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Πρόλογος 
 
 
 
Η παρούσα συλλογή κειμένων έχει αντληθεί κυρίως από το δεύτερο τόμο της 
«Μυστικής Δοξασίας» (1888) της Ε. Π. Μπλαβάτσκυ. Σκιαγραφεί την απόκρυφη φύση 
της Τέταρτης Ανθρώπινης Φυλής και της Ατλαντίδας, της ομώνυμης ηπείρου της.  
Η εργασία αυτή έγινε επ’ ευκαιρία της Τιμητικής Ημερίδας που πραγματοποίησε το 
Θεοσοφικό Κίνημα-Αθήνα ULT στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στην Αθήνα, στις 14 
Μαΐου 2006, για το έργο και τη συμβολή της Ε.Π.Μπλαβάτσκυ στη διάδοση και 
εδραίωση της Πνευματικότητας στη Δύση. 
 
Οι επιμέρους τίτλοι λειτουργούν και ως υπέρτιτλοι στα αποσπάσματα και τονίζουν 
σημαντικά σημεία. Αν διαβαστούν με τη σειρά, λειτουργούν και ως τμηματικές 
περιλήψεις. Στο τέλος, παρατίθεται λεξιλόγιο. Όσοι μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι 
με τους όρους – κλειδιά της προϊστορικής περιόδου, ίσως να θέλουν να το 
συμβουλευτούν εκ των προτέρων. 
  
Η σαφήνεια, η δύναμη και το μεγαλείο των κειμένων της Μπλαβάτσκυ είναι 
αυταπόδεικτα. Αντί να την παραφράσω, πράγμα που αποτελεί κοινή αλλά αλαζονική 
τάση της εποχής μας, έχω αναπαραγάγει τα κείμενα αυτολεξεί- με εξαίρεση τους 
υπέρτιτλους και λίγες επεξηγηματικές σημειώσεις. Αν και δεν ζει πια, μιλά ακόμα.{1} 
Περί το τέλος της εισαγωγής της στη «Μυστική Δοξασία», η Μπλαβάτσκυ 
επαναλαμβάνει ό,τι δήλωνε σε όλη τη διαδρομή της, εκφρασμένο με τα λόγια του 
Μονταίν:  

«Κύριοι, έφτιαξα εδώ μονάχα ένα μπουκέτο λουλούδια και δεν έχω τίποτα δικό 
μου, εκτός από το σχοινί που τα ενώνει». {2} 

Ακολουθεί μια σύνοψη και ένα εισαγωγικό σημείωμα ανάλογα προς το ύφος και το 
πνεύμα αυτής της συλλογής, που και αυτά είναι γραμμένα δια χειρός Μπλαβάτσκυ. 

Χρήστος Α. Μπαρτζώκας  

Gwetnymynydd 

Χειμώνας 2006 
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Σύνοψη  
Η Ατλαντίδα ήταν ένας παγκόσμιος σχηματισμός νήσων που κάλυπταν το μέσο 
Ατλαντικό Ωκεανό καθώς και τμήματα του Ειρηνικού, με νήσους που εκτείνονταν 
ακόμα και στον Ινδικό Ωκεανό. Η Ευρώπη και η Αμερική συνδέονταν με ένα πέρασμα 
ξηράς, υπολείμματα του οποίου είναι η Ισλανδία, η Μαδέρα και τα άλλα νησιά του 
Ατλαντικού. 
 
Η Ατλαντίδα και οι ένδοξοι κάτοικοί της, της «Τέταρτης Φυλής», καταποντίστηκαν 
πριν από 856.000 χρόνια, γεγονός που συνέπεσε με την ανύψωση των Άλπεων. 
 
Οι Τιτάνες και οι Κύκλωπες της αρχαιότητας  ανήκαν στην Ατλάντια φυλή. 
Προοδευτικά ο ανθρώπινος σκελετός σταθεροποιήθηκε και έγινε συμμετρικός. 
Αναπτύχθηκαν δύο μετωπικά μάτια αλλά οι «προφήτες» αμάρτησαν και έχασαν το 
τρίτο μάτι. Μετά το χωρισμό των φύλων, το Κάρμα ανάγκασε τους δημιουργικούς 
θεούς να ενσαρκωθούν στους άνοες ανθρώπους. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν η όραση 
και η ομιλία, γιατί η γλώσσα είναι σύγχρονη με τη λογική. Η ανθρωπότητα είχε περάσει 
το κεντρικό σημείο καμπής του Μεγάλου Κύκλου. Η πύλη εισόδου επιπλέον μονάδων 
στο ανθρώπινο βασίλειο είχε κλείσει και η ισορροπία είχε επιτευχθεί. Σήμερα, πολλοί 
από εμάς πληρώνουμε τις συνέπειες των κακών καρμικών αιτίων που δημιουργήθηκαν 
από εμάς μέσα σε Ατλάντια σώματα. 
  
Ο Προμηθέας είναι ο κατεξοχήν Ατλάντιος ήρωας και φιλάνθρωπος. Χάρισε στον 
ζωώδη άνθρωπο θεία διάνοια. Αλλά το δώρο έτυχε κακής μεταχείρισης και έγινε 
κατάρα. Το μυστήριο της Τέταρτης Φυλής που «ενέδωσε» στην ύλη εξηγήθηκε: οι 
Άγγελοι εξέπεσαν, όχι ο Άνθρωπος. Διακεκριμένοι Ατλάντιοι ανάβουν ακόμα την 
Προμηθεϊκή φωτιά. Ο Ζωροάστρης, ο Οδυσσέας, ο Νώε, οι Κάβειροι, οι Τελχίνες και 
άλλες ηρωικές μορφές δεν είναι παρά θείοι εκπαιδευτές και αληθινοί ευεργέτες της 
ανθρωπότητας.  
 
Η Ατλαντίδα ήταν η χώρα των όμορφων και δυνατών γιγάντων. Οι μυημένοι τους 
τιμούσαν τις πέτρινες απεικονίσεις των πέντε Φυλών για την καθοδήγηση των 
μελλοντικών γενεών. Αν και τελειοποιήθηκαν σε υλιστικότητα, εκφυλίστηκαν σε 
πνευματικότητα. Μαύρη μαγεία, κτηνωδία, ιδιοτέλεια και αυτολατρεία είχαν σαν 
αποτέλεσμα το θάνατο αυτής της αλαζονικής φυλής.  
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Η Μυστική Δοξασία, 
Είναι η κοινή ιδιοκτησία της ανθρωπότητας. 
Ασχολούμενοι με τα μυστικά χρονικά και τις παραδόσεις τόσων πολλών εθνών – των 
οποίων η ίδια η καταγωγή ποτέ δεν βεβαιώθηκε βάσει ασφαλέστερων επιχειρημάτων 
πέρα από τις συμπερασματικές υποθέσεις, παρουσιάζοντας τις πίστεις και τη φιλοσοφία 
φυλών κάτι περισσότερο και από προϊστορικών, δεν είναι και τόσο εύκολο να 
χειριστούμε το θέμα μας, όσο θα ήταν αν εξεταζόταν η φιλοσοφία και η εξέλιξη μόνο 
μιας ιδιαίτερης φυλής. Η Μυστική Δοξασία είναι κοινή ιδιοκτησία αμέτρητων 
εκατομμυρίων ανθρώπων που γεννήθηκαν κάτω από διαφορετικά κλίματα, σε εποχές 
με τις οποίες η ιστορία αρνείται να ασχοληθεί, και στις οποίες οι εσωτερικές 
διδασκαλίες αποδίδουν χρονολογίες ασυμβίβαστες με τις θεωρίες της Γεωλογίας και 
της Ανθρωπολογίας.  

Η γέννηση και η εξέλιξη της Ιερής Επιστήμης του Παρελθόντος είναι χαμένη στην ίδια 
τη νύχτα του Χρόνου, και ακόμα κι εκείνο που είναι ιστορικό – δηλαδή εκείνο που 
βρίσκεται σκορπισμένο εδώ και εκεί μέσα στην αρχαία κλασσική φιλολογία – 
αποδίδεται σχεδόν σε κάθε περίπτωση από τη σύγχρονη κριτική, σε έλλειψη 
παρατήρησης των αρχαίων συγγραφέων ή σε δεισιδαιμονίες γεννημένες από την άγνοια 
της αρχαιότητας. Είναι, επομένως, αδύνατον να παρουσιάσει κανείς αυτό το θέμα, όπως 
θα παρουσίαζε τη συνηθισμένη εξέλιξη μιας τέχνης ή μιας επιστήμης σε κάποιο γνωστό 
ιστορικό έθνος. Μόνο φέρνοντας μπροστά στον αναγνώστη μια αφθονία αποδείξεων, οι 
οποίες τείνουν να δείξουν πως σε κάθε εποχή, κάτω από κάθε κατάσταση πολιτισμού 
και γνώσης, οι μορφωμένες τάξεις κάθε έθνους γίνονταν λίγο-πολύ η πιστή ηχώ ενός 
ταυτόσημου συστήματος και των θεμελιωδών παραδόσεών του, μόνο έτσι ο 
αναγνώστης θα μπορέσει να καταλάβει ότι όλοι αυτοί οι χείμαρροι με το ίδιο νερό, θα 
πρέπει να είχαν μια κοινή πηγή από την οποία να ξεκίνησαν. Ποια ήταν εκείνη η πηγή; 
Αν, όπως λέγεται, τα επερχόμενα γεγονότα ρίχνουν μπροστά τη σκιά τους, έτσι και τα 
παρελθοντικά γεγονότα δεν παραλείπουν να αφήσουν πίσω τους το αποτύπωμά τους. 
Απ’ αυτές, λοιπόν, τις σκιές του πανάρχαιου Παρελθόντος και τις φανταστικές 
σιλουέτες τους πάνω στην εξωτερική οθόνη κάθε θρησκείας και φιλοσοφίας, 
ελέγχοντας και συγκρίνοντάς τες καθώς θα προχωρούμε, μπορούμε τελικά να 
ανακαλύψουμε το σώμα που τις δημιούργησε. Πρέπει να υπάρχει αλήθεια και γεγονός 
σε εκείνο το οποίο κάθε λαός της αρχαιότητας υιοθέτησε και το έκανε θεμέλιο της 
θρησκείας και της πίστης του.                                                            ΜΔ ΙΙ, 794 
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1. Προϊστορική τοπολογία  
Η Ατλαντίδα ήταν μια συνολική διαμόρφωση νησιών που κάλυπτε αυτό 
που είναι τώρα ο μέσος Ατλαντικός Ωκεανός, τμήματα του Ειρηνικού, και 
είχε νησιά ακόμα και στον Ινδικό Ωκεανό. Η Ευρώπη και η Αμερική 
συνδέονταν με ένα πέρασμα ξηράς, υπολείμματα του οποίου είναι η 
Ισλανδία, η Μαδέρα και άλλα νησιά του Ατλαντικού. 

Οι Αντέπτ «πιστεύουν πως η ιστορία της Ατλαντίδας δεν είναι μύθος»,  
…αλλά ισχυρίζονται πως σε διαφορετικές εποχές του παρελθόντος υπήρξαν τεράστια 
νησιά και ήπειροι, εκεί που βρίσκονται τώρα αχανείς υδάτινες εκτάσεις. Σε αυτούς τους 
βυθισμένους ναούς και βιβλιοθήκες θα έβρισκε ο αρχαιολόγος, αρκεί να τις 
εξερευνούσε, τα υλικά για να συμπληρώσει όλα τα χάσματα της ιστορίας. Λένε πως σε 
κάποια μακρινή εποχή ο ταξιδιώτης μπορούσε να διασχίσει σχεδόν ολόκληρη την 
απόσταση που καλύπτει σήμερα ο Ατλαντικός Ωκεανός από τη στεριά, περνώντας με 
βάρκες από το ένα νησί στο άλλο, όπου υπήρχαν στενές διώρυγες.  

                                                                                                        ΙΑ Ι,558 

Οι φυλές μας …έχουν προέλθει από θείες φυλές 
…είτε ασχολούμαστε με τους Ινδούς Ρίσι ή Πιτρί…κάθε έθνος έχει είτε επτά είτε και 
δέκα Ρίσι-Μάνου και Πρατζαπάτι…Καθένας και όλοι προήλθαν από τους 
πρωταρχικούς Ντυάνι-Τσοχάν της Εσωτερικής δοξασίας, ή τους «Δομητές» των 
Στάντζα (ΜΔ Ι). Από τους Μάνου, τον Θωθ-Ερμή, τον Οάνες-Νταγκόν και τον Ίντρις-
Ενώχ μέχρι τον Πλάτωνα και τον Πανόδωρο, όλοι μας μιλάνε για επτά θείες 
Δυναστείες, για επτά Λεμούριες και επτά Ατλάντιες διαιρέσεις της Γης, για επτά 
πρωταρχικούς και διπλούς θεούς που κατέβηκαν από την ουράνια κατοικία τους και 
βασίλεψαν πάνω στη Γη, διδάσκοντας στην ανθρωπότητα την Αστρονομία, την 
Αρχιτεκτονική και όλες τις άλλες επιστήμες που έφτασαν μέχρις εμάς. Τα Όντα αυτά 
εμφανίζονται πρώτα σαν «θεοί» και Δημιουργοί. Έπειτα συγχωνεύτηκαν στο γεννημένο 
άνθρωπο, για να αναδυθούν τελικά σαν «θείοι-Βασιλείς και Κυβερνήτες». Αλλά το 
γεγονός αυτό βαθμιαία ξεχάστηκε.  

                                                                                                   ΜΔ ΙΙ, 365-366 

«Ο Πλάτωνας είναι ο πρώτος σοφός από τους κλασσικούς ο οποίος αναφέρεται δια 
μακρών στις θείες Δυναστείες» 
…και τις τοποθετεί σε μια μεγάλη ήπειρο την οποία ονομάζει Ατλαντίδα.  

                                                                                                     ΜΔ ΙΙ 370-371 

…Ο Θεόπομπος στο έργο του Μέροπις, εμφανίζει τους ιερείς της Φρυγίας και της 
Μικράς Ασίας να μιλούν όπως ακριβώς οι ιερείς της Σάϊδας όταν αποκάλυψαν στον 
Σόλωνα την ιστορία και τη μοίρα της Ατλαντίδας. Σύμφωνα με το Θεόπομπο, ήταν μια 
μοναδική ήπειρος απροσδιόριστου μεγέθους που περιείχε δύο χώρες οι οποίες 
κατοικούνταν από δύο φυλές – μια επιθετική, πολεμική φυλή, και μια ευσεβή, συνετή 
φυλή, τις οποίες ο Θεόπομπος συμβολίζει με δύο πόλεις. Την ευσεβή «πόλη» την 
επισκέπτονταν συνεχώς οι θεοί. Η φιλοπόλεμη «πόλη» κατοικούνταν από διάφορα όντα 
απρόσβλητα από σίδηρο, που μπορούσαν να πληγωθούν θανάσιμα μόνο από πέτρα και 
ξύλο. {3} 

                                                                                                            ΜΔ ΙΙ 371  

 5



«Οι Ατλάντιοι της Τέταρτης Φυλής αναπτύχθηκαν από έναν πυρήνα ανθρώπων 
της Βόρειας Λεμούριας Τρίτης Φυλής…εκεί…. που τώρα είναι ο μέσος 
Ατλαντικός Ωκεανός». 
…Η ήπειρός τους απαρτιζόταν από τη συνένωση πολλών νησιών και χερσονήσων οι 
οποίες είχαν ανυψωθεί {4} κατά την κανονική πορεία του χρόνου, και έγιναν τελικά η 
αληθινή πατρίδα της μεγάλης Φυλής που είναι γνωστή σαν Ατλάντια. Μετά την 
ολοκλήρωσή της, όπως ανέφερε μια από τις μεγαλύτερες αυθεντίες του 
«αποκρυφισμού», η «Λεμούρια δεν θα πρέπει να συγχέεται πια με την Ήπειρο της 
Ατλαντίδας, όπως η Ευρώπη δεν συγχέεται με την Αμερική» {5}.  

                                                                                                         ΜΔ ΙΙ 333-334 

Η Ατλαντίδα ήταν μια ήπειρος από επτά ιερά νησιά αφιερωμένα στην Περσεφόνη, 
και τρία στους Πλούτωνα, Δία και Ποσειδώνα.  

«Οι κάτοικοι της τελευταίας νήσου (της Ποσειδωνίας {6}) διατηρούσαν την 
ανάμνηση του καταπληκτικού μεγέθους της νήσου (ή νήσων) του Ατλαντικού. 
Οι Έλληνες, που κατηγορήθηκαν ότι δανείστηκαν ένα Ινδουιστικό φανταστικό 
κατασκεύασμα (Ατάλα) και έφτιαξαν απ’ αυτό ένα άλλο (Ατλαντίδα), κατηγορούνται 
μήπως ότι πήραν τις γεωγραφικές ιδέες τους και τον αριθμό επτά επίσης απ’ αυτούς; Ο 
Πρόκλος λέει: 

Η περίφημη Ατλαντίδα δεν υπάρχει πια, αλλά δεν μπορούμε να αμφιβάλλουμε 
πως κάποτε υπήρξε, γιατί ο Μάρκελλος, που έγραψε ιστορία των Αιθιοπικών 
υποθέσεων, λέει ότι ένα τέτοιο και τόσο μεγάλο νησί κάποτε υπήρχε, και αυτό 
μαρτυρείται και από εκείνους που έγραψαν ιστορίες σχετικές με την εξωτερική 
θάλασσα. Γιατί αναφέρουν ότι εκείνη την εποχή υπήρχαν επτά νησιά στην 
Ατλαντική θάλασσα αφιερωμένα στην Περσεφόνη. Και εκτός απ’ αυτά, τρία 
τεραστίου μεγέθους, αφιερωμένα στον Πλούτωνα…το Δία…και τον 
Ποσειδώνα. Και επίσης οι κάτοικοι του τελευταίου νησιού (της Ποσειδωνίας) 
διατήρησαν την ανάμνηση του καταπληκτικού μεγέθους της Ατλαντικής νήσου, 
όπως την διηγούνταν οι πρόγονοί τους, καθώς και το ότι κυβερνούσε για πολλές 
περιόδους όλα τα νησιά στην Ατλαντική θάλασσα. Απ’ αυτό το νησί μπορεί 
κανείς να περάσει πέρα σε άλλα μεγάλα νησιά, τα οποία βρίσκονται κοντά στη 
στερεή γη, πλησίον της οποίας είναι η αληθινή θάλασσα. {7}  

                                                                                             ΜΔ ΙΙ, 408-409  

«Αυτή κάλυπτε ολόκληρο τον…Ατλαντικό…καθώς και τμήματα του… Ειρηνικού, 
και είχε νησιά ακόμα και στον Ινδικό Ωκεανό». 

 Σαν ένα μεγάλο πέταλο, η ανυψωμένη κορυφογραμμή της συνδέει την Ατλαντίδα 
με την αρχαία Λεμουρία στον Ινδικό ωκεανό.  
Το γεγονός ότι της Ευρώπης προηγήθηκε όχι μόνο το τελευταίο νησί της Ατλαντίδας 
{8}, το οποίο ανέφερε ο Πλάτωνας, αλλά μια μεγάλη ήπειρος που πρώτα χωρίστηκε και 
έπειτα κομματιάστηκε σε επτά χερσονήσους και νησιά (ονομαζόμενα ντβιπά), είναι 
σχεδόν σίγουρο.                                                                                   ΜΔ ΙΙ, 405 

… η ΑΝΥΨΩΜΕΝΗ  ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ στη λεκάνη του Ατλαντικού, που έχει ύψος  
2.700 μέτρα, εκτείνεται για τρεισήμισι με πέντε περίπου χιλιάδες χιλιόμετρα νότια από 
ένα σημείο κοντά στις Βρετανικές Νήσους, γλιστρώντας έπειτα προς τη Νότια 
Αμερική, στη συνέχεια σχηματίζει σχεδόν ορθή γωνία για να προχωρήσει προς μια 
ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ κατεύθυνση προς την Αφρικανική ακτή, απ’ όπου στρέφεται 
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νότια προς το Τριστάν ντα Κούνχα. Αυτή η κορυφογραμμή είναι απομεινάρι μιας 
Ατλάντιας ηπείρου και, αν μπορούσε να ανιχνευθεί περαιτέρω, θα επιβεβαίωνε την 
πραγματικότητα μιας υπόγειας πεταλοειδούς ένωσης με μια προηγούμενη ήπειρο στον 
Ινδικό Ωκεανό.{9}                                                                                       ΜΔ ΙΙ, 333 

«Η Ευρώπη και η Αμερική συνδέονταν με ένα πέρασμα ξηράς, υπολείμματα του 
οποίου είναι η Ισλανδία, η Μαδέρα και τα άλλα νησιά του Ατλαντικού Ωκεανού».  

«Η μοναδική αντιστοιχία της τωρινής χλωρίδας των Νότιων Ηνωμένων Πολιτειών με 
τη λιγνιτική χλωρίδα της Ευρώπης οδηγεί (τους βοτανολόγους) να πιστέψουν ότι, κατά 
τη Μειόκαινη περίοδο, η Ευρώπη και η Αμερική συνδέονταν με ένα πέρασμα ξηράς, 
υπολείμματα του οποίου είναι η Ισλανδία, η Μαδέρα και τα άλλα Ατλαντικά νησιά. Ότι, 
πράγματι, η ιστορία της Ατλαντίδας την οποία είπε στο Σόλωνα ένας Αιγύπτιος ιερέας, 
δεν είναι ολότελα φανταστική, αλλά στηρίζεται πάνω σε σταθερή ιστορική βάση…Η 
Ευρώπη της Ηώκαινης περιόδου δέχεται τα φυτά τα οποία εξαπλώνονται πάνω στα 
βουνά και τις πεδιάδες, τις κοιλάδες και τις όχθες των ποταμών [από την Ασία γενικά], 
όχι αποκλειστικά από το νότο, ούτε από την ανατολή».{10}                                                                          

                                                                                                                        ΜΔ ΙΙ, 781 

Οι Άτλαντες ήταν η Τέταρτη Φυλή της Ανθρωπότητας αυτού του μανβαντάρα. 
«Μετά από τη φυσική τους ΠΤΩΣΗ…οι άνθρωποι μειώθηκαν σημαντικά σε 
μέγεθος». 
Μετά τον Μεγάλο Κατακλυσμό της Τρίτης Φυλής (της Λεμουρίας) –  

«οι άνθρωποι μειώθηκαν σημαντικά σε μέγεθος και η διάρκεια της ζωής τους 
συντομεύτηκε. Έχοντας ξεπέσει από τη θεία κατάσταση, αναμείχθηκαν με φυλές ζώων και 
διασταυρώθηκαν με γίγαντες και Πυγμαίους [οι μικροσκοπικές φυλές των 
Πόλων]…Πολλοί απόκτησαν ΘΕΙΑ, περισσότεροι απέκτησαν ΠΑΡΑΝΟΜΗ γνώση και 
ακολούθησαν ηθελημένα την ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΤΡΑΠΟ».                             Σχόλια, xxxiii 

Έτσι και οι Ατλάντιοι με τη σειρά τους προσέγγιζαν την καταστροφή. Πόσες 
γεωλογικές περίοδοι χρειάστηκαν για να ολοκληρωθεί αυτή η τέταρτη καταστροφή; 
Ποιός το ξέρει…Αλλά, μας λένε ότι – 

Στάντζα 44. ΑΥΤΟΙ (οι Ατλάντιοι) ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝΝΙΑ 
ΓΙΑΤΙΣ  ΨΗΛΕΣ (8 μέτρα) - ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. ΤΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΥΡΑ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗ ΓΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΟΥΣ (των 
Λεμουρίων). ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΑΠΕΙΛΗΣΑΝ ΤΗΝ  ΤΕΤΑΡΤΗ (Φυλή).      ΜΔ ΙΙ, 331 

Και οι γίγαντες μίκρυναν. 
…ήταν μετά την καταστροφή της «Λεμουρίας» από υπόγεια πυρά, που οι άνθρωποι 
άρχισαν να χάνουν σταθερά σε μέγεθος – μια διαδικασία η οποία είχε ήδη αρχίσει μετά 
τη φυσική ΠΤΩΣΗ τους – και ότι, τέλος, μετά από μερικές χιλιάδες χρόνια έφτασαν στο 
ένα και ογδόντα και στα δύο μέτρα, και τώρα το μέγεθός τους μειώνεται ακόμα 
περισσότερο (όπως οι αρχαιότερες Ασιατικές φυλές) προσεγγίζοντας προς το ενάμισι 
παρά προς το ένα και ογδόντα μέτρα.                                ΜΔ ΙΙ, 331-332 

«Οι πρώτοι Παλαιολιθικοί άνθρωποι στην Ευρώπη…κατάγονταν από γνήσια 
Ατλάντια και Αφρικο-Ατλάντια γένη». 
…(Πρέπει να θυμόμαστε ότι, ήδη εκείνη την εποχή, η ίδια η ήπειρος της Ατλαντίδας 
ήταν ένα όνειρο του παρελθόντος). Η Ευρώπη κατά την Τεταρτογενή εποχή ήταν πολύ 
διαφορετική από τη σημερινή Ευρώπη, τότε όντας ακόμα στη διαδικασία σχηματισμού 
της. Ήταν ενωμένη με τη Βόρεια Αφρική  –  ή μάλλον μ’ αυτό που είναι σήμερα 

 7



Βόρεια Αφρική - με μια λωρίδα γης που εκτεινόταν κατά μήκος των σημερινών στενών 
του Γιβραλτάρ. Έτσι, η Βόρεια Αφρική αποτελούσε ένα είδος προέκτασης της 
Ισπανίας, ενώ μια ανοιχτή θάλασσα έβρεχε τη μεγάλη λεκάνη της Σαχάρας…Όσο για 
τις Αφρικανικές φυλές…πέρασαν στην Ευρώπη από τη χερσόνησο η οποία έκανε τη 
Μεσόγειο μια εσωτερική θάλασσα…Η κυκλική καθοδική ώθηση βάραινε βαριά πάνω 
στις ομάδες που μετανάστευσαν, καθώς έπεφτε πάνω τους ο βραχνάς του Ατλάντιου 
Κάρμα.                                                                                                  ΜΔ ΙΙ, 740-741 
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2. Εσωτερική χρονολόγηση.   
Η Ατλαντίδα και οι κάτοικοι της ένδοξης «Τέταρτης Φυλής» της 
καταποντίστηκαν πριν από  856.000  χρόνια, εποχή που συνέπεσε με την 
ανύψωση των Άλπεων. 

