

Thực tế, tất cả mọi thứ ở đây rất là cao, kể cả cơ thể của hầu hết người dân của chúng tôi 

thường cao đến 15 feet. Các người Telosians trung bình 7 feet, và Adama là 7 feet 2 inches. Bản 

thân tôi cao hơn 15 feet, đó là khoảng một nửa chiều cao của cây trên bề mặt đất của bạn.  

Lẽ ra chúng ta tất cả đều cao, ngày xưa khi mà bề mặt trái đất được bảo vệ từ bức xạ của mặt 

trời cũng có dân số cao trung bình 15 feet. Mặt trời của bạn bây giờ thay đổi và trở thành sóng 

từ trường đã làm giảm độ cao của bạn, và trong thời gian tới bạn sẽ lại bắt đầu đạt lại chiều cao. 

Bạn sẽ thấy rất nhiều người trong giới trẻ của bạn cao hơn thế hệ của bạn.  
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Hệ thống thuế má dưới lòng đất ra sao? Nhà cửa của người dân như thế nào? Kỷ năng 

công nghệ (technology) gồm những gì, tiến bộ ra sao? 

 

7. Hệ thống luật lệ của chúng tôi 

 

Hỏi : Telos được cai quản như thế nào?  

Trong Telos, chúng tôi được điều hành bởi một Hội đồng mười hai vị Minh Sư. Đây là một con 

số thần kỳ. Mười hai là số hoàn hảo. Chúng tôi triệu tập các hội đồng của chúng tôi thường 

xuyên, theo nhu cầu của dân chúng. Đôi khi cuộc họp đặc biệt xảy ra đáp ứng với tình huống 

khẩn cấp, tương tự như trên bề mặt. Tất cả chúng tôi tích cực tham gia làm việc trong chính phủ 

trên cơ sở luân phiên. Kinh nghiệm này cho phép tất cả phát triển kỹ năng lãnh đạo của họ.  
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Hội đồng của chúng tôi duy trì khả năng giải quyết các bất thường ngay cả những vấn đề phức 

tạp, do trí khôn được tích lũy trong thời gian tuổi thọ lâu dài. Bạn cũng vậy, trên bề mặt, sẽ bắt 

đầu tích lũy trí khôn khi bạn sống lâu hơn. 

Hệ thống thuế ́(tax) của bạn là gian lận  

 

 
 

Không có hệ thống thuế ở các thành phố dưới lòng đất, chúng tôi được miễn thuế. Tất cả mọi 

thứ chúng tôi cần sẽ được ban tặng một cách hào phóng từ Mẹ trái đất mình. Nó có vẻ buồn 

cười nếu chúng ta phải trả thuế cho trái cây hoặc các loại ngũ cốc từ khu vườn của Mẹ trái đất 

của mình. Chúng tôi không hiểu lý do phía sau các thuế đánh lên thực phẩm được cung cấp từ 

vũ trụ giàu có.  

Ở đây trong Telos, tất cả các loại thực phẩm và hàng hóa được miễn phí, được cho hoặc trao 

đổi. Như vậy, mọi thứ cần thiết trong cuộc sống được đáp ứng, và kết quả mọi người sẽ có dư 

nhiều thời gian tự do phát triển sáng tạo. Chúng tôi không nghĩ về tiền bạc hay gánh nặng thuế 

má, do đó những suy nghĩ của chúng tôi được tự do đi lang thang trong vũ trụ.  

Chúng tôi biết rằng hệ thống thuế của bạn trên bề mặt là gian lận, vì vậy chúng tôi không làm 

như vậy. Chúng tôi không bao giờ đánh thuế bất cứ ai về bất cứ điều gì. Trong Telos, chúng tôi 

kinh doanh (trao đổi) theo luật Vũ Trụ. Pháp luật và các quy định trong kinh doanh của chúng 

tôi trực tiếp đến từ Đấng Tạo Hóa, và Đấng Tạo Hóa là “người” chúng tôi trực tiếp nói chuyện, 
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không có "người trung gian". Chúng tôi mang tất cả các mối quan tâm kinh doanh của chúng 

tôi thưa với các hội đồng của chúng tôi, nơi chúng tôi giải quyết xung đột từng vấn đề một và 

theo Luật Vũ Trụ. Bằng cách này, công lý chỉ được ban hành và kết quả theo công lý mà thôi. 

Chúng tôi rất cụ thể trong việc kết nối kinh doanh, và chỉ tìm kiếm những "hợp đồng" phù hợp 

với Luật Vũ Trụ. Không bao giờ có lợi nhuận đạt được với sự tổn thất từ phía bên kia, vì tất cả 

chúng tôi đều là phía "kia", và khi bảo vệ phía “kia”, chúng tôi bảo vệ chính mình.  

Chúng tôi rất buồn vì tình trạng trên bề mặt. Bạn đã trở thành nô lệ cho một hệ thống tham 

nhũng của cho vay nặng lãi. Bạn đã vô tình làm mất đi quyền lực của bạn, và làm việc nhiều giờ 

để trả nợ mà bạn không thực sự thiếu. Chúng tôi tin vào dân chủ và quyền con người được 

sống trong hòa bình và sự phong phú, và trong một hệ thống hỗ trợ bởi công lý.  

Chúng tôi được miễ̃n thuế thu nhập  

Chúng tôi là những người tự do, mỗi một người chúng tôi đều chịu trách nhiệm về kinh tế của 

xã hội mình. Tất cả mọi thứ chúng tôi cần chúng tôi trao đổi thông qua hệ thống “Đổi Chác”. Hệ 

thống này hoạt động như một "trao đổi công bằng” và như vậy sự trao đổi làm cho chúng thôi 

thấy rất thú vị . Không ai bị tước đoạt bất cứ điều gì, cũng không bao giờ co’ ai lấy bất cứ thứ gì 

từ chúng tôi.  

Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép một hệ thống thuế tồn tại, vì nó sẽ làm mất đi quyền tự 

do trong cuộc sống và mất đi ý chí mưu cầu hạnh phúc. Bạn trên bề mặt đã bị lừa bởi chính phủ 

của bạn làm bạn tin tưởng rằng bạn phải đóng thuế. Sự thật các bạn chính là người thành lập 

nên chính phủ của bạn và bạn không cần phải gánh nặng thuế.  

Trong Telos, tất cả hàng hóa của chúng tôi có giá trị như nhau, và chúng tôi "định giá" những 

thứ trong một phạm vi nhất định để họ có thể trao đổi nhiều dạng mặt hang` khác nhau. Tất cả 

các mặt hàng trong “nước” được chế tạo bởi chúng tôi, và chúng tôi chỉ "nhập khẩu" các thiết bị 

công nghệ khi chúng tôi cần, và sau đó trả lại khi chúng tôi dùng xong. Chúng tôi không cần 

phải sở hữu tất cả mọi thứ chúng tôi dùng. Chúng tôi chia sẻ những gì chúng tôi cần, vì vậy có 

thể "loại bỏ" hệ thống nhà máy sản xuất và giảm hàng giờ làm việc trong công xưởng. Cuộc 

sống của chúng tôi rất dễ dàng, cung cấp tất cả những gì chúng tôi cần trong một nửa thời gian 

làm việc. 

8. Công trình xây cất và kỷ thuật công nghệ  
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Nhà của chúng tôi hình tròn 

Chúng tôi là anh chị em của bạn, liên lạc với bạn trực tiếp từ Telos, một thành phố ngầm dưới 

Mt. Shasta ở California. Bây giờ Bạn dã ý thức được vị trí sinh sống của chúng tôi. Chúng tôi 

thương yêu và suy nghĩ về các bạn trên bề mặt mỗi ngày. 

Chúng tôi cũng làm việc hàng ngày như các bạn. Chỉ có điều nó không phải là làm việc để “sống 

còn” (survival), mà chúng tôi làm việc theo sở thích và niềm vui thích. Tất cả mọi thứ ở nơi đây là 

niềm vui và hạnh phúc.  

Nhà cửa của chúng tôi giống như những ngôi nhà của bạn, tuy nhiên nhà chúng tôi hình tròn và 

làm từ một loại đa’ giống như thủy tinh phát ra ánh sáng và cho phép chúng tôi nhìn ra ngoai` 

thấy được tất cả các góc độ và tất cả các hướng. Chúng được hình thành bởi một loại chất co’ 

thể ngăn cản những người khác từ bên ngoài nhìn vào thấy chúng tôi, vi` vậy có thể luôn luôn 

duy trì sự riêng tư của chúng tôi. Điều này quan trọng nhất đối với chúng tôi trong Telos, vì 

chúng tôi là những cá nhân thích riêng tư khi ở nhà, cũng giống như bạn trên bề mặt. Chúng tôi 

rất riêng tư, nhưng thích xã giao và thích được cùng nhau nhóm hợp tiệc tùng, thích ngồi chung 

nói chuyện và thăm hỏi nhau cũng giống như bạn làm trên bề mặt. 

Có nhiều bạn hiện nay trên bề mặt đang chờ đợi và tự hỏi khi nào thì Adama và những người 

dưới mặt đất sẽ xuất hiện và hòa nhập với bạn trên bề mặt như nguòi Sharula đã làm. Vâng, 

chúng tôi cũng đang chờ đợi và tự hỏi khi nao`! Mặc dù khối lượng ý thức của Trái đất đã tăng 

lên đáng kể trong một thời gian rất ngắn, nó vẫn không phải là khá cao, chưa đủ để cho phép 

chúng tôi xuất hiện một cách an toàn. Vì vậy, chúng tôi đang tiếp cận với nhân loại, trông mong 

tất cả nhân loại hãy nỗ lực mở rộng tình thương của họ cho tất cả những chúng sanh trong vũ 

trụ. Đây là Đại Tỉnh thức, và đó là một sự thức tỉnh cho sự huy hoàng của tất cả sự sống đang 

tồn tại, và sự huy hoàng bên trong mỗi chúng ta. Tất cả chúng ta là những chúng sinh rất kỳ 

diệu, đầy đủ ánh sáng tình yêu của Thượng Đế, chỉ cần chờ đợi kho dự trữ của chúng ta được 
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khai thác, ý thức của chúng ta sẽ tràn ra bề mặt, là chúng ta có thể nắm bắt được tiềm năng kỳ 

diệu của chúng ta. 

Hỏi: Những vật liệu gì tốt nhất để xây dựng nhà cửa trên mặt đất?  

 

 
 

Trong lòng đất chúng tôi sống trong hang động. Bằng cách này, chúng tôi không làm xáo trộn 

các phần đất bên ngoài của hang động. Đây là cách tiết kiệm nhất để xây dựng một nhà ở, vì nó 

phần lớn đã được xây dựng. Các hang động đã tồn tại khi chúng tôi đến đây nhiều ngàn năm 

trước. Chúng tôi chỉ cần đào sâu thêm và thiết kế chúng để đáp ứng các tiêu chuẩn sống của 

chúng tôi. Các hang động cũng là nơi tiết kiệm nhiên liệu rất hiệu quả và giữ nhiệt rất tốt.  

Chúng tôi rất sáng tạo trong thiết kế kiến trúc không gian sống của chúng tôi với các vật liệu có 

sẵn từ trái đất, và làm giảm ảnh hưởng đến Trái đất tối thiểu. Chủ yếu chúng tôi sử dụng tinh 

thể, đá quý, vàng và các loại đá khác, song song với các vật liệu được tạo từ thủ công nghệ cho 

các đồ nội thất của chúng tôi, và dùng cây gai dầu làm tất cả quần áo và ra giường cho chúng 

tôi.  

