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Welkomstwoord van Adama

Gegroet, mijn lieve vrienden. Met zeer veel liefde en vreugde
maken wij, de inwoners van Telos, ons bekend aan al diegenen
die interesse hebben in de openbaringen van het Nieuwe
Lemurië.
Namens de Lemurische Raad van Twaalf in Telos, de koning
en de koningin van Telos, Ra en Rana Mu en al jullie vroegere
broeders en zusters in de huidige Lemurische beschaving,
heten wij jullie welkom in het Hart van Lemurië, het hart van
mededogen. Wij zijn wel degelijk overlevenden uit die machtige
beschaving. Velen aan de oppervlakte zullen verrast zijn als wij,
in deze belangrijke fase in de evolutie van de Aarde, onthullen
dat wij echt bestaan en dat het heel goed met ons gaat na
twaalfduizend jaar afgezonderd van de oppervlaktebewoners te
hebben geleefd in het binnenste van Mount Shasta.
Het is nu de tijd dat onze twee beschavingen zich weer
verenigen. Een van de voornaamste redenen dat wij boeken
schrijven, is om onze uiteindelijke verschijning in jullie midden
voor te bereiden. De lange donkere nacht die ons zolang
van elkaar gescheiden heeft, is nu voorbij. Wij hebben het
voornemen om spoedig in jullie midden te verschijnen en ons
in liefde, wijsheid en begrip weer bij al diegenen te voegen die
daarnaar uitzien.
Het is onze hartenwens om jullie alles bij te brengen wat wij
geleerd hebben na het ondergaan van het continent Lemurië en
om jullie te helpen net zo’n paradijs te scheppen als wij dat voor
onszelf in Telos hebben gedaan. Wij hebben het pad voor jullie
geëffend en wanneer wij jullie deelgenoot maken van dit hogere
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niveau van spirituele wijsheid en inzicht, zullen jullie dit pad veel
gemakkelijker kunnen volgen, met ons aan jullie zijde.
Wij vinden het vooral hartverwarmend dat onze informatie
in meerdere talen wordt uitgegeven, want wij beseffen dat
zodoende een nog groter aantal mensen op deze planeet zal
worden bereikt. Zo velen in andere landen zijn eraan toe om
het contact met ons en met dat aspect van henzelf dat in dat
continent heeft gewoond te herstellen. Zeer velen die zich tot
deze informatie aangetrokken voelen, hebben tot op de dag
van vandaag vroegere familieleden in Telos of in het huidige
Lemurië. Deze familieleden en vrienden houden erg veel van
jullie en verlangen ernaar om jullie weer te zien. Velen van ons
in Telos die vroegere familie aan de oppervlakte van de Aarde
hebben, hebben jullie taal geleerd om gemakkelijk te kunnen
communiceren wanneer wij ons onder jullie begeven.
Wij vragen jullie om onze informatie op je in te laten werken
en bewuste pogingen te doen om een brug van liefde en
communicatie te slaan tussen onze twee beschavingen. Door
deze brug van liefde en ontvankelijkheid die van jullie hart naar
het onze gaat, kunnen wij in tastbaarder vorm bij jullie komen.
Wij wachten jullie reactie af. Roep ons aan in je hart, dan zullen
we naast jullie staan en fluisteren en zingen wij je ons lied van
vereniging en eenheid toe. Wij allen steunen jullie overwinning
en wij staan altijd klaar om jullie te helpen bij het bereiken van
jullie doel en jullie hartenwensen.
Ik ben Adama, jullie Lemurische broeder.
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Adama
De hogepriester van Telos