«…οι Ατλάντιοι ήταν μετακατακλυσμιαίοι για τους Λεμούριους,»  
…και η Λεμουρία δεν καταποντίστηκε όπως η Ατλαντίδα, αλλά βυθίστηκε κάτω από τα 
νερά, εξ αιτίας σεισμών και ηφαιστειακών πυρών, όπως θα συμβεί κάποια μέρα με τη 
Μεγάλη Βρετανία και την Ευρώπη.{11} Αιτία όλης της σύγχυσης είναι η άγνοια των 
επιστημόνων μας οι οποίοι δεν δέχονται ούτε την παράδοση ότι αρκετές ήπειροι έχουν 
ήδη βυθιστεί, ούτε τον περιοδικό νόμο ο οποίος δρα σε ολόκληρο τον Μανβανταρικό 
κύκλο.{12}. Αυτή η άγνοια είναι η κύρια αιτία όλης της σύγχυσης.                   

                                                                                                               ΜΔ ΙΙ, 266 

Περίπου  700 000  χρόνια πέρασαν μεταξύ των καταβυθίσεων της Λεμουρίας και 
της Ατλαντίδας.  
«…η Λεμουρία και η Ατλαντίδα] βυθίστηκαν και χάθηκαν μαζί με όλους τους «θεούς» 
τους, όμως, μεταξύ των δύο καταστροφών πέρασε μια περίοδος περίπου  700 000 ετών. 
Η Λεμουρία ήκμασε  και τελείωσε την καριέρα της ακριβώς στο διάστημα πριν από το 
πρώτο μέρος της Ηώκαινης εποχής…Δείτε τα λείψανα εκείνου του πάλαι ποτέ μεγάλου 
έθνους σε μερικούς από τους πλατυκέφαλους ιθαγενείς της ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ» {13}.                             
ΜΔ ΙΙ, 779 

Οι Γιγαντιαίοι Ατλάντιοι χάθηκαν πριν από περίπου 850.000  χρόνια {14}, ενώ τα 
τελευταία τους υπολείμματα πριν από  11.000  χρόνια.  

…οι τρεις τελευταίες οικογενειακές φυλές της τέταρτης Υποφυλής της Πέμπτης Ρίζας-
φυλής, καθεμιά από τις οποίες πρέπει να έζησε περίπου από 25 μέχρι  30.000  χρόνια. Η 
πρώτη απ’ αυτές (οι «Αριο-Ασιάτες») παρακολούθησε την καταστροφή των τελευταίων 
πληθυσμών των «γιγαντιαίων Ατλάντιων», οι οποίοι χάθηκαν περίπου πριν από  
850.000  χρόνια (οι Νησοι- Ήπειροι Ρούτα και Ντάιτγια {15}) προς το τέλος της 
Μειόκαινης εποχής.{16}. Η τέταρτη υποφυλή παρακολούθησε την καταστροφή του 
τελευταίου υπολείμματος των Ατλάντιων – των Αριο-Ατλάντιων στο τελευταίο νησί 
της Ατλαντίδας, δηλαδή, πριν από  11.000  χρόνια περίπου.  

                                                                                                                    ΜΔ ΙΙ 433 

Οι Γεωλόγοι δεν μπορούν να τοποθετήσουν τη Μειόκαινο τόσο σύντομα, όπως  
850.000  χρόνια πριν. Ό,τι και να κάνουν, η κύρια Ατλαντίδα χάθηκε πριν από πολλά 
εκατομμύρια χρόνια.                                                                      ΜΔ ΙΙ, 314 υποσημ. 

«Η καταβύθιση της Ατλαντίδας…άρχισε στη διάρκεια της Μειόκαινης 
περιόδου…»  
…και κορυφώθηκε πρώτα με την τελική εξαφάνιση της μεγαλύτερης ηπείρου, ένα 
γεγονός που συνέπεσε με την ανύψωση των Άλπεων, και δεύτερον, με την εξαφάνιση του 
τελευταίου από τα ωραία νησιά που αναφέρεται από τον Πλάτωνα».{17}                     

                                                                                                                 ΜΔ ΙΙ, 778 

Η Ατλαντίδα και η νήσος Φλεγύα δεν είναι τα μόνα στοιχεία που έμειναν από τον 
κατακλυσμό. Η Κίνα έχει και αυτή την παράδοσή της και την ιστορία ενός νησιού ή 
ηπείρου…                                                                                                 ΜΔ ΙΙ, 365 
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Όπως η καταστροφή, εκτός της Ατλαντίδας, και της Φλεγύας. Δείτε τον Παυσανία και 
το Νόννο που και οι δύο μας λένε πως:  

«Από τη βαθιά ριζωμένη βάση της, τη νήσο Φλεγύα 

 ο κραταιός Ποσειδώνας έσεισε και βύθισε μέσα στα κύματα  

τους ασεβείς κατοίκους της…» {18}                                                         ΜΔ ΙΙ, 144 

Συνέπεσε με την ανύψωση των Άλπεων.  
«Υπήρχε, όπως πιστεύουν μερικοί, μια Ατλαντίδα; - μια ήπειρος ή ένα Αρχιπέλαγος 
μεγάλων νησιών, που κατελάμβανε την περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού; Δεν υπάρχει, 
ίσως, τίποτα το παράλογο σε αυτή την υπόθεση. Γιατί, αφού, όπως δηλώνουν οι 
γεωλόγοι, «Οι Άλπεις απέκτησαν 1.200 και σε μερικά σημεία ακόμα και πάνω από 3.000 
μέτρα του τωρινού ύψους τους από την αρχή της Ηώκαινης περιόδου{19} – μια μετά-
Μειόκαινη συμπίεση μπορεί να έστειλε την υποθετική Ατλαντίδα στα πιο αβυσσαλέα 
βάθη».[20}                                                  ΜΔ ΙΙ, 778  

Πόσων ετών είναι η Μάνα Γη; Τον Φεβρουάριο του 2006 είχε τα  1.972.949.107ά  
γενέθλιά της.  

Στην Ινδουιστική φιλοσοφία, η διάρκεια ζωής της γης ονομάζεται μέρα του Βράχμα. 
Λέγεται ότι διαρκεί  4.320.000.000 χρόνια και πρέπει να ακολουθείται από τη νύχτα 
του Βράχμα ίδιας διάρκειας.  
Μια μέρα του Βράχμα, ή κάλπα, αποτελείται από 14 μανβαντάρα το καθένα 
αποτελούμενο από 306.720.000 έτη, πλαισιούμενα από 15 σάντχις (λυκαυγές ή 
λυκόφως) των 1.728.000 ετών το καθένα. 
Κάθε μανβαντάρα των 306.720.000 ετών, αποτελείται από 71 μάχα-γιούγκα των        
4.320.000 ετών. 
Κάθε μάχα-γιούγκα αποτελείται από: 
μια κρίτα (ή σάτια) γιούγκα των 1.728.000 ετών, 
μια τρέτα-γιούγκα των 1.296.000 ετών, 
μια ντβαπάρα-γιούγκα των 864.000 ετών, και 
μια κάλι-γιούγκα των 432.000 ετών.                                                     ΜΔ ΙΙ, 69-70 

Σήμερα είμαστε στο Κάλι-γιούγκα της 28ης εποχής (μάχα-γιούγκα) του έβδομου 
μανβαντάρα (ΙΑ Ι, 32). Το Κάλι-γιούγκα άρχισε το Φεβρουάριο του έτους 3.102 π.Χ.. 
{21}. Με βάση αυτή την πληροφορία, ο χρόνος που πέρασε από την αρχή της τωρινής 
μέρας του Βράχμα έως το Φεβρουάριο του 2006 μπορεί να υπολογιστεί ως εξής: 
 
6 μανβαντάρα……………(1.840.320.000) + 
7 σαντχίς…………………(     12.096.000) + 
27 μάχα-γιούγκα…………(   116.640.000) + 
1 κρίτα-γιούγκα………….(       1.728.000) + 
1 τρέτα-γιούγκα………….(       1.296.000) + 
1 ντβαπάρα-γιούγκα……  (          864.000) + 
από την αρχή του κάλι-γιούγκα (3.102+2.006-1) +{22} 
                                       _____________________    
                                         = 1.972.949.107 χρόνια.{23} 

Η ανθρωπότητα υπάρχει πάνω της εδώ και  18.000.000  χρόνια. Της περιόδου 
αυτής προηγήθηκαν τα  300.000.000 χρόνια ορυκτής και της φυτικής ανάπτυξης.           
                                                                                                                ΜΔ ΙΙ, 149 
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Ο Ινδικός Αποκρυφισμός διδάσκει ότι η Ανθρωπότητα του Βαϊβασβάτα Μάνου είναι 
άνω των 18.000.000 ετών. Εμείς λέμε, ναι. Αλλά μόνο όσον αφορά το φυσικό ή περίπου 
φυσικό άνθρωπο, ο οποίος χρονολογείται από το τέλος της Τρίτης Ρίζας Φυλής. Πριν 
απ’ αυτή την περίοδο ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ή μάλλον η μεμβρανώδης εικόνα του, μπορεί να 
υπήρξε για 300.000.000 χρόνια, απ’ όσο γνωρίζουμε, γιατί δεν διδαχθήκαμε τους 
αριθμούς, οι οποίοι είναι και θα παραμείνουν μυστικοί μεταξύ των Διδασκάλων της 
Απόκρυφης Επιστήμης, όπως σωστά αναφέρθηκε στον Εσωτερικό Βουδισμό. Επίσης, 
ενώ τα Ινδικά Πουρανά μιλάνε για ένα Βαϊβασβάτα Μάνου,{24} εμείς υποστηρίζουμε 
ότι υπήρξαν αρκετοί, μια και το όνομα αυτό είναι γενετικό.  

                                                                                                                   ΜΔ ΙΙ, 251 

Από τις τέσσερεις προϊστορικές ηπείρους, οι τρεις εξαφανίστηκαν. 
Οι τρεις ήπειροι που καταβυθίστηκαν ή καταστράφηκαν με άλλο τρόπο – η πρώτη 
«ήπειρος» της Πρώτης Φυλής διασώθηκε μέχρι το τέλος και υπάρχει ακόμα και σήμερα 
– περιγράφονται στην απόκρυφη Δοξασία: η Υπερβόρεια, η Λεμούρια (υιοθετώντας το 
όνομα με το οποίο είναι τώρα γνωστή στην Επιστήμη), και η Ατλαντίδα. Το μεγαλύτερο 
μέρος της Ασίας πρόβαλε κάτω από τα νερά μετά την καταστροφή της Ατλαντίδας. Η 
Αφρική ήρθε ακόμα αργότερα, ενώ η Ευρώπη είναι η πέμπτη και η τελευταία, τμήματα 
των δύο Αμερικών όντας πολύ παλαιότερα. Αλλά για όλα αυτά, περισσότερα σε λίγο. 
Οι Μυημένοι που έγραψαν τις Βέδες – ή οι Ρίσι της δικής μας Πέμπτης Φυλής – 
έγραψαν σε μια εποχή όπου η Ατλαντίδα είχε ήδη χαθεί. Η Ατλαντίδα είναι η τέταρτη 
ήπειρος που εμφανίστηκε, αλλά η τρίτη που εξαφανίστηκε.                                                                              

                                                                                                    ΜΔ ΙΙ, 606 υποσημ. 

“Μερικοί Θεόσοφοι ρωτούν: ‘Πώς θα μοιάζει η Ατλαντίδα όταν θα ανυψωθεί’;’’ 
…Αν ξαναεμφανιστεί το ίδιο ακριβώς έδαφος της Ατλαντίδας που βυθίστηκε, τότε θα 
είναι, πράγματι, άγονο για αιώνες. Διότι ο βυθός του Ατλαντικού καλύπτεται τώρα με 
ένα στρώμα ασβεστόλιθου 1500 μέτρων και συνεχώς σχηματίζεται και άλλο, ένας νέος 
πράγματι «κρητιδικός σχηματισμός» στρωμάτων. Όταν έλθει η εποχή για να εμφανιστεί 
μια νέα ήπειρος, δεν υπάρχει κανένας λόγος που να εμποδίσει μια γεωλογική 
αναστάτωση, και μια ανύψωση του θαλάσσιου βυθού να αναγκάσει αυτά τα 1500 
μέτρα ασβεστόλιθου να διατεθούν στο σχηματισμό ορισμένων βουνών και να έρθουν 
στην επιφάνεια άλλα 1500. Οι φυλετικοί κατακλυσμοί δεν είναι σαν το σαρανταήμερο 
κατακλυσμό του Νώε, ένα είδος μουσσώνα της Βομβάης.  

                                                                                                                  ΜΔ ΙΙ, 325 
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1. Οι Τιτάνες και οι Κύκλωπες της αρχαιότητας 
ανήκαν στην Ατλάντια Φυλή. 
Προοδευτικά ο ανθρώπινος σκελετός σταθεροποιήθηκε και απέκτησε 
συμμετρία. Αναπτύχθηκαν δύο μετωπικά μάτια, αλλά οι «προφήτες» 
αμάρτησαν και έχασαν το τρίτο. 

«Έχει ειπωθεί επανειλημμένα από μελετητές, ότι ‘η προέλευση σχεδόν κάθε 
λαοφιλούς μύθου και θρύλου μπορεί να ανιχνευθεί μονίμως σε κάποιο Φυσικό 
γεγονός’».{25} 
…οι Τιτάνες και οι Κύκλωπες της αρχαιότητας ανήκουν πράγματι στην Τέταρτη (την 
Ατλάντια) Φυλή, και…όλοι οι μετέπειτα μύθοι και αλληγορίες,  που βρίσκονται στα 
Ινδικά Πουρανά και στους Έλληνες Ησίοδο και Όμηρο, βασίζονταν σε ασαφείς 
αναμνήσεις των πραγματικών Τιτάνων – ανθρώπων υπεράνθρωπης, τρομακτικής 
φυσικής δύναμης η οποία τους έδινε τη δυνατότητα να υπερασπίζονται τον εαυτό τους 
και να απωθούν τα γιγαντιαία τέρατα της Μεσοζωικής και της πρώτης Καινοζωικής 
εποχής – και των πραγματικών Κυκλώπων – θνητών με τρία μάτια… 

…Σε αυτές τις φανταστικές δημιουργίες ενός υπερβολικού υποκειμενισμού, υπάρχει 
πάντα ένα στοιχείο αντικειμενικό και πραγματικό. Η φαντασία των πολλών, καθώς 
είναι ακατάστατη και ανοργάνωτη, δεν θα μπορούσε ποτέ να συλλάβει και να 
κατασκευάσει, από το τίποτα (ex nihilo), τόσες πολλές τερατώδεις μορφές, έναν τέτοιο 
πλούτο υπερφυσικών ιστοριών, αν δεν υπήρχαν - για να χρησιμεύσουν σαν κεντρικός 
πυρήνας – αυτές οι ρευστές αναμνήσεις, σκοτεινές και ασαφείς, οι οποίες ενώνουν τους 
σπασμένους κρίκους της αλυσίδας του χρόνου, για να σχηματίσουν απ’ αυτούς το 
μυστηριώδες ονειρικό θεμέλιο της συλλογικής μας συνείδησης.  

                                                                                                                 ΜΔ ΙΙ, 293 

«Την κατοχή ενός φυσικού τρίτου ματιού… την απολάμβαναν οι άνθρωποι της 
Τρίτης Ρίζας Φυλής, μέχρι την μεσαία σχεδόν περίοδο της Τρίτης Υπο-φυλής της 
Τέταρτης Ρίζας Φυλής,…» 

…όταν η στερεοποίηση και η τελειοποίηση του ανθρώπινου οργανισμού το έκανε να 
εξαφανιστεί από την εξωτερική ανατομία του ανθρώπου. Ψυχικά και πνευματικά, όμως, 
η νοητική και οπτική λειτουργία του, διήρκεσαν μέχρι το τέλος σχεδόν της Τέταρτης 
Φυλής, όταν οι λειτουργίες του, εξ αιτίας της υλιστικότητας και της στερημένης 
κατάστασης της ανθρωπότητας, νεκρώθηκαν τελείως πριν από την καταβύθιση του 
μεγάλου τμήματος της ηπείρου της Ατλαντίδας.           ΜΔ ΙΙ, 306 

«…η αρχική Τέταρτη Φυλή ίσως να είχε τρία μάτια, χωρίς αυτό να σημαίνει 
αναγκαστικά ότι είχε ένα τρίτο μάτι στο μέτωπο, όπως οι μυθικοί Κύκλωπες…» 
…η πνευματική και η ψυχική ενέλιξη προχωρεί παράλληλα με τη φυσική εξέλιξη,…οι 
εσωτερικές αισθήσεις – έμφυτες στις πρώτες ανθρώπινες φυλές – ατρόφησαν κατά τη 
διάρκεια της αύξησης και της υλικής ανάπτυξης των εξωτερικών αισθήσεων…[Οι 
Αποκρυφιστές] κατανοούν το νόημα του ακόλουθου αποσπάσματος των Σχολίων το 
οποίο λέει: 

«Εκείνες τις πρώτες μέρες των αρσενικοθήλυκων [ερμαφρόδιτων], υπήρχαν ανθρώπινα 
πλάσματα με τέσσερα χέρια, με ένα κεφάλι αλλά  τρία μάτια, μπορούσαν να βλέπουν 
μπροστά αλλά και πίσω τους.{26} Ένα ΚΑΛΠΑ αργότερα, [μετά τον χωρισμό των 
φύλων] οι άνθρωποι έπεσαν στην ύλη, η πνευματική τους όραση αδυνάτισε, και στον ίδιο 
βαθμό το τρίτο μάτι άρχισε να χάνει τη δύναμή του…Όταν η Τέταρτη [Φυλή] έφτασε στη 
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μεσαία εποχή της, η εσωτερική όραση έπρεπε να αφυπνιστεί, και να αποκτηθεί με 
τεχνητή διέγερση, διαδικασία που ήταν γνωστή στους αρχαίους σοφούς. {27}…Το τρίτο 
μάτι, παρόμοια, ΑΠΟΛΙΘΩΝΟΜΕΝΟ βαθμιαία, {28} σύντομα εξαφανίστηκε. Οι διπλο-
πρόσωποι έγιναν μονο-πρόσωποι και το μάτι βυθίστηκε βαθιά μέσα στο κεφάλι, και τώρα 
είναι θαμμένο κάτω από τα μαλλιά. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας του εσωτερικού 
ανθρώπου [κατά τη διάρκεια εκστάσεων και πνευματικών οραμάτων], το μάτι 
διογκώνεται και εκτείνεται. Ο Αρχάτ το βλέπει και το νιώθει και κανονίζει ανάλογα τη 
δράση του… 

Ο αμόλυντος Λανού [μαθητής, τσέλα] δεν χρειάζεται να φοβάται κανένα κίνδυνο. 
Εκείνος που δεν κρατάει τον εαυτό του σε αγνότητα [που δεν είναι αγνός], δεν θα λάβει 
βοήθεια από το «ντεβaϊκό μάτι». 

Δυστυχώς όχι. Το «ντεβαϊκό μάτι» για την πλειονότητα της ανθρωπότητας δεν υπάρχει 
πια. Το τρίτο μάτι είναι νεκρό και δεν λειτουργεί, αλλά άφησε πίσω του μια μαρτυρία 
της ύπαρξής του. Η μαρτυρία αυτή ονομάζεται τώρα  ΑΔΕΝΑΣ  ΤΗΣ  ΕΠΙΦΥΣΗΣ. 
Όσο για τους «τετράχειρες» ανθρώπους, αυτοί έγιναν τα πρωτότυπα των τετράχειρων 
Ινδουιστικών θεών…                                                                        ΜΔ ΙΙ, 294-295 

Αλλά έχασαν «το πλέον διεισδυτικό πνευματικό μάτι…Τα δύο μετωπικά μάτια 
αναπτύχθηκαν πλήρως σαν φυσικά όργανα μονάχα στην αρχή της Τέταρτης 
Φυλής».  
Η Ελλάδα είχε τον Υπερβόρειο αλλά και το Νότιο Απόλλωνά της. Έτσι, όλοι σχεδόν οι 
θεοί της Αιγύπτου, της Ελλάδας και της Φοινίκης, καθώς και άλλων Πανθέων, είναι 
βόρειας προέλευσης και γεννήθηκαν στη Λεμουρία, προς το τέλος της Τρίτης Φυλής, 
όταν είχε ολοκληρωθεί η πλήρης υλική και φυσιολογική εξέλιξή της. Όλοι οι «μύθοι» 
των Ελλήνων βασίζονταν πάνω σε ιστορικά γεγονότα, αν η ιστορία αυτή είχε περάσει 
στους μεταγενέστερους ανόθευτη από μύθους. Οι «μονόφθαλμοι» Κύκλωπες, οι 
γίγαντες που θρυλούνται σαν γιοι του Ουρανού και της Γης – τρεις τον αριθμό, 
σύμφωνα με τον Ησίοδο – ήταν οι τρεις τελευταίες υποφυλές των Λεμουρίων. Η 
έκφραση «μονόφθαλμοι» αναφέρεται στο μάτι της Σοφίας {29} γιατί τα δύο μπροστινά 
μάτια αναπτύχθηκαν πλήρως σαν φυσικά όργανα μόνο στην αρχή της Τέταρτης Φυλής. 
Η αλληγορία του Οδυσσέα, οι σύντροφοι του οποίου κατασπαράχθηκαν, ενώ ο 
βασιλιάς της Ιθάκης σώθηκε βγάζοντας με ένα δαυλό το μάτι του Πολύφημου, 
βασίζεται πάνω στην ψυχο-φυσιολογική ατροφία του «τρίτου» ματιού.  

                                                                                                                ΜΔ ΙΙ, 769 

«ΤΟ ‘ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ’ ΕΙΝΑΙ  ΑΡΡΗΚΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ  ΜΕ  ΤΟ  ΚΑΡΜΑ». 
Χάθηκε όταν ο άνθρωπος αμάρτησε. 

…Το αξίωμα αυτό είναι τόσο μυστηριώδες, ώστε ελάχιστοι είναι εκείνοι που το έχουν 
ακούσει. {30} 

Το «μάτι του Σίβα» δεν ατρόφησε εντελώς πριν από το τέλος της Τέταρτης Φυλής. 
Όταν η πνευματικότητα και όλες οι θείες δυνάμεις και ιδιότητες του ντεβαϊκού 
ανθρώπου της Τρίτης έγιναν υπηρέτες των νεο-αφυπνισμένων φυσιολογικών και 
ψυχικών παθών του φυσικού ανθρώπου - αντί για το αντίθετο – τότε το μάτι έχασε τις 
δυνάμεις του. Αλλά αυτός ήταν {30} ο νόμος της Εξέλιξης και, για να μιλήσουμε με 
απόλυτη ακρίβεια, δεν επρόκειτο για ΠΤΩΣΗ. Το αμάρτημα δεν βρισκόταν στη χρήση 
αυτών των νέο-αναπτυγμένων δυνάμεων, αλλά στην κατάχρησή τους, στη μετατροπή 
του ναού, που σχεδιάστηκε για να στεγάσει ένα θεό, σε άσυλο για κάθε πνευματική 
ανομία. Και αν λέμε «αμάρτημα» το κάνουμε για να καταλάβουν όλοι το νόημά μας, 
ενώ ο όρος Κάρμα θα ήταν ο σωστός στην προκειμένη περίπτωση…Δεν μπορεί να 
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υπάρξει φυσική ανομία.  Το σώμα είναι απλώς το ανεύθυνο όργανο, το εργαλείο του 
ψυχικού αν όχι του «Πνευματικού ανθρώπου», ενώ στην περίπτωση των Ατλάντιων 
εκείνο που αμάρτησε ήταν ακριβώς το Πνευματικό ον…Έτσι, εκείνες τις μέρες 
δημιουργήθηκε από τις Μονάδες μας το βαρύτερο Κάρμα της Τέταρτης Φυλής.  

                                                                                                           Μ.Δ. ΙΙ, 302 
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2. Μετά τον χωρισμό των φύλων, το Κάρμα 
ανάγκασε τους δημιουργούς θεούς να 
ενσαρκωθούν στους άνοες ανθρώπους. 
Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν η όραση και η ομιλία, διότι η γλώσσα είναι 
σύγχρονη με τη λογική.  