Bên cạnh những hang động, chúng tôi cũng có các khu hội họp cộng đồng sâu dưới lòng đất, 

nơi có đường hầm nhỏ kết nối các khu với nhau. Chúng tôi có thể di chuyển qua lại các khu hội 

đồng bằng các xe bay của chúng tôi, bay cách mặt đất một vài inches. Hầu hết các sinh hoạt của 

chúng tôi diễn ra bên trong các khu dân cư cộng đồng dưới lòng đất, không phải bên ngoài 

mặt đất.  
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Trong tương lai, hầu hết các khu cộng đồng trên mặt đất sẽ được xây dựng dưới bề mặt đất, để 

hoàn lại mặt ngoài của Trái đất tính chất nguyên sơ để trái đất có thể khôi phục lại khu rừng 

nhiệt đới tuyệt vời của mình để tạo ra oxy cần thiết cân bằng hệ sinh thái cho cây cối và các 

dòng nước chảy và để các dạng sống khác phát triển. Bạn sẽ thấy rằng bạn càng để yên mẹ 

thiên nhiên, thi` trai đất sẽ có thể tạo ra và duy trì càng nhiều các nguồn sinh lực, và sự lành 

mạnh môi trường và khí hậu sẽ được cân bằng hơn và cơ thể của bạn sẽ phát triển càng mạnh 

mẽ hơn. Vì vậy, cuộc sống hang động bên trên và bên dưới đất chắc chắn có lợi thế. 

Khi có hòa bình trên hành tinh, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn tất cả các công nghệ xây dựng 

nhà cửa của bạn ở trong các hang động và những ngọn núi đã tồn tại. Hiện đã có các cộng 

đồng hiện hữu bên trong những ngọn núi trên bề mặt, nơi mà các Minh Sư thường xuyên đến 

thăm và có con người đang sinh sống. Những người này đang làm các việc sáng chế và các dự 

án khác ngay trên bề mặt, nhưng bạn không thấy được họ. Có khá đông cộng đồng bên trong 

dãy núi của bạn. Nhưng các ngọn núi che khuất tầm nhìn của chiều không gian thứ ba như là 

một sự bảo vệ cho những người bên trong.  

Đừng lo lắng về việc kiếm sống khi bạn thay đổi công nghệ xây dựng của bạn theo cách của 

chúng tôi, bởi vì thời gian đó bạn sẽ không cần phải kiếm sống, tất cả sẽ dựa trên hệ thống trao 

đổi, và tất cả sẽ được miễn phí. Đó là quyền thiêng liêng mà bạn có được, cho bạn tất cả các 

nhu cầu của cuộc sống mà không cần phải gặp căng thẳng hoặc phải làm việc chăm chỉ mới 

được. Vâng, bạn sẽ làm việc để xây dựng nhà cửa và cộng đồng của bạn, nhưng sẽ làm trong sự 

vui vẻ thay vì phải làm 8-9 giờ một ngày với số tiền lương thấp.  

Vì vậy, ngay bây giờ chúng tôi khuyên bạn chỉ cần chờ đợi sự xuất hiện của chúng tôi trên bề 

mặt, và chúng tôi sẽ cho bạn thấy tất cả các bạn cần biết để xây dựng nhà cửa mà không cần có 
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các nhà máy độc hại. Tất cả các công nghệ của chúng tôi là miễn phí. Trong khi đó, bạn có thể 

chuyển sang dùng cây gai dầu cho tất cả các nhu cầu quần áo của bạn, và bạn không cần phải 

sử dụng phân bón, hóa chất trong đất. Đây la` một cuộc chạy đua tiến hóa, phát triển các vật 

liệu và thực phẩm hữu cơ không một dấu vết của sự can thiệp của hóa chất.  

Tôi là Mikos, và chúng tôi chúc bạn một ngày tốt lành. 

Chúng tôi sử dụng tinh thể để định hướng Bên trong lòng đất 

 

 

 

Chúng tôi có những gì bạn thường gọi là kính chắn gió (windshield): bầu khí quyển của chúng 

tôi được bảo vệ bởi ánh sáng từ thiền định, nó luôn luôn hài hòa với Thượng Đế và Trái Đất. 

Chúng tôi sử dụng tinh thể (crystals) để hướng dẫn sự di chuyển bên trong lòng đất. Chúng tôi 

sử dụng các tinh thể cho mọi nhu cầu của chúng tôi. Bầu trời của chúng tôi sáng là từ các tinh 

thể và những suy nghĩ (thiền điṇh) của chúng tôi. Ở đây không có mây mưa nhưng chúng tôi có 

một nguồn nước rất phong phú, tinh khiết và sạch sẽ cho tất cả các nhu cầu sinh sống của 

chúng tôi, và chúng tôi chúc lành cho trái đất hàng ngày được sự phong phú này.  

Bạn, trên trái đất bị khốn khổ với nạn hạn hán và gió và sự thay đổi nhiệt độ gắt gao do từ sự 

hủy diệt hành tinh và từ suy nghĩ của bạn. Tuy nhiên, điều này sẽ không còn bao lâu nữa, các 

nguồn năng lượng đó đang đến, sẽ sớm đảo ngược tất cả điều này và bạn sẽ bắt đầu cảm nhận 

được tình yêu và ánh sáng mà bạn đều xứng đáng có được. Những thay đổi này đang đến với 

một tốc độ nhanh chóng và đang xảy ra ngày càng mạnh dần và sẽ đẩy tất cả các bạn vào chiều 

không gian thứ năm. 

Hỏi: Nước (water) của bạn được cung cấp từ đâu? 
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Đại Tây Dương mang sức sống đến bên bờ đại dương của bạn. Khi bạn hít vào lực lượng của nó, 

bạn mang vào năng lượng cho cơ thể của bạn và năng lượng cho Trái Đất. Đây là lực lượng to 

lớn của sự sống; sóng của nó luôn luôn vỗ vào bờ của bạn. 

Trong Telos, chúng tôi sử dụng cùng một năng lượng này từ các đại dương trong lòng Đất. 

Dòng chảy này là từ ngoài thấm qua trái đất và vào suối, hồ và hang động ngầm của chúng tôi. 

Chúng tôi khai thác năng lượng, và sử dụng nó để vận hành máy móc của chúng tôi và tạo ra 

bầu không khí dưới lòng đất. Tất cả các kỷ công nghệ của chúng tôi là hoạt động tự nhiên, 

không ô nhiễm, không chất thải. Do đó, không khí của chúng tôi luôn luôn và hoàn toàn sạch sẽ 

cho hơi thở. Chúng tôi không sử dụng bộ lọc không khí trong nhà của chúng tôi, như bạn trên 

bề mặt làm. Có một lần chúng tôi đã mở thông với bề mặt đất để mang lại một số nguồn không 

khí cung cấp cho chúng tôi, nhưng không khí nhận được ngày càng ô nhiễm, vì vậy chúng tôi đã 

đóng cửa hệ thống không khí. Bây giờ chúng tôi tự sản xuất tất cả không khí sạch sẽ, không 

phụ thuộc vào các lỗ thông lên trên bề mặt nữa. 

Chúng tôi đi đến các đại dương và núi trong lòng đất bên trong để thưởng ngoạn nó. Đó chỉ là 

một chuyến đi ngắn cho chúng tôi, thông qua các đường hầm không quá 1 giờ đồng hồ. Nó là 

một khu vực sang trọng và yên bình, và một trong những điểm nghỉ mát ưa thích của tôi. 

Adama thường đến đó cộng tác kinh doanh hay tham gia các cuộc họp Đại Hội đồng liên quan 

đến phúc lợi của trái đất. 
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Chúng tôi có những hồ chứa nước rộng lớn lòng mặt đất. Chúng tôi đặt ống nước dẫn nước đến 

bất kỳ vị trí nào chúng tôi cần. Chúng tôi có các hồ ở khắp mọi nơi trong Telos. Chúng tôi có các 

hồ nhỏ và các ao với thác nước ngọt trong các cảnh quan (landscape). Thác nước giữ cho không 

khí lưu thông. 

Lưu ý, chúng tôi không xây các con đập. Chúng tôi có máy kiểm soát đem nước vào hay hạn chế 

lưu lượng nước theo nhu cầu của chúng tôi. Các kích cỡ máy kiểm soát khác nhau, tùy thuộc vào 

khu vực và lượng nước sử dụng. 

Hỏi: bạn có những loại công nghệ nà̀̀̀̀ o?  

 

 
 

Mô hình thời tiết trên bề mặt rất thất thường, tức là một ngày nó được tươi sáng và đầy nắng, 

và ngày hôm sau nó ảm đạm, lạnh và nhiều gió. Những thay đổi thất thường là do Trái đất 

chuyển sang một chiều không gian sống cao hơn. Khi trái đất thay đổi, nó lắc, và là những gì 

bạn cảm thấy trên mặt đất. Chúng tôi ở đây trong thành phố ngầm không cảm thấy những thay 

đổi thời tiết thất thường và những chuyển động naỳ bởi do kỷ nghệ xây cất của chúng tôi dưới 

lòng đất. Nhà cửa và các thành phố của chúng tôi xây dựng để chịu được chuyển động của Trái 

đất khi tâm thức của Trái đất đang đi lên. Kỷ nghệ của chúng tôi rất tiên tiến so với bề mặt, và 

chúng tôi có thiết bị đặc biệt có thể do đặt các tòa nhà của chúng tôi nẳm thẳng hàng với lưới 

điện từ trường của trái đất sao cho các cấu trúc được ổn định và an toàn khi có động đất xảy ra. 

Nếu không, các thành phố của chúng tôi đã bị bóp cong từ những thế kỷ trước.  

Bạn cũng sẽ có công nghệ này khi chúng tổi lên bề mặt. Chúng tôi sẽ mang lại cho bạn tất cả 

các công nghệ với chúng tôi trong một nỗ lực ổn định các kết cấu trên bề mặt mà mọi người 
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đang chuẩn bị cho việc xâm nhập vào các Vành đai Photon. Điều này sẽ là sự đóng góp của 

chúng tôi từ DƯỚI, cùng với nhiều công nghệ khác tuyệt vời mà chúng tôi sẽ mang lại, như một 

ống dẫn từ nguồn cung cấp nước như của chúng tôi dưới đây để lọc và cung cấp nước sạch của 

bạn.  

Chúng tôi cũng có công nghệ để làm sạch các đại dương bên ngoài, và làm sạch không khí ô 

nhiễm bên ngoài bề mặt. Chúng tôi sẽ mang tất cả các công nghệ với chúng tôi khi thời gian 

chúng tôi xuất hiện. Tất cả sẽ không bị mất. Trái đất sẽ được lưu lại, và sẽ có được sự sống cho 

tất cả một lần nữa, tất cả sẽ sống trong trạng thái của tâm thức cao ở trong chiều không gian 

ánh sáng cao hơn nữa.Đây sẽ là một số các đóng góp của chúng tôi từ dưới đây, khi chúng tôi 

hợp nhất với bạn từ bên trên. Chúng tôi có rất nhiều thứ muốn mang đến cho bạn, rằng chúng 

tôi rất mong chờ ngày chúng tôi bắt đầu xuất hiện trên bề mặt. Cho đến nay, chỉ có một vài 

người trong chúng tôi trên bề mặt, nhưng cho đến khi mà toàn ý thức của đoàn thể của bạn 

thay đổi, càng nhiều người trong chúng tôi sẽ lên làm việc với bạn trên bề mặt; bao gồm cả 

Adama. Vâng, Adama cũng sẽ tới sống với bạn ở trên mặt đất khi thời gian đến. Từ giờ cho đến 

lúc đó, Adama sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng bề mặt của bạn. 

