
 

Hollow Earth Författare 
föreslår att UFO är "spion" 
hantverk, skickade av 
utomjordingar som bor på 
vår planet 

 

Teorin om att jorden är ihålig har diskuterats länge och är ofta kopplad till UFO-observationer 
och påstådda utomjordiska möten. Amiral Richard Byrds expedition till polerna svävade 
Hollow Earth-teorin och gjorde den sedan till ett av de största mysterierna. Rodney Cluff är 
ett annat viktigt namn i det som har avslöjat fenomenet med utomjordingars utseende på vår 
planet och andra rymdobjekt. 

Teorin om ihålig jord kan en dag bekräftas av vetenskapliga bevis. Planetens struktur kan inte 
verifieras empiriskt. Den djupaste brunnen gjordes av ryssarna och nådde ett djup på endast 
12 kilometer. Detta är knappt en repa på jordskorpan. Vi har ingen teknologi som gör att vi 
kan penetrera vår planets lager, och vi vet inte om ett sådant åtagande ens är möjligt. 

Rodney M. Cluff, författare till " World Top Secret: Our Earth IS Hollow " föddes och växte 
upp i den amerikanska kolonin Colonia Juarez i norra Mexiko. Han blev intresserad av 
Hollow Earth Theory vid 16 års ålder när han arbetade på en gård i New Mexico där 
gårdschefen berättade för arbetarna om teorin. Han var också med i History's Ancient Aliens. 
Faktum är att, enligt experten, utgår mänskligheten från en felaktig uppfattning om jordens 
struktur. Enligt Rodney Cluff är jorden bara "cirka 800 miles tjock från den yttre ytan", och 
det finns ingångar vid syd- och nordpolen. Han tror till och med att människor har rest in i 
jorden och lyckats skicka meddelanden tillbaka ut. Han sa att de som bor inne regelbundet 
skickar ut UFO:n för att "spionera" på oss och se hur det går för oss. 

Hans passion för den ihåliga jorden ledde till att han organiserade en resa till den ihåliga 
jorden 2007 - med en plan att ge sig av från Ryssland på ett isbrytarskepp för att hitta en 
"öppning" vid Nordpolen. Expeditionen på 20 000 dollar per capita avbröts dock. Han tror att 
det finns en annan portal i polerna och en i Himalaya – som leder till ett land som är hem för 
odödliga förrymda nazister från andra världskriget och de förlorade vikingakolonierna. 



I boken "World Top Secret: Our Earth IS Hollow" föreslår Mr. Cluff att jorden och de flesta 
planeterna, såväl som solen, är ihåliga med polöppningar. Han täcker olika ämnen: från 
bibliska till trovärdiga vetenskapliga bevis, till fascinerande vittnesrapporter och historiska 
myter för att ge en bred överblick av hela litteraturen i ämnet. Mr. Cluff skrev i sin bok "Our 
Living Hollow Earth" från 2008 att Israels tio förlorade stammar fördes till den ihåliga jorden 
som är där, lyckligtvis nog, himlen och helvetet också finns. Dessutom tror han utan tvekan 
att det finns en annan sol i jordens centrum och att det finns människor som bor i jordens 
kärna. 

"Tyskarna är några av de människor som bor i den ihåliga jorden - flyktingarna från andra 
världskriget - vikingakolonisterna från Grönland," sa Mr. Cluff till VICE. "Självklart måste 
det finnas några inuiter där nere, för när de blev tillfrågade var de kom ifrån pekade de norrut 
och sa att de var från landet där solen aldrig går ner."  

Han uppgav vidare att han antingen hade sett bevis eller pratat med mer än tio personer som 
tagit sig till den inre jorden. Detta inkluderar en tysk U-båtsoperatör och en amiral som flög 
sitt plan in i en polaröppning in i den ihåliga jorden. Cluff har inte varit inne, men det är inte i 
brist på försök. I århundraden har oförskämda ihåliga jordteoretiker letat efter ingångar till 
centrum, vissa hävdar till och med att de har klarat det. Detta är ett sökande som pågår än i 
dag. 

