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ПРЕДГОВОР

За читателите, незапознати с напредъка, направен през

последните години от сериозните изследователи на окултизма, свързани

с Теософското Общество, значението на оповестеното, включено в

следващите страници би било недоразбрано без известно предварително

обяснение. Досега за западната наука, историческото проучване е било

зависимо, по един или друг начин, от писмени документи. Когато

писмените източници са били недостатъчни, понякога каменните

паметници ставали валидни и вкаменените останки са предоставяли

безмълвни доказателства относно древността на човешката раса, но

съвременната наука е загубила способността си да ги вижда или просто

пренебрегва възможностите, свързани с изследването на минали

събития, които да са независими от вероятно погрешните и недостатъчно

достоверни свидетелства, досигнали до нас от древните писатели или

хронисти. Сега светът като цяло е така потопен в настоящето, с толкова

несъвършена представа за богатството на човешката способност, че

според повечето хора, засега поне, действителното съществуване, дори

само като възможност, на психични сили, които някои от нас през цялото

време съзнателно упражняват всеки ден, е презрително отричано и

осмивано. Ситуацията е тъжно-смешна от гледната точка на онези, които

високо оценяват перспективите на еволюцията, защото човечеството по

този начин целенасочено е държано на ръка разстояние от познанието,

което е същностно за неговия собствен по-далечен напредък.

Максималното развитие, на което е податлив човешкия интелект, докато

той самоотрича всичките източници на своето по-високо духовно

съзнание, никога не може да бъде нещо повече от подготвителен процес

като сравнение, което може да започне, когато способностите са

достатъчно разширени за да влезнат в съзнателна връзка със
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свъхсетивните нива или аспекти на Природата.

За всички, които ще имат търпението да проучат публикуваните

резултати от психичните изследвания в продължение на последните

петдесет години, реалността на ясновиждането като рядко явление на

човешката интелигентност, трябва да изградят себе си върху солидна

основа. На онези, които не са изследователи – окултисти, трябва да се

каже за по-високите свръхсетивни нива на Природата с оглед да получат

по-добро обучение от това, което би им дала която и да е написана книга

по тази тема. На онези, които се ползват от записани свидетелства, че

обявяването в една или друга степен на недоверие в съществуването на

ясновиждането е на нивото на пословичното африканско недоверие в

съществуването на леда. Ясновидският опит, които е бил натрупан в

ръцете на изучавалите го във връзка с явлението месмеризъм, дава не

повече от доказателство за съществуването в човешката природа на

потенциал за опознаване на физическите явления отдалечени

едновременно във времето и пространството по начин, нямащ нищо

общо с физическите усещания. Изучавалите загадките на ясновидството

във връзка с теософските изследвания са били неспособни да разберат,

че основните източници на тази способност се простират толкова далеч,

отвъд тяхните по-скромни изяви, имали си работа с неподготвени и

неподпомагани анкетьори, колкото методите на висшата математика

превъзхождат методите на сметалото. Наистина, има много видове

ясновидство, от които всички лесно намират своите точни места, когато

правилно се прецени начина, по който човешкото съзнание контактува с

различните свръхсетивни нива на Природата. Способността за четене на

страниците на затворена книга, за различаване на предмети със

завързани очи или на разстояние от наблюдателя, е твърде различна

способност от онази, използвана при опознаване на минали събития.

Последната е такава, че за нея е необходимо да се каже нещо тук, за да
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бъде разбрана истинската характеристика на съвременната монография

за Атлантида, но имам пред вид само читателите, отколкото обяснението,

което трябва да дам за тази способност и което не трябва да се

възприема неправилно като завършена теория за ясновиждането във

всичките нейни разновидности.

Ние можем да бъдем подпомогнати най-добре за разбиране на

ясновиждането като свързано с минали събития, чрез осъзнаването най-

напред на явленията на спомена. Теорията за паметта, която свързва в

едно въображаемо преустройство на физическите молекули на

мозъчната материя, продължаваща във всеки миг през нашия живот, е

онази представяща се за правдоподобна на всеки, който не може да се

извиси дори милиметър над нивото на мислене на безкомпромисния

атеистичен материалист. За всеки, който приема като равнопоставена,

приемлива хипотеза, идеята че човек е нещо повече от скелет в

състояние на одушевеност, трябва да е смислена хипотезата, че паметта

трябва да има нещо общо с онова начало в човека, което е

свръхфизическо, нематериално. Накратко, неговата памет е функция на

нещо друго, различно от физическата материалност. Картините на

паметта са запечатани, това е ясно, върху някакъв нематериален носител

на информация и са достъпни за включващия се медиум в обичайните

случаи по силата на някои усилия, правени от него в толкова дълбоко

безсъзнание, колкото е необходимо в точно съответствие с неговия

характер, мозъчно безсъзнание, което движи мускулите на сърцата му.

Събитията, с които той е оперирал, са били запечатани от Природата

върху някаква вечна страница от нематериално естество и чрез

направени от него подходящи вътрешни усилия, той е бил в състояние да

ги получи отново като ги е изискал в област на някакво вътрешно сетиво,

където събитията са отразили своята информация върху физическия му

мозък. Не всички от нас са способни да направят тези усилия еднакво
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добре, така че понякога паметта е неясна, но дори в опитността на

месмерическото изследване, случайната свъхвъзбуда на паметта е

познат факт. Обстоятелствата ясно показват, че записите на Природата са

достъпни, ако ние знаем как да ги възстановим, или дори ако нашата

собствена възможност да направим усилие за тяхното възстановяване е

някакси доказана, без да имаме едно доказано знание за използвания

метод, чрез който сме направили това възстановявяне. От тази мисъл

ние можем да стигнем, чрез един лесен преход към идеята, че наистина

записите на Природата не са отделни колекции на индивидуални

отличителни качества, а образувание на всеобхватната памет на самата

Природа, по отношение на която отделните хора са в положение да

правят записи, в съответствие със своите способности.