Deel 1
Onze band met Lemurië

1 Over Mount Shasta, Telos en Lemurië

‘De Magische Berg’
Mount Shasta is een imposante berg die het noordelijkste punt
van de Sierra Nevada vormt. Hij ligt in Siskiyou County in het
noorden van Californië, ongeveer 65 kilometer van de grens met
Oregon. Mount Shasta is de top van een oude vulkaan met een
hoogte van 4319 meter boven de zeespiegel, en is de grootste
vulkanische bergtop op het vaste land van de Verenigde Staten.
Volgens de geascendeerde meesters kan Mount Shasta ook
beschouwd worden als de belichaming van de Grote Centrale
Zon.
Mount Shasta is niet zomaar een berg, deze berg is een
van de heiligste plaatsen op de planeet. Hij is een bron van
mystieke energie voor deze Aarde, een plaats waar zich een
lichtstad bevindt, en waar engelen, gidsen, ruimteschepen en
geascendeerde meesters uit de Lichtwereld en vele dimensies
bij elkaar komen. Mount Shasta is ook de woonplaats van de
overlevenden van het oude Lemurië.
Zij die helderziende gaven bezitten, zien dat Mount Shasta
wordt omgeven door een enorme, etherische paarse piramide
waarvan de top ver boven de planeet in de ruimte reikt en ons
intergalactisch verbindt met de confederatie van planeten voor
dit gedeelte van de melkweg. Er is van deze ontzagwekkende
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piramide ook een omgekeerde versie aanwezig die helemaal tot
in het centrum van de Aarde reikt. Mount Shasta is het punt
waar de rasterwerken van licht de planeet binnenkomen. Hier
komt de meeste energie uit het centrum van de melkweg en van
het universum als eerste aan, voordat die over andere bergen en
door de rest van de rasterwerken wordt verspreid. De meeste
bergtoppen, vooral die van hoge bergen, zijn lichtbakens, die de
rasterwerken van de planeet van licht voorzien.
Op de berg worden vaak vreemde lichten en geluiden waar
genomen. Lensvormige wolken, schaduwen en schitterende
zonsondergangen dragen bij aan zijn mystieke uitstraling en
er zijn vele openingen en doorgangen naar de vijfdimensionale
steden uit de Lemurische tijd, die er nog altijd zijn. Mount
Shasta is de woonplaats van vele hedendaagse Lemuriërs, die de
overlevenden zijn van het verzinken van dit continent, meer dan
12.000 jaar geleden. Ja, onze Lemurische broeders en zusters
bestaan echt. Ze leiden een stoffelijk leven in de vijfde dimensie,
die onze ogen nog niet kunnen waarnemen. De frequentie
aan de oppervlakte van de Aarde gaat op dit moment van de
derde dimensie over naar een werkelijkheid in de vierde/vijfde
dimensie. De andere dimensies bevinden zich rondom ons, maar
het bewustzijn van de meeste mensen die aan de oppervlakte van
de Aarde wonen, is nog niet zo ontwikkeld dat zij deze kunnen
waarnemen.
Al voor hun continent verzonk, waren de oude Lemuriërs volledig
op de hoogte van het lot dat hun dierbare land zou treffen en
maakten zij gebruik van hun beheersing van energie, kristallen,
geluid en trilling om een grote ondergrondse stad uit te hollen
waarin zij hun cultuur, hun schatten en hun archieven van de
oude geschiedenis van de Aarde wilden veilig stellen. Dit deel van
de geschiedenis is na het verzinken van Atlantis voor de mens
verloren geraakt. Lemurië was ooit een enorm continent, groter
dan Noord-Amerika, dat was verbonden met gedeelten van de
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3 Het Nieuwe Lemurië
Adama