Ομιλία και όραση αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα. 
Η ανθρώπινη ομιλία, όπως τη γνωρίζουμε, άρχισε να υφίσταται στη Ρίζα φυλή που 
προηγήθηκε της δικής μας – την Τέταρτη ή Ατλάντια – στο ξεκίνημά της, στην υποφυλή 
υπ’ αριθμ. 1. Ταυτόχρονα με την ομιλία αναπτύχθηκε η όραση – σαν φυσική αίσθηση – 
ενώ οι άλλες τέσσερις (με τις δύο συμπληρωματικές, την 6η και την 7η, για τις οποίες η 
επιστήμη δεν γνωρίζει τίποτα ακόμα) - παρέμειναν σε λανθάνουσα κατάσταση, ως 
φυσικές αισθήσεις, αν και σε πλήρη ανάπτυξη σαν πνευματικές ιδιότητες. Η αίσθηση 
της ακοής αναπτύχθηκε μονάχα στην τρίτη υποφυλή. Έτσι, η ανθρώπινη «ομιλία» - 
εξαιτίας της απουσίας της αίσθησης της ακοής – ήταν αρχικά κάτι λιγότερο από αυτό 
που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ψιθυριστή ομιλία, διότι ήταν περισσότερο μια 
νοητική άρθρωση ήχων, παρά οτιδήποτε άλλο, κάτι σαν τα συστήματα που βλέπουμε 
τώρα να επινοούνται για τους Κωφούς και τους Βωβούς. Εντούτοις είναι εύκολο να 
καταλάβουμε πώς, ακόμα και από αυτή την πρώιμη εποχή, η «ομιλία» συνδέθηκε με 
την «όραση» ή, με άλλα λόγια, πώς οι άνθρωποι μπορούσαν να καταλαβαίνουν ο ένας 
τον άλλο και να μιλούν μόνο με τη βοήθεια της όρασης και της αφής. «Ο ήχος είναι 
ορατός πριν ακουστεί» - λέει το Βιβλίο του Κίου – τι. Η λάμψη της αστραπής 
προηγείται του κρότου της βροντής. Με την πάροδο των εποχών οι γενιές της 
ανθρωπότητας, η μία μετά την άλλη, ενέδιδαν όλο και περισσότερο στην ύλη,  το 
φυσικό κατέπνιγε το πνευματικό, έως ότου το σύνολο των αισθήσεων – που είχαν 
σχηματισθεί κατά τις τρεις πρώτες Ρίζες φυλές εκτός από μία ΑΙΣΘΗΣΗ, 
συγκεκριμένα, την πνευματική αντίληψη -τελικά διασπάστηκε σχηματίζοντας έκτοτε 
πέντε διακεκριμένες αισθήσεις.                                                  ΑΠΑΝΤΑ, VII, 68                                        

Η ομιλία εξελίχτηκε {31} με την ακόλουθη σειρά: 
Ι. Μονοσυλλαβική ομιλία, των πρώτων κατά προσέγγιση πλήρως ανεπτυγμένων 
«χρυσόχρωμων» ανθρώπων, με την κίτρινη επιδερμίδα, μετά το χωρισμό τους σε φύλα 
και την πλήρη αφύπνιση του νου τους. Πριν απ’ αυτό, επικοινωνούσαν μεταξύ τους 
μέσω εκείνου που τώρα θα μπορούσε να ονομαστεί «μεταβίβαση σκέψης» αν και – με 
εξαίρεση τη Φυλή που ονομαζόταν οι «Γιοι της Θέλησης και του Γιόγκα», οι πρώτοι 
στους οποίους ενσαρκώθηκαν οι «Γιοι της Σοφίας» - η σκέψη ήταν ελάχιστα 
αναπτυγμένη στο γεννημένο φυσικό άνθρωπο και ποτέ δεν ανυψώθηκε πάνω από ένα 
κατώτερο γήινο επίπεδο. Το φυσικό τους σώμα ανήκε στη Γη, οι Μονάδες τους 
παρέμεναν σε ένα εντελώς ανώτερο επίπεδο. Η γλώσσα δεν μπορούσε να αναπτυχθεί 
σωστά πριν από την πλήρη απόκτηση και ανάπτυξη της λογικής ικανότητας. Αυτή η 
μονοσυλλαβική ομιλία ήταν το γονεϊκό φωνήεν, θα λέγαμε, των μονοσυλλαβικών 
γλωσσών αναμειγμένων με τα σκληρά σύμφωνα που χρησιμοποιούνται ακόμα μεταξύ 
των κίτρινων φυλών που είναι γνωστές στους ανθρωπολόγους.{32} 

ΙΙ. Αυτά τα γλωσσικά χαρακτηριστικά μετεξελίχθηκαν στις συγκολλητικές γλώσσες. 
Αυτές ομιλούνταν από μερικές Ατλάντιες φυλές, ενώ άλλες γονεϊκές γενιές της 
Τέταρτης Φυλής διατήρησαν τη μητρική γλώσσα. Και όπως όλες οι γλώσσες έχουν την 
κυκλική τους εξέλιξη, την παιδική ηλικία, την αγνότητα, την ανάπτυξη, την πτώση στην 

 15



ύλη, την ανάμειξη με άλλες γλώσσες, την ωριμότητα, τη φθορά και τελικά το θάνατο, 
{33},έτσι και αυτή η αρχέγονη ομιλία των πιο πολιτισμένων Ατλάντιων φυλών – η 
γλώσσα η οποία στα αρχαία Σανσκριτικά αναφέρεται σαν «Ρακσάσι Μπάσα» - 
φθάρηκε και σχεδόν εξαφανίστηκε. Ενώ η «αφρόκρεμα» της Τέταρτης Φυλής 
κατευθυνόταν όλο και περισσότερο  προς την κορυφή της φυσικής και διανοητικής 
ανάπτυξης, αφήνοντας έτσι σαν οικογενειακό κειμήλιο στη δημιουργούμενη Πέμπτη 
(την Άρια) Φυλή, τις κλιτικές, υπερβολικά αναπτυγμένες γλώσσες. Αντίθετα, η 
συγκολλητική φθάρηκε και παρέμεινε σαν ένα τμηματικό απολιθωμένο ιδίωμα, 
διασκορπισμένο και περιορισμένο σχεδόν τώρα στις ιθαγενείς φυλές της Αμερικής.  

ΙΙΙ. Η κλιτική ομιλία – η ρίζα της Σανσκριτικής, που εντελώς λαθεμένα αποκαλείται 
«μεγάλη αδελφή» της Ελληνικής, αντί για μητέρα της – ήταν η πρώτη γλώσσα (τώρα η 
μυστηριακή γλώσσα των Μυημένων της Πέμπτης Φυλής).  

                                                                                                              ΜΔ ΙΙ, 198-200 

 

Οι Άραβες και οι Ιουδαίοι είναι Σημίτες.  
Πάντως οι «Σημιτικές» γλώσσες είναι οι νόθοι απόγονοι των πρώτων φωνητικών 
παραφθορών του μεγαλύτερου τέκνου της αρχικής Σανσκριτικής…Οι Σημίτες και 
ειδικά οι Άραβες, είναι οι τελευταίοι Άριοι, υποβαθμισμένοι σε πνευματικότητα και 
τελειοποιημένοι σε υλικότητα. Σ’ αυτούς ανήκουν όλοι οι Ιουδαίοι και οι Άραβες. Οι 
πρώτοι είναι μια φυλή προερχόμενη από τους Τσαντάλα της Ινδίας, τους εκτός κάστας, 
πολλοί από τους οποίους ήταν πρώην Βραχμάνοι και οι οποίοι αναζήτησαν καταφύγιο 
στη Χαλδαία, στο Σαϊντ και την Ασία(Ιράν) και προήλθαν πράγματι από το γενάρχη 
τους τον Ά-μπραμ (μη-Βραχμάνο) περίπου 8000 χρόνια προ Χριστού. Οι δεύτεροι, οι 
Άραβες, είναι απόγονοι των Αρίων εκείνων που δεν προχώρησαν μέσα στην Ινδία την 
εποχή της διασκόρπισης των εθνών, αλλά , μερικοί απ’ αυτούς παρέμειναν κοντά στις 
παραμεθόριες περιοχές – Αφγανιστάν, Καμπούλ και κατά μήκος του Ώξου ποταμού, 
ενώ άλλοι διείσδυσαν σ’ αυτή και εισέβαλλαν στην Αραβία.                    ΜΔ ΙΙ, 200 
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3. Η Ανθρωπότητα είχε περάσει το κεντρικό σημείο 
καμπής του Μεγάλου Κύκλου. 
Η πύλη εισόδου επιπλέον μονάδων στο ανθρώπινο βασίλειο έχει κλείσει και 
η ισορροπία έχει επιτευχθεί. Πολλοί από μας πληρώνουμε τώρα τις 
συνέπειες των κακών καρμικών αιτίων, που δημιουργήθηκαν από μας μέσα 
σε Ατλάντια σώματα. 

Δεν υπάρχουν κενά στο ανθρώπινο βασίλειο. 
Αντίθετα με τις άλλες, η Τέταρτη δεν έχει «αδελφή» Σφαίρα στο ίδιο πεδίο μ’ αυτήν, 
και έτσι αποτελεί το μοχλό της «ισορροπίας» που αντιπροσωπεύεται από ολόκληρη την 
άλυσο. Είναι η σφαίρα των τελικών εξελικτικών διευθετήσεων, ο κόσμος του καρμικού 
ζυγού, η Αίθουσα της Δικαιοσύνης, όπου πετυχαίνεται η ισορροπία που καθορίζει τη 
μελλοντική πορεία της Μονάδας, κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων ενσαρκώσεών της 
στον κύκλο. Και γι’ αυτό ακριβώς, όταν αυτό το κεντρικό σημείο καμπής έχει παρέλθει 
στο Μεγάλο Κύκλο – δηλαδή μετά το κεντρικό σημείο της Τέταρτης Φυλής στον 
Τέταρτο Γύρο της Σφαίρας μας – δεν μπορούν πια να εισέλθουν άλλες Μονάδες στο 
ανθρώπινο βασίλειο. Η πύλη γι’ αυτό τον Κύκλο έχει κλείσει και η ισορροπία έχει 
επιτευχθεί.                                                                                               Μ.Δ. Ι,182 

Δεν έχουν ενσαρκωθεί νέες Μονάδες από το κεντρικό σημείο καμπής των 
Ατλάντιων και μετά. 

Αναφέρθηκε ότι το Κάρμα-Νέμεσις, δούλη του οποίου είναι η Φύση, τακτοποίησε τα 
πάντα με τον πιο αρμονικό τρόπο, και επομένως η καινούρια εισροή ή άφιξη νέων 
Μονάδων σταμάτησε μόλις η Ανθρωπότητα έφτασε στην πλήρη φυσική της ανάπτυξη. 
Καμιά καινούρια Μονάδα δεν ενσαρκώθηκε μετά από το μέσο των Ατλάντιων. 
Επομένως, αν θυμηθούμε ότι – εκτός από την περίπτωση μικρών παιδιών και ατόμων 
που η ζωή τους κόπηκε απότομα από κάποιο ατύχημα – καμιά Πνευματική Οντότητα 
δεν μπορεί να ενσαρκωθεί πριν περάσει μια περίοδος πολλών αιώνων, αυτά τα χάσματα 
και μόνο δείχνουν ότι ο αριθμός των Μονάδων είναι αναγκαστικά καθορισμένος και 
περιορισμένος. Άλλωστε, ένα λογικό χρονικό διάστημα πρέπει να δοθεί και στα άλλα 
ζώα για τη δική τους εξελικτική πρόοδο.  

Εξ αυτού προέρχεται και ο ισχυρισμός ότι πολλοί από μας επεξεργάζονται τώρα τα 
αποτελέσματα κακών καρμικών αιτίων που δημιουργήθηκαν από μας μέσα σε Ατλάντια 
σώματα. Ο Νόμος του ΚΑΡΜΑ είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένος με το Νόμο της 
Μετενσάρκωσης.                                                                                  ΜΔ ΙΙ, 303   

«Η μόνη εξαίρεση στον κανόνα,» 

…[ότι μετά το κεντρικό σημείο της Τέταρτης Φυλής στον Τέταρτο Γύρο της Σφαίρας 
μας – δεν μπορούν πια να εισέλθουν άλλες Μονάδες στο ανθρώπινο βασίλειο], είναι οι 
«βουβές φυλές», των οποίων οι Μονάδες βρίσκονται ήδη στο ανθρώπινο στάδιο, 
εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτά τα «ζώα» είναι μεταγενέστερα – προέρχονται μάλιστα 
κατά το ήμισυ από τον άνθρωπο – από τους τελευταίους απογόνους τους που είναι τα 
ανθρωποειδή και οι άλλοι πίθηκοι. Αυτές οι «ανθρώπινες αναπαραστάσεις» είναι στην 
πραγματικότητα τα παραμορφωμένα αντίγραφα της πρώτης ανθρωπότητας. 

                                                                                                                  ΜΔ Ι, 183 
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4. Ο Προμηθέας είναι ο κατ’ εξοχήν Ατλάντιος 
ήρωας και φιλάνθρωπος.  
Χάρισε στον ζωώδη άνθρωπο θεία διάνοια. Αλλά το δώρο έτυχε κακής 
μεταχείρισης  και έγινε κατάρα. 

                 Το Θεϊκό σου αμάρτημα ήταν που ήσουνα καλόκαρδος, 
                 Που ΄κανες με τη διδαχή σου μικρότερη 
                 Την ανθρώπινη αθλιότητα 
                 Και που ΄δωσες δύναμη στον άνθρωπο μέσα από το δικό του νου. 
                                       -Λόρδος Μπάιρον, «Προμηθέας» (1816) 
         

«Οι δημιουργικές δυνάμεις στον άνθρωπο ήταν δώρο της θείας Σοφίας και όχι 
αποτέλεσμα αμαρτήματος».  
…Αυτό αποδεικνύεται καθαρά με την παράδοξη συμπεριφορά του Ιεχωβά, ο οποίος 
πρώτα καταριέται τον Αδάμ και την Εύα (ή Ανθρωπότητα) για το υποτιθέμενο 
διαπραχθέν αμάρτημα, και έπειτα ευλογεί τον «εκλεκτό λαό» του, λέγοντας «Αυξάνεστε 
και πληθύνεστε και πληρώσατε τη γη».{34}. Η κατάρα δεν επήλθε πάνω στην 
ανθρωπότητα από την Τέταρτη Φυλή, γιατί η σχετικά αναμάρτητη Τρίτη Φυλή, οι 
ακόμα πιο γιγαντιαίοι Προκατακλυσμιαίοι, είχαν χαθεί με τον ίδιο τρόπο. Επομένως ο 
Κατακλυσμός δεν ήταν μια τιμωρία, αλλά απλώς αποτέλεσμα ενός περιοδικού και 
γεωλογικού νόμου. Ούτε η κατάρα του ΚΑΡΜΑ έπεσε πάνω τους επειδή αναζητούσαν 
τη φυσική ένωση, όπως κάνει στην κατάλληλη εποχή του όλος ο άνους ζωικός κόσμος, 
αλλά επειδή καταχράστηκαν τη δημιουργική δύναμη, επειδή βεβήλωσαν το θείο δώρο 
και σπατάλησαν τη ζωτική ουσία όχι για κάποιο σκοπό, παρά μόνο για ζωώδικη 
προσωπική ικανοποίηση. Όταν κατανοηθεί σωστά το τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης, θα 
φανεί ότι αναφέρεται στον Αδάμ και την Εύα της τελευταίας Τρίτης και της αρχικής 
Τέταρτης Φυλής. Στην αρχή, η σύλληψη ήταν για τη γυναίκα τόσο εύκολη, όσο ήταν 
και για όλη τη ζωική δημιουργία. Η φύση δεν είχε ποτέ την πρόθεση, η γυναίκα να 
γεννάει τα παιδιά της με «πόνους».                                                          ΜΔ ΙΙ, 410 

«Δεν υπήρξε ποτέ ένα αρχικό αμάρτημα, αλλά μόνο κακή χρήση της φυσικής 
διάνοιας»  [35} -{36} 

…- το ψυχικό καθοδηγείτο από το ζωώδες, ενώ και τα δύο έσβηναν το φως του 
πνευματικού. [Ο αληθινός Θεόσοφος] θα πει:  «Όλοι εσείς που μπορείτε να διαβάσετε 
πίσω από τις γραμμές, μελετείστε την αρχαία σοφία στα αρχαία δράματα, τα Ινδικά και 
τα Ελληνικά. Διαβάστε προσεχτικά αυτό που μόλις αναφέρθηκε, αυτό που παίχθηκε 
στα θέατρα της Αθήνας πριν από 2400 χρόνια, δηλαδή τον Προμηθέα Δεσμώτη». Ο 
μύθος δεν ανήκει ούτε στον Ησίοδο ούτε στον Αισχύλο {35} αλλά, όπως λέει ο 
Μπούνσεν, «είναι αρχαιότερος και από τους ίδιους τους Έλληνες» γιατί, αληθινά, ανήκει 
στην αυγή της ανθρώπινης συνειδητότητας. Ο Σταυρωμένος Τιτάνας είναι το 
προσωποποιημένο σύμβολο του συλλογικού Λόγου, της «Στρατιάς» και των «Κυρίων 
της Σοφίας» ή του ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, που ενσαρκώθηκε στην Ανθρωπότητα. 
Άλλωστε, όπως δείχνει και το όνομά του, Προ-μη-θεύς, που σημαίνει «αυτός που 
βλέπει μπροστά του» ή το μέλλον{36}- από τις τέχνες που επινόησε και δίδασκε στους 
ανθρώπους, η ψυχολογική ενόραση δεν ήταν η τελευταία. Γιατί, όπως παραπονιέται 
στις κόρες του Ωκεανού:   

Τους πολλούς έπειτα χώρισα τρόπους της μαντικής 
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και πρώτος έκρινα τα όνειρα, ποια ξεδιαλύνουν 
στον ξύπνιο…και στους θνητούς έδειξα 
δρόμο τέχνης δύσκολης… 
Και μ’ ένα λόγο μάθε το: οι θνητοί 
στον Προμηθέα χρωστούν όλες τις τέχνες.,                           ΜΔ ΙΙ 413   

«Το Κάρμα ‘βρήκε την Αχίλλειο πτέρνα’ των Ατλάντιων όταν μετέτρεψαν «το άγιο 
μυστήριο της γέννησης σε ζωώδη ικανοποίηση».  
Από εκείνη την περίοδο, όμως, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της Τέταρτης Φυλής, 
δημιουργήθηκε έχθρα ανάμεσα στο σπέρμα της και στο σπέρμα του «Όφεως», το 
σπέρμα ή προϊόν του Κάρμα και της θείας σοφίας. Γιατί το σπέρμα της γυναίκας, ή του 
πάθους, τσάκισε την κεφαλή του σπέρματος του καρπού της σοφίας και της γνώσης, 
μετατρέποντας το άγιο μυστήριο της γέννησης σε ζωώδη ικανοποίηση. Έτσι και ο 
νόμος του Κάρμα «τσάκισε τη φτέρνα» της Ατλάντιας φυλής, μεταβάλλοντας βαθμιαία, 
φυσιολογικά, ηθικά, υλικά και νοητικά, ολόκληρη τη φύση της ανθρωπότητας της 
Τέταρτης Φυλής {37}, έτσι ώστε ο άνθρωπος, από υγιής Βασιλιάς της ζωικής 
δημιουργίας της Τρίτης Φυλής, έγινε στην Πέμπτη, τη δική μας φυλή, μια αδύναμη, 
χοιραδική ύπαρξη και κατέληξε τώρα να είναι ο πλουσιότερος κληρονόμος πάνω στον 
πλανήτη, σε ιδιοσυστατικές και κληρονομικές ασθένειες, το πιο ζωώδες, με συνειδητό 
και νοήμονα τρόπο απ’ όλα τα ζώα!                                                    ΜΔ ΙΙ, 410-411 

Το πυρ της αυτοσυνειδητότητας «μετέτρεψε το περιοδικό ένστικτο σε χρόνιο 
ανιμαλισμό και αισθησιασμό».  
Αλλά, με τις τέχνες, το πυρ που δέχτηκαν μεταβλήθηκε στη μεγαλύτερη κατάρα: Το 
ζωικό στοιχείο και η συνείδηση της κατοχής του, μετέτρεψε το περιοδικό ένστικτο σε 
χρόνιο ανιμαλισμό και αισθησιασμό.{38} Αυτό είναι που κρέμεται πάνω από την 
ανθρωπότητα σαν ένα βαρύ πένθιμο πέπλο. Έτσι προβάλλει η υπευθυνότητα της 
ελεύθερης βούλησης. Τα τιτανικά πάθη που αντιπροσωπεύουν την ανθρωπότητα στην 
πιο σκοτεινή όψη της. «Η ακόρεστη δίψα των κατώτερων παθών και επιθυμιών όταν με 
αυταρχική αυθάδεια, προστάζουν ανυπακοή στους περιορισμούς του νόμου»{39} 

                                                                                                                  ΜΔ ΙΙ, 412 

« Έτσι, το δώρο του Προμηθέα έγινε ΚΑΤΑΡΑ».  

…-παρόλο που είχε προβλεφθεί και προγνωστεί από τη ΣΤΡΑΤΙΑ  που 
προσωποποιείται σ’ αυτή την προσωπικότητα, όπως δείχνει το όνομά της{40}. Εδώ 
ακριβώς βρίσκεται, ταυτόχρονα, το αμάρτημα και η λύτρωσή του. Γιατί, η Στρατιά που 
ενσαρκώθηκε σε ένα τμήμα της ανθρωπότητας, αν και οδηγήθηκε σ’ αυτό από το 
Κάρμα ή Νέμεση, προτίμησε με την ελεύθερη βούλησή της την παθητική σκλαβιά, το 
διανοητικό αυτοσυνείδητο πόνο, ακόμα και το μαρτύριο – «ενώ χιλιόχρονος χρόνος θα 
κυλήσει» - παρά την κενή, ανόητη, ενστικτώδη ευδαιμονία. Γνωρίζοντας ότι μια τέτοια 
ενσάρκωση ήταν πρόωρη, και όχι μέσα στο πρόγραμμα της φύσης, η ουράνια στρατιά, 
ο «Προμηθέας», θυσιάστηκε παρόλα αυτά για να ευεργετήσει έτσι, τουλάχιστον, ένα 
μέρος της ανθρωπότητας.{41}. Αλλά ενώ έσωσαν τον άνθρωπο από το νοητικό 
σκοτάδι, του επέβαλαν και τα μαρτύρια της αυτοσυνειδητότητας της υπευθυνότητάς 
του – αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησής του – πέρα από την κάθε ασθένεια που 
κληρονομεί ο θνητός άνθρωπος και η σάρκα. Το μαρτύριο αυτό ο Προμηθέας το 
αποδέχθηκε…… πράγμα που δεν είχε ακόμα επιτευχθεί κατ΄ εκείνη την περίοδο 
σχηματισμού.                                                                                        ΜΔ ΙΙ, 420-421   

Και «ο μύθος του Προμηθέα είναι πράγματι μια προφητεία». 
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…Τονίζει τα τελευταία μυστήρια των κυκλικών μεταμορφώσεων, στη σειρά των 
οποίων η ανθρωπότητα – αφού πέρασε από την αιθερική στη στερεά φυσική 
κατάσταση, από την πνευματική στη φυσιολογική γέννηση – μεταφέρεται τώρα προς τα 
πάνω, στο αντίθετο τόξο  του κύκλου, προς τη δεύτερη φάση της πρωταρχικής του 
κατάστασης, όταν η γυναίκα δεν γνώριζε τον άνδρα και ο ανθρώπινος απόγονος 
δημιουργόταν και δεν γεννιόταν.                                                          ΜΔ ΙΙ, 415  

Ο Προμηθέας, όμως, μάταια υπέφερε και, μέχρι σήμερα, δεν τον έχουν 
αναγνωρίσει ούτε τον έχουν ευχαριστήσει αυτοί που Εκείνος έσωσε «από το 
πνευματικό σκοτάδι».  
Αυτή είναι η αληθινή ΚΑΤΑΡΑ από φυσιολογική άποψη…Η διανοητική εξέλιξη στην 
πορεία της χέρι με χέρι με τη φυσική, υπήρξε ασφαλώς κατάρα αντί για ευλογία, ένα 
δώρο αναζωογονημένο από τους «Κύριους της Σοφίας», οι οποίοι έχυσαν πάνω στο 
ανθρώπινο μάνας τη φρέσκια δροσιά του δικού τους πνεύματος και ουσίας. Ο θείος 
Τιτάνας υπέφερε, λοιπόν, μάταια και νιώθει κανείς την τάση να λυπηθεί για την 
ευεργεσία του στην ανθρωπότητα και να αναπολήσει εκείνες τις μέρες που τόσο 
γραφικά απεικονίζονται από τον Αισχύλο, στο έργο του Προμηθέας Δεσμώτης, όταν, 
στο τέλος της πρώτης Τιτανικής εποχής (της εποχής που ακολούθησε εκείνη του 
αιθερικού ανθρώπου, των ευσεβών Καντού και Πραμλότσα), η γεννημένη, φυσική 
ανθρωπότητα, ακόμα χωρίς νου και (από φυσική άποψη) χωρίς αισθήσεις, περιγράφεται 
σαν:  

 …βλέποντας, [αυτοί] έβλεπαν μάταια, 
άκουγαν και δεν άκουγαν, όμοια με μορφές 
ονείρων, το μακρύ βίο περνούσαν αστόχαστα, 
ανακατεύοντας τα πάντα…                                                           στ. 458-462 

Οι Σωτήρες μας, οι Αγκνισβάττα και οι άλλοι θείοι «Γιοι της Φλόγας της Σοφίας» (που 
προσωποποιήθηκαν από τους Έλληνες στον Προμηθέα{42}) μπορούν θαυμάσια μέσα 
στην αδικία της ανθρώπινης καρδιάς, να μείνουν χωρίς αναγνώριση και χωρίς ένα 
ευχαριστώ. Μέσα στην άγνοιά μας σχετικά με την αλήθεια, μπορεί λανθασμένα να τους 
κατηγορήσουμε έμμεσα για το δώρο της Πανδώρας. Αλλά το να διακηρυχθούν δια 
στόματος του κλήρου σαν οι ΚΑΚΟΙ, είναι ένα πολύ βαρύ Κάρμα για «Εκείνον ο 
οποίος μόνος τόλμησε» - όταν ο Δίας «έντονα επιθυμούσε» να εξαφανίσει ολόκληρη 
την ανθρώπινη φυλή – να σώσει «εκείνη τη θνητή φυλή» από την καταστροφή, ή όπως 
ο βασανιζόμενος Τιτάνας εμφανίζεται να λέει:  

Εγώ μόνος πήρα την τόλμη και τους γλίτωσα 
να μην πάνε στον Άδη αφανισμένοι. 
Για τούτο με τα πάθη αυτά καταπονούμαι, 
αβάσταχτα να τα βαστώ κι οικτρά να τα θωρείς, 
στον οίκτο μου για τους θνητούς κανέναν οίκτο δε βρήκα, 
μα μ’ έχουν έτσι αλύπητα θρονιάσει…                                          στ. 247-253  

Όταν ο χορός παρατηρεί σχετικά: 

Μέγα δώρισες δώρο στους θνητούς,                                                     στ. 263  

Ο Προμηθέας απαντά: 

                 Κι ακόμα τη φωτιά τους έδωσα. 
ΧΟΡΟΣ:   Κι έχουν λοιπόν τώρα τη φωτιά οι θνητοί; 

            ΠΡΟΜ :   Και τέχνες περισσές μ’ αυτή θα μάθουν.  

                                                                                           στ. 264-266,  ΜΔ ΙΙ, 411-412 
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5. Οι Άγγελοι εξέπεσαν αλλά όχι ο Άνθρωπος. 
Ερμηνεία του μυστηρίου της «πτώσης» στην ύλη της Τέταρτης Φυλής. 