Не казвам, че една мисъл непременно следва като логическо

следствие от друга. Окултистите знаят, че това което съм обявил е факт,

но моята настояща цел е да покажа на читателя, който не е окултист как

образованият окултист стига до своите резултати, не надявайки се да

резюмира всичките фази на своя душевен напредък в това сбито

обяснение. Теософската литература, като цяло, трябва да бъде

съветваща за онези, които биха потърсили по-пълно обучение на

великолепните перспективи и практически прояви на обучението си в

много посоки, които в хода на развитието на Теософията са били

разкрити, пред света в полза на всички, които са способни да спечелят от

тях.

Паметта на Преродата е наистина смайващо единство, точно

както по друг начин цялото човечество е създадено да основе едно

духовно единство, ако ние се издигнем до достатъчно висок план на

Природата в търсене на чудесното сливане, където единството е

достигнато без загубването на индивидуалността. За обикновеното

човечество, обаче, в ранните етапи от неговото развитие, каквато е
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преобладаващата част от него днес, вътрешните духовни способности,

простиращи се под тези на мозъка, който е инструмент за изразяване, са

все още твърде несъвършено развити и неспособни да влезнат във

връзка с, които и да са, други записи в обширните архиви на Природната

памет, с изключение на онези, с които индивидуално са били в контакт

при тяхното създаване. Със сляпото вътрешно усилие, с което хората

повикват спомените си за събития, на които са били свидетели, те

използват при спомени за които и да са други, без да са способни да

направят правилно това. Но с проблясващия метод ние имаме опит от

усилията ни в обикновения живот, чрез рекламите и тези усилия за

възстановяване на някакви спомени са малко по-ефективни. “Мисленото

Прехвърляне” е скромен пример. В този случай “въздействията върху

съзнанието” на една личност от картини на Природната памет, с които

личността е в нормална връзка са прихванати от още някой, който просто

е способен, обаче не осъзнава метода, използван от него – да броди из

паметта на Природата при облагодетелствани условия малко отвъд

областта, в която е в нормална връзка с нея. Такава личност, обаче,

започва лека-полека да развива способност за астрално ясновиждане.

Този термин може да бъде подходящо използван за да се означи вида на

ясновиждането. Сега правейки усилия да хвърля светлина за начина,

който в някои от неговите повече от великолепни разработки е бил

употребяван за да се проведат разследванията на базата, на която са

били изпълнени съвременните преброявания на населението на

Атлантида.

Наистина няма ограничение за източниците на астралното

ясновиждане при разследванията относно миналата история на Земята,

дали ние сме се занимавали със събитията, които са сполетели

човешката раса в предисторическите епохи или с растежа на самата

планета през геологически периоди, които поставят по-ранна дата на
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появата на човека на Земята, или с по-съвременни събития, установени

разкази, които са били изопачени от небрежни или пристрастни историци.

Паметта на Природата е безпогрешно точна и неизчерпаемо подробна.

Ще дойде време толкова несъмнено, колкото настъпването на

равноденствието, когато литературният метод на историческо проучване

ще бъде освободен от влиянието на епохата при оценката на дадено

събитие във всеки първоначален исторически источник на информация

за него. Хората между нас, които са способни и практикуващи астрално

ясновиждане с пълна точност, но които не са били все още отклонени към

по-високи задължения във връзка с представянето на човешкия

напредък, за чиято обичайна природа днес се знае по-малко, отколкото

един индуски селянин знае за министерския съвет, са много малко. За

онези, които знаят какво могат да направят тези много малко

ясновиждащи и през какъв процес на тренировки и самодисциплина е

трябвало да преминат в развиване на вътрешни идеали, за които и когато

са постигнали астрално ясновиждане, това е само едно индивидуално

обстоятелство, те са много, но са все още незначително малцинство в

сравнение с броя на хората в модерния цивилизован свят. Но тъй като

времето продължава да тече и в обозримо бъдеще някои от нас ще имат

правото да се чувстват сигурни, че броя на тези, които са способни да

упражняват астрално ясновиждане, ще се увеличи достатъчно за да се

разшири кръга до онези, които са далече от тяхните способности, докато

това време започне да включва в себе си цялата интелигентност и

култура на цивилизованото човечество следва, че ще са нужни само

няколко поколения. Междувременно настоящата книга е първата, която е

била предложена като първопроходно есе за представяне и доказване

на новия метод за историческо изследване. Ще е забавно за всички, които

са съгласни с това да мислят, колко неизбежно ще бъде оценен като

погрешен – от някои материалистични читатели, поради краткото време
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досега и неспособността им да приемат, даденото тук искрено обяснение

на принципа, върху който той е бил изготвен – защото е плод на

въображението.

В полза на онези, които са може би по-интуитивни, ще бъде добре

да се кажат няколко думи, които могат да ги предпазят от

предположението, че тъй като историческо изследване, направено чрез

средствата на астралното ясновиждане, не пречи на работата с периоди,

отдалечени от нашия със стотици хиляди години, на базата на това

изложение, е процес, които няма да ни въвлече в неприятности. Всеки

факт, оповестен в настоящата книга, е бил изваждан, късче по късче, с

бдителна и внимателна грижа в процеса на изследването, в което са били

ангажирани, на интервали, много квалифицирани личности, с различна

степен на активност в продължение на години. И за да се представи

успехът на тяхната работа, им е бил позволен достъп до някои карти и

други документи, физически запазени от изследваните далечни периоди,

макар че за по-сигурното им запазване, отколкото в онези несигурни

времена на непокорни раси, завладяли Европа в процеса на своето

развитие като цивилизации, са били много важни кратките интервали от

освободено от войни и тежък фанатичен натиск, време, които са

позволили да бъдат съхранени тези древни сведения и документи,

особено през дългите векове на Средновековието в Европа, когато

фанатизмът е третирал науката като светотатствена спрямо

християнската религия.