Dân số bề mặt vẫn còn mờ tịt về tiền kiếp  
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Chúng tôi là chúng sinh rất tiến hóa, sống nhiều kiếp sống dồn lại thành Một đời. Chúng tôi có 

thể trở lại những kiếp sống trước đây của chúng tôi thông qua hệ thống máy tính amino-based 

để nhớ về quá khứ. Đây là một hệ thống được sử dụng trong vũ trụ, và Trái đất (bề mặt) là một 

trong số ít các hành tinh vẫn còn mờ tịt trong việc tiếp cận với tiền kiếp của con người. Đây là 

một công nghệ mà chúng tôi, từ dưới lòng đất, sẽ đưa đến bề mặt của bạn khi chúng tôi xuất 

hiện. Kết nối với tiền kiếp của bạn và học hỏi từ tiền kiếp rất cần thiết cho kiếp sống hiện tại. Vì 

vậy, hãy chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu vĩ đại khai thác vào kiếp sống quá khứ của bạn. Có rất 

nhiều công nghệ kỳ diệu khác chúng tôi sẽ mang lại làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn và 

nhiều thú vị hơn bạn có thể tưởng tượng.  

Chúng tôi sẽ mang lại tất cả, và chia sẻ tất cả, bạn sẽ biết tất cả và không còn sợ hãi. Vì vậy, hãy 

chuẩn bị sẵn sàng để trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời nhất mà bạn có thể tưởng tượng cùng với 

chúng tôi-anh chị em từ quá khứ của bạn. 

Chúng tôi đi vào Không Gian  
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Đây là Adama. Mặt trời của chúng tôi rất tươi sáng và cho chúng tôi tất cả ánh sáng chúng tôi 

cần. Mặc dù nó không giống như mặt trời trên bề mặt nhung nó phản xạ đầy đủ ánh sáng 

chúng tôi cần cho sự sống và phát triển thực phẩm của chúng tôi. Sự thật, mặt trời này vốn là 

một tinh thể (crystal) mà chúng tôi đem về trái đất từ một hành tinh khác, và nó sẽ cháy sáng 

một triệu năm. Vì vậy, bạn thấy, tất cả Ánh Sáng là MỘT, không cần biết nó được tạo từ vật chất 

gì, hoặc từ đâu đến. Tất cả ánh sáng tỏa ra "tia sống", và nuôi dưỡng cư dân của nó. Vì vậy, nó 

cũng tạo ra ánh nắng dưới lòng Đất, và chúng tôi hưởng được ánh "Mặt Trời" cũng giống như 

bạn làm trên bề mặt.  

Những người dân ở Telos báo cho nhau về tình trạng hành tinh của chúng ta, vì tất cả chúng tôi 

đều đang tham gia trong việc giám sát nó. Chúng tôi đi ra ngoài không gian, nơi mà chúng tôi 

khảo sát hành tinh của chúng ta từ mọi góc độ và từ mọi khung thời gian. Chúng tôi thấy sự ô 

nhiễm và xáo trộn trên trái đất, và chúng tôi ghi nhận điều này trên máy tính của chúng tôi. 
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Thông tin này sau đó được báo cáo lại với những người chỉ huy các hoạt động của trái đất để 

giải quyết và tham vấn. Mỗi người chúng tôi đều tham gia giám sát hành tinh của chúng ta, và 

làm việc với Liên đoàn trong nỗ lực này.  

Bạn cũng vậy, trên bề mặt, có thể làm điều này ngay khi hai nền văn minh của chúng ta hợp 

nhất, và bất tử được chấp nhận như là cách sống của nhân loại. Bạn cũng sẽ đi ra ngoài không 

gian để điều tra các hành tinh và theo dõi cuộc sống của họ. Đây sẽ là một bước tiến lớn cho 

nhân loại, và chúng tôi sẽ sẵn sàng đào tạo và tư vấn cho bạn trong khu vực mới của du lịch 

ngoài không gian. Điều này sẽ rất thú vị cho bạn, vì sau đó bạn cũng sẽ có thể thấy hành tinh 

của bạn lần đầu tiên từ ngoài không gian. Bạn sẽ thấy sự đồng nhất, liên kết, và hùng vĩ của vũ 

trụ, và bạn sẽ ngạc nhiên với sự vĩ đại và hùng vĩ mà Thượng Đế đã sắp đặt. Bước đột phá này sẽ 

thay đổi quá trình lịch sử từ chiến tranh đi đến hòa bình, từ sự mong mõi đến sự thõa mãn; từ 

một trò đùa đến sự nguy nghi.  

Hệ thống máy tính của chúng tôi Liên kết hệ với Liên đoàn các hành tinh 

Biết rằng các Liên đoàn hành tinh hop tác chặt chẽ với các cư dân của TELOS. Chúng tôi thường 

xuyên giao tiếp với họ thông qua hệ thống máy tính của chúng tôi. Chúng tôi giám sát toàn bộ 

trên và dưới bề mặt Trái đất.  

Một ngày nào đó rất sớm, bạn sẽ ược truy cập vào hệ thống máy tính lớn đó dựa trên các axit 

amino, và bạn sẽ có thể vào mạng lưới giám sát rộng lớn của chúng ta trong vũ trụ. Sau đó, bạn 

sẽ có những thông tin và hướng dẫn mà bạn sẽ cần để sống trong trạng thái cân bằng và hòa 

hợp với Trái Đất. 
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9. Sản xuất và tiêu thụ thực phẩm  

Hỏi :  Bạn phát triển và phân phối thực phẩm của bạn trong Telos thế nào? 

 

Trong Telos, việc sản xuất thực phẩm là quan trong nhất. Tất cả chúng tôi được đào tạo cách 

trồng trọt và sản xuất thực phẩm. Chúng tôi có một chế độ ăn uống rất đa dạng, chỉ ăn những 

loại thực phẩm có chứa sức sống trong đó. Do đó, chúng tôi chỉ ăn rau, ngũ cốc, trái cây, và các 

loại hạt. Tất cả các loại thịt bị cấm. Bạn trên bề mặt vẫn còn ăn các loại thực phẩm chết -thực 

phẩm không còn mang sức sống.  

Mọi người trong Telos làm việc trong các khu vườn trồng các loại thực phẩm của chúng tôi. 

Chúng tôi đều thay phiên nhau phát triển và thí nghiệm các loại cây trồng của chúng tôi. Sau khi 
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thực phẩm được trồng, nó được đưa đến trung tâm phân phối của chúng tôi và tất cả mọi người 

đến để nhận vật tư của họ.  

Chúng tôi không đông lạnh thực phẩm như bạn làm trên bề mặt. Tất cả các thực phẩm của 

chúng tôi được ăn tươi vì đây là cách mà tất cả các chất dinh dưỡng được tiêu thụ. Mỗi ngày, 

người dân nhận thức ăn của họ đủ ăn trong ngày. Nó dễ dàng hơn nếu “đi chợ” lấy thức ăn cho 

chúng tôi mỗi ngày. Một ngày làm việc của chúng tôi chỉ có bốn giờ, chúng tôi còn có nhiều 

thời gian rãnh rỗi để chăm lo dinh dưỡng và sức khỏe. Chúng tôi có thời gian để nấu các loại 

thực phẩm bổ dưỡng, thời gian để tập thể dục, và thời gian để thưởng thức các sáng tạo của 

chúng tôi. Cuộc sống chậm chạp có rất nhiều lợi. Chúng tôi không có áp lực và căng thẳng như 

cách sống của bạn trên bề mặt. Tất cả chúng tôi sống trong sự hòa hợp và hòa bình. Cuộc sống 

của chúng tôi được yên tĩnh và được điều chỉnh hợp theo Đấng Tạo Hóa.  

 

 
 

Chúng tôi không sử dụng giấy hoặc nhựa, chúng tôi cũng không gói thực phẩm của chúng tôi 

bằng bất kỳ cá́i gì. Thực phẩm của chúng tôi được sản xuất và sau đó gửi trực tiếp đến trung 

tâm phân phối của chúng tôi, và chúng tôi có thể sử dụng được ngay lập tức. Số lượng nhu cầu 

thực phẩm của chúng tôi được ghi nhận trong các máy tính. Và các công nhân đã thay phiên 

nhau làm việc theo ca tại các khu “chợ” khác nhau.  

Tất cả các thực phẩm của chúng tôi được trồng và sản xuất bởi chúng tôi. Rất là tinh khiết, và 

không hóa chất hay các chất gây ô nhiễm. Chúng tôi thực hiện trồng trọt hữu cơ, vì nó là cách 
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duy nhất để tồn tại và vẫn giữ được trọn vẹn tâm thức của chúng tôi. Chúng tôi dùng các thùng 

lớn để lưu trữ thực phẩm của chúng tôi, và những thùng chứa được tái sử dụng hoài hoài . 

Chúng tôi không bao giờ bỏ bất cứ điều gì, cũng không bao giờ chôn vùi vật phế thải trong đất 

của chúng tôi để cho Trái đất được sống khỏe mạnh, chúng tôi tôn trọng và bảo vệ nó.  

Khi chúng tôi thu hoạch hạt và trái cây của chúng tôi từ những cây lớn, chúng tôi chờ đợi cho 

đến khi quả chín muồi, và đôi khi chỉ cần nhặt nó lên khỏi mặt đất. Chúng tôi không bao giờ 

chọn trái cây chưa chín muồi như bạn làm trên bề mặt. Chúng tôi không sử dụng người máy 

như bạn tưởng tượng, nhưng chúng tôi có bộ máy có thể hái các hạt và hoa quả từ cây của 

chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng âm thanh để nới lỏng các loại hạt và hoa quả từ cuốn của 

chúng để chúng rơi xuống mặt đất. Chúng tôi có xe tải phân phối thu hoạch của chúng tôi. 

Chúng tôi không sử dụng xe ô tô hay xe tải để vận chuyển hàng hóa của chúng tôi như bạn. Xe 

tải của chúng tôi không chạm vào mặt đất mà bay lên trên.  

Chúng tôi không cần phải đi sâu vào bụi rậm hay rừng để tìm các loại hạt và cây ăn quả, vì 

chúng rất gần kề. Có những lùm cây hạt và lùm cây ăn quả mà chúng tôi đã trồng, và có những 

người duy trì chăm sóc chúng và đem chúng đến phân phối tại Mười Hai Trung tâm của chúng 

tôi khi chúng chín. Trung tâm phân phối của chúng tôi là nơi mà tất cả hàng hóa và thực phẩm 

được tập trung, và mọi người đến đó hàng ngày để lấy thực phẩm cung cấp. Và tất nhiên họ 

không trả tiền cho nó, tất cả mọi người được thực phẩm và quần áo, hàng hoá miễn phí Tất cả 

các nhu cầu cần thiết được cung cấp một cách tự do. Chúng tôi cũng có một hệ thống trao đổi 

hàng hóa tồn tại để “mua” thủ công mỹ nghệ mà chúng tôi tạo ra, do đó, không bao giờ có việc 

trao đổi tiền. Tiền không tồn tại ở đây. 

 



https://thuviensach.vn

Trái Đất Rỗng 

 

73 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

 
 

Hỏi : Bạn chỉ ăn thức ăn sống, hay bạn cũng sử dụng nhiệt để nấu ăn?  