Οι Άγγελοι εξέπεσαν αλλά όχι ο Άνθρωπος.  
Για να μπορέσει ο σπουδαστής να κατανοήσει σωστά το πλήρες νόημα της Πτώσης, 
που είναι τόσο μυστική και υπερβατική στην πραγματική σημασία της, πρέπει να μάθει 
αμέσως τις λεπτομέρειες που προηγήθηκαν απ’ αυτό το γεγονός. Ένα γεγονός από το 
οποίο η σύγχρονη θεολογία σχημάτισε έναν άξονα που γύρω του περιστρέφονται τα πιο 
ολέθρια και παράλογα δόγματα και πίστεις. 

Τα αρχαϊκά σχόλια εξηγούν… ότι από το Πλήθος των Ντυάνι – που είχαν σειρά να 
ενσαρκωθούν σαν Εγώ των αθανάτων αλλά άνοων σε αυτό το πεδίο μονάδων – μερικοί 
«υπάκουσαν» (στο νόμο της εξέλιξης) αμέσως, όταν οι άνθρωποι της Τρίτης Φυλής 
ήταν φυσιολογικά και φυσικά έτοιμοι, δηλαδή όταν χωρίστηκαν σε φύλα. Αυτοί ήταν 
εκείνα τα πρώτα συνειδητά Όντα τα οποία, προσθέτοντας τώρα συνειδητή γνώση και 
θέληση στην έμφυτη Θεία αγνότητά τους, δημιούργησαν μέσω Κριγιασάκτι τον ημιθεϊκό 
άνθρωπο, ο οποίος έγινε το σπέρμα πάνω στη γη των μελλοντικών μυημένων. 
Αφετέρου, εκείνοι που, ζηλεύοντας τη νοητική τους ελευθερία (ανεμπόδιστη όπως ήταν 
τότε από τα δεσμά της ύλης), είπαν: «Μπορούμε να διαλέξουμε…έχουμε σοφία»{43} και 
ενσαρκώθηκαν πολύ αργότερα, αυτοί είχαν ήδη έτοιμη την πρώτη Καρμική τιμωρία 
τους. Απέκτησαν σώματα κατώτερα (από φυσιολογική άποψη) από τα αστρικά 
μοντέλα, γιατί οι τσαγιά τους ανήκαν σε προγεννήτορες κατώτερης βαθμίδας στις επτά 
τάξεις. Όσο για κείνους τους «Γιούς της Σοφίας» οι οποίοι είχαν «αναβάλει» την 
ενσάρκωσή τους μέχρι την Τέταρτη Φυλή, η οποία είχε ήδη μιανθεί (φυσιολογικά) από 
αμάρτημα και βρωμιά, αυτοί δημιούργησαν μια φοβερή αιτία, το Καρμικό αποτέλεσμα 
της οποίας βαραίνει πάνω τους μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε σε αυτούς και έγιναν οι 
φορείς του σπέρματος εκείνου του ανομήματος για τις επόμενες Εποχές, γιατί τα 
σώματα που έπρεπε να εμψυχώσουν είχαν μιανθεί εξαιτίας της δικής τους 
καθυστέρησης.{44} 

Αυτή ήταν η «Πτώση των Αγγέλων» εξαιτίας της ανταρσίας τους ενάντια στον 
Καρμικό Νόμο. Η «πτώση του ανθρώπου» δεν ήταν πτώση, γιατί αυτός ήταν ανεύθυνος. 
Αλλά  η «Δημιουργία», έχοντας επινοηθεί [από τους θεολόγους] βάσει του δυαδικού 
συστήματος σαν «προνόμιο μόνο του Θεού», σαν η νόμιμη ιδιότητα πατενταρισμένη 
από τη θεολογία στο όνομα μιας άπειρης θεότητας δικής της «κατασκευής», αυτή η 
δύναμη έπρεπε να θεωρηθεί σαν «Σατανική» και σαν σφετερισμός των θείων 
δικαιωμάτων.{45}-                                                                           ΜΔ ΙΙ, 227-228 
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6. Διακεκριμένοι Ατλάντιοι ανάβουν ακόμα το 
Προμηθεϊκό πυρ. 
Ζωροάστρης, Οδυσσέας, Νώε, Κάβειροι, Τελχίνες, και άλλες ηρωικές 
μορφές δεν είναι παρά θείοι εκπαιδευτές και αληθινοί ευεργέτες της 
ανθρωπότητας. 

«Όλα τα Αβατάρ του Βισνού λέγεται ότι προέρχονται από τη Λευκή Νήσο». 
Ούτε η Ατλαντίδα ούτε επίσης ο Σανκχά-ντβιπά, ονομαζόταν ποτέ «Λευκή Νήσος». 
Όταν η παράδοση λέει ότι «η Λευκή Νήσος έγινε μαύρη εξαιτίας των αμαρτημάτων του 
λαού», εννοεί απλώς τους κατοίκους της «Λευκής Νήσου», ή Σιντχαπούρα, ή Σβετά-
ντβιπά, που κατέβηκαν στην Ατλαντίδα της Τρίτης και Τέταρτης φυλής, για να «τους 
εμψυχώσουν, και οι οποίοι, αφού ενσαρκώθηκαν, έγιναν μαύροι από την αμαρτία», ένα 
ρητορικό σχήμα. Όλα τα Αβατάρ του Βισνού λέγεται ότι έρχονται αρχικά από τη 
Λευκή Νήσο. Σύμφωνα με τη Θιβετανική παράδοση η Λευκή Νήσος είναι η μόνη 
τοποθεσία η οποία ξεφεύγει από τη γενική μοίρα των άλλων ντβιπά και δεν μπορεί να 
καταστραφεί ούτε από φωτιά ούτε από νερό, γιατί είναι η «αιώνια χώρα».  

                                                                                                   ΜΔ ΙΙ, 408 υποσημ. 

Η Λευκή Νήσος ήταν το λίκνο του πρώτου Ζαρατούστρα. 

…Μερικά [«μυθικά» και «θαυμάσια» νησιά και χώρες] δεν είναι αυτής της γης, αλλά 
ωστόσο υπάρχουν. Οπωσδήποτε η «Λευκή Νήσος» και η Ατάλα δεν είναι μύθοι, αφού 
αυτό το τελευταίο ήταν ένα όνομα που χρησιμοποιούταν περιφρονητικά από τους 
πρώτους σκαπανείς της  Πέμπτης Φυλής για τη χώρα της αμαρτίας, την Ατλαντίδα 
γενικά, και όχι μόνο για το νησί του Πλάτωνα…Αυτό συνέβαινε όταν είχε ακόμα τους 
«επτά άγιους ποταμούς που ξέπλεναν κάθε αμάρτημα» και τις «επτά περιοχές της, όπου 
δεν υπήρχε παραμέληση της αρετής, ούτε διαφωνία, ούτε απόκλιση από την αρετή», 
επειδή τότε κατοικούνταν από την κάστα των Μάγκα – εκείνη την κάστα την οποία 
ακόμα και οι Βραχμάνοι αναγνώριζαν σαν ίση με τη δική τους – και η οποία ήταν η 
τροφός του πρώτου Ζαρατούστρα.  

…Οι Μάγκα είναι οι Μάγοι της Χαλδαίας, και η τάξη και η λατρεία τους γεννήθηκαν 
στην πρώτη Ατλαντίδα, στο Σάκα-ντβιπά, τον Αναμάρτητο. [Αυτοί] …είναι οι 
προπάτορες των πυρολατρών Πάρσων.                                           ΜΔ ΙΙ, 322-323 

«Ο Οδυσσέας ανήκει στον κύκλο των ηρώων της Τέταρτης Φυλής»  

…και, αν και «σοφός» στα μάτια …[των «τριτομάτηδων»], θα πρέπει να ήταν άσωτος 
κατά τη γνώμη των βουκόλων Κυκλώπων.{46} Οι περιπέτειές του με αυτούς – μια 
άγρια φυλή γιγάντων σε αντίθεση με τον καλλιεργημένο πολιτισμό της Οδύσσειας – 
είναι μια αλληγορική καταγραφή του βαθμιαίου περάσματος από τον Κυκλώπειο 
πολιτισμό της πέτρας και των κολοσσιαίων κτισμάτων, στην πιο αισθησιακή και 
φυσική κουλτούρα των Ατλάντιων, η οποία τελικά ανάγκασε τους τελευταίους της 
Τρίτης Φυλής να χάσουν το διεισδυτικό πνευματικό μάτι τους.            ΜΔ ΙΙ, 769-770 

«Ο Νώε ήταν Κάβειρος, επομένως πρέπει να ήταν ένας Δαίμονας». 

Δεν έχει και τόση σημασία αν ήταν η Ίσιδα, ή η Δήμητρα – η «Καβειρία» - ή οι 
Κάβειροι, εκείνοι που δίδαξαν στους ανθρώπους τη γεωργία, αλλά είναι πολύ 
σημαντικό να εμποδίσουμε τους φανατικούς από το να μονοπωλήσουν όλα τα γεγονότα 
στην ιστορία και τη μυθολογία και να αποδώσουν τις δικές τους διαστροφές της 
αλήθειας, της ιστορίας και της μυθολογίας, σε έναν άνθρωπο. Ο Νώε είτε είναι ένας 
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μύθος, όπως και οι άλλοι, είτε είναι κάποιος του οποίου ο μύθος δομήθηκε πάνω στην 
παράδοση των Καβείρων και των Τιτάνων, όπως διδασκόταν στη Σαμοθράκη. 
Επομένως δεν μπορεί να μονοπωληθεί ούτε από τους Ιουδαίους ούτε από τους 
Χριστιανούς.                                                                                           ΜΔ ΙΙ, 390 

«Οι Τελχίνες είναι απλώς οι Κάβειροι και οι Τιτάνες με άλλη μορφή».  
Αυτοί είναι επίσης Ατλάντιοι. «Όπως η Λήμνος και η Σαμοθράκη» λέει ο Ντεσάρμ, «η 
Ρόδος, η πατρίδα των Τελχινών, είναι ένα νησί ηφαιστειακού σχηματισμού»{47}. Η 
νήσος Ρόδος αναδύεται ξαφνικά μέσα από τη θάλασσα, αφού προηγουμένως την είχε 
καταπιεί ο Ωκεανός, λένε οι παραδόσεις. Όπως η Σαμοθράκη (των Καβείρων) 
συνδέεται, στην ανάμνηση των ανθρώπων, με τους μύθους του Κατακλυσμού. 

Η ιστορία ή οι «μύθοι» σχετικά με τους μυστηριώδεις Τελχίνες…μας παρέχουν το 
κλειδί για την προέλευση της γενεαλογίας{48} του Κάιν.                         ΜΔ ΙΙ, 391 

Οι Σοφοί της Τρίτης, της Τέταρτης και της Πέμπτης Φυλής διέμεναν σε υπόγειες 
πυραμίδες. 
…Οι Μυημένοι ή Σοφοί άνδρες των τριών Φυλών (της Τρίτης, Τέταρτης και Πέμπτης) 
διέμεναν σε υπόγειες διαμονές, γενικά κάτω από κάποιο είδος πυραμιδικής κατασκευής, 
αν όχι κάτω από μια κανονική πυραμίδα. Γιατί τέτοιες «πυραμίδες» υπάρχουν στις 
τέσσερεις γωνιές της γης και δεν ήταν ποτέ μονοπώλιο της χώρας των Φαραώ, αν και 
πριν βρεθούν σκορπισμένες σε όλη την Αμερική, κάτω και πάνω από το έδαφος, δίπλα 
και μέσα σε παρθένα δάση, σε πεδιάδες και κοιλάδες, θεωρούνταν ότι ήταν 
αποκλειστική ιδιοκτησία της Αιγύπτου. Αν και αληθινά σωστές γεωμετρικά πυραμίδες 
δεν βρίσκονται πια σε Ευρωπαϊκές περιοχές, ωστόσο πολλές από τις υποτιθέμενες 
αρχαϊκές νεολιθικές σπηλιές, από τα κολοσσιαία τριγωνικά, πυραμιδικά και κωνικά 
μενίρ στο Μορπιάν και στη Βρετάνη γενικά, πολλοί από τους Δανέζικους τύμβους, 
ακόμα και οι «γιγάντιοι τάφοι» της Σαρδηνίας με τους αχώριστους συντρόφους τους, 
τους νουράγεις, όλα αυτά είναι λίγο ή πολύ ασαφή αντίγραφα των πυραμίδων. Τα 
περισσότερα απ’ αυτά είναι έργα των πρώτων κατοίκων της νεοσύστατης ηπείρου και 
των νησιών της Ευρώπης, «μερικών κίτρινων, μερικών καστανών και μαύρων, και 
μερικών κόκκινων» φυλών που απέμειναν μετά την καταβύθιση των τελευταίων 
Ατλάντιων ηπείρων και νησιών (πριν από 850 000 χρόνια), με εξαίρεση την Ατλάντια 
νήσο του Πλάτωνα, και πριν από την άφιξη των μεγάλων Άριων φυλών, ενώ άλλα είναι 
έργα των πρώτων μεταναστών από την Ανατολή.                               ΜΔ ΙΙ, 351-352 

Συνδέονταν με «ένα δίκτυο υπόγειων διαβάσεων που εκτείνονταν προς κάθε 
κατεύθυνση».  
Τα ερείπια που καλύπτουν τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική και βρίσκονται και σε 
πολλά νησιά της Δυτικής Ινδίας, αποδίδονται όλα στους βυθισμένους Ατλάντιους. 
Όπως οι ιεροφάντες του παλαιού κόσμου, που στις μέρες της Ατλαντίδας σχεδόν 
συνδέονταν με το νέο μέσω ξηράς, οι μάγοι{49} της καταποντισμένης πλέον χώρας 
διέθεταν ένα δίκτυο υπόγειων διαβάσεων που πήγαιναν προς κάθε κατεύθυνση.  

                                                                                                                     ΙΑ Ι, 595 

Είναι οι φύλακες των «αστρονομικών αρχείων της Παγκόσμιας Ιστορίας». 
Οι Πυραμίδες σχετίζονται στενά τόσο με την ιδέα του Μεγάλου Δράκοντα (του 
αστερισμού), τους «Δράκοντες της Σοφίας», ή τους μεγάλους Μυημένους της Τρίτης 
και Τέταρτης Φυλής, όσο και με τις Πλημμύρες του Νείλου, που θεωρούνταν σαν μια 
θεία υπενθύμιση του Μεγάλου Ατλάντιου Κατακλυσμού. Όμως, τα αστρονομικά 
αρχεία της Παγκόσμιας Ιστορίας, λέγεται αρχίζουν με την Τρίτη Υποφυλή της 
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Τέταρτης Ριζικής Φυλής, ή τους Ατλάντιους. Πότε έγινε αυτό; Τα απόκρυφα στοιχεία 
δείχνουν ότι ακόμα και την εποχή της κανονικής εκτέλεσης των Ζωδιακών 
υπολογισμών στην Αίγυπτο, οι πόλοι είχαν ήδη αντιστραφεί τρεις φορές.       ΜΔ ΙΙ, 353 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Η Ατλαντίδα ήταν η χώρα των όμορφων και δυνατών γιγάντων. 
Οι μυημένοι τους τιμούσαν τις πέτρινες εικόνες των πέντε Φυλών για την 
καθοδήγηση των μελλοντικών γενεών. 

«Με την έλευση των θείων Δυναστειών ξεκίνησαν οι πρώτοι πολιτισμοί». {50} 

…Και ενώ, σε μερικές περιοχές της Γης, ένα μέρος της ανθρωπότητας προτιμούσε να 
διάγει μια νομαδική και πατριαρχική ζωή, και σε άλλες ο πρωτόγονος άνθρωπος μόλις 
άρχιζε να μαθαίνει να ανάβει τη φωτιά και να προστατεύεται από τα Στοιχεία, οι 
αδελφοί του – πιο ευνοημένοι από το Κάρμα τους, και βοηθούμενοι από τη θεία διάνοια 
που τους εμψύχωνε – έχτιζαν πόλεις και καλλιεργούσαν τις τέχνες και τις επιστήμες. 

Ο πολιτισμός αναπτύσσει πάντα το φυσικό και το νοητικό σε βάρος του ψυχικού και 
του πνευματικού. Η κυριαρχία και ο έλεγχος πάνω στην ψυχική του φύση, την οποία 
τώρα οι ανόητοι συνδέουν με το υπερφυσικό, για την πρώτη Ανθρωπότητα ήταν κάτι 
έμφυτο και εγγενές και ήρθε στον άνθρωπο τόσο φυσικά, όσο το περπάτημα και η 
σκέψη. 

Βαθμιαία το ανθρώπινο είδος έχασε το μέγεθός του, γιατί ακόμα και πριν από την 
πραγματική έλευση της Τέταρτης ή Ατλάντιας Φυλής, η πλειονότητα της 
ανθρωπότητας είχε περιπέσει σε ανομία και αμαρτία, εκτός από την ιεραρχία των 
«Εκλεκτών», των οπαδών και μαθητών των «Γιων της Θέλησης και του Γιόγκα», οι 
οποίοι αργότερα ονομάστηκαν «Γιοι της Πύρινης Ομίχλης». 

Έπειτα ήρθαν οι Ατλάντιοι. Οι γίγαντες, η φυσική ομορφιά και η δύναμη των οποίων 
έφτασε στο αποκορύφωμά της, σύμφωνα με τον εξελικτικό νόμο, κατά το μέσο της 
περιόδου της τέταρτης υποφυλής τους.                                                  ΜΔ ΙΙ, 318-319  

«Οι παραδόσεις σχετικά με μια φυλή γιγάντων στην αρχαία εποχή, είναι 
παγκόσμιες»  
…και υπάρχουν στην προφορική και τη γραπτή παράδοση. Η Ινδία είχε τους Νταναβά 
και τους Νταϊτγιά της, η Κεϋλάνη τους Ρακσάσα της, η Ελλάδα τους Τιτάνες της, η 
Αίγυπτος τους κολοσσιαίους Ήρωες, η Χαλδαία τους Ιζντουμπάρ της (Νιμδώρ), και οι 
Ιουδαίοι τους Εμίμ της χώρας του Μωάβ, με τους διάσημους γίγαντες Ανακίμ.{51}. Ο 
Μωυσής μιλάει για τον Ογκ, ένα βασιλιά που είχε ύψος εννιά πήχεις (4,70 μ) και 
πλάτος τέσσερις.{52} Και ο Γολιάθ ήταν «έξι πήχεις και μια σπιθαμή ψηλός» (3,40 μ). 
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Η μόνη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην «αποκαλυμμένη Γραφή» και τις μαρτυρίες 
που μας παρέχουν ο Ηρόδοτος, ο Διόδωρος ο Σικελός, ο Όμηρος, ο Πλίνιος, ο 
Πλούταρχος, ο Φιλόστρατος, κ.α. ,κ.α., είναι η ακόλουθη: Ενώ οι ειδωλολάτρες 
αναφέρουν μόνο τους σκελετούς των γιγάντων, που είχαν πεθάνει πριν από 
αμνημόνευτες εποχές, για υπολείμματα τα οποία μερικοί απ’ αυτούς τα είχαν δει οι 
ίδιοι, αντίθετα οι ερμηνευτές της Βίβλου απαιτούν αναιδώς από τη γεωλογία και την 
αρχαιολογία να πιστέψουν ότι αρκετές χώρες κατοικούνταν από τέτοιους γίγαντες την 
εποχή του Μωυσή, γίγαντες μπροστά στους οποίους οι Ιουδαίοι ήταν σαν ακρίδες και 
οι οποίοι εξακολουθούσαν να υπάρχουν στις μέρες του Ιησού του Ναυή και του Δαυίδ. 
Δυστυχώς η ίδια τους η χρονολογία στέκεται εμπόδιο. Ένα από τα δύο, ή η χρονολογία, 
ή οι γίγαντες, πρέπει να εγκαταλειφθεί.                                               ΜΔ ΙΙ, 336 

Ατλάντια χέρια σμίλεψαν τα κολοσσιαία αγάλματα της Νήσου του Πάσχα.  
Λίγα περιγραφικά λόγια θα δείξουν στους αναγνώστες τι είναι τα αγάλματα τόσο της 
Νήσου του Πάσχα όσο και του Μπάμιαν. Πρώτα θα εξετάσουμε τι γνωρίζει γι αυτά η 
ορθόδοξη Επιστήμη: 

 «Η Τεαπί, Ράπα-Νούι ή Νήσος του Πάσχα, είναι ένα απομονωμένο 
σημείο σε απόσταση 3200 περίπου χιλιομέτρων από την ακτή της Νότιας 
Αμερικής…Έχει μήκος περίπου 19 χιλιόμετρα και πλάτος 6,5…και υπάρχει 
ένας σβησμένος κρατήρας στο κέντρο του ύψους 320 μέτρων. Το νησί…είναι 
γεμάτο κρατήρες, οι οποίοι έχουν μείνει ανενεργοί για τόσο πολύ καιρό, ώστε 
δεν διασώζεται καμιά παράδοση σχετικά με τη δραστηριότητά τους…»{53}           

                                                                                                   ΜΔ ΙΙ, 336 

Οι μορφές στη Ρονοροράκα…αν και είναι όλες μεγαλοκέφαλες, ωστόσο ο τύπος τους 
είναι διαφορετικός και προφανώς αποτελούσαν όλες πορτραίτα, γιατί η μύτη, το στόμα 
και το σαγόνι διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, ενώ το κάλυμμα της κεφαλής – ένα είδος 
επίπεδου καπέλου με ένα κομμάτι στο πίσω μέρος για να καλύπτει το κεφάλι από πίσω 
– δείχνει ότι τα πρωτότυπα δεν ήταν άγριοι της παλαιολιθικής εποχής. Μπορεί 
πράγματι να τεθεί το ερώτημα – «Ποιός τα κατασκεύασε;»                 ΜΔ ΙΙ, 337 

Η Νήσος του Πάσχα…κατοικήθηκε…από μερικούς Ατλάντιους, οι οποίοι, αφού 
ξέφυγαν από τον κατακλυσμό που έπληξε τη χώρα τους, εγκαταστάθηκαν σε αυτό το 
απομεινάρι της Λεμουρίας, μόνο και μόνο για να χαθούν πάνω του, όταν καταστράφηκε 
μέσα σε μια μέρα από τα ηφαιστειακά του πυρά και τη λάβα. Αυτά μπορεί να 
θεωρούνται φαντασία από ορισμένους γεωγράφους και γεωλόγους, αλλά για τους 
Αποκρυφιστές είναι ιστορία.                                                                ΜΔ ΙΙ, 326-327 

Οι Βούδες του Μπάμιαν δεν είναι Βούδες. Είναι « χειροποίητο έργο» των 
μυημένων της Τέταρτης Φυλής, οι οποίοι , μετά την καταβύθιση της δικής τους 
ηπείρου, ζήτησαν καταφύγιο στις σπηλιές και στις κορυφές των οροσειρών της 
Κεντρικής Ασίας».  

Αλλά ποιος σμίλεψε τα ακόμα πιο κολοσσιαία αγάλματα του Μπάμιαν [απ’ αυτά της 
Νήσου του Πάσχα] τα πιο ψηλά και τα πιο γιγαντιαία σ’ ολόκληρο τον κόσμο; 
Καθόσον ακόμα και το «Άγαλμα της Ελευθερίας» (που τώρα βρίσκεται στη Νέα 
Υόρκη) του Μπαρτόλντι, είναι νάνος αν συγκριθεί με τη μεγαλύτερη από τις πέντε 
μορφές. 

…Τί είναι αυτά και τί είναι το μέρος όπου στέκονται εδώ και αναρίθμητους αιώνες, 
αψηφώντας τους κατακλυσμούς γύρω τους, ακόμα και το ανθρώπινο χέρι,{54} όπως 
στην περίπτωση των ορδών του Τιμούρ και των βανδάλων πολεμιστών του Ναντίρ-
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Σαχ; Το Μπάμιαν είναι μια μικρή, άθλια, μισογκρεμισμένη πόλη στην Κεντρική Ασία, 
ανάμεσα στην Καμπούλ και το Μπαλκχ, στους πρόποδες του Κοχ-ι-Μπάμπα, ενός 
μεγάλου βουνού της οροσειράς του Παροπάμισου (ή Ινδοκαύκασου), περίπου 2500 
μέτρα{55} πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Την παλιά εποχή το Μπάμιαν 
αποτελούσε τμήμα της αρχαίας πόλης του Γκουλγκουλέχ, που καταστράφηκε και 
ερημώθηκε ολοσχερώς από τον Τζέγκις-Χαν τον 13ο αιώνα. Ολόκληρη η κοιλάδα είναι 
γεμάτη από κολοσσιαίους βράχους που διαθέτουν, άλλοι φυσικά και άλλοι τεχνητά 
σπήλαια και εσοχές, όπου διέμεναν κάποτε Βουδιστές μοναχοί, οι οποίοι είχαν 
εγκαταστήσει εκεί τα βιχάρα τους. Τέτοια βιχάρα απαντώνται σήμερα σε αφθονία στους 
πέτρινους ναούς της Ινδίας και τις κοιλάδες του Τζαλαλαμπάντ. Ακριβώς στην είσοδο 
μερικών τέτοιων ναών ανακαλύφθηκαν ή μάλλον ξανα-ανακαλύφθηκαν αυτά τα πέντε 
τεράστια αγάλματα κατά τη διάρκεια του αιώνα μας [εννοείται εδώ, του 19ου], τα οποία 
θεωρούνται του Βούδα, όπως αναφέρει ο διάσημος Κινέζος ερευνητής Χιουέν-Τζανγκ, 
ο οποίος τα είδε όταν επισκέφτηκε το Μπάμιαν κατά τον 7ο αιώνα{56}.  