Да си упорит и неуморен е било, и ще бъде признавано като

пълна отплата за поетите неприятности от всеки, който е способен да

възприеме колко абсолютно необходимо за точното разбиране на света,

такъв, какъвто го намираме, е точното разбиране на неговата предходна

Атлантска фаза. Без това знание всички размишления, засягащи

етнологията са безуспешни и заблуждаващи. Посоката на расовото
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развитие е хаос и объркване без ключа, представен ни чрез характера на

Атлантската цивилизация и разположението на континентите на Земята

през периода на съществуването, на Атлантида. Геолозите знаят, че

континенталната и океанската повърхност е трябвало многократно да си

сменят местата през период, за който те знаят освен това, че геоложки

пластове с остатъци от живот на човешки цивилизации са сменяли земни

пластове, които са били ненаселени. И още за потребността от точни

знания за датите, на които са се състояли промените. Геолозите

отхвърлили цялата теория от своето практическо мислене, с изключение

на някои хипотези, започнати от естественици, работещи в южното

полукълбо и, които обикновено правели усилия да хармонизират

расовите придвижвания с разположението на земните континенти в

тяхното съществуване през настоящото време.

По този начин безсмислици се правят при цялото връщане в

миналото и етнологичните схеми остават толкова смътни и сенчести, че

не успяват да изместят необмислените замисли за човешкото начало, в

които още преобладава религиозното мислене и връщането назад към

ерата на неговия духовен напредък. Упадъкът и последното изчезване на

Атлантската цивилизация са на свои ред, толкова поучителни, колкото и

нейния възход, и нейната слава, но сега аз трябва да завърша главната

цел, с която бих могъл да приключа представянето на този труд пред

света с кратко встъпително обяснение и ако неговото съдържание не

успее да изрази смисъла на важността му за всички слушатели /уводът

към книгата, вероятно, е бил прочетен от А.П.Спинет пред група от

съмишленици, които са го слушали – бел. на прев./, към които аз сега се

обръщам, тази цел трудно би могла да бъде реализирана от

допълнителни мои препоръки.

1896 г. А. П. Синет
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ИСТОРИЯТА НА АТЛАНТИДА

Географска, Историческа и Етнологична Скица

Общият обхват на темата пред нас ще бъде най-добре

осъществена чрез разглеждането на количеството информация, която е

получена за различните нации, които съставляват нашата голяма Пета

раса или наречена още Арийска раса.

От времето на древните Гърци и Римляните насам томове са

били написани за всеки народ, който на свой ред е запълвал сцената на

историята. Политическите институции, религиозните вярвания,

социалните и местни обноски, обичаи и навици, всички са били

анализирани, каталогизирани и безброй съчинения на много езици си

приписват като собствена заслуга марша на напредъка.

Освен това трябва да бъде запомнено, че онова, което

притежаваме от историята на тази Пета раса, е отломка – само документа

за последната семейна /родствена/ раса на Келтската подраса и първата

семейна раса на нашия собствен Тевтонски произход.

Но стотиците хиляди години, които са изтекли от времето, когато

най-ранните Арийци са напуснали дома си край бреговете на Централно-

Азиатското море, до времето на Древните Гърци и Римляните,

свидетелстват за възхода и падението на безбройни цивилизации. За

първата подраса на нашата Арийска раса, която обитавала Индия и е

завладяла Египет в предисторическите времена, ние знаем практически

нищо и същото може да се каже за Халдейските, Вавилонските и

Асирийските народности, които съставлявали втората подраса. От

частиците получено знание от неотдавна разчетените Вавилонски

таблички, изписани с клиновидно писмо или от дешифрираните

иероглифи на Египетските гробници, едва ли би могло да се каже, че

съставят история. Персите, които принадлежат към третата или
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Иранската подраса, и това е истина, са оставили малко повече следи, но

за по-ранните цивилизации, предшествали цивилизацията на Келтите

или четвъртата подраса, ние нямаме никакви сведения изобщо. Има

определена информация за възхода на последните семейни разклонения

на това Келтско потекло, от което тръгва историческа приемственост към

Древните Гърци и народностите, образували съвкупността на

населението, живяло на територията, завладяна от Римската империя,

от чието начало ние се натъкваме на историческо летоброене.

Освен това в допълнение към неизвестния период в миналото

има и неизвестен период в бъдещето. От седемте подраси, необходими

да попълнят историята на голямата Пета Коренна Раса, само пет подраси

са имали достатъчно продължително съществуване. Нашата собствена

пета подраса или Тевтонската, вече е развила много нации, но все още

не е постигнала своето пълно развитие, докато шестата и седмата

подраси, които ще бъдат развити на територията на Северна и Южна

Америка, ще получат своите хилядолетия историческо развитие, след

появата си, за да ги посветят на света.

И така, опитвайки се да резюмирам в няколко страници

информация за световния напредък, в продължение на период, който

трябва да е обхващал най-малко толкова голям интервал от години,

колкото споменатия по-горе, неизбежно е неоходимо да бъде осъзнато

колко незначителен е този опит като точност и обхват на историческите

събития.

Документът за световния напредък през периода на Четвъртата

или Атлантската Раса трябва да обхваща историята на много народности

и да отбележи възхода и упадъка на много цивилизации.

Катастрофите също са заели мястото си върху времева

скала,такава, каквато още не е била изпробвана в продължение на

живота на настоящата наша Пета Раса и това се е случвало повече от
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веднъж по време на напредъка на Атлантската Раса. Разрушаването на

Атлантида е било извършвано чрез серии от катастрофи, променящи

своя характер, от големи катаклизми, при които цели територии и

населението са загивали от сравнително маловажни почвени свличания,

такива каквито се случват и по нашите собствени крайбрежия днес.