Gegroet, vrienden, dit is Adama.
De bewoners van de oppervlakte nemen algemeen aan dat
Lemurië 12.000 jaar geleden onder de golven van de Stille
Oceaan is verdwenen, en dat het niet meer bestaat. Vanuit driedimensionaal oogpunt is dit volkomen juist. De aardverschuiving
die het grootste gedeelte van ons continent, samen met bijna
driehonderd miljoen mensen, heeft vernietigd, heeft ernstige
schade aangericht aan het fysieke oppervlak van deze planeet en
zijn bewoners.
Dit heeft Moeder Aarde een enorme schok toegebracht. Ons
dierbare Lemurië, dat wordt beschouwd als de bakermat van de
beschaving op deze planeet, verdween tegen het einde van de
ramp bijna van de ene op de andere dag. De rest van de wereld
was met stomheid geslagen en rouwde om het grote verlies.
Het verdriet om het verlies van het moederland was zo groot,
dat de meesten van jullie tot op de dag van vandaag diep in het
geheugen van jullie cellen nog steeds de pijn van die wond met je
meedragen.
De zielen die toen zijn omgekomen zijn het meest
getraumatiseerd. De velen onder jullie die de vernietiging van
ons continent hebben meegemaakt, hebben zichzelf volledig
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afgesloten voor de herinnering aan jullie prachtige Lemurische
afkomst omdat het einde daarvan zo tragisch was. Jullie pijn
en verdriet liggen diep in jullie onderbewustzijn begraven en
wachten op de tijd dat zij weer naar boven kunnen komen en
worden geheeld. De reden waarom ik deze feiten vermeld, is
om jullie, die deze woorden lezen, te helpen bij het bewust helen
van jullie eigen herinneringen en die van de planeet. Hiervoor,
dierbare broeders en zusters, bieden wij met veel liefde en
mededogen onze hulp aan.
In de vijfde dimensie bestaat Lemurië nog steeds. Jullie
kunnen het met jullie driedimensionale zintuigen echter
nog niet waarnemen.
Ik wil diegenen onder jullie die nog steeds verdriet hebben om
dit verlies, zeggen dat Lemurië nooit helemaal is verwoest, zoals
jullie denken. Aangezien de sluier tussen de dimensies steeds
dunner wordt, kunnen we jullie verzekeren dat in de niet al te
verre toekomst jullie geliefde Lemurië zich met hernieuwde
pracht en praal, op heel stoffelijke en tastbare wijze aan hen die
het ascensieproces doormaken, zal openbaren.
Wanneer jullie bewuster gaan leven en foutieve, verdraaide
overtuigingen die jullie de laatste duizenden jaren hebben
aangehangen, loslaten zullen jullie het geliefde moederland
weer kunnen aanschouwen. Uiteindelijk mogen jullie het dan
betreden en worden jullie door haar met al de liefde en de
grootsheid die zij nu te bieden heeft, ontvangen. Wanneer jullie
zover zijn, mogen jullie je in levende lijve bij ons voegen op deze
paradijselijke plek. Op het moment van de totale ineenstorting
werd Lemurië en zijn betekenis voor de planeet opgetild naar
de vierde dimensie, die zich later ontwikkelde tot de vijfde
dimensie. Het bleef welvarend en ontwikkelde zich verder tot de
huidige volmaaktheid en schoonheid en het wordt bewoond door
hen die werden gered toen Lemurië verzonk.
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Wanneer je van deze informatie tranen in je ogen krijgt, open
dan je hart om de pijn die zo lang in je verborgen is geweest, te
helen. Geef je verdriet alle ruimte! Laat je tranen zorgen voor
genezing van elk onderdeel van je wezen. Voel dit verdriet en
neem het via je ademhaling op in je hart. Voel alle herinneringen
en pijn volledig, zonder ook maar iets te onderdrukken. Zo
zul je genezen, stukje bij beetje. Door de pijn in te ademen
zullen die indrukken oplossen en voor altijd genezen. Vraag je
hogere zelf om je te helpen bij het naar boven brengen van die
herinneringen die je weerhouden om koers te zetten naar je
nieuwe, schitterende werkelijkheid.
Wij willen jullie vragen om dit tijdens jullie dagelijkse meditaties
net zo lang te doen totdat je voelt dat het niet meer nodig is.
Verbind je met ons en met onze liefde, verbind jullie hart met het
onze. Vraag om onze hulp, dan zullen we bij jullie zijn wanneer
jullie dit zeer belangrijke innerlijke werk doen. Wij in Telos
willen al diegenen die zich vanuit hun hart op ons richten heel
graag helpen. In onze beschaving hebben wij ons hart steeds
verder geopend en onze trilling is gelijk aan het kloppen van het
hart van de goddelijke moeder. Geleidelijk zal de hardnekkige
pijn oplossen en ga je je een stuk lichter voelen. Het verwijderen
van deze pijn zal er ook toe bijdragen dat je je meer gaat
herinneren en gaat ervaren wie je werkelijk bent. Hierdoor
zul je enorme vooruitgang boeken bij het volledig ontwikkelen
van je spirituele, emotionele en lichamelijke ontwikkeling en
verjonging.
Wij nodigen jullie uit om ’s nachts, wanneer jullie lichaam
slaapt, naar Telos te komen. Wij hebben veel spirituele
therapeuten die met jullie willen werken. Iedereen die naar ons
toe komt, krijgt drie therapeuten toegewezen, die heel nauw
met jullie samen zullen werken. Een richt zich op het genezen
van je emotionele lichaam, een andere richt zich op het genezen
van je mentale lichaam en de derde richt zich op het genezen
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