År 1692 antog den berömda astronomen Edmund Halley att det finns tomt utrymme inuti 
jorden. Han föreslog att det under jord finns två tomma strukturer cirka 800 km långt från 
varandra. Enligt Halley är båda strukturerna åtskilda av atmosfären och roterar med olika 
hastigheter, så de har sina egna magnetfält. År 1818 valdes denna idé av den amerikanske 
forskaren John Cleves Symmes Jr., som föreslog att det finns fyra tomma utrymmen 1300 km 
tjocka inuti jorden. Han sa att man kunde nå dem vid polerna, som enligt hans mening 
innehöll ingången till denna undre värld. Cleves Symmes försökte till och med organisera en 
expedition till Nordpolen, men han hittade inte tillräckligt med finansiering, så idén 
kollapsade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vetenskapligt bevis 

1970 publicerade USA:s Environmental Science Service Administration (ESSA) satellitbilder 
av Nordpolen, där en bild visade ett perfekt rundat hål över Arktis. Detta fick 
konspirationsteoretiker att tro på existensen av underjordiska civilisationer. 

ESSA-7 satellitbilder visar ett jättehål på Nordpolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan 1970-talet har upptäckten av två gigantiska strukturer inuti jorden förbryllat 
forskare. De finns på motsatta sidor av vår planet och deras storlek kan jämföras med 
kontinenter. Var och en av dessa strukturer är nästan 100 gånger större än Mount Everest och 
ligger i jordens kärna, på ett djup av 2900 km. Seismiska studier visar att de upptäckta 
formationerna har en annan sammansättning än resten av jordens mantel.  

 



Strukturen, känd som en ultralåghastighetszon (ULVZ), ligger på gränsen mellan jordens 
överhettade, smälta kärna och den fasta manteln, som ligger direkt under de vulkaniska 
Marquesasöarna i Franska Polynesien i södra Stilla havet, enligt en publicerad studie. i 
tidskriften Science. 

Upptäckten gjordes av forskare vid University of Maryland, Johns Hopkins University och 
Tel Aviv University, Israel. De rapporterade att systemet som användes för denna upptäckt 
ursprungligen utvecklades för att analysera avlägsna galaxer, men att det slutade med att 
avslöja ett mysterium inuti jorden. 

Nära botten av jordens 
mantel ligger två kontinentstora blobbar av het, komprimerad sten. De kallas stora provinser med låg skjuvhastighet (LLSVP) 
eftersom seismiska vågor saktar ner när de passerar genom dem, men geologer brukar bara kalla dem "blobbarna". Bildkredit: 
Cottaar och Lekic 

Geofysiker har känt till dessa strukturella anomalier (i allmänhet kallar de dem Blobs) sedan 
1970-talet men är inte mycket närmare att förstå dem idag. 

"De är bland de största sakerna inuti jorden," sa University of Maryland geolog Ved Lekic till 
Eos reporter Jenessa Duncombe, "och ändå vet vi bokstavligen inte vad de är, var de kom 
ifrån, hur länge de har funnits. , eller vad de gör." 

 



Så mycket är uppenbart: klumparna börjar tusentals miles under jordens yta, där planetens 
steniga nedre mantel möter den smälta yttre kärnan. Den ena klumpen lurar djupt under Stilla 
havet, den andra under Afrika och delar av Atlanten. Båda är massiva, sticker upp ungefär 
halvvägs genom manteln och mäter lika långa som kontinenter. Enligt Duncombe sträcker sig 
varje klump ungefär 100 gånger högre än Mount Everest; om de satt på planetens yta skulle 
den internationella rymdstationen behöva navigera runt dem. 

UFO och underjorden 

Baserat på analysen av UFO-rörelser och många observationer i olika delar av världen kan 
man dra slutsatsen att dessa enheter rör sig lika snabbt genom luften, i vatten och till och med 
i marken. 

I sin bok förlitar sig Mr. Cluff inte bara på teoretiska beräkningar utan också på rapporterna 
från dem som kidnappades av utomjordingar. 

Han sa att den "överlägsna" människosläktet som bor i jordens centrum betraktar sig som 
"planetens väktare". "De spionerar regelbundet på oss med hjälp av rymdskepp och flygande 
tefat. De vill hålla ett öga på oss och stoppa oss från att starta ett kärnvapenkrig. Majoriteten 
av UFO:n kommer faktiskt inifrån vår planet. Den telepatiska kommunikatören tror att det 
finns 100 underjordiska städer, kända som Agartha-nätverket, i mitten av den ihåliga jorden." 