Когато разрушението е било веднъж отключено, чрез първата голяма

катастрофа, нямало пауза за по-малките земни срутвания, които

продължавали бавно, но непрестанно да изяждат континента Атлантида.

Четири от големите катастрофи се открояват над останалите по

размерите си. Първата, състояла се през ерата на Миоцена, преди около

800 000 години. Втората, която имала по-малка важност и се е случила

преди около 200 000 години. Третата, която е била най-голямата е

станала преди около 80 000 години. Тя разрушила всичко, което било

останало от Атлантида, с изключение на острова, на когото Платон дал

името Посейдон и който на свой ред бил потопен при Четвъртата и

последна голяма катастрофа, състояла се в 9564 г. преди н.е.

Сега свидетелството на най-старите хронисти и на съвременното

научно изследване еднакво свидетелстват за съществуването на един

древен континент, заемал мястото на изчезналата Атлантида.

Преди да преминем към разглеждането на самата тема е

препоръчително да прегледаме набързо общопознатите източници, които

ни снабдяват с подтвърждаващи доказателства. Те могат да бъдат

групирани в следните пет групи.

Първата: свиделството на установените с ехолот дълбоководни

морски дълбочини.

Втората: разпределението на фауната и флората.

Третата: сходството на езиков и етнологически вид.

Четвъртата: сходство на религиозно вярване, ритуал и

архитектура.
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Петата: свиделството на древните хронисти за традициите на

предисторическите раси и старинните легенди за Потопа.

На първо място, в този случай, свидетелството на установените

с ехолот дълбоководни морски дълбочини може да бъде резюмирано с

няколко думи. Благодарности главно за Британската и Американската

канонерки “Предизвикател” и “Делфин” /макар че Германия също беше

присъединена към това научно изследване/, чийто експедиции

картографираха дъното на целия Атлантически Океан и днес резултатът

от това картографиране е необятният подводен хребет или било на

огромно възвишение, показано че съществува в средата на Атлантика.

Този хребет се простира в юго-западно направление от около 50 градуса

северно към брега на Южна Америка и после в юго-источно направление

към брега на Африка, сменяйки отново посоката си около остров

“Възнесение” и тръгвайки право на юг към острова “Тристан от Куна”.

Хребетът се издига почти отвесно близо 2745 м от океанските глъбини

около него, докато Азорските острови и островите “Свети Павел”,

“Възнесение” и “Тристан от Куна” са върховете на тази земя, които още

остават над водата. Линия с дължина 3500 клафтера или казано с други

мерки - около 6370 м. са били необходими за да се измери дълбочината

на най-дълбоките части на Атлантида, но най-високите части на

планинския хребет са само на около сто или няколко стотин клафтера

под морската повърхност. /1 клафтер = 182 см. – бел. на прев./

Освен това измерените с ехолот морски дълбочини показаха, че

хребетът е покрит с вулканични отломки, чийто следи са били намирани

направо през океана чак до Американските брегове. Наистина фактът, че

океанското дъно, особено около Азорските острови, е било сцената на

вулканични колизии с гигантски мащаби и в този напълно измерим период

от геоложко време, е убедително доказан от направените изследвания

по времето на споменатите по-горе експедиции.
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Господин Старки Гарднър е на мнение, че през времената на

Еоцена, Британските острови са оформяли част от по-голям остров или

континент, разположен в Атлантика и че “това огромно земно

пространство е съществувало някога там, където сега е океанът, и че

Корнуол, Сили и Островите зад Канала – Ирландия и Британия са

останките от неговата най-висока част.” / Pop. Sc. Review July, 1878/, /

Популярен Научен Преглед, юли, 1878 г. /

Второ. – Доказаното съществуване, върху разделените от големи

океани континенти, на подобна или еднаква фауна и флора е

установената необяснима загадка за биолозите и ботаниците. Но ако е

съществувала някога връзка между тези континенти, позволяваща

естествената миграция на такива животни и растения, загадката е

разрешима. Сега вкаменени останки от камила са намерени в Индия,

Африка, Южна Америка и Канзас; но това е една от общоприетите

хипотези на натуралистите, че всички видове животни и растения са

произлезли от само едно място на глобуса и от който център постепенно

се разпространявали в останалите части. Как тогава могат да бъдат

обяснени фактите за такива вкаменени останки без съществуването на

сухоземна връзка в някои далечни периоди. Откритията във вкаменените

пластове на Небраска изглежда също ще докажат, че конят е произлязъл

от Западното Полукълбо, ето защо това е единствената част от света,

където са били открити вкаменени останки, показващи различните

междинни форми, които са били разпознати като предтечи на истинския

кон. Ето защо би било трудно да се обясни присъствието на коня в

Европа, ако се изключи хипотезата за непрекъсната сухоземна връзка

между двата континента. Изглежда, че наистина конят е съществувал в

диво състояние в Европа и Азия преди неговото опитомяване от човека,

което може да бъде проследено назад почти до каменната ера. Едрият

рогат добитък и овцете, такива, каквито ние днес ги познаваме, имат
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еднакво древни прадеди. Дарвин открил опитомен едър рогат добитък в

Европа през най-ранната част от каменната ера, имащ много по-рано

развити диви форми близки до Американския бивол. Останки от

пещерния лъв на Европа са били открити още и в Северна Америка.

Обръщайки се сега от животинското към растителното царство

изглежа, че по-голямата част от флората през ерата на Миоцена в

Европа, открита главно във вкаменените пластове на Швейцария,

съществува и до ден днешен в Америка, а известна част от нея в Африка.

Но достойният за отбелязване факт за Америка е този, че докато по-

голямата част от флората е била открита в Источните Щати, много голяма

част от нея не е открита по Тихоокеанското крайбрежие. Това показва, че

Миоценската флора е навлязла в Американския континент от неговата

Атлантическа страна. Професор Аса Грей казва, че от 66 класа и 155

вида растения, открити в гората источно от Скалистите Планини, само 31

класа и 78 вида са били открити западно от тези възвишения.