 

Chúng tôi chuẩn bị thức ăn rất cẩn thận và là những thực phẩm tươi vừa hái. Chúng tôi ăn chủ 

yếu là trái cây và rau quả và ngũ cốc, và các sản phẩm đậu nành mà chúng tôi làm lên men 

trong không khí. Chúng tôi "nấu” một số các loại thực phẩm của chúng tôi, nhưng từ ngữ "nấu 

ăn" của chúng tôi khác với của bạn, chúng tôi không sử dụng lò điện hoặc lò vi sóng hoặc lò 

nướng hoặc dùng lửa. Chúng tôi sử dụng kỷ nghệ kênh nhiệt chỉ để làm ấm thức ăn lên và 

không làm thay đổi cấu trúc phân tử của nó, không làm mất đi các chất bổ dưỡng của thức ăn. 

Hầu hết các loại thực phẩm chúng tôi ăn là ở nhiệt độ trung bình (room temperature).  

https://lh4.googleusercontent.com/-RlrxyXf86vw/UYpOG_M2ZwI/AAAAAAAABB8/Pn-HdZgebA4/w612-h646-no/agarta2.jpg
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Bởi vì thơìi tiết luôn luôn ấm áp ở đây trong Telos và trong lòng đất, chúng tôi không thèm ăn 

thức ăn nấu. Chúng tôi thích thức ăn mát được chuẩn bị như các loai salad. Chúng tôi cũng 

"nướng" thức ăn, nhưng không nướng bánh theo kiểu bạn làm trên bề mặt, chúng tôi sử dụng 

máy nướng giống như máy sấy của bạn dùng để làm chuối khô. Chúng tôi có thể làm các bánh 

rất ngon mà vẫn duy trì được các chất bổ dưỡng và giữ cho các enzym của chúng còn nguyên 

vẹn.  

Chúng tôi hiểu rằng ở những vùng lạnh hơn của trái đất mọi người cần thức ăn nóng, không chỉ 

cho nhiệt độ cơ thể của họ, nhưng còn cho cảm giác ấm' áp. Các năng lượng bổ dưỡng bị phá 

hủy khi nấu chín. Đây lại là một lý do tại sao tuổi thọ của bạn là quá ngắn và năng lượng của 

bạn quá thấp so với chúng tôi. Bởi vì cách bạn chuẩn bị thức ăn cướp đi sức sống trong thức ăn 

của bạn. Nhưng trong nhiều thiên niên kỷ qua khí hậu tại nhiều địa điểm trên bề mặt thay đổi 

thành ôn đới lạnh, người dân có thói quen ăn uống và lối sống thay đổi để thích ứng với những 

vùng có khí hậu lạnh hơn, và do đó tuổi thọ của người dân giảm từ hàng trăm năm xuống chỉ 

còn 70-80 năm như ngày nay.  

Có một kết nối rất rõ ràng giữa số năng lượng một người cho vào cơ thể va` khả năng chịu 

đựng của cơ thể người đó, và độ dài kiếp sống của họ. 
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Hỏi : Có mưa trong lòng đất để tưới nước cho cây không? Tại sao có hạn hán ở một số 

vùng của bề mặt và lũ lụt ở những vùng khác?  

 

Adama và Mikos đang ở đây. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi này. Có, có mưa trong lòng đất và 

trong Telos. Nhưng mưa ở đây khác. Đây là mưa không rơi, nhưng tích tụ trong không khí như 

sương trên cỏ vào sáng sớm mà bạn thấy trên bề mặt. Những "sương" tích tụ trong không khí 

và không ngừng nuôi dưỡng thiên nhiên. Điều này không xảy ra cụ thể vào thời gian nào trong 

ngày. Thiên nhiên có thể rút ra nước cần thiết từ không khí và đem đến những nơi nó cần bất kỳ 

lúc nào trong ngày.  

Trong lòng đất, tất cả mọi thứ tương tác với mọi thứ khác, do đó, những nhu cầu trong thiên 

nhiên tất cả được đáp ứng 1 cách tự nhiên. Nước được rút ra từ các đại dương, hồ, suối của 

chúng tôi, và được gửi rất nhẹ nhàng đến nơi cần thiết. Chúng tôi cũng có mương dẫn đến các 

khu vườn và các cánh đồng để tưới cho rau quả và ngũ cốc. Khí hậu của chúng tôi rất khác với 

của bạn, liên tục tươi mát. Nó là một hệ thống tự điều hòa, được thiết kế bởi thiên nhiên mà 

không có sự can thiệp của chúng tôi.  

 

https://lh4.googleusercontent.com/-R2P6cB47iGw/UYvO4ZRbIVI/AAAAAAAAAmM/mtZWs47nsnU/w383-h478-no/water+goddess.jpg
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Các vấn đề hạn hán và lũ lụt trên bề mặt là do con người đã can thiệp với hệ thống thiên nhiên 

làm nó bị sai lệch ra khỏi tự nhiên, và thiên nhiên không còn có thể điều chỉnh bản thân mình 

va` đã bị cản trở trong việc đáp ứng cho cây cối. Bạn đã xây dựng các đập nước để cản trở dòng 

chảy của nước, thay đổi quá trình tự nhiên của dòng chảy của nó. Nước có sự sống, nó biết nơi 

nao` cần nó, nó biết đi đâu, nhưng sự can thiệp của con người đã chặn bản năng tự nhiên của 

nó và ngăn chặn “đối thoại” giữa nước và đất. Tất cả mọi thứ trên trái đất hoạt động như một 

thể, kết nối nhau, và khi bạn bắt đầu can thiệp với các bộ phận của nó (nước), bạn ngắt kết nối 

nó từ toàn thể.  

Trong những ngày xa xưa, có một bầu trời bao quanh toàn bộ trái đất, bầu trời nay` dày mấy 

miles và được tạo thành bởi các hạt nước đá kết tinh có thể ngăn chặn bức xạ của mặt trời, và 

giữ hành tinh như một "nhà kính" hoàn hảo, cung cấp đúng số lượng oxy và độ ẩm cho cả thiên 

nhiên và con người. Điều này đã bị phá hủy trong cuộc chiến tranh giữa người Atlantean và 

Lemurian, và cũng phá hủy các quy luật tự nhiên của thiên nhiên. Thiên nhiên sau đó đã phải tự 

điều chỉnh nó hợp theo lối không tự nhiên này bằng cách xây dựng 1 hệ thống khác để cung 

cẩp nước cho đất, đó là tạo các đám mây giữ hơi nước từ các đại dương và đưa vào đất liền làm 

mưa. Điều này cũng được suông sẽ tốt đẹp cho đến khi các con đập được tạo ra, đại dương trở 

nên ô nhiễm va` các con sông, suối khô cạn, nước bị mất ăng-ten của nó, và không còn có thể 

“đọc” được môi trường xung quanh. Nước có ý thức, sự ô nhiễm trên bề mặt đất làm cho ý thức 

của nó bị hạ thấp và không thể đáp lại với thiên nhiên, và lượng mưa của nó đã phân phối lộn 

xộn, không có sự hướng dẫn nơi đâu cần thiết nước và nơi đâu không cần.  

Đây là lý do tại sao ở một số nơi bạn có một lượng mưa phong phú, và ở những nơi khác bạn có 

hạn hán nghiêm trọng. Các kết nối giữa các yếu tố môi trường đã bị phá vỡ và hư hoại do ô 

nhiễm từ các chất độc và ô nhiễm từ các tư tưởng con người.  

Trong lòng đất, mọi thứ vẫn còn ở dạng nguyên sơ, và hoạt động theo kế hoạch thiêng liêng 

của nó như khi Trái đất lần đầu tiên được hình thành. Tất cả mọi thứ ở đây hoàn toàn kết nối với 

nhau, và có thể “đọc” và đáp ứng với môi trường xung quanh nó. Các tế bào của tất cả các sinh 

vật sống trong lòng đất có “hệ thống tiếp thu” hoạt động hoàn hảo, đọc các nhu cầu của môi 

trường, sau đó cung cấp những gì môi trường và cơ thể chúng ta cần trong tỷ lệ chính xác. Nó 

giống như một tiệm thuốc sống. Chúng tôi không đi đến cửa hàng để mua những gì mà cơ thể 

chúng tôi cần, thiên nhiên cung cấp cho chúng tôi mọi thứ một cách tự nhiên. 

Bầu trời trên bề mặt sẽ được phục hồi, và sau đó thiên nhiên sẽ hoạt động trong sự hòa hợp 

hoàn hảo của Thượng Đế một lần nữa, và các tế bào trong cơ thể của bạn cũng vậy. Bạn sẽ 

không cần phải đi đến các tiệm thuốc mua vitamin hoặc thuốc trị bệnh, thiên nhiên sẽ cung cấp 

tất cả. Chúng tôi hy vọng chúng tôi đã không đi quá xa đề tai`, chúng tôi chỉ muốn cung cấp 

cho bạn đầy đủ tin tức. 

11. Xe điện ngầm và lối đi dưới đường hầm 
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Thánh Germain nói: "Bạn có thấy lạ khi tôi nói các Minh Sư của ánh sáng và trí tuệ có con đường 

xuyên qua trái đất ở mọi hướng, giống như bạn có đường cao tốc cho xe ô tô của bạn đi từ bờ 

biển này đến bờ biển ben kia trên trái đất? "  

(Từ cuốn sách: "I AM", trang 202, thuyết giảng cua The Saint Germain)  

 

HỎI Hãy nói với chúng tôi về các đường hầm và hệ thống giao thông của bạn?  

Chúng tôi chào đón bạn từ Telos bên dưới trái đất. Chúng tôi cũng đang ở đây khi hành tinh của 

bạn đang bay qua không gian, mang theo tất cả chúng ta trên hành trình đi xuyên cõi vĩnh cửu. 

Chúng tôi chờ đợi và quan sát, chờ thời điểm khi Trái đất gặp vong` đai Photon. Chúng tôi hy 

vọng sẽ được lên trên bề mặt trước khi thời điểm đó đến, và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho 

cuộc hành trình lên mặt đất. Chúng tôi không ở xa lắm, chỉ cần vài mươi phút là có thể di 

chuyển từ nhà của chúng tôi đến nhà của bạn!  

Có những đường hầm gắn liền khắp nơi trong hành tinh này, kết nối tất cả thành phố lớn hoặc 

tiểu bang. Vì vậy, chúng tôi có thể đến được hầu hết các địa điểm trên mặt đất trong vòng vài 

giờ, nếu không nói là vài mươi phút. Bạn, trên bề mặt, sẽ ngạc nhiên với mạng lưới các đường 

hầm dưới lòng đất đã được sử dụng bao nhiêu niên kỷ kết nối chúng tôi từ bên dưới. Chúng tôi 

có thể đi bất cứ nơi nào trong một khoảng thời gian rất ngắn, tuy nhiên, bạn phải dành cả ngày 

https://lh3.googleusercontent.com/-aODVQbcWKWc/UYzl-WE113I/AAAAAAAAAm0/UIlKsjEkY8M/w874-h648-no/duong+ham.bmp
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tại các sân bay và ga xe lửa, hoặc trong xe hơi, cùng với tất cả sự ô nhiểm không khí do xe của 

bạn tạo ra.  

Chúng tôi sử dụng năng lượng điện và năng lượng tinh thể (crystal energy) để di chuyển xung 

quanh bên trong của quả địa cầu. Năng lượng của chúng tôi tất cả miễn phí và "sạch sẽ", không 

gây ô nhiễm không khí, không vật liệu thải. 

Chúng tôi cũng đi du lịch bất cứ nơi nào chúng tôi muốn, thông qua những suy nghĩ của chúng 

tôi. Chúng tôi có khả năng “di chuyển” đến bất kỳ địa phương nào trong không gian, vượt thời 

gian. Có nghĩa là, chúng tôi co’ sự tự do di chuyển trong nhiều chiều không gian khác nhau, 

không chỉ ở phần vật chất này.  