New York Times bästsäljande författare David Wilcock delar liknande tankar som Mr. 
Cluff. 2015 uppgav han i sin intervju med Coast To Coast AM att en allians av forntida 
civilisationer lever inuti planeten. Dessa invånare kallade den inre jorden sitt hem under lång 
tid och var på väg att avslöja det för människorna, tillade han. Enligt hans information verkar 
den mänskliga tidslinjen splittras med en förändring i hela naturen av materia, energi och 
medvetande. Medan den negativa tidslinjen leder till ett Armageddon och polskifte, på den 
positiva tidslinjen finns det uppstigning och själars framsteg, berättade han i detalj. 

Medan han citerade vittnesmålet från kontaktpersonen Corey Goode, hävdade Wilcock att det 
svaga förhållandet mellan de inre jordens människor och de som lever på ytan som känner till 
deras existens har blivit splittrade på senare tid. "Det här militärindustriella komplexet hade 
tidigare arbetat med dessa människor och hade avtal med dem och försöker nu döda dem," sa 
Wilcock. 

En grupp, känd som Norden, framställde sig själva som ET från Plejaderna till den 
amerikanska regeringen, när de faktiskt är atlantiska ättlingar som har bott här hela tiden, 
avslöjade Wilcock. Det är därför, enligt Wilcock, dessa inre jordens civilisationer har samlats 
för att svara på det stora hot som har dykt upp på senare tid, och vänder sig till interstellära 
enheter i hopp om att få deras hjälp för att bekämpa krafterna som försöker förstöra dem . 

 

 

 



Legender om den inre jordens civilisation 

Ett väl accepterat exempel på en underjordisk värld är den antika staden Derinkuyu, Turkiet, 
som sträcker sig till ett djup av cirka 85 meter. Det är tillräckligt stort för att ha skyddat så 
många som 20 000 människor tillsammans med deras boskap och mataffärer. Det är den 
största utgrävda underjordiska staden i Turkiet och är ett av flera underjordiska komplex som 
finns i hela Kappadokien. 

Staden byggdes under den bysantinska eran när den användes flitigt som skydd mot 
muslimska araber under de arabisk-bysantinska krigen (780–1180 e.Kr.). Staden var 
förbunden med andra underjordiska städer genom många kilometer av tunnlar. Vissa 
artefakter som upptäckts i dessa underjordiska bosättningar tillhör den mellersta bysantinska 
perioden, mellan 500- och 1000-talen. 

Det finns många fasta troende som tror att det finns många ingångar till underjorden som 
Giza-pyramiden, Iguaçúfallen, Gobiöknen, Anderna, Himalaya, etc. 

Enligt lokala legender är Shambhala ett gudas rike som existerar både i fysisk och andlig 
form. Det finns även en 

hänvisning till detta mytomspunna land i olika gamla texter. Det finns en beskrivning av 
något närbesläktat land känt som Tagzig Olmo Lungring i Böns skrifter. Dessutom nämnde 
Vishnu Purana, en hinduisk helig text, Shambhala som födelseplatsen för Kalki, den tionde 
och sista avataren av den hinduiska guden Vishnu. 

Tibetaner tror att gudarnas land bevakas av människor med övernaturliga krafter och sågs ofta 
av lokalbefolkningen. Tibetanska lamor har letat efter Shambhala i århundraden. De som 
söker riket har antingen aldrig återvänt, hittat det eller dött. 

Berättelsen om två ryska utlänningar Nicholas och Helena Roerich är den mest 
fascinerande. Paret försökte hitta Shambhala flera gånger. I slutet av 1923 anlände de till 
Darjeeling, Indien, med avsikt att hitta Shambhala. 

En annan incident som belyser närvaron av Shambhala är försvinnandet av hela befolkningen 
av Guge-folk. Arkeologer blev chockade efter att ha hittat olika tunnlar i staden Guge. Många 
teoretiker tror att dessa underjordiska tunnlar kunde ha varit en passage till Shambhala, och 
Guge-folket hittade den och bestämde sig för att lämna ytan. Det uppskattas att omkring 100 
000 människor försvann spårlöst. 

Det finns en annan legend om Hopi-indianerna , när de räddades av så kallade underjordiska 
invånare "myrfolk" under branden, vulkanutbrottet, asteroidangrepp, istid eller en stark 
koronal utstötning från solen. Under dessa två förödande händelser gömde Ant People-
civilisationen Hopi-folket i deras underjordiska grottor och försåg dem med mat och vatten. 
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