Но най-големият проблем от всички е банановото дърво и

неговите плодове – бананите. Професор Кунце – виден германски

ботаник – пита: “По какъв начин това растение / естествено за

тропическите зони на Азия и Африка /, което не може да издържи едно

пътешествие през умерената зона, е пренесено в Америка?” Както той

посочва, растението е безсеменно, не може да бъде размножавано чрез

присадки, нито има грудка, която би могла лесно да се транспортира.

Неговите корени са като на дърво. Да се транспортират корените на

банановото дърво биха изискали специални грижи и не могат да

издържат дълго пътуване. Единственият начин, по който той може да

обясни неговото появяване в Америка, е да предположи, че банановото

дърво трябва да е било пренесено от цивилизован човек по време, когато

противоположните региони са имали тропически климат. Той добавя:

“облагородено растение, което не притежава семена трябва да е било
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облагородявано от много дълъг период ... може би е правилно да се

заключи, че тези растения са били облагородени в началото на

Делувиалния период.” Защо, може да бъдем запитани, този извод не би

ни върнал към още по-ранни времена и къде е съществувала

цивилизационната необходимост от растително облагородяване или къде

са съществували климатът и необходимите условия за неговото

превозване, освен ако някога там, не е имало връзка между стария свят

и новия.

Професор Уолъс в своя възхитителен “Островен живот”, така

добре, както и други писатели в много важни свои произведения,

предлага гениалната хипотеза за да обясни еднаквостта на флората и

фауната върху много раздалечени земи и за тяхното преминаване през

океана, но всички са неубедителни и не издържат от различни точки.

Добре известно е, че пшеницата, както ние знаем, никога не е

съществувала в истинско диво състояние, нито има някакви

свидетелства, проследяващи нейния произход от вкаменени породи. Пет

разновидности на пшеница са били вече облагородени в Европа по

времето на каменната ера. Една разновидност, намерена в “Езерните

жилища” била известна като Египетска пшеница, от който факт Дарвин се

аргументирал, че “езерните обитатели или още поддържали търговски

контакти с някой южен народ, или са имали първоначално поведение като

колонисти от юг.” Той заключава, че пшеницата, ечемика, овеса и т.н. са

произлезли от различни биологични видове, днес изчезнали или толкова

широко различни, че не могат да се определят и в този случай Дарвин

казва: “Човекът трябва да е облагородил зърнени растения от един

изключително древен период.” Областите, където тези изчезнали

биологични видове растения са цъвтяли и цивилизациите, по време на

които те са били облагородени чрез съзнателен подбор, са едновременно

разпространени от изчезнал континент, чийто колонисти са ги пренесли
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на изток и на запад.

Трето. – От фауната и флората сега ние се обръщаме към

човека.

Език. – Баскският език остава единственият между Европейските

езици, който няма родственост с никой от тях. Според Фарар “никога не

е имало каквото и да е съмнение, че този изолиран език, запазващ своята

самобитност в западния ъгъл на Европа между две могъщи кралства,

прилича по своята структура на първобитните езици от обширен

противоположен континент /Америка/ и които са единствени”

/Семействата на езиците, стр. 132/, /Families of Speech, p. 132/.

Финикийците очевидно са били първата народност в Източното

Полукълбо, използвала фонетична азбука, чийто букви са били

разглеждани като прости знаци за звуците. Любопитен факт е, че по

същото ранно време ние намираме фонетичната азбука в Централна

Америка у маите на полуостров Юкатан, чиито традиции приписват

произхода на тяхната цивилизация от земя, намирала се сред морето на

изток. Льо Плонжон, големият авторитет по тази тема, пише: “Една трета

от този език /на Маите/ е чист Гръцки! Кой е донесъл диалектът на Омир

в Америка или кой е занесъл в Гърция диалекта на Маите? Гърците са

потомци на Санскритската цивилизация. Такива ли са Маите или били ли

са с Гърците съвременници? Принадлежали ли са към една и съща

историческа епоха? Още по-голяма изненада е откриването на

тринадесет писма, написани с азбуката на Маите, пораждащи най-

отчетливата връзка на Египетските иероглифни знаци с азбуката на

същите писма. Вероятно е най-ранната форма на азбука да е била

иероглифната, “писмеността на Боговете”, както са я наричали

Египтяните, и която е била доразвита по-късно в Атлантида във

фонетична. Би било естествено да допуснем, че Египтяните са били

ранна колония от Атлантида /каквато действително са били/ и че те са
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отнесли със себе си най-ранния вид писменост, която по този начин е

оставила следите си в двете полушария, докато Финикийците, които са

били мореплаваща народност, получили и усвоили по-късната форма на

фонетична азбука по време на своите търговски пътувания от народност,

живяла на запад.

Още една гледна точка може да бъде отбелязана, а именно,

необичайната прилика между много думи в Древноеврейския език и думи

имащи точно същото значение в езика на индианското племе Чиапанек –

клон на расата на Маите и едно от най-древните племена в Централна

Америка. Списък на тези думи е даден в книгата “Северо-Американците

от Древността”, стр. 475. /Nord Americans of Antiquity, p. 475/.

Приликата на езиците при различните туземни раси по островите

на Тихия океан е била използвана като аргумент от писателите по тази

тема. Съществуването на сходни езици между расите, отделени от

съвкупностите на океана, които в предисторическото време са били

познати като нямащи възможности за придвижване, наистина е един

аргумент в полза на тяхния произход от една раса, заемаща един

континент, но аргументът не може да бъде използван тук, защото

въпросният континент не е бил Атлантида, а още по-ранният – Лемурия!