Chúng tôi mong muốn gia nhập bạn trong nhà của bạn trên bề mặt, nơi chúng ta có thể làm 

việc cùng nhau để đem lại tự do cho tất cả. Có quyền tự do sẽ có niềm vui đích thực trong cuộc 

sống. Không có tự do, sẽ không có sự tiến hóa, và không có sự tiến hóa, sẽ không có sự nối tiếp 

của sự sống. Một loài, hoặc là tiến hóa, hoặc giải thể, không có tình trạng trì trệ. Vì vậy, đây là 

cơ hội để các bạn phát triển vĩnh viễn theo hình xoắn ốc của sự tiến hóa.  

Chỉ cần tập trung tâm trí của bạn về tự do, và thể nghiệm sự thay đổi nhanh chóng của cuộc 

sống, tất cả là do suy nghĩ của bạn mà thành. 

 

Chúng tôi sử dụng năng lượng điện và năng lượng tinh thể (crystal energy) để di chuyển xung 

quanh bên trong của quả địa cầu. Năng lượng của chúng tôi tất cả miễn phí và "sạch sẽ", không 

gây ô nhiễm không khí, không vật liệu thải. 

Chúng tôi cũng đi du lịch bất cứ nơi nào chúng tôi muốn, thông qua những suy nghĩ của chúng 

tôi. Chúng tôi có khả năng “di chuyen” đến bất kỳ địa phương nào trong không gian, vượt thời 
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gian. Có nghĩa là, chúng tôi co’ sự tự do di chuyển trong nhiều chieu` không gian khác nhau, 

không chỉ ở phần vật chất này.  

Chúng tôi mong muốn gia nhập bạn trong nhà của bạn trên bề mặt, nơi chúng ta có thể làm 

việc cùng nhau để đem lại tự do cho tất cả. Có quyền tự do sẽ có niềm vui đích thực trong cuộc 

sống. Không có tự do, sẽ không có sự tiến hóa, và không có sự tiến hóa, sẽ không có sự nối tiếp 

của sự sống. Một loài, hoặc là tiến hóa, hoặc giải thể, không có tình trạng trì trệ. Vì vậy, đây là 

cơ hội để các bạn phát triển vĩnh viễn theo hình xoắn ốc của sự tiến hóa.  

Chỉ cần tập trung tâm trí của bạn về tự do, và thể nghiệm sự thay đổi nhanh chóng của cuộc 

sống, tất cả la`do suy nghĩ của bạn mà thành.  

Chúng tôi sử dụng xe điện để du lịch qua đường hầm của trái đất . 

Trong các đại dương của bạn có hàng trăm hàng triệu dạng sống. Những dạng sống này tạo ra 

một hệ sinh thái hoàn chỉnh và cân bằng, trong lòng đất cũng vậy. Mặc dù các hệ sinh thái trên 

bề mặt bị hư hại do sự vô minh và tham lam của nhân loại, các hệ sinh thái trong lòng đất có 

chức năng toàn thiện và nguyên vẹn.  

Chúng tôi tư vấn cho bạn về những điều này để các bạn sẽ không hoảng sợ khi đối mặt với 

những thay đổi cua trái đất. Khi sự thay đổi tăng tốc, chúng tôi sẽ ở đây với bạn, đem tất cả 

những gì cần thiết cho sự sống còn của bạn. Chúng ta sẽ phải hoàn thành sự kết nối với nền văn 

minh trong lòng đất, bao gồm cả các đại dương tinh khiết. Chúng tôi sẽ đặt các đường ống 

mang dòng nước tinh khiết này trực tiếp từ lòng đất lên bề mặt để bạn sẽ được nếm mùi vị 

ngọt ngào của nguồn nước sạch se nhất, và bạn sẽ rất hạnh phúc! Các đường ống dẫn nước đã 

được hình thành, đang chờ lênh gắn nối phần cuối cùng trên tầng trên của trái đất.  

Chúng tôi cũng sẽ đem thực phẩm tươi từ các thành phố ngầm. Chúng tôi đã chuẩn bị phương 

tiện vận tải để thực hiện các nguồn cung cấp thông qua các đường hầm của trái đất bằng xe 

điện của chúng tôi mà chúng tôi sử dụng để đi qua các lối đi của trái đất. Tất cả được sẵn sàng, 

và chúng tôi chỉ chờ thông báo cuối cùng để bắt đầu.  

Có rất nhiều người trên trái đất bây giờ đang thức tỉnh tâm linh nhờ số lượng ánh sáng ngày 

càng cao trên khắp hành tinh. Sự sống ở các đẳng cấp được khuấy động để nhận thức, là do kết 

quả của ánh sáng từ Lightworker (những người thiền định) đang gửi tình thương đi khắp hành 

tinh. 

Chúng tôi ở các thành phố ngầm nao nức chờ đợi xuất hiện và tiếp xúc trực tiếp với bạn trên bề 

mặt. Chúng ta đã xa nhau một thời gian quá dài, và nó cũng là ngày chúng ta được kết nối lại. Vì 

vậy, biết rằng ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy chúng tôi, chúng tôi đang ở đây và có thể 

"nhìn thấy" bạn thông qua hệ thống máy tính của chúng tôi. Chúng tôi theo dõi toàn bộ bề mặt 

đất trên màn hình máy tính của chúng tôi, và có thể thấy bạn ở bất cứ đâu. Bạn, Lightworkers, 

cũng được theo dõi trên màn hình máy tính của Liên đoàn hành tinh, bạn luôn ở trong phạm vi 

"tầm nhìn" của họ, để họ có thể can thiệp cứu giúp nếu cần.  
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Vì vậy, hãy yên tâm rằng bạn đang ở trong tay an toàn, từ cả hai DƯỚI và TRÊN “trời”, khi bạn đi 

đến gần hơn và gần hơn với vành đai Photon với sự biến đổi chiều không gian. 

12. Cực bắc và cực nam 

 

 

 

Hỏi :  Hành tinh Trái đất có cửa ở phía bắc và cực nam không?  

Thực sự có cửa tại cực bắc và nam dẫn đến trung tâm của Trái Đất. Những vùng cực được ngụy 

trang bằng cách phủ đám mây, như bạn biết, để ngăn chặn quân đội của bạn biết được vị trí các 

cửa ra vào va` xâm nhập vào bên trong Trái đất của chúng tôi. Chúng tôi cũng cài đặt một lực từ 

trường ở lối vào để ngụy trang thêm nữa. Bằng cách này, chúng tôi được bảo vệ khỏi tầm nhìn 

từ trên không và đất liền.  

Thực sự có nhiều con đường có thể đưa bạn đến các vùng Bắc Cực và thông vào các cửa cực. 

Tuy nhiên, Adama không có quyền tự do tiết lộ cho dân gian vào lúc này. Khi chúng tôi được 

thông báo rằng đó là thời điểm bạn có thể nhập vào khu vực của chúng tôi, chúng tôi sẽ liên lạc 

và chỉ đạo các bạn đến vị trí của chúng tôi bên dưới trái đất. Không có gì để bạn có thể tìm kiếm 

bây giờ, sẽ không tim` được con đường dẫn bạn đến chúng tôi cho đến khi thời gian thích hợp. 

https://lh5.googleusercontent.com/-IE7-gawd-CQ/UWqsZqIuYZI/AAAAAAAAAzA/dTwVumFjVww/w902-h644-no/astrostrategic_3_jpg.jpg


https://thuviensach.vn

Trái Đất Rỗng 

 

81 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

 

 
 

12A. Sáp nhập các nền văn minh của chúng tôi  

Mẹ Trái đất của chúng ta thật tuyệt vời, là người đã hy sinh thân mình để chăm lo cho cả bên 

trên lẫn bên dưới bề mặt của Bà. Bà cũng đã hy sinh sức khỏe của mình để các con có thể học 

những bài học khai ngộ trong tình yêu và tài nguyên phong phú của Bà. Bà đã kiên nhẫn chờ 

đợi hàng triệu niên kỷ, để con người phát triển và nhận ra Thượng Dế và thiên tính trong chính 

họ. Bà đã chờ đợi, thông qua những cuộc chiến tranh và những nạn đói, và trong sự vinh quang. 

Các chu kỳ này đã lặp đi lặp lại, và tất cả các chúng sanh từ từ tiến hóa tâm thức của mình trên 

và dưới bề mặt của Bà.  

Bà ấy đã hy sinh rất nhiều, và sự hy sinh giờ đã chấm dứt. Đây là thời gian cho tất cả chúng sanh 

tự nhận ra Thượng Đế và đi vào trong ánh sáng của sự hiểu biết lớn hơn và xung đáng hơn. 

https://lh3.googleusercontent.com/-ouwGkOeWOUU/UWqz2U3EuOI/AAAAAAAAA1E/utUFi1WCWts/w575-h571-no/da+con+trai+dat.jpg
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13. Sự hủy hoại và che đậy của Chính phủ trên bề mặt  

Chiến tranh Hóa chất và sinh học . 

Chúng tôi biết rất rõ về điều kiện trên bề mặt, về các mầm bệnh sinh học đang được rãi khắp bề 

mặt đất. Chúng tôi biết được tất cả những gì đang xảy ra, chúng tôi quan sát xung quanh và 

thất kinh về cuộc chiến tranh hóa học và sinh học khủng khiếp đang diễn ra mà người dân hoàn 

toàn không hề hay biết. Chúng tôi cầu nguyện cho ánh sáng có thể trãi khắp hành tinh và đem 

đến hòa bình và bình an cho nhân loại. Chúng tôi cầu nguyện khi chúng ta đi vào trong vành đai 

Photon chỉ có những linh hồn có ánh sáng tồn tại. 

Trái tim của chúng tôi quặng đau khi thấy mầm bệnh từ chiến tranh sinh học lây lan trên khắp 

hành tinh. Chúng tôi kinh hoàng nhìn thấy những điều tương tự đã diễn ra trong nền văn minh 

Atlantis được lập lại, vào thời gian mà chúng tôi còn sống trên bề mặt. Chúng tôi kinh hoàng 

trước triển vọng của con người lặp lại bi kịch ô nhiễm trái đất và phá hủy nền văn minh của 

mình một lần nữa. Chúng tôi đang làm tất cả những gi` có thể làm để ngăn chặn điều này. 

Chúng tôi cầu nguyện liên tục với Thượng Đế mong Ngày chỉ cách để khắc phục những vấn nạn 

https://lh6.googleusercontent.com/-vixMJ7GQDrs/UYpOTMYCJHI/AAAAAAAABCU/PnqfpEjeTKg/w872-h649-no/fly+city.bmp
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này. Tuy nhiên, đừng sợ hãi, chỉ cần bạn điều chỉnh bản thân mình theo các nguồn năng lượng 

cao hơn và nâng cao tầng số rung động của bạn, bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Khi bạn đã đạt 

đến một tần số rung động nhất định, cơ thể của bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi không gian ba 

chiều và các bệnh dịch và bệnh tật. Bạn sẽ được nằm ngoài tầm với của chúng. Đó là cách duy 

nhất để thoát ra. (Thịt động vật có tần số rung động thấp nhất và phá hủy năng lượng của cơ 

thể) . 

Mìn được cài đặt trên bề mặt đất:  

Chúng tôi sẽ nói về các chất nổ đang rải rác trên tất cả các bề mặt của hành tinh, chúng được 

cài đặt bởi các quốc gia lâm chiến mà bỏ mặc nhân loại.  