                                                                                                            ΜΔ ΙΙ, 337-339 

Το μεγαλύτερο, λοιπόν, έχει ύψος 53 μέτρα,{57} ή 20 μέτρα ψηλότερο από το 
«Άγαλμα της Ελευθερίας»,…αφού αυτό το τελευταίο έχει ύψος μόνο 32 μέτρα. Ο 
περίφημος κολοσσός της Ρόδου, ανάμεσα από τα πόδια του οποίου περνούσαν εύκολα 
τα μεγαλύτερα πλοία εκείνης της εποχής, είχε ύψος μόνο 36 μέχρι 39 μέτρα{58}. Το 
δεύτερο άγαλμα, σκαλισμένο στο βράχο όπως και το πρώτο, είναι μόνο 36 μέτρα (4 
μέτρα ψηλότερο από την «Ελευθερία»). Το τρίτο άγαλμα έχει ύψος μόνο 18 μέτρα, και 
τα δύο άλλα είναι ακόμα μικρότερα, το τελευταίο όντας λίγο μεγαλύτερο από το 
συνηθισμένο ύψος ενός ψηλού ανθρώπου της τωρινής φυλής μας. Ο πρώτος και 
μεγαλύτερος από τους Κολοσσούς, παριστάνει έναν άνθρωπο ντυμένο με ένα είδος 
τόγκα…Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα υπάρχοντα σήμερα αγάλματα του 
Βούδα, που απεικονίζεται στη στάση του Σαμάντι, έχουν μεγάλα κρεμαστά αυτιά, 
ωστόσο αυτό είναι μια μετέπειτα επινόηση και μια μεταγενέστερη σκέψη. Η 
πρωταρχική ιδέα οφειλόταν στην εσωτερική αλληγορία. Τα αφύσικα μεγάλα αυτιά, 
συμβολίζουν την παντογνωσία της σοφίας και είχαν σκοπό να υπενθυμίζουν τη δύναμη 
Εκείνου, ο οποίος τα γνωρίζει και τα ακούει όλα και από του οποίου την καλοκάγαθη 
αγάπη και προσοχή για όλα τα πλάσματα, τίποτα δεν μπορεί να ξεφύγει…Ο Γκαουταμά 
Βούδας ήταν ένας Άριος Ινδός, ενώ μια προτίμηση σε τέτοια αυτιά συναντάται μόνο 
μεταξύ των Μογγόλων, Βιρμανέζων και Σιαμέζων, οι οποίοι, όπως στο Κοτσίν, τα 
παραμορφώνουν τεχνητά. Οι Βουδιστές μοναχοί, οι οποίοι μετέτρεψαν τα σπήλαια των 
Μιαοτσέ σε βιχάρα και κελιά, ήρθαν στην Κεντρική Ασία κατά τον πρώτο περίπου 
αιώνα της Χριστιανικής εποχής. Έτσι, ο Χιουέν-Τζανγκ, μιλώντας για το κολοσσιαίο 
άγαλμα λέει ότι, «η λάμψη των χρυσών στολιδιών που κάλυπταν το άγαλμα» στις μέρες 
του «θαμπώνει τα μάτια», αλλά απ’ αυτή τη λάμψη δεν έχει μείνει ούτε ίχνος στις μέρες 
μας. Το ένδυμα, σε αντίθεση με την ίδια τη μορφή που είναι σκαλισμένη στο στέρεο 
βράχο, είναι φτιαγμένο από κονίαμα και στρωμένο πάνω στην πέτρινη μορφή. Ο 
Τάλμποτ, ο οποίος έκανε μια πολύ προσεχτική εξέταση, βρήκε ότι αυτό το ένδυμα 
ανήκε σε μια πολύ μεταγενέστερη εποχή. Επομένως το ίδιο το άγαλμα έπρεπε να 
αναχθεί σε μια εποχή πολύ πριν από το Βουδισμό.                            ΜΔ ΙΙ, 338-339 

«Οι Βουδιστές Αρχάτ και Ασκητές οι οποίοι βρήκαν τα πέντε αγάλματα…στην 
είσοδο της μελλοντικής κατοικίας τους, κάλυψαν τις μορφές με κονίαμα…για να 
παριστάνουν τον Κύριο Ταθαγκάτα». 
…Οι εσωτερικοί τοίχοι των κογχών καλύπτονται μέχρι σήμερα [1888] με έντονες 
ζωγραφιές ανθρώπινων μορφών, και η ιερή εικόνα του Βούδα επαναλαμβάνεται σε 
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κάθε ομάδα. Αυτές οι τοιχογραφίες και τα στολίδια – που θυμίζουν το βυζαντινό στυλ 
ζωγραφικής – είναι αποτέλεσμα της ευσέβειας των μοναχών ασκητών, όπως και 
μερικές άλλες μικρότερες μορφές και σκαλιστές στο βράχο διακοσμήσεις. Αλλά τα 
πέντε αγάλματα ανήκουν στην τεχνοτροπία των Μυημένων της Τέταρτης Φυλής οι 
οποίοι – μετά την καταβύθιση της δικής τους ηπείρου – ζήτησαν καταφύγιο στις 
σπηλιές και τις κορυφές των οροσειρών της Κεντρικής Ασίας. Ακόμα, τα πέντε 
αγάλματα είναι μια άφθαρτη καταγραφή της εσωτερικής διδασκαλίας σχετικά με τη 
βαθμιαία εξέλιξη των φυλών.  

Το πρώτο σε μέγεθος άγαλμα απεικονίζει την Πρώτη Φυλή, το δεύτερο την 
Δεύτερη Φυλή, το τρίτο την Τρίτη Φυλή, το τέταρτο την Τέταρτη Φυλή και το 
πέμπτο την Πέμπτη Φυλή.  

Το μεγαλύτερο αντιπροσωπεύει την ανθρωπότητα της Πρώτης Φυλής, με το αιθερικό 
της σώμα αποτυπωμένο πάνω σε σκληρή, άφθαρτη πέτρα για την καθοδήγηση των 
μελλοντικών γενεών, γιατί διαφορετικά η ανάμνησή της δεν θα είχε διασωθεί από τον 
Ατλάντιο Κατακλυσμό. Το δεύτερο – 36 μέτρα ύψος – αντιπροσωπεύει τους 
ιδρωτογεννημένους, και το τρίτο – μεγέθους 18 μέτρων – αποτελεί ανάμνηση της 
φυλής που έπεσε, εγκαινιάζοντας έτσι την πρώτη φυσική φυλή, γεννημένη από πατέρα 
και μητέρα, οι τελευταίοι απόγονοι της οποίας αναπαριστάνονται στα αγάλματα που 
βρέθηκαν στο Νησί του Πάσχα. Αλλά αυτοί, είχαν ανάστημα μόνο από έξι μέχρι εξίμισι 
μέτρα, την εποχή που η Λεμουρία καταβυθίστηκε, αφού είχε ήδη σχεδόν καταστραφεί 
από ηφαιστειακά πυρά. Η Τέταρτη Φυλή ήταν ακόμη μικρότερη, αν και γιγαντιαία σε 
σύγκριση με την τωρινή Πέμπτη Φυλή μας, και η σειρά κορυφώνεται τελικά σ’ αυτή 
την τελευταία. 

Αυτοί είναι λοιπόν οι «Γίγαντες» της αρχαιότητας, οι προκατακλυσμιαίοι και 
μετακατακλυσμιαίοι Γκιμπορίμ της Βίβλου. Έζησαν και μεγαλούργησαν πριν από 1 000 
000 χρόνια μάλλον, παρά πριν από τρεις και τέσσερις χιλιάδες χρόνια.  

Για καθετί που ανήκει στις προϊστορικές εποχές, ο αναγνώστης πρέπει να θυμάται τα 
σοφά λόγια του Μονταίν:… 

… Είναι εντελώς ανόητη η στάση να απορρίπτουμε και να καταδικάζουμε σαν 
λαθεμένο κάτι το οποίο για μας δεν εμφανίζει καμιά πιθανότητα ή αλήθεια. Και αυτό 
είναι ένα συνηθισμένο σφάλμα εκείνων που έχουν πείσει τον εαυτό τους ότι είναι πιο 
ικανοί από τον κοινό όχλο.{59} 

…Αλλά η λογική με δίδαξε ότι το να καταδικάζει κανείς τόσο αμετάκλητα ένα πράγμα 
σαν λανθασμένο και αδύνατο, σημαίνει ότι παραχωρεί στον εαυτό του το προνόμιο να 
κατέχει τα όρια και τους περιορισμούς της θέλησης του Θεού και τη δύναμη της κοινής 
Μητέρας μας Φύσης δεμένα στο μανίκι του, και ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τρέλα 
στον κόσμο από το να τα υποβιβάζουμε στα μέτρα των δυνατοτήτων μας και τα όρια 
των ικανοτήτων μας.{60}                                                               ΜΔ ΙΙ, 339-340 
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8.  Αν και τελειοποιήθηκαν σε υλιστικότητα, 
εκφυλίστηκαν σε      πνευματικότητα. 
Μαύρη μαγεία, κτηνωδία, ιδιοτέλεια, και αυτολατρεία είχαν σαν 
αποτέλεσμα το θάνατο αυτής της αλαζονικής φυλής. 

Οι Ατλάντιοι ήταν χορτοφάγοι και ο ύπνος τους δεν διαταρασσόταν ποτέ από 
όνειρα.  
[Ο Ηρόδοτος έγραψε για τους Άτλαντες στη Δυτική Αφρική]…οι οποίοι ήταν 
χορτοφάγοι και «ο ύπνος τους δεν ταρασσόταν ποτέ από όνειρα» και οι οποίοι επίσης, 
«καθημερινά καταριόνταν τον ήλιο κατά την ανατολή και κατά τη δύση του, γιατί η 
υπερβολική του θερμότητα τους έκαιγε και τους βασάνιζε».{61} 

Αλλά «καυχώνταν ότι κατείχαν τη χώρα στην οποία γεννήθηκαν όλοι οι θεοί» και 
«χρησιμοποιούσαν μαγικές επωδούς ακόμα και ενάντια στον Ήλιο!» 
Οι δηλώσεις αυτές βασίζονται πάνω σε ηθικά και ψυχικά γεγονότα και όχι σε 
φυσιολογικές διαταραχές…Αν οι Άτλαντες δεν διατάρασσαν ποτέ τον ύπνο τους με 
όνειρα, είναι γιατί η ιδιαίτερη αυτή παράδοση αναφέρεται στους πρώτους Ατλάντιους, 
των οποίων ο φυσικός σκελετός και ο εγκέφαλος, δεν είχαν στερεοποιηθεί αρκετά, με 
τη φυσιολογική έννοια, ώστε να επιτρέπουν στα νευρικά κέντρα να δρουν κατά τη 
διάρκεια του ύπνου. Όσον αφορά την άλλη δήλωση – δηλαδή ότι καθημερινά 
«καταριόταν τον Ήλιο» - και αυτή επίσης δεν έχει καμιά σχέση με τη θερμότητα, αλλά 
με τον ηθικό εκφυλισμό που μεγάλωνε μαζί με τη φυλή. Εξηγείται στα Σχόλιά μας: 
«Αυτοί [η έκτη υποφυλή των Ατλάντιων] χρησιμοποιούσαν μαγικές επωδούς ακόμα και 
ενάντια στον Ήλιο», και όταν αποτύχαιναν σε αυτές τον καταριόνταν. Οι μάγισσες της 
Θεσσαλίας, πιστευόταν ότι είχαν τη δύναμη να καλέσουν κάτω τη σελήνη, όπως μας 
βεβαιώνει η Ελληνική ιστορία. Οι Ατλάντιοι της τελευταίας περιόδου ήταν φημισμένοι 
για τις μαγικές ικανότητες και την κακία τους, για τη φιλοδοξία τους και την 
περιφρόνηση των θεών.                                                              ΜΔ ΙΙ, 761-762 

«Ήταν…[η μαύρη] μαγεία, σε συνδυασμό με την ανθρωπομορφική λατρεία…η 
αιτία του ‘Μεγάλου Κατακλυσμού’ της Ατλαντίδας». 

«….γι’αυτό το λόγο και οι Μυημένοι –όσοι είχαν παραμείνει πιστοί στην πανάρχαια 
Αποκάλυψη – αποτέλεσαν χωριστές κοινότητες, κρατώντας τις μαγικές ή θρησκευτικές 
τελετές τους σε πλήρη μυστικότητα. Η κάστα των Βραχμάνων, οι απόγονοι των 
«Γενημένων από το Νου Ρίσι και Γιων του Βράχμα» χρονολογείται από εκείνη την 
εποχή, όπως και τα «Μυστήρια»                                                              ΑΜ XIII, 260 

Αλλά κανένας μας δεν κατάγεται από τους πιθήκους. Είμαστε πεπτωκότες άγγελοι 
και όχι ανυψωθέντες πίθηκοι.  
…Για την καταγωγή των ανθρωποειδών πρέπει να ψάξουμε στο αιφνίδιο σταμάτημα 
της εξέλιξης ορισμένων υποφυλών, και στην αναγκαστική και βίαιη στροφή τους στην 
καθαρά ζωική γραμμή μέσω τεχνητής διασταύρωσης, ανάλογης πραγματικά με τον 
υβριδισμό  τον οποίο τώρα μάθαμε να χρησιμοποιούμε στο φυτικό και ζωικό βασίλειο. 

Όπως βλέπουμε οι «Κύριοι της Σοφίας» δεν ενσαρκώθηκαν σε εκείνα τα κοκκινότριχα 
και τριχωτά τέρατα, τον καρπό της αφύσικης ένωσης μεταξύ ανθρώπων και ζώων. Έτσι 
με μια μακριά σειρά μεταμορφώσεων οφειλόμενων σε αφύσικη διασταύρωση (αφύσικη 
«σεξουαλική επιλογή»), προήλθαν την κατάλληλη εποχή τα κατώτερα είδη της 
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ανθρωπότητας. Ενώ η περαιτέρω διαστροφή και ο καρπός των πρώτων ζωικών 
προσπαθειών αναπαραγωγής, δημιούργησαν ένα είδος το οποίο, αιώνες αργότερα, 
εξελίχθηκε στους θηλαστικούς πιθήκους.{62} 

Όσο για το χωρισμό των φύλων, δεν συνέβη ξαφνικά, όπως μπορεί να νομίσει κανείς. Η 
Φύση προχωράει αργά σε ό,τι κι αν κάνει.                                          ΜΔ ΙΙ, 200-201  

Ο πίθηκος, τον οποίο γνωρίζουμε, δεν είναι προϊόν της φυσικής εξέλιξης αλλά ένα 
ατύχημα, μια διασταύρωση ανάμεσα σε μια ζωώδη ύπαρξη ή μορφή και τον άνθρωπο… 
Ούτε ήταν πρόθεση της φύσης ο άνθρωπος να ακολουθήσει το παράδειγμα του ζώου 
[των πιθήκων], όπως φαίνεται και από το σχετικά ανώδυνο τρόπο με τον οποίο γεννούν 
τα μικρά τους τα ζώα, και τους φοβερούς πόνους και τον κίνδυνο του τοκετού στη 
γυναίκα. Πράγματι…ο Πίθηκος είναι «μια μεταμόρφωση των ειδών πολύ στενά 
συνδεδεμένη με την ανθρώπινη οικογένεια ή τον άνθρωπο: Ένας νόθος κλάδος 
εμβολιασμένος στο δικό του απόθεμα πριν από την τελική του τελείωση»{63}. Οι πίθηκοι 
είναι εκατομμύρια χρόνια μεταγενέστεροι από το ομιλούν ανθρώπινο ον και είναι οι 
τελευταίοι σύγχρονοι της δικής μας Πέμπτης Φυλής,…Οι αναρίθμητες παραδόσεις για 
τους Σάτυρους δεν είναι μύθοι, αλλά περιγράφουν μια εξαφανισμένη φυλή 
ζωανθρώπων… Απ’ αυτή την αφύσικη ένωση προέρχονται οι τωρινοί πίθηκοι. Αυτοί 
είναι πράγματι «άφωνοι άνθρωποι», και θα γίνουν ομιλούντα ζώα (ή άνθρωποι 
κατώτερης τάξης) κατά τον Πέμπτο Γύρο, ενώ οι μυημένοι μιας ορισμένης σχολής 
ελπίζουν πως μερικά από τα Εγώ των πιθήκων μιας ανώτερης νοημοσύνης, θα 
επανεμφανιστούν στο τέλος της Έκτης Ρίζας Φυλής.                              ΜΔ ΙΙ, 262  

 

Η Ατλαντίδα βρισκόταν στο Κάλι-γιούγκα της όταν καταστράφηκε οριστικά. 

Κάθε φυλή έχει το δικό της κύκλο, γεγονός που δημιουργεί μια μεγάλη διαφορά. Για 
παράδειγμα, η Τέταρτη Υποφυλή των Ατλάντων βρισκόταν στο Κάλι-Γιούγκα της όταν 
καταστράφηκε, ενώ η Πέμπτη βρισκόταν [τότε] στο Σάτια ή Κρίτα Γιούγκα της. Η Άρια 
φυλή βρίσκεται τώρα στο Κάλι-Γιουγκά της και θα συνεχίσει να βρίσκεται σε αυτό για 
427.000 χρόνια, ενώ διάφορες «οικογενειακές Φυλές», ονομαζόμενες Σημιτική, 
Χαμιτική κ.τ.λ. βρίσκονται στους δικούς τους ιδιαίτερους κύκλους. Η επερχόμενη έκτη 
Υποφυλή – η οποία μπορεί να αρχίσει πολύ σύντομα – θα βρίσκεται στη Σάτια (χρυσή) 
εποχή της, ενώ εμείς μαζεύουμε τους καρπούς της αμαρτίας μας, στο Κάλι-Γιούγκα 
μας.                                                                                               ΜΔ ΙΙ,147 υποσημ. 
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Λεξιλόγιο 
 
Ελληνική ετυμολογία της λέξης Άτλας. 
 Από το ευφωνικό «α» και το ρήμα «τλάω». «Τλάω»: α) υποφέρω, υφίσταμαι 
δυσκολίες, ατίμωση κ.λ.π. β) τολμώ, επιχειρώ να πράξω. 

Το Όρος Άτλας στην Δυτική Αφρική {64} εθεωρείτο ο πυλώνας του στερεώματος. Κατά 
τον Ησύχιο, Άτλας σημαίνει α) αυτός που δεν αντέχει ή δεν τολμά β) άξονας της Γης. 
(Λ.& Σ.). 

Κατά την Ελληνική μυθολογία, ο Άτλας είναι ένας τιτάνας, ένας θαλάσσιος θεός που 
υποβαστάζει με τους ώμους του το θόλο του ουρανού. Γιος του Ιαπετού και της 
Κλυμένης ή Ασίας. Αδελφός του Προμηθέα, του Επιμηθέα και του Μενοίτιου. Πατέρας 
των Πλειάδων, των Υάδων, της Καλυψούς και σε μερικά κείμενα αναφέρεται ως 
πατέρας και των Εσπερίδων (ΕΘΛ). 

«Ο Άτλας είναι το ενιαίο σύμβολο που αντιπροσωπεύει τις αρχαίες ηπείρους της 
Λεμουρίας και της Ατλαντίδας».  
…Οι ποιητές αποδίδουν στον Άτλαντα, όπως και στον Πρωτέα, μια ανώτερη σοφία και 
μια παγκόσμια γνώση και ειδικά μια απόλυτη εξοικείωση με τα βάθη του ωκεανού: Γιατί 
και οι δύο ήπειροι έφεραν φυλές που καθοδηγήθηκαν από θείους δασκάλους, και γιατί 
και οι δύο μεταφέρθηκαν στο βυθό της θάλασσας, όπου τώρα κοιμούνται μέχρι την 
επόμενη επανεμφάνισή τους πάνω από τα ύδατα. Ο Άτλας είναι γιος μιας νύμφης του 
ωκεανού, και κόρη του είναι η Καλυψώ «η υδάτινη άβυσσος». Η Ατλαντίδα 
καταποντίστηκε κάτω από τα νερά του ωκεανού και τα παιδιά της κοιμούνται τώρα τον 
αιώνιο ύπνο στο βυθό του. Η Οδύσσεια τον παρουσιάζει σαν φύλακα και «συντηρητή» 
των τεράστιων στηλών που χώριζαν τον ουρανό από τη γη. Αυτός είναι ο 
«υποστηρικτής» τους. Και επειδή και οι δύο – η Λεμουρία  που καταστράφηκε από 
υποθαλάσσια πυρά και η Ατλαντίδα που καταβυθίστηκε από τα κύματα - χάθηκαν στα 
βάθη του ωκεανού {65}, λέγεται ότι ο Άτλας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την 
επιφάνεια της γης και να πάει να βρει τον αδελφό του Ιαπετό στα βάθη του 
Τάρταρου.{66} Ο σερ Τεοντόρ Μάρτιν έχει δίκιο όταν ερμηνεύει την αλληγορία αυτή 
λέγοντας ότι ο Άτλας «στεκούμενος στο στέρεο έδαφος του κατώτερου ημισφαιρίου 
του σύμπαντος, μεταφέρει έτσι ταυτόχρονα το δίσκο της γης και τον ουράνιο θόλο{67} 
-το στερεό περίβλημα του ανώτερου ημισφαιρίου»{68}. Γιατί ο Άτλας είναι η 
Ατλαντίδα, που στηρίζει τις νέες ηπείρους και τους «ορίζοντές» τους, πάνω στους 
«ώμους» του.                                                                                 ΜΔ ΙΙ, 762-763 

Αυτός «στηρίζει τις νέες ηπείρους και τους ορίζοντές τους πάνω στους ώμους του».  
Η ιδέα {69} οφειλόταν ασφαλώς στη γιγαντιαία οροσειρά που διέσχιζε το γήινο όριο (ή 
δίσκο). Αυτές οι βουνοκορφές βύθιζαν τις ρίζες τους στα βαθύτερα σημεία των 
θαλασσών, ενώ ύψωναν το κεφάλι τους προς τον ουρανό με τις κορυφές τους να 
χάνονται μέσα στα σύννεφα. Οι αρχαίες ήπειροι είχαν περισσότερα βουνά παρά 
κοιλάδες. Ο Άτλας και η Κορυφή της Τενερίφης, που είναι τώρα τα υποβαθμισμένα 
απομεινάρια των δύο χαμένων ηπείρων, ήταν τρεις φορές ψηλότερα κατά τη διάρκεια 
των ημερών της Λεμουρίας, και δυο φορές πιο ψηλά κατά τη διάρκεια της Ατλαντίδας.           

                                                                                                              ΜΔ ΙΙ, 763 
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«Για να διακρίνουν τη Λεμουρία από την Ατλαντίδα, οι αρχαίοι συγγραφείς 
αναφέρονταν στη δεύτερη σαν Βόρεια ή Υπερβόρεια Ατλαντίδα,»  
…και στην πρώτη σαν η Νότια. Έτσι ο Απολλόδωρος λέει{70}: «Τα χρυσά μήλα που 
πήρε ο Ηρακλής δεν βρίσκονταν, όπως νομίζουν μερικοί, στη Λιβύη. Βρίσκονταν στην 
Υπερβόρεια Ατλαντίδα». Οι Έλληνες πολιτογραφούσαν όλους τους θεούς που 
δανείζονταν και τους έκαναν Έλληνες, και οι σύγχρονοι τους βοήθησαν… 

                                                                                                    ΜΔ ΙΙ, 770 υποσημ. 

Τιτάνας και ουράνια βουνά, είναι σύμβολα της Τέταρτης Φυλής. Οι Ατλαντίδες, οι 
επτά θυγατέρες του, συμβολίζουν τις επτά Υποφυλές της. 
Το «Όρος του Θεού» σημαίνει το «Όρος των θεών» ή Μερού, του οποίου σύμβολο 
στην Τέταρτη Φυλή ήταν το Όρος Άτλας, η τελευταία μορφή ενός των θείων Τιτάνων, 
που εκείνη την εποχή ήταν τόσο ψηλό, ώστε οι αρχαίοι πίστευαν πως ο ουρανός 
ακουμπούσε στην κορυφή του. Ο Άτλας, άλλωστε, δεν βοήθησε τους γίγαντες στον 
πόλεμό τους εναντίον των Θεών; Μια άλλη παράδοση αναφέρει ότι ο μύθος προέρχεται 
από την αγάπη του Άτλαντα, γιου του Ιαπετού και της Κλυμένης για την αστρονομία, 
και από το γεγονός ότι γι’ αυτό το λόγο ο Άτλας διέμενε στις πιο ψηλές βουνοκορφές. 
Η αλήθεια είναι ότι ο Άτλας «το όρος των θεών», καθώς επίσης και ο ήρωας με το ίδιο 
όνομα, είναι τα εσωτερικά σύμβολα της Τέταρτης Φυλής και οι επτά κόρες του, οι 
Ατλαντίδες, είναι σύμβολα των επτά υποφυλών της. Το όρος Άτλας, σύμφωνα με όλους 
τους μύθους, ήταν τρεις φορές πιο ψηλό απ’ ό,τι είναι σήμερα {71}, έχοντας βυθιστεί 
σε δύο διαφορετικές περιόδους. Είναι ηφαιστειακής προέλευσης και γι’ αυτό η φωνή 
του Ιεζεκιήλ λέει: «…και εξάξω πυρ εκ μέρους σου, τούτο καταφάγεταί σε» κ.τ.λ.{72}. 
Ασφαλώς αυτό δεν σημαίνει – όπως αφήνεται να εννοηθεί στην περίπτωση των 
μεταφράσεων του κειμένου – ότι το πυρ επρόκειτο να προβάλλει από το μέσο του 
ηγεμόνα της Τύρου ή του λαού του, αλλά από το όρος Άτλας που συμβόλιζε μια 
υπερήφανη φυλή εκπαιδευμένη στη μαγεία, και με υψηλές τέχνες και πολιτισμό, τα 
τελευταία υπολείμματα της οποίας καταστράφηκαν στους πρόποδες σχεδόν της 
οροσειράς εκείνων των κάποτε γιγαντιαίων βουνών.                          ΜΔ ΙΙ, 493-494 

«Οι λέξεις Άτλας και Ατλαντικός δεν έχουν ικανοποιητική ετυμολογία σε κάποια 
γνωστή Ευρωπαϊκή γλώσσα».  