Народностни типове. – Атлантида, както ще видим и както е

казано, е била населена от червени, жълти, бели и черни раси. Сега това

е доказано от изследванията на Льо Плонжон, Де Куотърфейджес,

Бенкрофт и други, че черни популации от негроиден расов вид са

съществували даже преди новите исторически времена в Америка. Много

от паметниците на Централна Америка са украсени с негроидни лица и

някои от намерените идоли са ясно предназначени да изобразят

негроиди с малки черепи, къси вълнисти коси и дебели устни. Попул Вух,

говорейки за първия дом на Гватемалската раса, казва че “черни и бели

хора заедно” живеели на тази щастлива земя “във възвишен мир”,
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говорейки “един език”. /виж “Природни раси” на Бенкрофт, стр. 547; see

Bancroft`s Native Races, p. 547./ Попул Вух продължава да разказва как

народът се преселвал от прародния си дом, как техният език започнал да

се променя и как някои тръгвали на изток, докато други пътували на запад

/до Централна Америка/.

Професор Рециус, в своя Смитсънов доклад, отбелязва че

примитивните дългоглави расови представители /Долихоцефалите/ на

Америка са тясно свързани с представителите на Гуанчесите от

Канарските острови и с населението по Атлантическото крайбрежие на

Африка, които Ласам обединява под името Египто-Атланти. Същата

форма на черепа е намерена на Канарските острови, вън от

Африканското крайбрежие и на Карибските острови, вън от Американския

Атлантически бряг и цветът на кожата на населението и на двете места

е червеникаво-кафяв.

Древните Египтяни обрисували себе си като червенокожи хора с

почти същия цвят на кожата, които съществува днес у някои племена на

Американските Индианци.

“Древните Перуанци” – казва Шорт – “изглежда от многобройните

останки от коси, намерени в тяхните гробници, че са били кестенявокоса

раса.”

Забележителен факт относно Американските Индианци и една от

стоящите загадки пред етнолозите е широкият диапазон на цвета на

кожата и неговият отенък, намерен между тях. От белия нюанс на

племената Миноумини, Дакота, Мандан и Зуни, много от които имат

кестеняви коси и сини очи, до почти негроидната чернота на племето

Карос от щата Канзас и вече изчезналите Калифорнийски племена,

Индианските раси преминават през всички нюанси на червено-кафявия,

медния, маслиновия, канеления и бронзовия цвят. /виж “Северо-

Американците от Древността” на Шорт, “ПредАдамитите” на Уинчел,
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“Индианците от Северна Америка” на Катлин и още “Атлантида” от

Игнатиус Донъли, който е събрал голямо количество от свидетелства под

това и други заглавия./ Скоро ще видим как разнообразието на цвета на

кожата на Американския континент се обяснява със своеобразния расов

колорит на родния континент на тези раси – Атлантида.

Четвърто – Изглежда нищо не е изненадало първите Испански

авантюристи в Мексико и Перу повече от удивителната прилика на

религиозните вярвания, обряди, церемонии и емблеми от стария свят с

онези, които те намират установени в новия. Испанските проповедници

гледали на тези прилики като работа на дявола. Почитането на кръста от

местното население и неговото постоянно присъствие във всички

религиозни сгради и церемонии бил главният обект на тяхното

удивление, и наистина никъде – нито дори в Индия и Египет – този

кръстен символ не е бил обожаван с такова дълбоко преклонение,

отколкото между тези примитивни племена от Американския континент,

докато лежащият в основата на това преклонение принцип е бил еднакъв.

На запад, така както и на изток, кръстът е бил символът на живота –

понякога на живота в материалния свят, но много по-често на вечния

живот.

По подобен начин в двете полушария обожествяването на

слънчевия диск или кръг и на змията са били всеобщ принцип и още по-

изненадваща е приликата на думите, означаващи “Бог” в основните езици

на изток и запад. Да сравним санскритските думи “Даос” или “Даос-питар”,

гръцките “Сеос” и “Зеос”, латинските “Деус” и “Юпитерус”, келтските “Диа”

и “Та”, произнасяна “Тайа” /за да породи приближение до египетската

дума “Тау”/, еврейските “Джах” и “Иах” и последно мексиканските “Тео” и

“Зео”.

Кръщелните обряди били извършвани от всички народи. Във

Вавилон и Египет кандидатите за Посвещение в Мистериите първо били
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кръщавани. Тертулиян в своето произведение “De Baptisto”

/”Кръщението”/ казва, че на тях им е било обещавано, в последствие

“превъплъщение и опрощение на всички тяхни прегрешения”.

Скандинавските народи извършвали кръщавания на новородени деца и

когато се обръщаме към Мексико и Перу, ние намираме там детско

кръщаване като тържествен церемониал, включващ водно напръскване,

кръстен знак и молитви за отмиване на греховете. /виж “Мексикански

изследвания” на Хумболт и “Мексико” на Прескот; see Humboldt`s Mexican

Researches and Prescott`s Mexico/.

В допълнение към Кръщението, племената от Мексико,

Централна Америка и Перу си приличат с народите от стария свят по

своите обряди за изповед, опрощение на грехове, постене и сватби пред

жреците чрез съединените ръце на младоженците. Те имали дори

церемония, приличаща на Даване на Причастие, в която обредните

парченца хляб белязвали с кръстния знак Тау /Египетска форма на кръст/,

които преди да бъдат изядени, хората ги наричали Плът от Плътта на

тяхния Бог. Те точно приличали на свещените хлебчета от Египет и други

източни народи. Също като тези народи, населението от новия свят

имало мъжки и женски монашески ордени, в които престъпеният обет или

клетва се наказвал със смърт. Като Египтяните балсамирали своите

мъртви, обожествявали слънцето, луната и планетите, но над всички тях

те поставяли и обожавали Божество “вездесъщо, което знаело всички

неща... невидимо, безтелесно, един абсолютно съвършен Бог” /виж

“История на Нова Испания” на Сахагун, том 6.; see Sahagun`s Historia de

Nueva Espana, lib. vi./.