Nhân loại đã rơi vào giấc ngủ, và trong giấc ngủ của họ, họ đã để cho những kẻ bạo chúa cai trị 

và ép buộc họ vào một cuộc sống của khủng bố và đói nghèo. Chúng tôi tại các thành phố 

ngầm, nhận thức được vị trí của các chất nổ. Khi chúng tôi lên bề mặt, một trong những điều 

đầu tiên chúng tôi sẽ làm là sẽ thâu nhặt tất cả các chất nổ và hủy bỏ các vũ khí hủy diệt. Chúng 

tôi sẽ làm việc chung vớí các chúng sanh dưới biển, những người này cũng sẽ được hướng dẫn 

bởi Liên đoàn hành tinh tìm kiếm các chất nổ bị chôn vùi trong các đại dương của họ. Vì vậy, 

đây sẽ là một kế hoạch hai chiều để loại bỏ tất cả các chất nổ từ cơ thể của mẹ Trái đất. Điều 

này có thể sẽ được thực hiện nhanh chóng để chúng ta có thể chuẩn bị cho việc vào vòng đai 

Photon.  

Bạn trên bề mặt, và chúng tôi bên dưới mặt đất, làm việc với nhau bằng nhiều cách mặc dù bạn 

không ý thức về nó, việc tiến vào vành đai Photon đã được lên kế hoạch, chuẩn bị, và thảo luận. 

Bằng cách này, khi thời gian đến, trực giác của bạn sẽ biết phải làm gì và làm thế nào. Tất cả các 

thông tin sẽ hiện diện trong ý thức của bạn lúc bạn cần khi thời gian đến.  

Chúng tôi sẽ chào đón bạn trên bề mặt trong một khung thời gian mới, mà tất cả trên Trái đất 

đã chờ đợi hàng vạn năm. Mục đích của lịch Maya là giúp bạn làm quen với khung thời gian mới 

của lịch người Maya và sẽ làm cho việc nhập vào vành đai Photon được hài hòa và nhẹ nhàng. 
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14. Nhân loại đang cháy sáng bởi ánh sáng của Ý thức  

Các thành phố của ánh sáng có rải rác ở Mỹ  

Bạn có các thành phố của ánh sáng. Chúng được rải rác trên khắp nước Mỹ. Ánh sáng này đang 

cháy sáng mạnh, do sự thức dậy của Lightworkers với số lượng chưa từng có trên toàn cầu.  

Tất cả ánh sáng của bạn, kết hợp với tất cả ánh sáng của chúng tôi sẽ nâng trái đất của chúng ta 

lên mực độ rung động cao hơn và cao hơn khi suy nghĩ của chúng tôi hợp nhất với suy nghĩ của 

bạn về tự do cho tất cả sự sống trên Trái Đất. Đây là một bước đột phá lớn đối với ánh sáng sau 

khi chúng tôi đã cố gắng để kết nối với các Lightworkers nhiều năm nay.  

Bạn, Lightworkers đã ngày càng vững mạnh và ngày càng nhiều ánh sáng xuất hiện thanh lọc 

hành tinh này. Chúng tôi ở các thành phố ngầm cũng vậy, đã liên tục gửi ánh sáng lên bề mặt, 

với hy vọng thay đổi tình trạng của sự sống bên trên. Chúng tôi đang nhìn thấy những thay đổi 

đang diễn ra, và tất cả sự sống hiện đang dần dần nhận thức và thể nghiệm cuộc sống của "ánh 

sáng". Bạn đang trải qua cuộc sống trên một tầm cao của tư tưởng và cảm giác, và hình dung 

cuộc sống một cách rộng hơn và sâu sắc hơn. 

https://lh6.googleusercontent.com/-uOxTD_wlxPw/UZPJkiAcrcI/AAAAAAAABII/5mszhBSj3hg/w556-h373-no/Shambhala2.jpg
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Hỏi: Có phải thành phố Telos và các thành phố khác tồn tại ở dạng vật chất?  

 

Tôi là Mikos. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn.  

Phải và không phải. Vâng, Telos tồn tại trong chiều không gian thứ ba của bạn, và nó cũng tồn 

tại trong chiều thứ năm.  

Telos thực sự tồn tại ở thể vật chất bên trong của núi Shasta trong chiều không gian thứ ba. 

Không có núi lửa hoạt động bên trong của núi Shasta. Chúng tôi đã chuyển dời các đường dung 

nham ngầm trong núi Shasta hơn 12.000 năm trước, khi các người Lemurians đi xuống lòng đất 

qua các con đường hầm và cư trú tại núi Shasta do sự tàn phá bề mặt cuộc chiến tranh giữa 

người Atlantean và người Lemurian.  

Vì vậy, chúng tôi tồn tại trong cơ thể ba chiều nhưng hiện giờ tôi đã tiến hóa đến mức chúng tôi 

có thể nâng cao và hạ thấp từ trường năng lượng của chúng tôi và di chuyển ra và vào khỏi xác 

thân theo ý muốn. Vì vậy, nếu bạn đang ở Telos trong chiều không gian thứ ba, bạn sẽ thấy 

chúng tôi. Tuy nhiên, khi chúng tôi đi ra bên ngoài của núi, chúng tôi thay đổi từ trường năng 

lượng và di chuyển lên đến chiều thứ năm và được "che chắn" từ mắt thịt của bạn. Nếu bạn có 

thể cảm nhận được năng lượng chiều thứ năm, bạn sẽ thấy chúng tôi. Khi chúng tôi không 

muốn những người ở bên ngoài núi nhìn thấy, chúng tôi có thể dễ dàng làm cho chúng tôi vô 

hình. Nhưng hầu hết thời gian, chúng tôi muốn ở trong trạng thái vô hình để bảo vệ chúng tôi. 

 

https://lh3.googleusercontent.com/-fy9xwS9Egr8/UZZffsYfjHI/AAAAAAAABJ4/_cRx5jlWEH8/w550-h389-no/TemplodelaUnion_de_Cristal_telos.jpg
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Không có sự khác biệt trong cơ thể vật chất của chúng tôi, ngoại trừ một thực tế là chúng tôi có 

nhiều sợi DNA hơn do kết quả của cuộc sống lâu dài của chúng tôi và có thể tiến hóa trong hòa 

bình, hòa hợp và tình huynh đệ. 

 

 

Hỏi: Tại sao có rất nhiều người dân trên trái đất ngày hôm nay?  

 

Bạn ở trên trái đất vào thời gian này để hỗ trợ nhân loại khi tất cả nhập vào vành đai Photon. 

Tất cả các linh hồn đầu thai vào thời gian này đều hiểu biết đầy đủ về những gì đang xảy ra. Đó 

là lý do tại sao có rất nhiều người trên trái đất ngày hôm nay, nhiều hơn bao giờ hết, bởi vì tất 

cả các linh hồn muốn được tham dự vào “những ngày kết thúc" này. Những linh hồn đã từng 

sống trên trái đất tất cả đều đầu thai trở lại và bạn là một trong những linh hồn đó. Những ngày 

cuối cùng này có thể được trãi qua với sự hài hòa và vui vẽ, hay sợ hãi và hỗn loạn là từ sự lựa 

chọn của các bạn.  

Chúng tôi khuyên bạn nên nhìn sự việc này với đôi mắt hướng về Thượng Đế trong khi đôi chân 

của bạn bước đi trên trái đất. Bởi vì Thượng Đế có đầy đủ quyền lực, và bạn nằm trong tay của 

Ngài. Vì vậy, anh chị em của tôi, hãy nhận thức được ánh sáng của bạn. Và không có gì để lo sợ, 

bởi sự di chuyển của trái đất vào ánh sáng chỉ đem lại niềm vui và hạnh phúc to lớn cho mọi 

người.  

 

https://lh5.googleusercontent.com/-CNfVWMQsjhI/UWqsIDMI5fI/AAAAAAAAAyI/zZsKbY28fyA/w604-h427-no/557106_324221691001653_1251259950_n.jpg


https://thuviensach.vn

Trái Đất Rỗng 

 

87 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

 

Hỏi :  Khi nào chúng tôi có thể đến Telos?  

 

Chúng tôi đang đóng quân ở dưới đất của bạn và triển khai đầy đủ chờ thời gian khi chúng tôi 

có thể lên bề mặt. Chúng tôi chờ đợi dưới đất cũng giống như bạn chờ đợi trên mặt đất, chờ 

đợi các nguồn năng lượng tăng cao, để người dân trên mặt đất đạt được trạng thái cao hơn của 

ý thức trước khi chúng tôi lên bề mặt. Chúng tôi cũng có cùng một cơ thể của không gian ba 

chiều và cũng dễ bị tổn thương như bạn, những nguồn năng lượng cao sẽ là sự bảo vệ của 

chúng tôi trên bề mặt.  

Khi mọi người phát triển tâm thức đến một mức độ có thể chấp nhận chúng tôi, chúng tôi sẽ lên 

bề mặt. Chúng tôi đang chờ đợi thời gian này. Bạn có thể giúp đẩy nhanh quá trình này bằng 

cách gửi ánh sáng cho tất cả nhân loại, và bao trùm họ hàng ngày với tình thường từ ánh sáng. 

Chúng tôi ở dưới đất cũng đang đẩy mạnh các nguồn năng lượng và gửi lên trên mặt đất để 

thúc đẩy thời điểm xuất hiện của chúng tôi nhanh chóng hơn.  

Nếu người dân trên bề mặt xuống Telos bây giờ, niềm tin của họ sẽ đối chọi với chúng tôi, tạo 

ra một sự biến dạng trong tâm thức đại chúng của chúng tôi về sự bất tử. Vi` vậy chúng ta phải 

đợi cho đến khi tâm thức của bạn tiến hóa đủ để có thể hòa hợp với niềm tin bất tử của chúng 

tôi.  

Bạn trên bề mặt đã bị chính phủ của bạn che giấu sự thật về sự hiện hữu của chúng tôi ở dưới 

đất này. Họ thực sự biết về sự tồn tại của chúng tôi. Họ biết chúng tôi đang ở đây vì họ làm việc 

với các lực lượng Âm/tối ở đây. Vâng, có những thành phố của lực lượng Âm bên dưới bề mặt 

đất, cũng giống như bạn trên bề mặt đất có những thành phố của bóng tối. Chính phủ của bạn 

biết được sự hiện hữu của chúng tôi, và họ giữ nó như là một "tối mật". Chúng tôi mong đợi để 

xem sự thay đổi này sớm khi ánh sáng của chúng ta đang phát triển mạnh mẽ hơn và mạnh hơn 

mỗi ngày.  
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Sự thay đổi của Trái đất rất cần nhiều sự tịnh dưỡng  

 

Bạn là một người chăm sóc Trái đất, và bạn đang cảm thấy những thay đổi của nó khi trái đất 

trèo lên một mực độ rung động cao hơn, và những thay đổi này làm cho trái đất cần được nghĩ 

ngơi nhiều. Tất cả sự sống đang trải qua những thay đổi và tất cả đang cảm giác những ảnh 

hưởng của sự thay đổi này. Chúng tôi ở đây trong Telos cũng trải qua nhiều thay đổi và cũng 

đang cần nghỉ ngơi nhiều hơn bình thường. Chỉ cần tập trung vào Thượng Đế/ Đấng Tạo Hóa, 

bạn sẽ cảm thấy sự ấm áp và hỗ trợ mặc dù cơ thể vật chất của bạn đang bị xáo trộn.  