Η Ατλάντη δεν είναι Ελληνικό όνομα, και η ετυμολογία του δεν έχει κανένα Ελληνικό 
στοιχείο. Αυτό προσπάθησε να αποδείξει εδώ και χρόνια ο Μπρασέρ ντε Μπουρμπούρ. 
Ο Μπάλντουϊν, στο Προϊστορικά Έθνη και Αρχαία Αμερική, παραθέτει τη δήλωση του 
ντε Μπουρμπούρ, που λέει ότι:  

«οι λέξεις Άτλας και Ατλαντικός δεν έχουν ικανοποιητική ετυμολογία σε κάποια 
γνωστή Ευρωπαϊκή γλώσσα. Δεν είναι Ελληνική και δεν μπορεί να 
παραπέμπουν σε καμιά γνωστή γλώσσα του Παλαιού Κόσμου. Ωστόσο, στη 
γλώσσα Ναχουάτλ (ή Τολτέτικη), βρίσκουμε αμέσως το ριζικό α, ατλ,  που 
σημαίνει νερό, πόλεμο, και την κορυφή του κεφαλιού… Απ’ αυτή τη ρίζα 
προέρχεται μια σειρά λέξεων όπως ατλάν ή το σύνορο του νερού ή στο μέσο του 
νερού, απ’ όπου έχουμε το επίθετο Ατλαντικός. Επίσης ατλάκα, μάχομαι…Όταν 
ο Κολόμβος ανακάλυψε την ήπειρο υπήρχε μια πόλη Άτλαν στην είσοδο του 
Κόλπου του Ουράμπα, στη Ντάριεν, με ένα καλό λιμάνι. Τώρα έχει απομείνει 
ένα ασήμαντο χωριό (πουέμπλο) με το όνομα Άκλα.{73}                ΙΑ Ι, 591  

Το Ατλαντίς ηχεί Μεξικάνικο. 
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[Είναι] η ήπειρος που καταβυθίστηκε στον Ατλαντικό και Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα 
με τις μυστικές διδασκαλίες και τον Πλάτωνα. (Θ.Λ.)  

Όπως [η λέξη Ουλούπι]{74}, το Ατλαντίς, δεν είναι ούτε Ελληνικό, ούτε Σανσκριτικό 
όνομα, αλλά θυμίζει τα Μεξικανικά ονόματα. (Μ. Δ. ΙΙ, 24 &υποσημ.) 

Σε κάθε περίπτωση, «…ούτε το όνομα «Λεμούρια», ούτε και το όνομα  
«Ατλαντίδα» είναι τα πραγματικά αρχαϊκά ονόματα των χαμένων ηπείρων,»  

Αλλά τα υιοθετήσαμε για χάρη σαφήνειας. Ατλαντίδα είναι το όνομα που δόθηκε σε 
κείνα τα τμήματα της βυθισμένης ηπείρου της Τέταρτης Φυλής, τα οποία βρίσκονταν 
«πέρα από τις στήλες του Ηρακλή», και τα οποία συνέβη να μείνουν πάνω από το νερό 
μετά το γενικό κατακλυσμό. Τα τελευταία τους απομεινάρια – η Ατλαντίδα του 
Πλάτωνα ή η Ποσειδωνία (ένα άλλο υποκατάστατο ή μάλλον μια μετάφραση του 
πραγματικού ονόματος) – ήταν το τελευταίο μέρος της, πριν από 11 000 χρόνια{75}. 
Τα περισσότερα από τα σωστά ονόματα, των χωρών και των νησιών και των δύο 
ηπείρων, δίνονται στα Πουρανά.  Αλλά η αναφορά τους, ειδικά όπως απαντώνται σε 
άλλα πιο αρχαία έργα, όπως το Σούργια-Σιντχάντα, θα απαιτούσε μακροσκελείς 
εξηγήσεις.                                                                        ΜΔ ΙΙ, 323-324 υποσημ. 

«Ο όρος ‘Ατλάντιοι’ δεν πρέπει να παραπλανήσει τον αναγνώστη ώστε να τους 
θεωρήσει σαν μια μόνο φυλή, ή ακόμα ένα έθνος».  

Είναι σαν να λέει κανείς «Ασιάτες». Πολλοί, ποικίλων τύπων, και διάφοροι ήταν 
Ατλάντιοι, οι οποίοι αντιπροσώπευαν αρκετές ανθρωπότητες, και έναν σχεδόν άπειρο 
αριθμό φυλών και εθνών, πιο ποικίλων πράγματι απ’ ό,τι θα ήταν οι «Ευρωπαίοι», αν 
αυτό το όνομα δινόταν αδιάκριτα και στα πέντε υπάρχοντα μέρη του κόσμου{76}, 
πράγμα που θα συμβεί άλλωστε – καθώς ο ρυθμός αποικισμού προχωράει – σε 
λιγότερο από δύο ή τρεις εκατοντάδες χρόνια. Υπήρχαν καστανοί, κόκκινοι, κίτρινοι, 
λευκοί και μαύροι Ατλάντιοι, γίγαντες και νάνοι (όπως είναι συγκριτικά ακόμα και 
σήμερα μερικές Αφρικανικές φυλές)                                       ΜΔ ΙΙ, 433 υποσημ. 

Οι Ατλαντίδες{77} ήταν «οι πρόγονοι των Φαραώ και οι προπάτορες των 
Αιγυπτίων». 
Ο Πλάτωνας άκουσε γι’ αυτό το λαό με τον ανώτερο πολιτισμό, το τελευταίο λείψανο 
του οποίου καταποντίστηκε 9 000 χρόνια πριν την εποχή του, από το Σόλωνα, που το 
είχε μάθει από τους Αρχιερείς της Αιγύπτου. Ο Βολτέρος, ο αιώνιος χλευαστής, είχε 
δίκιο αναφέροντας ότι «οι Ατλαντίδες (η δική μας τέταρτη Ρίζα Φυλή) έκαναν την 
εμφάνισή τους στην Αίγυπτο…Ήταν στη Συρία και τη Φρυγία, καθώς και την Αίγυπτο, 
όπου καθιέρωσαν τη λατρεία του Ήλιου». Η απόκρυφη φιλοσοφία διδάσκει ότι οι 
Αιγύπτιοι ήταν ένα κατάλοιπο των τελευταίων Άριων Ατλάντιων.                   Θ.Λ. 

Τι σημαίνει Ρίζα Φυλή; 
…ο όρος Ρίζα Φυλή αναφέρεται σε μια από τις Επτά μεγάλες Φυλές. Ο όρος υπο-Φυλή 
σε έναν από τους μεγάλους Κλάδους της, και ο όρος Οικογενειακή-Φυλή σε μια από τις 
υποδιαιρέσεις της, οι οποίες περιλαμβάνουν έθνη και μεγάλες φυλές.  

                                                                                                   ΜΔ ΙΙ, 198 υποσημ. 

Τι σημαίνει Γύρος; 
Η πνευματική τάση εξελίσσεται σύμφωνα με ένα επταπλό σχέδιο σε μία άλυσσο 7 
σφαιρών, επανερχόμενη σε καθεμία απ’ αυτές 7 φορές. Το πέρασμα της γύρω από τις 7 
σφαίρες ονομάζεται «γύρος» (ή δακτύλιος) και σημαίνει μια περίοδο δραστηριότητας. 
Και η δική μας σφαίρα, η Γη, ανήκει στην αλυσίδα των 7, όμως, προς το παρόν οι 
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υπόλοιπες 6 είναι αόρατες σε εμάς. Η εξέλιξή μας εντείνεται στον 4ο γύρο, κατά τη 
διάρκεια του οποίου 7 ριζικές φυλές αναδύονται, οπότε κάθε ρίζα εξελίσσεται μέσα από 
7 υπο-φυλές. (ΕΘΛ)  

Πόσοι Γύροι και πόσες Φυλές αποτελούν ένα μανβαντάρα; {78} 
1. Σε κάθε μανβαντάρα υπάρχουν επτά ΓΥΡΟΙ. Αυτός είναι ο τέταρτος, και τώρα 

βρισκόμαστε στην Πέμπτη Ριζική Φυλή. 

2. Κάθε Ριζική Φυλή έχει επτά Υποφυλές. 

3. Κάθε Υποφυλή, με τη σειρά της, έχει επτά διακλαδώσεις, οι οποίες μπορούν να 
ονομαστούν Κλάδοι ή «Οικογενειακές» φυλές. 

4. Οι μικρότερες φυλές, τα κλαδιά και τα παρακλάδια των τελευταίων, είναι 
αναρίθμητα και εξαρτώνται από την Καρμική δράση. (ΜΔ ΙΙ, 434, απόσπασμα 
από τον Εσωτερικό Βουδισμό του ΑΠ Σίνετ) 
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Συντετμημένες Αναφορές  
 
(ΜΔ) : ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΟΞΑΣΙΑ 
«Η Μυστική Δοξασία», 4 τόμοι, ‘Πνευματικός Ήλιος’ 1990-93. 

(SD): SECRET DOCTRINE  

De Zirkoff B (Comp.). Blavatsky Collected Writings [Unnumbered Series]: The Secret 
Doctrine. (1st ed. 1888). Seventh [Adyar] ed. 1979 [3 vols.]; Madras: Theosophical 
Publishing House, 1987. 

 
(IA):ΙΣΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΜΜΕΝΗ 
 «Ίσις Αποκαλυμμένη», Εκδόσεις Ιάμβλιχος, 2001… 

(IU): ISIS UNVEILED 
De Zirkoff B (Comp.). Blavatsky Collected Writings [Unnumbered Series]: Isis 
Unveiled. (1st ed. 1877). New ed. revised and corrected 1972 [2 vols.]; Wheaton: 
Theosophical Publishing House, 1972. 

 
(ΑΜ) :ΑΠΑΝΤΑ ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ 
(BCW): Blavatsky Collected Writings 

De Zirkoff B (Comp.). Blavatsky Collected Writings. [Unnumbered Series]: 1966-1988; 
Wheaton: Theosophical Publishing House; plus Index, vol. XV, 1991. Vol. 1: 1st ed. 
[1950?] 1966, 2nd ed. 1977, 3rd ed. 1988. Vol. 2: 1st ed. 1967. Vol. 3: 1st ed. 1982. Vol. 4: 
1st ed. 1960. Vol. 5: 1st ed. 1950. Vol. 6: 1st ed. 1954, 2nd 1975. Vol. 7: 1st ed. 1959, 2nd 
ed. 1975. Vol. 8: 1st ed. 1960. Vol. 9: 1st ed. 1962, 2nd ed. 1974. Vol. 10: 1st ed. 1964, 2nd 
ed. 1974. Vol. 11: 1st ed. 1973. Vol. 12: 1st ed. 1980. Vol. 13: 1st ed. 1982. Vol. 14: 1st ed. 
1985. Vol. 15: 1st ed. 1985. Vols. 1-4 are revised editions of those originally published 
1933-36 by Rider, London, under title: The complete works of Blavatsky. Vols. 2-4, 9, 
11-have imprint: Wheaton, Ill, Theosophical Publishing House; vol. 5: Los Angeles 
Philosophical Research Society; vol. 6: Los Angeles, Blavatsky Writings Publication 
Fund. All vols. include bibliographies. 

 
(ΘΛ) : ΘΕΟΣΟΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 
«Βίβλος Αποκρυφισμού», ‘Κέδρος’ 1995. 

(TG): Theosophical Glossary 

Blavatsky, HP. The Theosophical Glossary. (1st ed. 1892); Los Angeles: The Theosophy 
Company, 1973. 

 

(ΕΜ): Επιστολές των Μαχάτμα προς τον Α.Π.Σίνετ 

(ML):  The Mahatma Letters to AP Sinnett 

The Mahātma Letters to AP Sinnett from the Mahātmas M & KH. Either of the 
following editions: (79) 

Barker AT (Transc. & Comp.)., edited by C Humphreys & E Benjamin. The 
Mahātma Letters to AP Sinnett from the Mahātmas M & KH. (1st ed. 1923);. 
Madras: Theosophical Publishing House, 1962 (3rd ed.). [Combined edition] 
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Or, 

Barker AT (Transc. & Comp.)., arranged & edited by VH Chin, Jr. The 
Mahātma Letters to AP Sinnett from the Mahātmas M & KH. Quezon City: 
Theosophical Publishing House, 1993. [Chronological edition] 

 
(ΘΕΛ) : ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΟΣΟΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ 
 (ETG) :Encyclopedic Theosophical Glossary 
G. De Purucker G & others (Ed.). Encyclopedic Theosophical Glossary: A Resource on 
Theosophy. (Electronic Version of Current Working Manuscript) Theosophical 
University Press Online Edition, http://www.theosociety.org/pasadena/etgloss/etg-
hp.htm 
 
ΛΣ : ΛΙΝΤΕΛ & ΣΚΟΤ 
Liddell GH & Scott R:Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό, Oxford, Clarendon Press 1996. 

L&S: Liddell GH & Scott R 
Liddell GH & Scott R (Comp.)., revised and augmented by HS Jones & R McKenzie. A 
Greek-English Lexicon. Oxford, Clarendon Press, 1996. 
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Σημειώσεις: 
 
{1} Η πρόταση αυτή αποτελεί και τον τίτλο μιας συλλογής δώδεκα άρθρων της Ε. Π. 
Μπλαβάτσκυ  επιλεγμένων και ταξινομημένων από τον Μπ.Π.Γουάντια (Βομβάη: 
Theosophy Company Private, Ltd, 1959) - Ανθολογιστής 

{2} M.Δ. Ι, xlvi. Αναφορά στο Δοκίμιο του Μονταίν , «Περί Φυσιογνωμίας» βιβλίο ΙΙΙ, 
κεφ. ΧΙΙ. 

{3} Είναι Απόκρυφο. Αναφέρεται στην ιδιότητα του σιδήρου, που έλκεται από 
μαγνητικά στοιχεία, απωθείται από άλλα, μέσα από μια απόκρυφη διαδικασία. 
Παραμένει αναλλοίωτο όπως και το νερό όταν το ταράξουμε. 

{4} Βλέπε: «Αυτό το τελευταίο επιβεβαιώνει, λοιπόν, την Απόκρυφη διδασκαλία η 
οποία εμφανίζει ότι οι (τώρα) πολικές περιοχές ήταν το πρώτο από τα επτά λίκνα της 
Ανθρωπότητας και ο τάφος του μεγαλύτερου μέρους της ανθρωπότητας εκείνης της 
περιοχής κατά τη διάρκεια της Τρίτης Φυλής, όταν η γιγαντιαία ήπειρος της Λεμουρίας  
άρχισε να χωρίζεται σε μικρότερες ηπείρους. Αυτό, σύμφωνα με την εξήγηση στο 
Σχόλιο οφείλεται σε μείωση της επιτάχυνσης της περιστροφής της γης:  
 «Όταν ο τροχός γυρίζει με τη συνηθισμένη ταχύτητα, τα άκρα του (οι πόλοι) 
συμφωνούν με το μεσαίο κύκλο [ισημερινό]. Όταν γυρίζει πιο αργά και ταλαντεύεται 
προς κάθε κατεύθυνση υπάρχει μεγάλη αναταραχή πάνω στην επιφάνεια της Γης. Τα νερά 
κυλούν προς τα δύο άκρα και νέες χώρες προβάλλουν στη μεσαία ζώνη [χώρες 
ισημερινού], ενώ εκείνες που βρίσκονται στα άκρα υπόκεινται σε πραλάγια μέσω 
καταβύθισης..» 
Και ξανά: 

 «Έτσι Ο Τροχός [η Γη] υπόκειται στο Πνεύμα και κατευθύνεται από το Πνεύμα 
της Σελήνης για την πνοή των υδάτων του [παλίρροια]. Προς το τέλος της εποχής 
[Κάλπα] μια μεγάλης [ρίζας] φυλής οι κυβερνήτες της σελήνης [οι πατέρες ή 
Πιτρί]αρχίζουν να τραβούν πιο δυνατά και έτσι ισιώνουν τον τροχό προς τη μέση του και, 
όταν χαμηλώνει σε μερικά μέρη, ενώ ανυψώνεται σε άλλα, και το πρήξιμο κατευθύνεται 
προς τα άκρα [πόλους], νέες χώρες εμφανίζονται και παλιές βυθίζονται». (Μ.Δ. ΙΙ, 324-
25) 
{5} Απόσπασμα από τον «Εσωτερικό Βουδισμό» του Α. Π. Σίνετ, σσ. 64-65 (σ.106, 6η 
έκδ.) 

{6} Βλέπε: «Ο Οδυσσέας ναυάγησε στο νησί της Αιαίας, όπου η Κίρκη μεταμόρφωσε 
όλους τους συντρόφους του σε χοίρους εξ αιτίας της λαγνείας τους. Ύστερα, η 
θάλασσα τον ξέβρασε στην Ωγυγία, νησί της Καλυψούς, όπου έζησε με τη νύμφη μια 
παράνομη σχέση επί επτά περίπου χρόνια. Η Καλυψώ ήταν θυγατέρα του Άτλαντα 
(Οδύσσεια, βιβλ.vii, 245) και όλες οι παραδοσιακά αρχαίες πηγές, αναφερόμενες στο 
νησί της Ωγυγίας , λένε ότι βρισκόταν πολύ μακριά από την Ελλάδα, ακριβώς στο μέσο 
του ωκεανού: ταυτίζοντάς το έτσι με την Ατλαντίδα». (Μ.Δ. ΙΙ, 769-υποσημ.) 

Επίσης: «Ο Ωγύγιος ήταν αρχαίος βασιλιάς των Βοιωτικών και Αττικών μύθων, γιος 
του Ποσειδώνα, κατά τη βασιλεία του οποίου ένας μεγάλος κατακλυσμός κατέπνιξε την 
ξηρά. Αναφέρεται στην παράδοση του καταποντισμού ενός από τα τελευταία 
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κατάλοιπα της Ατλαντίδας και στις προγενέστερες μεταναστεύσεις κάποιων από τους 
κατοίκους της στην Ελλάδα όπου εγκαταστάθηκαν. Η Ωγυγία ήταν ένα από τα 
τελευταία νησιά του μεγάλου Ατλάντιου ηπειρωτικού συστήματος και πιθανότατα 
μπορεί να είναι μια άλλη ονομασία της Ποσειδωνίας που αναφέρει ο Πλάτωνας. Επειδή 
η Αίγυπτος αποικήθηκε αρχικά από εποίκους από την Ποσειδωνία ή την Ωγυγία, η 
αρχαιότερη ονομασία της Αιγύπτου ήταν Ωγυγία». (ΕΘΛ) 

{7} Σχόλιο στον Τίμαιο, Βιβλίο Ι, 55 (όχι αυτολεξεί) 

{8} Θεωρείται ότι είχε την έκταση της Ιρλανδίας.-Comp.( ανθολογιστής)  

{9} Βλέπε: Ο πίνακας είναι προσαρμοσμένος στους ήχους από το Challenger and 
Dolphins του βιβλίου του Ι, Ντόνελι Ατλαντίδα: ο Προκατακυλισμιαίος Κόσμος, σ. 47. 

{10} Απόσπασμα από το άρθρο του Σίιμαν «Αυστραλία και Ευρώπη, πρώην Ενιαία 
Ήπειρος», Popular Science Review, Vol. V, σσ. 19, 25. 

{11} Βλέπε: «Ασφαλώς η Επιστήμη σας έχει δίκιο σε πολλές από τις γενικότητες που 
διατυπώνει, αλλά η βάση των συλλογισμών της είναι λανθασμένη ή πάντως –πολύ 
ατελής. Για παράδειγμα, έχει δίκιο υποστηρίζοντας ότι ενώ σχηματιζόταν η νέα 
Αμερική βυθιζόταν η αρχαία Ατλαντίδα και χανόταν σταδιακά. Δεν έχει, όμως, δίκιο 
ούτε στις εποχές που δίνει ούτε στους υπολογισμούς της για την διάρκεια αυτού του 
καταποντισμού. Η καταβύθιση – είναι το πεπρωμένο των Βρετανικών Νήσων σας, που 
είναι το πρώτο στον κατάλογο των θυμάτων που πρόκειται να καταστραφούν από 
φωτιά (υποθαλάσσια ηφαίστεια) και πλημμύρες. Θα ακολουθήσουν η Γαλλία και άλλες 
χώρες. Όταν αναδυθούν και πάλι, θα ακμάζει η τελευταία έβδομη Υποφυλή της έκτης 
Ριζικής Φυλής της παρούσας ανθρωπότητας στη «Λεμούρια» και την «Ατλαντίδα» που, 
και οι δύο, θα έχουν επανεμφανιστεί (η επανεμφάνιση των οποίων θα ακολουθήσει 
αμέσως μετά την εξαφάνιση των σημερινών νήσων και ηπείρων) και τότε θα υπάρχουν 
πολύ λίγες θάλασσες και υδάτινοι όγκοι στη σφαίρα μας, καθώς τα νερά και η ξηρά θα 
εμφανίζονται και θα εξαφανίζονται και θα μετατοπίζεται περιοδικά καθένα με τη σειρά 
του» (ΕΜ, 23β [93β], 152-53) 

{12} Βλέπε: «[Η Εσωτερική Φιλοσοφία]…διδάσκει, όμως, καθαρά ότι μετά από την 
πρώτη γεωλογική αναστάτωση στον άξονα της Γης, η οποία κατέληξε στον 
καταποντισμό στον βυθό των θαλασσών ολόκληρης της δεύτερης Ηπείρου μαζί με τις 
πρωτόγονες φυλές της – όπου σ’ αυτές τις διαδοχικές «Γαίες» ή Ηπείρους, η Ατλαντίδα 
ήταν η τέταρτη - επήλθε μια νέα διαταραχή, όταν ο άξονας ξαναπήρε πολύ γρήγορα την 
προηγούμενη απόκλισή του, οπότε η Γη πράγματι ανυψώθηκε άλλη μια φορά από τα 
Ύδατα και όπως επάνω έτσι και κάτω, και το αντίστροφο.» (Μ.Δ. Ι,369) 

{13} Απόσπασμα από τον Εσωτερικό Βουδισμό του Α. Π. Σίνετ, σς 64-65 (5η έκδ.) 

{14} Ακριβέστερα, «..αυτή η καταστροφή έλαβε χώρα πριν από 869.000 χρόνια». (Μ.Δ. 
ΙΙ, 147) 

{15} Βλέπε: «η Ντάιτγια, ένα μικρό νησί κατοικούμενο από μια μεικτή φυλή, 
καταστράφηκε πριν από 270.000 χρόνια περίπου, κατά τη διάρκεια της παγετωνικής 
περιόδου ή περίπου τότε».(Μ.Δ. Ι, 651) 

{16} Λέει ένα δάσκαλος στον Εσωτερικό Βουδισμό, σ. 64, «Κατά την Ηώκαινη περίοδο, 
ακόμα και στις αρχές της, ο μεγάλος κύκλος των ανθρώπων της Τέταρτης φυλής, οι 
[Λεμουρο] Ατλάντιοι, είχε ήδη φτάσει στο  ύψιστο σημείο [του πολιτισμού] και η 
μεγάλη ήπειρος, η μητέρα σχεδόν όλων των σημερινών ηπείρων, έδειχνε τα πρώτα 
συμπτώματα καταβύθισης….» Και στη σελίδα 70, φαίνεται ότι η Ατλαντίδα συνολικά 
εξαφανίστηκε κατά τη Μειόκαινη περίοδο. Για να καταλάβει κανείς πώς οι ήπειροι, οι 
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φυλές, τα έθνη και οι κύκλοι αλληλεπικαλύπτονται, πρέπει να σκεφτεί τη Λεμούρια, οι 
τελευταίες περιοχές της οποίας εξαφανίστηκαν περίπου 700.000 χρόνια πριν αρχίσει η 
Τρίτη περίοδος (βλέπε σ.65 του ιδίου βιβλίου), και οι τελευταίες περιοχές της 
«Ατλαντίδας» μόλις πριν από 11.000 χρόνια. Έτσι και οι δύο αλληλεπικαλύπτουν – η 
μία την Ατλάντια περίοδο και η άλλη την Άρια. 

{17} Απόσπασμα από τον Εσωτερικό Βουδισμό του Α. Π. Σίνετ, σ.70 (5η έκδ.) 

{18} Νόννου, Διονυσιακά, Βιβλίο XVIII, 36-38. 

{19} Λάιελ, Αρχές της Γεωλογίας, 11η έκδ. Τόμ. Ι, σ.256. 

{20} Απόσπασμα από Διάλεξη του Γ. Πεντζέλι, F.R.S., F.G.S.   

{21} Βλέπε: «Κατά τους Βραχμάνους του Τιρβαλούρ, η αστρονομική εποχή άρχισε 
κατά την ανατολή της 18ης Φεβρουαρίου του 3102 π. Χ.  και η πολιτική εποχή άρχισε 
περί τις 2.27 π.μ. στις 16 Φεβρουαρίου π.Χ. (Μ. Δ. Ι, 661-2). Το Κάλι- γιούγκα, επίσης, 
λέγεται ότι άρχισε τα μεσάνυχτα μεταξύ της 17ης και 18ης Φεβρουαρίου του 3102 π. Χ. 
(Μ. Δ. ΙΙ, 435 - ΑM V,58 – Ρ. Λ. ΤΟΜΣΟΝ, Βεδική Κοσμογραφία και Αστρονομία, 
1989, σς. 19-22)» - Ντ. ΠΡΑΤ (βλέπε κατωτέρω). 

{22} Βλέπε: «Η χρονολογία 3102 π. Χ. ως έναρξη του Κάλι – γιούγκα είναι 
χρονολογική μάλλον παρά αστρονομική. Στο χρονολογικό προσδιορισμό δεν υπάρχει 
χρόνος «μηδέν» μεταξύ του 1 π. Χ. και του 1 μ.Χ., ενώ στην αστρονομική 
χρονολόγηση υπάρχει. Έτσι, υπολογίζοντας τον χρόνο που παρήλθε από την αρχή του 
Κάλι – γιούγκα μέχρι το 2000, είναι απαραίτητο να αφαιρέσουμε «1» από το σύνολο 
που προκύπτει. (Αν χρησιμοποιούσαμε την αντίστοιχη αστρονομική χρονολογία 3101 
π. Χ. δεν θα χρειαζόταν κάτι τέτοιο). Ο Τζ. Σ. Μπέιλι υποδεικνύει ότι το 3102 π. Χ. 
είναι χρονολογικός προσδιορισμός βάσει ενός υπολογισμού που αναφέρεται στη Μ. Δ. 
(Ι, 666-77) και επιβεβαιώνεται από το Σούμπα Ρόου (Εσωτερικά Κείμενα, σς. 55-6 και 
ΑM 5: 261-2). Άρα, τα πρώτα 5000 χρόνια του Κάλι- γιούγκα ολοκληρώθηκαν το 
Φεβρουάριο του 1899 (=5000-3102+1) και όχι το 1897/98 αντιθέτως προς ό,τι λέγεται 
συχνά. (βλέπε Θεοσοφικό Φόρουμ, Νοέμβ. 1937, σ. 394)» - Ντ ΠΡΑΤ ( βλέπε 
κατωτέρω). 