Те също имали своя девствена Майка-Богиня, “ Нашата Дама”,

чийто син, “Господарят на Светлината”, бил наричан “Спасителят”,

носеща точно съответствие на Изида, Белтис и много от другите богини-

девственици на Истока с тяхните божествени синове.
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Тяхните слънчеви обряди и култ към огъня са тясно приличащи си

с онези на Ранните Келти от Британия и Ирландия и също като Келтитете

се обявявали, че са “Децата на Слънцето”. Ковчег или скрижал е бил един

от уневерсалните свещени символи, които откриваме, както в Индия,

Халдея, Асирия, Египет, Гърция, така и между Келтите. Лорд Кингбъроу

в своя труд “Мексикански Антични старини”, том 8, стр. 250, казва: “Както

между Евреите ковчегът е вид подвижен храм, в който се е предполагало,

че Божеството непрекъснато е присъствало, така между Мексиканците,

Чероките и индианците от Микоакан и Хондурас съркофагът е бил обект

на най-висока почит и е бил смятан за толкова свещен обект, че не е бил

докосван от никой друг, освен жреците.

Като пример за религиозна архитектура ние откриваме от двете

страни на Атлантическия океан, че една от най-ранните свещени сгради

е пирамидата. Като че ли целите, за които са били предназначени

първоначално, тези структури, са неустановени, но едно нещо е ясно, че

пирамидите са били тясно свързани с някоя религиозна идея или група от

идеи. Еднаквостта на украсата в пирамидите от Египет и онези от

Мексико и Централна Америка са твърде удивителни за да са просто

съвпадение. Известна истина е, че по-голямата част от Американските

пирамиди са с пресечена форма или със сплескан връх, но вече според

Баенкрофт и други специалисти, много от онези пирамиди, открити в

Юкатан, и особено онези до Паленке, са заострени до върха в истински

Египетски стил, докато от друга страна имаме няколко от Египетските

пирамиди, които са стъпаловидни и от вида със спескан, плосък връх.

Пирамидата от Чолула е била сравнена с групите пирамиди от Дахур,

Сахара и стъпаловидната пирамида от Медурн. Както по своята

ориентация, структура и дори по разположението на своите вътрешни

коридори и стаи, тези загадъчни паметници на Изтока и на Запада, стоят

като свидетели на някакъв общ източник, откъдето тяхните строители са
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начертали плановете им.

Значителните останки от градове и храмове в Мексико и Юкатан

също странно приличат на онези от Египет, разрушенията на Теотихуакан

често са били сравнявани с онези на Карнак. “Изкуствените арки” –

хоризонталното подреждане на камъни, всеки леко припокриващ

следващия – са открити в Централна Америка и преценени като еднакви

с най-старите сгради на Гърция и Етруските храмови останки.

Строителите на погребални гробници и могили, от двете страни на

Атлантика, на западните и източните континенти, оформяли приличащи

си гробни могили над своите мъртви и полагали телата им в подобни

каменни ковчези. Върху континентите и на изток, и на запад, гробниците

на починалите са имали своите змии-пазителки; сравнете тази от

гробницата в селището Адамс, щата Охайо, САЩ, с изящната змия-

пазителка, открита върху гробницата в Арджилшайър или с по-

несъвършеното и копие от гробницата край Ейвбъри в Уилтс.

Великолепната каменна резба и украса на храмовете в Америка, Египет

и Индия има много общи черти, докато някои от стенните украси са

абсолютно еднакви.

Пето - Сега да резюмираме само останките от доказателствата,

добити от древните хронисти, от ранните расови обичаи и от архаичните

потопни легенди.

Аелиян в своята Varia Historia /книга ІІІ, глава ХVІІІ/ казва, че

Сеопомпус /400 г. пр.н.е./ записал един разговор между царя на Фригия и

царя на Силенус, в който документ се споменава съществуването на

голям континент оттатък Атлантика, по-голям от Азия, Европа и Либия,

взети заедно.

Проклус цитира извадка от древен автор, който споменава за

островите в морето отвъд Херкулесовите Стълбове /Гибралтарския

проток/ и казва, че обитателите на един от тези острови имали обичаи,
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наследени от тяхните прадеди, живяли на един извънредно голям остров

наричан Атлантида, който от дълго време управлявал всички острови в

Атлантическия Океан.

Марцелус говори за седем острова в Атлантика и казва, че

тяхните обитатели пазят спомена за много голям остров, Атлантида,

“който от дълго време е упражнявал преобладаващо влияние над

останалите по-малки острови.”

Диодорус Сикулус разказва, че Финикийците открили “обширен

остров в Атлантическия Океан отвъд Херкулесовите Стълбове на няколко

дни плаване от брега на Африка.”

Но най-големият авторитет по тази тема е Платон. В своите

“Диалози”, в “Тимей” той поставя въпроса за съществуването на Острова-

Континент, докато “Критий” или “Атлантида” не е нещо повече от

подробно описание на историята, изкуствата, нравите и обичаите на

народностите, населявали Атлантида. В “Тимей” Платон говори за

“могъща воинстваща сила, нахлуваща откъм Атлантическото море и

разпространяваща се с враждебна ярост над цяла Европа и Азия. Защото

по това време Атлантическото море е било плавателно и е имало остров

пред онзи изход, който е наричан от вас Стълбовете на Херкулес. Този

остров е бил по-голям, отколкото Либия и цяла Азия, взети общо и заедно

и осигурявал лесен достъп към други съседни острови, тъй като е било

лесно да се премине по този начин от тези острови до всички континенти,

които са граничели до това Атлантическо море.”