 

Chúng tôi đã chọn bất tử  

 

Chúng tôi, ở đây trong Telos, đã từng sống trên bề mặt của Trái đất giống như bạn nhưng ở 

nhiều thế kỷ trước. Chúng tôi đã đi qua những kinh nghiệm tương tự trên bề mặt Trái đất và học 

những bài học tương tự mà tất cả nhân loại đang trải qua. Tuy nhiên, chúng tôi đã học chiến 

tranh là vô ích, và rằng tuổi già và cái chết là hoàn toàn không cần thiết trong Kế hoạch của 

Thượng Đế. Thượng Đế chỉ muốn chúng ta sống lâu, hạnh phúc, cuộc sống phong phú đầy hiểu 

biết và trí tuệ trong việc sử dụng các Luật Vũ Trụ. Đây là cách tốt nhất va` vui vẻ nhất để phát 
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triển trên con đường tâm linh xoắn ốc của chúng ta để trở về nhà với Thượng Đế. Chúng ta thật 

sự là các đấng Thượng Đế đã đến Trái Đất để học bài học tình thương, và đến nay là lúc chúng 

ta trở về nhà mang theo tình thương với chúng ta.  

Tất cả nhân loại đã phải chịu rất nhiều hạn chế và thiếu hiểu biết trong việc áp dụng pháp luật 

Vũ Trụ trong cuộc sống hàng ngày của mình. Nhân loại đã chọn bị giới hạn thay vì tự do để 

phát triển yêu thương và nuôi dưỡng môi trường xung quanh. Những chúng sanh tiếp tục lựa 

chọn đói nghèo và hạn chế sẽ được tách khỏi sự tiến hóa va` sẽ tiếp tục sống trong đói nghèo 

và hạn chế ở chiều không gian thấp hơn. Những ai chọn tự do va` tiến hóa sẽ tiếp đi lên trên 

bánh xe của sự tiến hóa hình xoắn ốc và sống trong chiều không gian thứ năm, nơi mà tất cả là 

đẹp đẽ và phong phú, và tất cả là tình yêu thuần khiết. 

 

 

15. Trong lòng đất  

 

Hỏi: Có phải tất cả các hành tinh đều rỗng bên trong?  

(Trả lời bởi Ashtar từ Command Galactic)  

Có sự sống trên tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời của bạn. Đây là những anh chị em của 

bạn và đang sống trong một chiều không gian cao hơn bạn và các điện tử trong người họ dao 

động với vận tốc nhanh hơn bạn. Điện tử của bạn sẽ sớm bắt được tốc độ dao động đó và bạn 

sẽ được đẩy vào chiều không gian thứ năm của ánh sáng, nơi mà tất cả chúng tôi đang chờ đón 

bạn.  
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Các bạn đều đang sống trên một Trái Đất rỗng. Anh chị em của bạn đang cư trú trên các hành 

tinh khác trong hệ mặt trời của bạn cũng sống trên các hành tinh có lõi là rỗng. Tất cả các hành 

tinh trong hệ mặt trời của bạn là rỗng, với sự sống cả trong và ngoài bề mặt của chúng.  

Mặt trời của bạn là rỗng, cũng giống như tất cả các mặt trời khác. Ánh sáng từ mặt trời của bạn 

là lạnh, không nóng như bạn đã được dạy. Nó chỉ đạt đến một nhiệt độ cao khi tiếp xúc với 

không khí của bạn. Tất cả các thiên thể là rỗng, vì đây là cách mà họ được hình thành. Đây là 

thời gian mà những sự thật này được phô bày trên Trái Đất!  

Chúng tôi, trong Command Galactic, đã du lịch đến tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời của 

bạn, và có thể xem chúng trực tiếp. Sau này, bạn sẽ có khả năng đi du lịch đến các hành tinh 

khác, và chứng kiến cơ cấu thực sự của họ. Mỗi kiến thức sẽ được mở ra khi các bạn gia tăng ý 

thức. 

 

 

 

Hỏi :  Đại dương và núi bên trong trông giống như thế nào?  
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Hình ảnh bên trong Trái đất như là 1 tấm gương phản chiếu của bề mặt. Tất cả mọi thứ trên bề 

mặt được đảo ngược ở bên trong của Trái Đất. Những dãy núi bên trong tỷ lệ với các kích thước 

của bên trong Trái Đất. Các đại dương rất lớn, yên tĩnh và cát trắng. Ánh sáng Mặt trời dịu hơn 

Mặt trời bên ngoài. 

Các thành phố nép mình trong rừng cây tươi tốt, với đầy hoa và cây lớn. Cây lá màu xanh tăng 

trưởng xung quanh tất cả các cấu trúc nhân tạo. Tất cả mọi thứ luôn luôn nở rộ. Đó là một vùng 

đất lạ và đẹp đẽ.  

Sân bay vũ trụ trong lòng đất 

 

Nhiều hình thức suy nghĩ tiêu cực đang được phát ra từ cơ thể của người dân bên trên Trái Đất, 

và gây ra sự mất cân bằng nghiêm trọng trong khí quyển, gây lốc xoáy, động đất, vv.... 

Trong lòng đất, chỉ có một nhiệt độ ổn định là 70 độ F. Nhiệt độ ổn định này cho phép người 

dân được sống dễ dàng và thoải mái, không có những chướng ngại cản trở hoạt động của họ. 

Bên trong lòng đất là một thiên đường. Núi cao duyên dáng nhô vào trong "bầu trời"; hồ và đại 

dương lớn trong sạch, cây cối xanh tươi, hoa nở quanh năm. Các chế độ ăn uống trong long đất 

là trường chay nghiêm khắc, và mọi người đang khỏe mạnh, nhanh nhẹn, và mạnh mẽ.  

Họ cũng đã cô lập mình khỏi dân số bề mặt, nhưng họ có tự do đi lại ngoài không gian bằng 

cách sử dụng các tàu vũ trụ được giữ ở sân bay vũ trụ ngay bên dưới mặt đất. Vì vậy, mặc dù họ 

đang ở bên trong trái đất, họ có tự do và sức khỏe, và sự phong phú và hòa bình và tất cả các 

điều kiện cần thiết của cuộc sống mà bạn trên bề mặt mong muốn. 

Chúng tôi chờ đợi ngày mà bạn trên bề mặt có thể đi lại tự do như chúng tôi. 
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Hỏi: Tại sao chúng ta bỏ qua chiều không gian thứ tư và di chuyển thẳng vào vào chiều 

không gian thứ năm?  

Tất cả chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi này, vì nó rất là phức tạp. Chúng tôi là các Hội đồng 

bên trong Trái đất, tôi là chủ tịch Mikos. Chúng tôi khuyên các bạn không nên vướng mắc vào 

các chiều không gian, mà thay vào đó tập trung vào việc nâng năng lượng của bạn lên cấp độ ý 

thức cao hơn, bởi vì đây là nơi mà các chiều không gian cao hơn tồn tại. Chúng tồn tại ở trạng 

thái cao hơn của tâm thức. Vì vậy, để đến được chiều không gian cao hơn, bạn cần đạt đến 

trạng thái cao hơn của ý thức.  

Bạn sẽ được chuyển trực tiếp vào chiều thứ năm, vì chiều thứ tư sẽ không còn tồn tại. Đó là sự 

loại bỏ trong quá trình phân cấp, đây là một phần của kế hoạch nhằm tăng tốc sự tiến hóa để 

“phóng” bạn trực tiếp vào chiều thứ năm. Chiều thứ tư đã được sử dụng trong quá khứ như là 

nơi vương vấn của những linh hồn vãng sanh không được trực tiếp vào ánh sáng, trong thời 

gian rất dài. Vùng trung gian này đã được thay đổi, hay còn gọi là đã được dời ra khỏi khu vực 

của chúng ta, để những linh hồn không còn bị mắc kẹt trong chiều không gian này hàng trăm 

hoặc hàng ngàn năm chờ đợi chuyển sang ánh sáng. Vì vậy, các bạn sẽ được chuyển trực tiếp 

đến chiều thứ năm, không có chiều không gian ở giữa.  

https://lh4.googleusercontent.com/-IhQYW8Df2ZM/Ucw35FgmlQI/AAAAAAAABkg/ExHhO6b6oI4/w400-h480-no/cosmic-chakra1_400+(1).jpg


https://thuviensach.vn

Trái Đất Rỗng 

 

94 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

 

Bước tiếp theo là sau khi bạn đạt đến chiều thứ năm và ý thức của bạn được vững và an toàn 

trong chiều thứ năm, bạn sẽ chọn điểm đến của bạn trong tương lai. Một số bạn có thể chọn để 

trở về chiều thứ ba của trái đất để giúp những linh hồn khác tìm lại đầy đủ ý thức của họ, và 

một số bạn có thể chọn để trở về hành tinh nhà của bạn.  

Hành tinh nhà của các bạn tồn tại trong nhiều kích thước khác nhau, tùy theo trình độ phát triển 

tâm linh của bạn. Tầng số rung động của linh hồn bạn phù hợp với tần số của hành tinh của 

bạn. Vì vậy, một số bạn có thể chọn để về nhà hành tinh chiều không gian thứ sáu và một số có 

thể chọn để về nhà hành tinh của chiều thứ bảy và một số bạn có thể chọn để về nhà của chiều 

thứ tám, và v..v.. Bạn có hiểu không? Nhiều linh hồn có thể muốn ở lại trong chiều thứ năm và 

thể nghiệm sự an lạc, phong phú và giàu có và tiếp tục phát triển tâm linh của họ một lúc trước 

khi chuyển tiếp.  

 

 
 

Sẽ có vô số lựa chọn khi bạn tới chiều thứ năm, do đó không cần phải quan tâm về điều này 

ngay bây giờ hoặc cố gắng đưa ra quyết định nơi bạn muốn đến ngay bây giờ. Không cần vội 

vàng. Việc vội vàng duy nhất là đạt được sự tồn tại ở chiều thứ năm, nơi bạn sẽ không còn đau 

đớn, bệnh hoạn, thiếu tự do, và tất cả. Bạn sẽ được cung cấp tất cả những gì bạn hằng mong 

muốn, và còn nhiều hơn nữa. Vì vậy, hãy tập trung vào ý thức của bạn, hãy cảnh giác với tất cả 

những gì xung quanh bạn, hãy lựa chọn những điều khẳng định và chọn sống yêu thương, và 

gửi tình yêu thương đến mọi người. Đây là cách nhanh nhất để nâng cao tâm thức và phát triển 

ý thức của bạn.  
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Luôn luôn nhớ rằng chúng tôi ở bên trong trái đất đều đứng bên cạnh bạn, nhẹ nhàng hướng 

dẫn bạn trên con đường của bạn đến các ngôi sao. Chào mừng, bạn bè của tôi. 

HỎI Động vật gì đang ở trong lòng trái đất?  

 

 
 

Tôi la Adama. Có những loài động vật bên trong trái đất hiện đã bị tuyệt chủng trên bề mặt. 

Bằng cách thay đổi chế độ ăn động vật của chúng bằng thức ăn thực vật đã loại trừ những bản 

năng sợ hãi trong chúng, để chúng ngoan ngoãn như chó và mèo. Tên của những con vật này 

hiện nay không nằm trong tự điển của bạn nên chúng tôi không thể cung cấp cho bạn tên chính 

xác của họ, nhưng chỉ biết rằng các loài động vật có trong lòng trái đất, bao gồm Telos và trung 

tâm lòng đất, là động vật đã từng sống trên bề mặt. Một số đã được đưa vào bên trong lòng 

đất bởi chúng tôi, và một số khác đã chọn sanh ra ở đây. Nhiều động vật bây giờ đã chọn rời 

https://lh3.googleusercontent.com/-eZTFhvGcifw/UZcV59LI1gI/AAAAAAAABLk/i4RDHuyW8ko/w381-h577-no/040.jpg


https://thuviensach.vn

Trái Đất Rỗng 

 

96 Love      ***     www.MangLuoiAnhSang.com    ***     Light 

khỏi hành tinh này và trở về các hành tinh nhà của họ từ nơi họ đến, chẳng hạn như cá voi và cá 

heo, họ trở về hành tinh nhà của họ là Sirius.  