{23} Από το βιβλίο του Ντ. Πρατ, Γεωχρονολογία: Θεσοφία και Επιστήμη 

http://ourworld.compuserve.com/homepages/dp5/geochron.htm  

{24} Βλέπε: «Ο παρών έβδομος Μάνου ονομάζεται «Βαϊβασβάτα» και στα εσωτερικά 
κείμενα συμβολίζει το Μάνου που αντιπροσωπεύει στην Ινδία το Βαβυλώνιο Ξίσουθρο 
και τον Εβραίο Νώε. Στα εσωτερικά βιβλία, όμως, διαβάζουμε ότι ο Μάνου 
Βαϊβασβάτα, πατέρας της πέμπτης φυλής μας που την έσωσε από τον κατακλυσμό που 
σχεδόν εξολόθρευσε την τέταρτη (Ατλαντίδα) – δεν είναι ο έβδομος Μάνου, που 
αναφέρεται στην ονοματοδοσία της Ρίζας – ή αρχέγονος Μάνου αλλά ένας από τους 49 
«που κατάγονταν από αυτόν τον Ριζικό Μάνου» (ΑΜ IV, 577) 

{25} Βλέπε: «Οι αρχαίοι δεν εφηύραν τους μύθους τους. Αν κάποιος γνωρίζει την 
επιστήμη του απόκρυφου συμβολισμού, μπορεί πάντα να βρει ένα επιστημονικό 
δεδομένο πίσω από τη μάσκα της αλλόκοτης φαντασίας. Έτσι, κάποιος που θα έκανε 
τον κόπο να μελετήσει το μύθο της Ηλέκτρας – μιας από τις επτά Ατλαντίδες – υπό το 
φως της απόκρυφης επιστήμης, θα ανακάλυπτε γρήγορα την πραγματική φύση του 
Ηλεκτρισμού και θα μάθαινε ότι έχει μικρή σημασία αν τον ονομάζουμε Δύναμη ή 
Ύλη, αφού εμπεριέχει και τα δύο. Θα ανακάλυπτε, επίσης, ότι μέχρι τώρα, με την 
έννοια που τους προσδίδει η σύγχρονη επιστήμη, και οι δύο όροι μπορούν να 
θεωρηθούν ως ακυρολεξίες (λανθασμένοι). Γνωρίζουμε ότι η Ηλέκτρα είναι σύζυγος 
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και θυγατέρα του Τιτάνα Άτλαντα, γιου του Ασίου και της Πλειόνης, κόρης του 
Ωκεανού….» (ΑΜ IV, 224). 

{26} Δηλαδή, το τρίτο μάτι βρισκόταν στο πίσω μέρος της κεφαλής. Η φράση ότι η 
ύστερη ερμαφρόδιτη ανθρωπότητα ήταν «τετράχειρη» πιθανώς λύνει το μυστήριο όλων 
των αναπαραστάσεων και ειδώλων των εξωτερικών θεών της Ινδίας. Στην Ακρόπολη 
του Άργους, υπήρχε ένα ξ ό α ν ο, ένα χονδροειδώς λαξευμένο άγαλμα (που απέδιδαν 
στον Δαίδαλο) που αναπαριστούσε έναν κολοσσό με τρία μάτια αφιερωμένο στον Δία 
Τριόπιο (με τρία μάτια). Η κεφαλή του «θεού» είχε δύο μάτια στο πρόσωπο και ένα 
υπεράνω αυτών στην κορυφή του μετώπου. Θεωρείται το πιο αρχαϊκό από όλα τα 
αρχαία αγάλματα. ( Schol. Vatic. για τις «Τρωάδες» του Ευριπίδη, 14) 

{27} Η Εσώτερη όραση μπορούσε πλέον να αποκτηθεί μόνο μέσω εκπαίδευσης και 
μύησης, εκτός από τις περιπτώσεις «φυσικών, γεννημένων μάγων», ευαίσθητων και 
διάμεσων, όπως ονομάζονται σήμερα. 

{28} Η έκφραση «απολιθωμένος» αντί «αποστεωμένος» είναι παράξενη. Το «οπίσθιο 
μάτι», που, βεβαίως, είναι ο αδένας της  επίφυσης, όπως λέγεται σήμερα, η μικρή 
αρακόσχημη μάζα σταχτιάς νευρικής ύλης που είναι προσκολλημένη στο πίσω μέρος 
της τρίτης κοιλίας του εγκεφάλου, θεωρείται ότι σχεδόν πάντα περιλαμβάνει ανόργανο 
σύγκριμα και άμμο και «τίποτα άλλο».  

{29} Οι Κύκλωπες δεν είναι οι μόνοι «μονόφθαλμοι» στην παράδοση. Οι Αριμασποί 
ήσαν Σκυθικός λαός, που θεωρούνταν και αυτοί μονόφθαλμοι. («Αρχαία γεωγραφία», 
Τόμ. ΙΙ, σ.321). Τους εξολόθρευσε ο Απόλλων με τα βέλη του. (Βλέπε ανωτέρω). 

{30} Και ακόμα είναι. –Comp.(Ανθολογιστής) 

{31} Βλέπε: [Σχετικά με την εξέλιξη της ομιλίας στις προηγούμενες Φυλές] «Τα Σχόλια 
εξηγούν ότι η πρώτη Φυλή – οι αιθερικοί ή αστρικοί Γιοι του Γιόγκα, ονομαζόμενοι 
επίσης «Αυτογεννημένοι» - ήταν κατά μια έννοια άφωνη, όπως επίσης, στερείτο και 
νου στο δικό μας πεδίο. Η Δεύτερη Φυλή είχε μια «Ηχητική γλώσσα», δηλαδή ήχους 
αποτελούμενους μόνο από φωνήεντα που έμοιαζαν με ψαλμούς. Η Τρίτη Φυλή στην 
αρχή ανέπτυξε ένα είδος γλώσσας που ήταν απλώς μια ελαφρά βελτίωση των διαφόρων 
ήχων της Φύσης, της κραυγής των γιγαντιαίων εντόμων και των πρώτων ζώων, τα 
οποία όμως μόλις είχαν γεννηθεί στις μέρες της «Ιδρωτογεννημένης» (της αρχικής 
Τρίτης Φυλής). Κατά το δεύτερο μισό, όταν οι «Ιδρωτογεννημένοι» γέννησαν τους 
«Αυγογεννημένους» (τη μεσαία Τρίτη Φυλή) και όταν αυτοί έπαψαν να «βγαίνουν από 
το αυγό» (ο αναγνώστης ας συγχωρήσει αυτή την έκφραση που είναι μάλλον γελοία, 
όταν αναφέρεται στα ανθρώπινα όντα της εποχής μας) σαν ανδρόγυνα όντα, αλλά 
άρχισαν να χωρίζονται σε αρσενικά και θηλυκά και όταν ο ίδιος ο νόμος της εξέλιξης 
τους οδήγησε να αναπαράγουν το είδος τους σεξουαλικά – μια πράξη η οποία ανάγκασε 
τους δημιουργικούς θεούς, ωθούμενους από τον καρμικό νόμο, να ενσαρκωθούν σε 
άνοες ανθρώπους – τότε και μόνο τότε αναπτύχθηκε η ομιλία. Εκείνη την εποχή 
ολόκληρη η ανθρώπινη φυλή είχε μια «γλώσσα και ένα στόμα». Αυτό δεν εμπόδισε τις 
τελευταίες δύο Υπο-Φυλές της Τρίτης Φυλής από το να κατασκευάσουν πόλεις και να 
εμφανίζουν παντού τα πρώτα σπέρματα του πολιτισμού κάτω από την καθοδήγηση των 
θείων οδηγών τους και του δικού τους αφυπνισμένου, ήδη, νου. Ο αναγνώστης ας μην 
ξεχνάει επίσης ότι όπως καθεμιά από τις επτά φυλές διαιρείται σε τέσσερεις εποχές – 
την Εποχή του Χρυσού, του Αργύρου, του Χαλκού και του Σιδήρου – το ίδιο και 
καθεμιά από τις μικρότερες υποδιαιρέσεις αυτών των φυλών». (Μ.Δ. ΙΙ, 198) 

{32} Οι σύγχρονες κίτρινες φυλές κατάγονται, όμως, από τους πρώιμους κλάδους της 
Τέταρτης Φυλής. Από την Τρίτη, οι μόνοι γνήσιοι και άμεσοι απόγονοι είναι, όπως 
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προαναφέρθηκε, ένα τμήμα των εκπεσόντων και εκφυλισμένων Αυστράλιων, οι 
απώτατοι πρόγονοι των οποίων ανήκαν σε μια υποδιαίρεση της έβδομης Υποφυλής της 
Τρίτης. Οι υπόλοιποι έχουν μεικτή Λεμουρο- Ατλάντια καταγωγή. Έκτοτε έχουν 
αλλάξει απολύτως ως προς το μέγεθος και τις διανοητικές ικανότητες.  

{33} Η γλώσσα είναι ασφαλώς σύγχρονη με τη λογική και δεν θα μπορούσε να έχει 
εξελιχθεί πριν γίνουν οι άνθρωποι ένα με τις  αρχές που τους διαπότισαν - αυτές που 
γονιμοποίησαν και αφύπνισαν το μανασικό στοιχείο που ληθαργούσε στον πρωτόγονο 
άνθρωπο. Γιατί, όπως μας λέει ο Καθ. Μαξ Μίλερ στο βιβλίο του Η Επιστήμη της 
Γλώσσας (1874, σ. 383), «η σκέψη και η γλώσσα είναι ταυτόσημες». Ωστόσο, το να 
προσθέσει κανείς το συλλογισμό ότι «οι σκέψεις που είναι υπερβολικά βαθιές, ώστε να 
εκφραστούν με λέξεις, δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα» είναι μάλλον παράτολμο, 
γιατί η σκέψη που είναι εντυπωμένη στους αστρικούς πίνακες υπάρχει αιωνίως είτε 
εκφράζεται με λέξεις είτε όχι. Ο λόγος περιέχει και τη λογική και την ομιλία. Η 
γλώσσα, όμως, που ακολουθεί κύκλους, δεν είναι πάντα επαρκής για να εκφράσει 
πνευματικές σκέψεις. Επιπλέον, κατά μία έννοια, ο ελληνικός Λόγος αντιστοιχεί προς 
το Σανσκριτικό Βαχ, «την αθάνατη (νοήμονα) ακτίνα του πνεύματος»…. 

{34} Γένεσις, IX,1. 

{35} Βλέπε: [ο Αισχύλος] δεν ήταν ο «πατέρας της ελληνικής τραγωδίας» εκείνος που 
επινόησε την προφητεία του Προμηθέα, γιατί αυτός απλώς επανέλαβε με μορφή 
δράματος εκείνο που είχε αποκαλυφθεί από τους ιερείς κατά τη διάρκεια των 
Μυστηρίων του Σαβάζιου. Αυτά τα τελευταία, όμως, είναι μια από τις αρχαιότερες 
ιερές εορτές, η προέλευση της οποίας είναι μέχρι σήμερα άγνωστη στην ιστορία. Οι 
μυθολόγοι τη συνδέουν μέσω του Μίθρα [του Ήλιου, ονομαζόμενου Σαβάζιου σε 
μερικά αρχαία μνημεία] με το Δία και το Βάκχο. Όμως, ποτέ δεν υπήρξε ιδιοκτησία των 
Ελλήνων, αλλά χρονολογείται από αμνημονεύτων χρόνων. (Μ.Δ. ΙΙ, 419) Επίσης «…ο 
Αισχύλος, όπως και ο Σαίξπηρ, ήταν και θα παραμείνει πάντα η διανοητική «Σφίγγα» 
όλων των εποχών». (από το ίδιο κείμενο). 

{36} Από τις λέξεις προ, μήτις, «προνοητικότητα». Στους προαναφερθέντες τόμους του 
έργου «Οι Τραγωδίες του Αισχύλου»,διαβάζουμε: «Ο Καθηγητης Καν θεωρεί ότι το 
όνομα του Τιτάνα προέρχεται από τη σανσκριτική λέξη Πραμάντχα, που είναι το 
εργαλείο για το άναμμα της φωτιάς. Η ρίζα mand ή  manth υποδηλώνει περιστροφική 
κίνηση και η λέξη manthami, που συνηθιζόταν να δηλώνει τη διαδικασία ανάμματος 
της φωτιάς, απέκτησε τη δευτερεύουσα έννοια της βίαιης απόσπασης. Έτσι, βρίσκουμε 
μια άλλη λέξη στο ίδιο σύνολο, τη λέξη pramatha , που σημαίνει κλέφτης». Αυτή είναι 
μια πραγματικά έξυπνη υπόθεση, αλλά ίσως όχι ολότελα σωστή, άλλωστε υπάρχει ένα 
έντονο πεζό στοιχείο. Χωρίς αμφιβολία στον υλικό κόσμο οι ανώτερες μορφές μπορούν 
να αναπτυχθούν από κατώτερες, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι στον κόσμο της σκέψης. 
Και αφού μας λένε ότι η λέξη manthami πέρασε στην ελληνική γλώσσα και έγινε η 
λέξη μανθάνω, δηλαδή αποκτώ γνώση, επομένως προμήθεια, προνοητικότητα, ίσως 
ψάχνοντας να βρούμε μια πιο ποιητική προέλευση για τον «πυρφόρο» απ’ αυτήν που 
παρουσιάζεται στη σανσκριτική του προέλευση. Ίσως, η Σβάστικα, το ιερό σύμβολο και 
το εργαλείο για το άναμμα της ιερής φωτιάς, να την εξηγήσει καλύτερα. «Ο 
Προμηθέας, ο πυρφόρος, είναι ο Πραμάντχα προσωποποιημένος», συνεχίζει ο 
συγγραφέας. Αυτός «βρίσκει το πρότυπό του στον Άριο Ματαρισβάν, μια θεία… 
προσωπικότητα, στενά συνδεδεμένη με τον Αγκνί, το θεό της φωτιάς των Βέντα». Η 
λέξη mati στα Σανσκριτικά σημαίνει «κατανόηση» και είναι ένα συνώνυμο των λέξεων 
ΜΑΧΑΤ και μάνας και πρέπει να έπαιξε κάποιο ρόλο στην προέλευση του ονόματος : 

 40



Πραμάτι που είναι ο γιος του Φοχάτ και έχει κι αυτός την ιστορία του. (Μ. Δ. ΙΙ, 413, 
υποσημ.) 

 

{37} Πόσο σοφοί και σπουδαίοι, πόσο προνοητικοί και ηθικά ευεργετικοί είναι οι Νόμοι 
του Μάνου  στη συζυγική ζωή, όταν συγκριθούν με την κακή χρήση της ελευθερίας  
που σιωπηρά επιτρέπεται στον άνθρωπο των πολιτισμένων χωρών. Το γεγονός ότι 
αυτοί οι νόμοι αγνοήθηκαν τις τελευταίες δύο χιλιετίες δεν μας εμποδίζει να 
θαυμάζουμε την προνοητικότητά τους. Ο Μπράχμαν ήταν ένας grihastha, ένας 
οικογενειάρχης, μέχρι κάποια ηλικία οπότε, αφού απέκτησε ένα γιο, εγκατέλειψε την 
ύπανδρη ζωή και έγινε ένας αγνός Γιόγκι. Η ίδια η συζυγική ζωή του ρυθμίστηκε από 
το Βραχμάνο αστρολόγο του ανάλογα με τη φύση του. Γι’ αυτό και σε περιοχές όπως 
το Παντζάμπ, για παράδειγμα, που υπέστη την καταστρεπτική επιρροή των 
Μουσουλμάνων και αργότερα των Ευρωπαίων, η ελευθεριότητα ελάχιστα άγγιξε τις 
ορθόδοξες Άριες κάστες, και βρίσκει κανείς ακόμα τους εκλεκτότερους ανθρώπους – 
ως προς το μέγεθος και τη φυσική δύναμη – σε όλη τη σφαίρα. Αντίθετα οι ισχυροί 
άνθρωποι των παλαιών εποχών αντικαταστάθηκαν στο Ντεκάν και ιδιαίτερα στη 
Βεγγάλη από ανθρώπους των οποίων η γενιά με κάθε αιώνα (και σχεδόν χρόνο με το 
χρόνο) μειώνεται σε μέγεθος και αποδυναμώνεται. 

{38} Τα ζώα, διαθέτοντας ένα απλό ένστικτο που τα οδηγεί, περνούν εποχές 
αναπαραγωγής και τα φύλα ουδετεροποιούνται κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους. 
Έτσι, το ελεύθερο ζώο αρρωσταίνει μόνο μια φορά στη ζωή του – πριν να πεθάνει.  

{39} Εισαγωγή στον «Προμηθέα Δεσμώτη», σ. 152. 

{40} Βλέπε ανωτέρω, [σ.413], μια υποσημείωση αναφορικά με την ετυμολογία του προ 
μήτις ή προνοητικότητα. Ο Προμηθέας το ομολογεί στο δράμα, όταν λέει: 

  «Ώ θείε αιθέρα και γοργόφτερες πνοές.. 

 Ιδέστε με θεός εγώ τι πάσχω απ’ τους θεούς. 

 ………………………………………… 

 Όμως, τι λέω; Όλα τα μέλλοντα από πριν 

 Καθαρά τα γνωρίζω…………………….. 

 …………………Ελαφρά πρέπει λοιπόν 

 την αφεύγατη μοίρα μου να υπομένω, γιατί ξέρω  

 την αδυσώπητη δύναμη της Ανάγκης» (στίχοι 88-104). 

Εδώ, η «Ανάγκη» αντιπροσωπεύει το Κάρμα ή τη Νέμεση. 

{41} Η ανθρωπότητα προφανώς διαιρείται σε ένθεους ανθρώπους και κατώτερα 
ανθρώπινα πλάσματα. Η διανοητική διαφορά που υφίσταται ανάμεσα στα Άρια και τα 
άλλα πολιτισμένα έθνη αφενός και αφετέρου σε πρωτόγονους, όπως είναι οι 
Νησιωτικοί πληθυσμοί των Νότιων Θαλασσών δεν εξηγείται διαφορετικά. Κανένα 
μέγεθος πολιτισμού, ούτε γενιές εκπαιδευμένες μέσα σε περιβάλλον πολιτισμού, θα 
μπορούσαν να υψώσουν αντιπροσωπευτικά ανθρώπινα δείγματα όπως οι Βουσμάνοι, οι 
Βέδδα της Κεϋλάνης και μερικά Αφρικανικά φύλα στο ίδιο διανοητικό επίπεδο με τους 
Άριους, τους Σημίτες και τους ονομαζόμενους Τουράνιους. Τους λείπει η «ιερή σπίθα» 
και αποτελούν τις μοναδικές κατώτερες φυλές, που τώρα ευτυχώς – χάρη στη σοφή 
προσαρμογή της φύσης που πάντα εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση – με 
γρήγορους ρυθμούς εκλείπουν. Πράγματι, η ανθρωπότητα είναι «από ένα αίμα» αλλά 
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όχι από την ίδια ουσία. Είμαστε το φυτώριο, τεχνητά αναπτυγμένα φυτά στη φύση, που 
έχουμε μέσα μας μια σπίθα που σε αυτούς ληθαργεί.  

{42} Στο βιβλίο της Κας Άννα Σουόνγουικ «Οι Τραγωδίες του Αισχύλου», αναφέρεται 
σχετικά με τον «Προμηθέα Δεσμώτη» (Τομ. ΙΙ, σσ. 146-47), ότι ο Προμηθέας 
παρουσιάζεται πράγματι «ως υπέρμαχος και ευεργέτης της ανθρωπότητας, η 
κατάσταση της οποίας… περιγράφεται ως άκρως αδύναμη και άθλια… Ο Δίας 
αναφέρεται ότι «είχε στο νου του ακέριο ν’ αφανίσει το γένος των και νέο να 
ξαναφτιάξει». Βλέπουμε ότι και οι Άρχοντες της Ύπαρξης κάνουν το ίδιο, 
εξολοθρεύοντας το πρώτο γέννημα της φύσης και της θάλασσας, στους Στίχους (V και 
εξής). Ο Προμηθέας εμφανίζεται σαν αυτός που ανέτρεψε αυτό το σχέδιο υφιστάμενος 
κατά συνέπεια, για χάρη των θνητών, τον πιο αγωνιώδη πόνο που του επέβαλε η 
αδυσώπητη ασπλαχνία του Δία. Έτσι, έχουμε τον Τιτάνα, σύμβολο της πεπερασμένης 
λογικής και ελεύθερης βούλησης [της νοήμονας ανθρωπότητας, ή της ανώτερης όψης 
του Μάνας] να περιγράφεται ως ο μεγαλειώδης φιλάνθρωπος, ενώ ο Δίας, η υπέρτατη 
θεότητα των Ελλήνων, περιγράφεται ως ο άσπλαχνος κι άκαμπτος δεσπότης, ένας 
χαρακτήρας που δεν συμβαδίζει με το Αθηναϊκό αίσθημα». Ο λόγος εξηγείται πιο 
κάτω. Η «Υπέρτατη Θεότητα» έχει σε κάθε αρχαίο Πάνθεον –περιλαμβανομένου και 
του Εβραϊκού – έναν διττό χαρακτήρα φωτός και σκότους.  

{43} Βλέπε Σλόκα 24 

{44} Βλέπε Σλόκα 32, 34 

{45} Σχόλιο στη Στάντζα Χ 38, του «Ιστορία της Τέταρτης Φυλής»- 
Comp.(Ανθολογιστής) 

{46} Βλέπε: «Ο Οδυσσέας ναυάγησε στο νησί της Αιαίας, όπου η Κίρκη μεταμόρφωσε 
όλους τους συντρόφους του σε χοίρους εξ αιτίας της λαγνείας τους και ύστερα η 
θάλασσα τον ξέβρασε στην Ωγυγία, νησί της Καλυψούς, όπου έζησε με τη νύμφη μια 
παράνομη σχέση επί επτά περίπου χρόνια. Η Καλυψώ ήταν θυγατέρα του Άτλαντα 
(Οδύσσεια, Βιβλ vii, 245) και όλες οι παραδοσιακά αρχαίες πηγές, αναφερόμενες στο 
Νησί της Ωγυγίας, λένε ότι βρισκόταν πολύ μακριά από την Ελλάδα, ακριβώς στο μέσο 
του ωκεανού: ταυτίζοντάς το έτσι με την Ατλαντίδα (Μ.Δ. ΙΙ, 769, υποσημ.)   

{47} «Μυθολογία της Αρχαίας Ελλάδας: Πύρινος Νους – Οι Τελχίνες», σ.271 

{48} Γένεσις, iv και v. 

{49} Βλέπε: «Από την άλλη έχει τους «φυσικούς μάγους». Οι τελευταίοι, εξ αιτίας της 
έλλειψης της περιοριστικής δύναμης της κατάλληλης πνευματικής διαφώτισης και 
εξαιτίας της αδυναμίας της φυσικής και νοητικής τους ιδιοσυγκρασίας, διαστρέβλωσαν 
τις δυνάμεις τους για μοχθηρούς σκοπούς». (Ι.Α., Ι 593). 

{50} Βλέπε Στιχ.43: «ΑΥΤΟΙ (οι Λεμούριοι) ΧΤΙΖΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΠΟΛΕΙΣ. 
ΧΤΙΖΟΥΝ ΜΕ ΣΠΑΝΙΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΑ 
ΠΥΡΑ (λάβα). ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΥΚΗ ΠΕΤΡΑ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ (μάρμαρο) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ 
ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ (των υπόγειων πυρών), ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ 
ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ». (Μ.Δ. ΙΙ,316) 

{51} Αριθμοί xiii,33. 

{52} Δευτερονόμιο,iii, 11. 

{53} Ρόμπερτ Μπράουν, Μ. Α., Ph. D., Οι Χώρες του Κόσμου, Τομ. IV, σ.43. 
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{54} Το Μάρτιο του 2001 τα δύο γιγάντια αγάλματα του Βούδα καταστράφηκαν με 
χρήση όλμων, δυναμίτιδας, αρμάτων μάχης, αντιαεροπορικών και βλημάτων από τους 
οπισθοχωρούντες Ταλιμπάν. Ο Μουλάς Μοχάμεντ Ομάρ εξέδωσε διάταγμα 
κηρύσσοντας όλα τα αγάλματα, περιλαμβανομένων και των αρχαίων αγαλμάτων του 
Βούδα, ως προσβλητικών για το Ισλάμ. Σήμερα δεν είναι παρά σωροί ερειπίων ψαμμίτη 
και ασβεστοκονιάματος.  

(http://www.photogrammetry.ethz.ch/research/baniyan/buddha/destruction.htm#r
easons)- Comp.(Ανθολογιστής) 

{55} Ή 2.591 μέτρα. Η υψηλότερη κορυφή του Ολύμπου είναι 2.917 μέτρα –Comp. 

{56} Σι-γιου-κι, Βιβλίο I, «Φαν-γεν-να» (Μπαμιγιάν) 

{57} Ή 52,7 μέτρα, περίπου το ύψος ενός 17όροφου κτηρίου- Comp. (Ανθολογιστής) 

{58} Ή 36,39 μέτρα- Comp. (Ανθολογιστής) 

{59} Βλέπε: «Θα θυμίσουμε το απόφθεγμα του Ναράντα, του αρχαίου ινδουιστή 
φιλοσόφου: «Ποτέ μην πεις “αυτό δεν το ξέρω, συνεπώς είναι ψέμα”. Πρέπει κανείς να 
μελετήσει για να μάθει, να μάθει για να καταλάβει, να καταλάβει για να κρίνει».(Ι.Α. Ι, 
628) 

{60} Δοκίμια, κεφ. xxvi 

{61} Ιστορία,IV, #184 

{62} Το Σχόλιο εξηγεί ότι οι πίθηκοι είναι το μόνο είδος, ανάμεσα στα ζώα, που 
βαθμηδόν μέσα από κάθε γενιά και ποικιλία τείνει όλο και πιο πολύ να επανέλθει στον 
αρχικό τύπο του αρσενικού προγόνου του – τον σκουρόχρωμο, γιγαντιαίο Λεμούριο και 
Ατλάντιο. 