Има толкова много ценнност в диалога “Критий”, че не е лесно да

се подбере най-подходящия пример, но следната извадка ни дава

представа за материалните ресурси на Атлантида: “По този начин те били

снабдявани с всичко, за което едновременно и в града и на всяко друго

място в страната, се е смятало че е полезно за целите на живота. И те,

наистина, били снабдявани с много неща от чужди страни, поради
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тяхната обширна империя, но островът им е доставял по-голямата част

от всичко, от което те са се нуждаели. На първо място островът ги е

снабдявал с такива неща, като рудни изкопаеми в големи количества и с

такива, които били топяеми – злато, сребро, мед и орихалк, който днес е

рядко споменаван, но тогава е бил много популярен и ценен метал, руда,

добивана в много части на острова и метал считан за по-благороден от

всички останали метали с изключение на златото. Също както и дървен

материал, произвеждан в изобилие и доставян за нуждите на

строителството на острова. Там е имало и достатъчно пасища за

опитомените и дивите животни, заедно с изумителен брой слонове,

защото те са били разположени край езерата и реките в планините и в

равнините, и по този начин е имало достатъчно храна за най-големите и

най-лакомите видове животни. В допълнение към това, всякакви

хранителни и днес кореноплодни растения, ароматизиращи земята

треви, дървета, есенции и ароматни смоли, цветя и плодове – всичките

тези материални блага островът произвеждал за обитателите си в

изобилие.”

Галите съхранили обичаите на Атлантида, които били събрани от

римския историк Тимаген, който живял в първи век пр.н.е. Очевидно три

различни популации от хора са обитавали Галия. Първата била туземна,

местна популация /вероятно останка от Лемурийска раса/; втората –

популация нашественици от далечния остров Атлантида и третата –

популацията на Арийските Гали /виж “ПредАдамитите”, стр. 380; see Pre-

Adamites, p.380/.

Толтеките от Мексико, проследявайки се назад към своята

отправна точка я наричали Атлан или Ацтлан; Ацтеките също обявявали,

че идват от Ацтлан /виж “Природните Раси” на Баенкрофт, том V, стр. 221

и стр. 321; see Bancroft`s Native Races, vol. V, pp. 221 and 321/.

Попул Вух /стр. 294/ говори за направено посещение от тримата
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синове на Краля на Куичите в земя “на изток от бреговете на морето,

откъдето тяхните предци били дошли”, от която те донесли между другите

неща “система за писане”/виж отново “Природните раси” на Баенкрофт,

том V, стр. 553; see also Bancroft, vol. V , p. 553/.

Между Индианците от Северна Америка има много общи легенди,

че тяхните прадеди дошли от земя “към изгрева на слънцето”.

Индианците от племената Айова и Дакота, според майор Дж. Линд,

вярвали че “всичките Индиански племена някога са били едно и заедно

са живяли на остров... около изгрева на слънцето.” Оттогава те

кръстосвали морето “с големи лодки, в които древните Дакота плавали

седмици подред, докато накрая се добрали до суша.”

Книгите от Централна Америка казват, че част от Американския

континент се е простирал далеч навътре в Атлантическия Океан и че тази

част е била разрушена от серии страшни катастрофи, разделени от дълги

времеви периоди. Три от тези серии катастрофи често са споменавани

/виж “Древна Америка” на Болдуин, стр. 176; see Baldwin`s Ancient

America, p.176/. Любопитно подтвърждение на тази теза е, че Британските

Келти имали легенда, според която част от тяхната страна някога се е

простирала далеч навътре в Атлантика и била разрушена. Три

катастрофи са споменавани в Уелските предания.

За Кетцалкоатъл, Божество от Мексико е казано, че дошъл от

“далечния изток”. Той е описван като бял човек с падаща свободно брада

/индианците от Северна и Южна Америка са с безбради лица./ Той създал

писменост и коригирал Мексиканския календар. След като им предал

много знания в различни области на изкуството и живота, той отплавал

“на изток” с малка лодка от змийска кожа /виж Шорт, “Древните Северо-

Американци, стр. 268-271; see Short`s Nord Americans of Antiquity, pp. 268-

271/. Същата изтория е разказана от Замна – авторът от цивилизация в

Юкатан
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Чудесното еднообразие на легендите за Потопа във всички части

на земното кълбо остава само да бъде анализирано. Дали това са някои

древни варианти на историята за изчезналата Атлантида и нейното

потъване или са отгласи от голяма космическа притча, измислена някога

и поддържана като знак на преклонение пред някакъв всеобщ център,

откъдето те са били отразени в целия свят, с които не трябва веднага да

се занимаваме. За нашата цел е достатъчно да се покаже всеобщото

възприемане на тези легенди. Би било ненужно губене на време и място

да препрочитаме тези потопни истории една след друга. Достатъчно е да

се каже, че в Индия, Халдея, Вавилон, Мидия, Гърция, Скандинавия и

Китай, между Евреите и сред Келтските племена от Британия, легендите

са абсолютно еднакви в цалата си същност. Сега да се обърнем на запад

и да видим какво намираме? Същата история, във всичките нейни

подробности, запазена сред Мексиканските индианци /всяко племе има

свой собствен вариант/, хората от Гватемала, Хондурас, Перу и почти

всички племена на Индианците от Северна Америка. Детински наивно е

да се предположи, че с чисто съвпадение може да се обясни тази основна

еднаквост.

Следният цитат на превод, направен от Льо Плонжон, на прочутия

Троански ръкопис, който може да бъде видян в Британския музей,

определено ще доведе тази част от темата до нейно приключване.

Троанският ръкопис изглежда е бил написан преди около 3500 г., сред

Маите от Юкатан и следващият цитат е описание на катастрофата, която

е потопила остров Посейдон: – “В шестата година Кан, на 11-ти Мулук,

през месец Зак, се случиха ужасни земетресения, които продължиха без

прекъсвания до 13-ти Чуен. Страната на хълмовете от кал, земята на Му,

станала тяхна жертва: бивайки на два пъти повдигана тя внезапно

изчезнала през нощта в морето, което било продължително разтърсвано

от вулканични сили. Пораждането на тези сили, причинило потъването
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