Biết được tên của họ là không quan trọng. Điều quan trọng nên biết là tất cả các động vật có ý 

thức và cũng trong tình trạng phát triển, cũng giống như bạn đang có. Họ đã chọn hiện diện 

trong các hình dạng khác nhau của thân xác để thể nghiệm phát triển ý thức của họ. Tất cả 

đang ở trong một trạng thái của sự tiến hóa cho dù trong hình dạng hoặc bằng những chất gì 

nó được tạo thành, dù là những bông hoa, cây cối hay đá. 

16. Mikos Nói từ Thư viện của Porthologos, Bên dưới biển Aegean  
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Thư viện của chúng tôi Giữ Các hồ sơ ghi nhận từ vũ trụ  

 

Chúc mừng từ các Trung tâm của Trái Đất. Tên tôi là Mikos, và tôi là một cư dân của thành phố 

Catharia. Tôi đang nói chuyện với bạn từ thư viện của Porthologos, nằm ở trong lòng đất dưới 

biển Aegean.  

Tôi rất già theo tuổi của bạn. Tôi sống hàng thiên niên kỷ trong cùng một cơ thể. Tôi đã lập hồ 

sơ lịch sử của Trái đất và tất cả được bảo tồn trong Thư viện của Porthologos. Thư viện của 

chúng tôi rộng lớn và bao la kiến thức, và lưu giữ các hồ sơ của cả vũ, không chỉ Trái Đất. Chúng 

tôi có thể nghiên cứu lịch sử của tất cả các hành tinh và các hệ thống mặt trời và tìm hiểu về sự 

sống ở khắp mọi nơi. Chúng tôi không chỉ có thể đọc về nó mà chúng tôi còn thể nghiệm trực 

tiếp tất cả các sự kiện lịch sử được lưu giữ. Vì vậy, chúng tôi có thể truy cập vào những sự kiện 

này, học hỏi từ chúng, và giải quyết tất cả các vấn đề liên quan dễ dàng với kết quả tốt nhất.  

Tôi là người bảo vệ các hồ sơ lich sử của trái đất và tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời của 

chúng ta và cả vũ trụ. Tôi ở trong lòng Trái Đất chủ yếu là để bảo vệ lịch sử của sự sống tất cả 

mọi nơi.  

Thư viện của chúng tôi là thư viện duy nhất thuộc loại này trong hệ thống các hành tinh rộng 

lớn của chúng ta. Địa hình của thư viện chúng tôi rộng lớn hàng dặm và có kho chứa khổng lồ 

lưu trữ tất cả các hồ sơ trên các trang “sách” làm bằng tinh thể (crystal), và các “sách” này được 

xem bằng các máy chiếu tinh thể. Tất cả các hồ sơ trên lưu trữ 1 cách có tổ chức, được phân loại 

để bạn có thể dễ dàng xác định vị trí các thông tin bạn đang tìm kiếm và lấy nó để xem. Chúng 

tôi có xe tải đưa tài liệu mà bạn cần xem đến cho bạn trong vòng vài phút, và sau đó trả lại nó 

trở lại vị trí lưu trữ của nó. Bằng cách này, tất cả các mục trong thư viện luôn luôn ở đúng vị trí 

của nó và có thể dễ dàng được tìm thấy và bảo tồn cẩn thận.  

Sách của chúng tôi không phải là những loại sách “chết”, toàn bộ các hồ sơ của sự sống được 

lưu giữ dưới hình thức sống động giống như các câu chuyện được chiếu trong một nhà hát. 

Những nhà hát nhỏ này nằm khắp nơi trong thư viện và chúng tôi chỉ ngồi và xem thoải mái bất 

kỳ hoạt động hay sự kiện nào đã diễn ra trên trái đất và trong vũ trụ như là 1 khán giả, do đó có 

thể thể nghiệm trực tiếp toàn bộ lịch sử mà các diễn viên đóng vai là chính bản thân của diễn 

viên ấy đã sống trong quá khứ. Thể nghiệm này rất tuyệt vời, và đây là cách thức tiến hóa và 

sống động nhất để tìm hiểu tất cả các hình thức sống đa dạng trong thiên hà của chúng ta.  

Các lớp học lịch sử của Bề mặt Trái đất rất mập mờ và nhàm chán, và điều này làm mất sự đi 

hứng thú của bạn trong lớp học lịch sử. Ngoài ra các thông tin của bạn bị sai lạc vi` dựa trên lý 

thuyết hoặc thành kiến của một ai đó.  

Một ngày nào đó, bạn sẽ có thể truy cập tất cả các thông tin trong Thư viện của Porthologos khi 

bạn đi du lịch đến đây, thông qua các hệ thống đường hầm được mở thông giữa hai nền văn 

minh của chúng ta trong tương lai, khi mà con người trên bề mặt ngưng chiến và mọi người đạt 

được sự đồng nhất về tâm thức. Sau đó, thế giới sẽ mở ra cho bạn và bạn sẽ được trãi nghiệm 
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hạnh phúc và tự do trong sự thống nhất với Tất cả chúng sanh trong vũ trụ này, và sẽ được lợi 

ich từ trí huế va` thành công. Đây là cách các hành tinh, các hệ thống mặt trời, thiên hà, và vũ trụ 

phát triển, bằng cách hợp nhất trong một tâm thức và phát triển với nhau. Đây là cách tốt nhất 

để phát triển, và chúng tôi khuyên khích bạn nên làm. 

 

 

Câu chuyện của những cư dân trong trung tâm lòng đất  

 

Tôi là Mikos, bạn của bạn từ quá khứ. Các bạn đều biết về các thành phố ngầm, nhưng không 

thực sự quen thuộc với cư dân ở trung tâm của lòng đất. Chúng tôi là những người rất phát 

triển về tâm linh và chưa bao giờ sống trên bề mặt Trái đất. Chúng tôi đã đến từ hành tinh khác 

trong hệ mặt trời của bạn và các thiên hà khác rất xa xôi trong không gian. Chúng tôi đã đến 

đây giám sát Trái đất, và chúng tôi dọn đến đây để tiếp tục phát triển tâm linh mà không có sự 

can thiệp của bất cứ chủng tộc khác ngoài khong gian. Chúng tôi được an toàn bọc trong lõi 

của Trái đất, đủ để bảo vệ chúng tôi khỏi mọi sự xâm nhập bên ngoài, để chúng tôi có thể tiến 

bộ nhanh trên đường tâm linh. Bởi vi` càng sớm tiến bộ thi` chúng tôi càng sớm có thể lên bề 

mặt để giúp đỡ nhân loại khốn khổ đạt được tự do và khai ngộ. Đây là lý do tại sao bạn không 

nhìn thấy hoặc nghe nói về chúng tôi. Đó là bởi vì chúng tôi đã tự áp đặt bế quan tỏa cảng.  

Đây là vai trò của chúng tôi, đây là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi trên Trái đất, và sau đó tất 
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cả chúng ta sẽ đồng loạt di chuyển lên theo hình xoắn ốc của sự tiến hóa vào các lĩnh vực của 

ánh sáng và tình yêu, và trở lai thành những người cao quý thực sự, sống trong một nơi hòa 

bình, đẹp đẽ và thịnh vượng. 

Chúng tôi đến từ một hệ thống mặt trời khác:  

Tôi là Mikos, đang nói chuyện với bạn từ trung tâm Trái đất, nhà của chúng tôi. Chúng tôi đã ở 

đây hàng triệu năm, từ từ phát triển bản thân thành các đấng khai ngộ. Sự tiến hóa của chúng 

tôi đã có những bước tiến lớn do sự cô lập được bọc bên trong tử cung của mẹ Trái đất.  

Chúng tôi tồn tại ở đây trong hòa bình và tĩnh lặng vì nằm gần nhịp tim của mẹ Trái đất. Càng 

đi sâu vào giữa lòng Đất, càng cảm thấy nhịp đập của Me Trái Đất sâu sắc hơn. Càng cảm thấy 

nhịp tim của bà, càng được hòa vào phẩm chất Thượng Đế của bà. Vì vậy, sự gần gủi này đã dẫn 

dắt chúng tôi hơn triệu năm đến sự đồng nhất với tất cả sự sống và cho chúng tôi niềm hạnh 

phúc trong sự tồn tại.  

Ngày xưa chúng tôi đã trôi dạt trong không gian, sinh sống trên một hệ thống mặt trời khác 

trong dãi Ngân Hà. Vào thời gian đó, đã có những gì mà bạn gọi là "Star Wars" (chiến tranh giữa 

các vì sao). Người ta đã tham gia vào trận chiến để giành quyền kiểm soát phần thiên hà của 

chúng tôi. Những trận đánh khủng khiếp đem đến sự tiêu huỷ nhiều hành tinh và làm các hệ 

thống mặt trời bị lệch hủy đạo. Đây là một thời gian rất đen tối cho thiên hà của chúng ta, và số 

người chúng tôi mong mỏi hòa bình để chúng tôi có thể tiếp tục tiến hóa tâm linh của chúng 

tôi. Và đây là khi chúng tôi phát hiện ra trái đất.  

Chúng tôi rời hệ thống mặt trời của chúng tôi và đi đến đây, mà lúc đó trái đất là một hành tinh 

ít được biết đến. Khi chúng tôi đáp xuống bề mặt trái đất, chúng tôi đã ngạc nhiên và kinh ngạc 

với vẻ đẹp và sự thanh bình của trái đất. Chúng tôi khám phá bề mặt và tìm thấy các đường hầm 

dẫn vào bên trong lòng đất. Đây là những đường hầm đã hiện hữu từ những nền văn minh khác 

trước đó, bởi vì Trái đất rất là già và đã từng có những nền văn minh cổ xưa.  

Tất cả các hành tinh có lỗ ở phía cực bắc và nam. Chúng tôi di chuyển qua các cực và tìm thấy 

"tổ" của chúng tôi ở bên trong. Bên trong vô cùng sạch sẽ, tinh khiết, và rất là yên tĩnh, vì vậy 

mà từ đó về sau chúng tôi không bao giờ rời nó.  

Trong suốt thời gian chúng tôi sống ở đây, chúng tôi đã mở rộng và câu thông thêm các đường 

hầm dẫn đến các thành phố ngầm dưới lòng đất và ngay cả trên bề mặt, như là một phương 

tiện đi lại cho nhân dân của chúng tôi và cho các bạn sau này. Mặc dù những người chúng tôi 

không sử dụng nhiều đường hầm khi cần lên bề mặt, chúng được xây cho tương lai, đó là khi 

nhiều bạn và nhiều người trong chúng tôi sẽ hoà lẫn và thực hiện những chuyến đi thăm lẫn 

nhau. Vì vậy, những dấu chấm trên bản đồ trong cuốn sách này mà bạn nhìn thấy là các lối vào 

đường hầm dẫn đến các thành phố ngầm và đến trung tâm lòng đất nơi chúng tôi đang sống. 

Đây là cách sống trên hầu hết các hành tinh trong thiên hà của ta, nơi mà người dân đi lại tự do 

trong và ngoài để trao đổi thông tin và học hỏi lẫn nhau. 