{63} Ι.Α. ΙΙ, 278 

{64} Βλέπε: «Ο Ηρόδοτος μιλάει για τους Άτλαντες, ένα λαό της Δυτικής Αφρικής που 
έδωσε το όνομά του στο Όρος Άτλας». (Μ. Δ. ΙΙ, 761) 

{65} Οι Χριστιανοί δεν θα έπρεπε να αντιτίθενται σε αυτή τη δοξασία της περιοδικής 
καταστροφής των ηπείρων με φωτιές και πλημμύρες. Γιατί 2 Peter μιλάει για την ξηρά 
«που εξέχει από το νερό και βρίσκεται μέσα στο νερό, η οποία ξηρά, έχοντας 
κατακλυσθεί, εξαφανίστηκε, αλλά τώρα διατηρείται στη φωτιά». (Βλέπε, επίσης, 
Ανωνύμου, «Βίοι Αλχημιστών Φιλοσόφων», Λονδίνο, 1815,σ. 4) 

{66} Ησιόδου, Θεογονία, 507-509. Ομήρου, Οδύσσεια Ι, 52-53. 

{67} «…υπαινιγμός στις γιγαντιαίες κορυφές των Λεμούριων και Ατλάντιων 
ηπείρων….» (Μ. Δ. ΙΙ, 763-Comp.) 

{68} Αρχεία της Επιγραφικής Ακαδημίας, Τόμος 28, pt. 2 (1824), σ.176. 

{69} Βλέπε: «Ο Ντεσάρμ στη Μυθολογία της Αρχαίας Ελλάδας,εκφράζει μια αμφιβολία 
ως προς την ορθή μετάφραση από τον Πιερόν της ομηρικής λέξης έχει με τη λέξη 
sustinet, αφού δεν είναι δυνατό να καταλάβουμε «πώς ο Άτλας μπορεί να στηρίξει ή να 
κρατήσει ταυτόχρονα επτά στήλες τοποθετημένες σε διαφορετικές τοποθεσίες». Αν ο 
Άτλας ήταν ένα άτομο, θα επρόκειτο για φοβερό μεταφραστικό λάθος. Αλλά αφού 
προσωποποιεί μια ήπειρο στη Δύση, λέγεται ότι στηρίζει ταυτόχρονα τον ουρανό και τη 
γη, δηλαδή τα πόδια του γίγαντα πατούν στη γη ενώ οι ώμοι του στηρίζουν τον ουράνιο 
θόλο: ένας υπαινιγμός για τις γιγαντιαίες κορυφές της Λεμούριας και της Ατλάντιας 
ηπείρου. Έτσι, η λέξη «υποστηρικτής» αποδεικνύεται πολύ σωστή. Ο όρος 
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«συντηρητής» από την ελληνική λέξη έχει, την οποίαν ο Ντεσάρμ – ακολουθώντας τον 
Σερ Τεοντόρ Μάρτιν – θεωρεί ότι σημαίνει φυλάσσει και επιμελείται, δεν αποδίδει το 
ίδιο νόημα. (Μ. Δ. ΙΙ, 763) 

{70} (Βιβλιοθήκη, Βιβλ. ΙΙ, v. 11) 

{71} Το ύψιστο σημείο του Όρους Τουμπκάλ φθάνει τα 13.665 πόδια ή 4.165 μέτρα 
(Μπριτάνικα 2002). 

{72} Ιεζεκιήλ, xxviii, 18. 

{73} Τζ. Ντ. Μπόλντγουιν, Αρχαία Αμερική, κεφ. Vii, σ. 179, έκδ. 1872. Βλέπε: «Δεν 
είναι, τουλάχιστον, πολύ περίεργο να βρίσκει κανείς στην Αμερική μια πόλη που να 
έχει ένα όνομα που περιλαμβάνει ένα καθαρά τοπικό στοιχείο, και μάλιστα ξένο προς 
οποιαδήποτε άλλη χώρα, σύμφωνα με την υποτιθέμενη φαντασία ενός φιλοσόφου του 
4ου αι. π. Χ.; Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για το όνομα «Αμερική» που μπορεί κάποια 
μέρα να βρεθεί ότι έχει μεγαλύτερη σχέση με το Μερού, το ιερό όρος στο κέντρο των 
επτά ηπείρων κατά την Ινδουιστική παράδοση παρά με τον Αμέρικο Βεσπούτσι». 

{74} [Η Ε. Π. Μπ. αναφερόμενη στον]… Αρτζούνα, τον φίλο και τσέλα του Κρίσνα, [ο 
οποίος] θεωρείται ότι κατήλθε στην Πατάλα, τους «αντίποδες», και εκεί παντρεύτηκε 
την Ουλούπι, μια Νάγκα (ή μάλλον Ναγκίνι), θυγατέρα του βασιλιά των Νάγκα… Η 
Ουλούπι έχει Ατλάντια προέλευση» (από το ίδιο βιβλίο).  

{75} Βλέπε: «Η Ποσειδωνία, ή το (τελευταίο) νησί της Ατλαντίδας «το τρίτο βήμα του 
Ιντασπάτι» (ή του Βισνού) στη μυστική γλώσσα των ιερών βιβλίων – υπήρχε μέχρι πριν 
από περίπου 12.000 χρόνια. Οι Άτλαντες του Διόδωρου δικαιολογημένα ισχυρίζονταν 
ότι ήταν δικιά τους χώρα, η περιοχή που περιέβαλε το Όρος Άτλας, όπου «γεννήθηκαν 
οι θεοί» - δηλ. «ενσαρκώθηκαν». (Μ.Δ. ΙΙ, 765)  

Επίσης, βλέπε: «Η Ποσειδωνία [ήταν της Ατλαντίδας]….ο τελευταίος διασωθείς κρίκος 
πριν από 12.000 [χρόνια]». (ΑΜ, V 216) 

{76} Δηλ.- Ασία, Αφρική, Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Ανταρκτική, Ευρώπη και 
Αυστραλία καταχωρημένες ανάλογα με την έκταση. (Η Ευρώπη και η Ασία μερικές 
φορές θεωρούνται μια ενιαία ήπειρος, η Ευρασία). Μπριτάνικα 2002.  

{77} Βλέπε: «Οι ελληνικές αλληγορίες δίνουν στον Άτλαντα ή Ατλαντίδα, επτά κόρες 
(επτά υποφυλές), τα ονόματα των οποίων είναι Μαία, Ηλέκτρα, Ταϋγέτη, Αστερόπη, 
Μερόπη, Αλκυόνη και Κελαινώ. Αυτό από εθνολογική άποψη, γιατί πιστεύεται ότι 
παντρεύτηκαν θεούς και από αυτούς έγιναν μητέρες διάσημων ηρώων, των ιδρυτών 
πολλών εθνών και πόλεων. Αστρονομικά, οι Ατλαντίδες έγιναν  οι επτά Πλειάδες(;). 
Στην απόκρυφη επιστήμη οι δυο τους συνδέονται με το πεπρωμένο των εθνών, τα 
πεπρωμένα που διαμορφώνονται από τα περασμένα γεγονότα των πρώτων ζωών τους 
σύμφωνα με τον καρμικό νόμο. (Μ. Δ. ΙΙ, 768)  

{78} Μια περίοδος 306.720.000 ετών σύμφωνα με τη Μυστική Δοξασία.- 
Comp.(Αναλογιστής) 

{79} Οι Επιστολές φέρουν δύο αριθμούς ως παραπομπή: ο πρώτος είναι αναφορά στη 
«συνδυασμένη έκδοση» ενώ ο δεύτερος (σε παρένθεση) αντιστοιχεί στη «χρονολογική 
έκδοση».  
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Γεωλογική Χρονολογική Κλίμακα (2006) 
Υπό το φως της Μυστικής Δοξασίας 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί και οι συναπτόμενες επεξηγηματικές σημειώσεις βασίζονται σε ένα άρθρο της 
Βικιπαίδειας (2006)1. Οι αριθμοί της δεξιάς στήλης, υπό την επικεφαλίδα «Μυστική Δοξασία», προέρχονται από το 
κείμενο του Ντ. Πρατ με τίτλο: «Γεωχρονολογία: Θεοσοφία και Επιστήμη» (1999)2. Ο χρόνος εκφράζεται ως 
«εκατομμύρια χρόνια πριν από το σήμερα». 
 
Οι παρατιθέμενες κατωτέρω σημειώσεις  προέρχονται από εγκυκλοπαιδικό άρθρο της Βικιπαίδειας: 
 

«Ο εμφανιζόμενος εδώ πίνακας των γεωλογικών περιόδων συμφωνεί με τις χρονολογίες και την 
ονοματοδοσία της Διεθνούς Επιτροπής Στρωματογραφίας και χρησιμοποιεί τους πρότυπους χρωματικούς 
κώδικες της Γεωλογικής Επιθεώρησης των ΗΠΑ. 

 
Κατά την τρέχουσα γεωλογική μαρτυρία,  η ηλικία της Γης είναι περίπου 4570 εκατομμυρίων ετών. Ο 
γεωλογικός ή βαθύς χρόνος του παρελθόντος της Γης έχει ταξινομηθεί σε ποικίλες γεωλογικές μονάδες 
ανάλογα με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα σε κάθε περίοδο. Συνήθως, τα διάφορα χρονικά διαστήματα 
στην χρονολογική κλίμακα ορίζονται από σημαντικά γεωλογικά ή παλαιοντολογικά γεγονότα, όπως είναι οι 
μαζικές εξαφανίσεις ειδών. Για παράδειγμα, το όριο μεταξύ της Κρητιδικής περιόδου και της Παλαιογενούς 
ορίζεται από την εξαφάνιση των δεινοσαύρων και πολλών θαλασσίων ειδών. 

 
Οι Γεωλόγοι χρησιμοποιούν , συνήθως, τους όρους Ανώτερη/ Ύστερη, Κατώτερη/ Πρώιμη και Μέση ως 
υποδιαιρέσεις των περιόδων και άλλων γεωλογικών μονάδων π.χ. «Ανώτερη Ιουρασική», «Μέση 
Κάμβρια». Επειδή γεωλογικές μονάδες που συνέπεσαν χρονικά, σε διαφορετικά, όμως,  σημεία του κόσμου, 
μπορεί συχνά να μοιάζουν διαφορετικές και να περιλαμβάνουν ποικίλα απολιθώματα, υπάρχουν πολλές 
περιπτώσεις όπου η ίδια περίοδος  πήρε διαφορετικά κατά τόπους ονόματα, κατά την ιστορική διαδρομή. 
Παραδείγματος χάριν, στην Βόρειο Αμερική η Πρώιμη Κάμβρια αναφέρεται ως η σειρά  Waucoban, 
υποδιαιρούμενη εν συνεχεία σε ζώνες με βάση τους  τριλοβίτες. Το ίδιο χρονικό διάστημα διαιρείται στην 
Ανατολική Ασία και στη Σιβηρία  σε στάδια που φέρουν τα ονόματα Τομότιαν, Ατνταμπάνιαν και 
Μποτόμιαν. 

 
Το 1977, η Παγκόσμια Επιτροπή Στρωματογραφίας (που σήμερα ονομάζεται Διεθνής) ξεκίνησε μια 
προσπάθεια παγκόσμιου καθορισμού (Παγκόσμια Οριακά Στρωματογραφικά Τμήματα και Σημεία) των 
γεωλογικών περιόδων και των φάσεων ανάπτυξης της πανίδας. Η πιο πρόσφατη εργασία της περιγράφεται 
στην Grandstein et al Γεωλογική Χρονολογική Κλίμακα (2004) (ISBN 0521786738) και χρησιμοποιείται ως 
βάση για την παρούσα σελίδα. 

 
Οι σημειώσεις που ακολουθούν προέρχονται από θεοσοφικό άρθρο του Ντ. Πρατ: 
 

«Η σύγχρονη γεωλογική ονοματοδοσία διαφέρει σε ορισμένα σημεία από αυτήν που χρησιμοποίησε η 
Μπλαβάτσκυ. Για παράδειγμα, η Ηώκαινη περίοδος διαιρείται σήμερα σε Παλαιόκαινη, Ηώκαινη και 
Ολιγόκαινη και η Ορδοβίκια περίοδος έχει παρεμβληθεί μεταξύ της Κάμβριας και της Σιλούριας, 
εμπεριέχοντας  τμήμα και των δύο. Η Κάμβρια θεωρείται σήμερα η αρχή της Παλαιοζωικής εποχής. Η 
Λαυρέντια θα μπορούσε να εμπίπτει στην Προκάμβρια εποχή. Όταν ζούσε η Μπλαβάτσκι η “Λαυρέντια” 
προσδιόριζε τους  30.000 ποδών (10.000 μέτρων περίπου)  βράχους που βρίσκονταν  κάτω από τα Κάμβρια 
γεωλογικά στρώματα, αλλά ο όρος δεν χρησιμοποιείται πλέον με αυτή την έννοια. 

 
Οι θεοσοφικοί αριθμοί, με μερικές μετατροπές και προσθήκες, είναι αυτοί που έδωσαν οι Ντικ και Σκοτ3. Η 
διάρκεια της Παλαιοκαίνης, της Ηώκαινης και της Ολιγόκαινης έχει προσδιοριστεί από την διαίρεση της 
Ηώκαινης των Ντικ και Σκοτ σύμφωνα με την, κατά την επιστήμη, μέγιστη πυκνότητα των Παλαιόκαινων, 
Ηώκαινων και Ολιγόκαινων στρωμάτων4. Η διάρκεια της Κάμβριας, της Ορδοβίκιας και της Σιλούριας έχει 
καθοριστεί σύμφωνα με την ίδια μέθοδο.  

Χ. Α. ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ 
   

                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Geologic_time_scale  
2 http://ourworld.compuserve.com/homepages/dp5/geochron.htm  
3 F J Dick & W Scott, «Η Ηλικία της Γης» στο : «Η Θεοσοφική Ατραπός», Απρίλιος 1919, σσ. 369-79 
4 R. Milton, «Τα Γεγονότα της Ζωής», 1992, plate1 

 1

http://en.wikipedia.org/wiki/Geologic_time_scale
http://ourworld.compuserve.com/homepages/dp5/geochron.htm


 2



Πίνακας Σημειώσεων 
 

1. Τέλος της πρόσφατης παγετώδους εποχής και άνοδος του σύγχρονου πολιτισμού. 
2. Εμφάνιση και εξαφάνιση πολλών μεγάλων θηλαστικών (Μεγάλη πανίδα Πλειστόκαινης). Εξέλιξη του 

σύγχρονου ανθρώπου. 
3. Εντατικοποίηση της παρούσας Παγετώδους εποχής. Ψυχρό και ξηρό κλίμα. Εμφανίζεται ο Αυστραλοπίθηκος 

και πολλά από τα υπάρχοντα γένη θηλαστικών. Εμφάνιση πρόσφατων μαλακίων. 
4. Ήπιο κλίμα. Ορογένεση στο βόρειο ημισφαίριο. Σύγχρονα θηλαστικά και αναγνωρίσιμες οικογένειες πτηνών. 

Διαφοροποίηση ιππαρίων και μαστόδοντων. Άφθονη βλάστηση. Εμφάνιση των πρώτων ανθρωποειδών. 
5. Θερμό κλίμα. Ταχεία εξέλιξη και ποικιλομορφία της πανίδας, ιδιαίτερα των θηλαστικών. Ανάπτυξη και 

διασπορά των σύγχρονων ειδών αγγειόσπερμων. 
6. Εμφανίζονται τα αρχαϊκά  θηλαστικά (π.χ. Κρεόδοντα, Κονδύλαρθροι, Uintatheres, κ.λ.π.) και συνεχίζουν να 

αναπτύσσονται σε όλη τη διάρκεια της περιόδου. Εμφάνιση αρκετών οικογενειών «σύγχρονων» θηλαστικών. 
Διαφοροποίηση των πρωτόγονων φαλαινών. Εμφάνιση βλάστησης. Η Ανταρκτική γεμίζει και πάλι με 
παγετώνες. Έναρξη της τρέχουσας Παγετώδους. 

7. Τροπικό κλίμα. Σύγχρονα φυτά. Πρωτόγονες οικογένειες θηλαστικών ακολουθούν μετά  την εξαφάνιση των 
δεινοσαύρων. Τα πρώτα μεγάλα θηλαστικά εμφανίζονται (φθάνουν το μέγεθος αρκούδας ή μικρού 
ιπποποτάμου). 

8. Εμφάνιση ανθοφόρων φυτών. Ταυτόχρονη εμφάνιση νέων τύπων εντόμων και πιο σύγχρονων μορφών 
ιχθύων (τελεόστεοι ή ακτινοπτέρυγοι). Αμμωνίτες, βελεμνίτες, ρουδίτες, εχινόδερμα και σπόγγοι ευρέως 
διαδεδομένα. Πολλοί νέοι τύποι δεινοσαύρων (π.χ. Τυραννόσαυροι, Τιτανόσαυροι, ορνιθόρυγχοι και 
κερασφόροι δεινόσαυροι) εξελίσσονται στην ξηρά καθώς και τα σύγχρονα κροκοδειλοειδή. Στη θάλασσα 
εμφανίζονται βαλτόσαυροι και οι σύγχρονοι καρχαρίες. Πρωτόγονα πτηνά βαθμηδόν αντικαθιστούν τους 
πτερόσαυρους. Εμφάνιση μαρσιποφόρων,  μονότρημα και θηλαστικά με πλακούντα. Η Γκοντβάνα διασπάται. 

9. Γυμνόσπερμα (ιδιαίτερα κωνοφόρα, Bennettitales και κυκάδες) και φτέρες είναι διαδεδομένα. Αφθονούν 
δεινόσαυροι όπως σαυρόποδες, καρνόσαυροι και στεγόσαυροι.  Τα θηλαστικά είναι κοινά αλλά μικρού 
μεγέθους. Τα πρώτα πτηνά και σαύρες. Διαφοροποιούνται οι ιχθυόσαυροι και οι πλησιόσαυροι. Δίλοβα, 
Αμμωνίτες και βελεμνίτες  αφθονούν. Πολύ κοινά τα εχινόδερμα, τα κρινοειδή, αστεροειδή, οι σπόγγοι και  
βραχιόποδα (terebratulid και τα  rhynchonellid). Η Παγγαία διαχωρίζεται στην Γκοντβάνα και στην 
Λαυρασία. 

10. Οι Αρχόσαυροι  που αφθονούν και διαφοροποιούνται στην ξηρά, περιλαμβάνουν πολλές μεγαλόσωμες 
μορφές. Οι κυνόδοντες  γίνονται μικρότεροι και μοιάζουν περισσότερο με των θηλαστικών. Οι πρώτοι 
δεινόσαυροι, θηλαστικά, πτερόσαυροι και κροκοδειλοειδή. Κοινή στην ξηρά η χλωρίδα Dicrodium. Πολλά 
μεγάλα υδρόβια τεμνοσπόνδυλα αμφίβια. Οι ιχθυόσαυροι και οι νοθόσαυροι είναι κοινοί στις θάλασσες. Πολύ 
κοινά τα κερατοειδή αμμωνοειδή. Εμφάνιση των σύγχρονων κοραλλιών και ιχθύων καθώς και πολλών 
σύγχρονων κλάδων εντόμων.  

11. Συνένωση όγκων ξηράς στην υπερήπειρο της Παγγαίας. Κοινά τα ερπετά συναψίδες (Πελυκόσαυροι και 
Θηραψίδες), παραερπετά και τα τεμνοσπόνδυλα αμφίβια. Στο μέσον της περιόδου η λιθανθρακοφόρος 
βλάστηση αντικαθίσταται από τα γυμνόσπερμα. Εξελίσσονται τα κολεόπτερα και οι μύγες. Η θαλάσσια ζωή 
αναπτύσσεται στους υφάλους των θερμών αβαθών. Βραχιόποδα και δίλοβα, τρηματοφόρα, αμμωνοειδή 
αφθονούν. Τέλος της Πέρμιας λιθανθρακοφόρου Παγετώδους. Στο τέλος της περιόδου συμβαίνει το γεγονός 
της Πέρμιας εξαφάνισης – το 95% της ζωής επί της Γης εξαφανίζεται. 

12. Εμφάνιση πτερωτών εντόμων κατά μεγάλους αριθμούς, μερικά (ιδίως τα Πρωταρχικά και τα 
Παλαιοδικτυόπτερα) αποκτούν μεγάλο μέγεθος. Αφθονία και διαφοροποίηση των αμφίβιων. Τα πρώτα 
ερπετά, λιθανθρακοδάση (Lepidodendron, Sigillaria, Calamites, Cordaites, κ.λ.π.), η ατμόσφαιρα έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε οξυγόνο. Στις θάλασσες οι Γονιατίτες, βραχιόποδα, βρυόζωα, δίλοβα, κοράλλια κ.λ.π. είναι 
πολύ κοινά. 

13. Μεγάλα πρωτόγονα δέντρα, τα πρώτα επί ξηράς σπονδυλωτά, υφάλμυρο ύδωρ και αμφίβια ευρυπτέριδα. Τα 
ριζόδοντα κυριαρχούν στο γλυκό νερό. Στις θάλασσες αφθονία και μεγάλη διαφοροποίηση των πρωτόγονων 
καρχαριών, αφθονία εχινόδερμων (ιδιαίτερα των κρινοειδών και βλαστοειδών), πολύ κοινά τα κοράλλια, 
βρυόζωα και τα βραχιόποδα. Κοινοί οι γονιατίτες ενώ οι τριλοβίτες και τα κεφαλόποδα μαλάκια  φθίνουν. 
Παγετώδης περίοδος στην Ανατολική Γκοντβάνα. 

14. Εμφάνιση των πρώτων λυκοπόδιων και ιππουροειδών, εμφάνιση των προγυμνόσπερμων (τα πρώτα 
σποριόφυτα, τα πρώτα δέντρα (Αρχαιοπτέρις). Τα πρώτα (άπτερα) έντομα. Στη θάλασσα αφθονούν τα 
βραχιόποδα τύπου στροφομενίδες και ατρυπίδες (strophomenid και atrypid), τα άγρια και τραπεζοειδή 
κοράλλια και τα κρινοειδή. Κοινοί είναι οι αμμωνοειδείς γονιατίτες ενώ εμφανίζονται τα κολεοειδή. Οι 
τριλοβίτες μειώνονται κατ’ αριθμόν. Τα άγναθα (armoured agnaths)  φθίνουν. Σημαντική η παρουσία στη 
θαλάσσια ζωή των γναθο- ιχθύων (Πλακόδερμα, λωβόπτερα και ακτινόπτερα) και των πρώιμων καρχαριών. 
Τα πρώτα αμφίβια (που είναι ακόμα υδρόβια). «Η Παλαιά Ερυθρά Ήπειρος» (Ευραμερική). 

15. Τα πρώτα αγγειώδη φυτά της ξηράς, μυριόποδα και αρθροπλευρίδες, οι πρώτοι γναθούχοι ιχθύες καθώς και 
πολλοί τύποι ακτινωτών αγναθών μορφών. Οι θαλάσσιοι σκορπιοί προσλαμβάνουν μεγάλο μέγεθος. 
Αφθονούν τα τραπεζοειδή και άγρια κοράλλια, τα βραχιόποδα,  (Pentamerida, Rhynchonellida κ.λ.π.) και τα 
κρινοειδή. Διαφοροποίηση τριλοβιτών και μαλακίων. Οι γραπτολίτες δεν έχουν την πρότερη  ποικιλία. 
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16. Τα ασπόνδυλα διαφοροποιούνται πολύ και περιλαμβάνουν πολλούς νέους τύπους. Είναι πολύ κοινά τα 
πρώιμα κοράλλια, βραχιόποδα (Ορθίδες, Στροφομενίδες κ.λ.π.)τα δίλοβα, κεφαλόποδα μαλάκια, τριλοβίτες, 
οστρακοειδή, βρυόζωα, πολλοί τύποι εχινόδερμων (κυστοειδή, κρινοειδή, αστεροειδή κ.λ.π.) γραπτολίτες και 
άλλα είδη. Τα κωνόδοντα ήταν πλαγκτονικά πρωτόγονα σπονδυλωτά που εμφανίστηκαν στην αρχή της 
Ορδοβίκιας περιόδου. Περί το τέλος της περιόδου επικρατεί πάγος. Τα πρώτα πρωτόγονα φυτά ξηράς.  

17. Σημαντική διαφοροποίηση της ζωής στην Κάμβρια έκρηξη. Περισσότερα από τα μισά σύγχρονα ζωικά φύλα 
εμφανίζονται και μαζί τους εξαφανισμένες και προβληματικές μορφές. Αφθονούν τα αρχαιοκύαθα στην 
πρώιμη Κάμβρια Εποχή. Πολύ κοινά τα : τριλοβίτες, priapulida, σπόγγοι, ανάρθρωτα βραχιόποδα και πολλές 
άλλες μορφές. Εμφάνιση των πρώτων χορδάτων. Κατ΄εξοχήν αρπακτικά είναι οι ανωμαλοκαρίδες. Σπανίζουν 
τα edicarian ζώα, κατόπιν εξαφανίζονται. 

18. Οι πρώτοι πολυκύτταροι οργανισμοί. Η edicarian πανίδα (vendobionta) αναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο. 
Απλά ίχνη απολιθωμάτων από σκωληκοειδείς μορφές ζωής. Οι πρώτοι σπόγγοι.  

19. Σε αυτή την περίοδο η Γη μοιάζει κάπως με χιονόσφαιρα. Η Ροδινία αρχίζει να διαχωρίζεται. 
20. Πρώτη ακτινοβολία 
21. Καθώς διαμορφώνεται η Ροδινία (σχηματίζονται) στενές μεταμορφικές ζώνες εξ αιτίας της ορογένεσης.  
22. Στρώματα ξηράς συνεχίζουν να επεκτείνονται 
23. Στρώματα ξηράς επεκτείνονται 
24. Οι πρώτοι σύνθετοι μονοκύτταροι οργανισμοί. Κολούμπια (υπερήπειρος) 
25. Μετάβαση στην ατμόσφαιρα οξυγόνου. Επιδράσεις αστεροειδών στις Λεκάνες  Vredefort και Sudbury. 

Μεγάλη ορογένεση. 
26. Διαμόρφωση του Σχηματισμού Bushweld. Huronian παγετώδης. 
27. Διαμόρφωση σιδηροστρωμάτων. 
28. Πιθανή σταθεροποίηση του μανδύα. 
29.  Πρώτοι στρωματολίτες. 
30. Τα πρώτα γνωστά βακτηρίδια που παράγουν οξυγόνο. 
31. Απλοί μονοκύτταροι οργανισμοί 
32. 4100 –ΜΑ - Ο αρχαιότερος γνωστός βράχος. 
33. 4400 ΜΑ – το αρχαιότερο γνωστό ορυκτό, 4570 – Σχηματισμός της Γης. 
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