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v.  9564 eaa. + 2020 = 11 584 vuotta sitten. 

ATLANTIKSEN TUHO JA ATLANTISLAISTEN KOHTALO 
 

(Kuvia sivuilla 7 – 9) 
 
Atlantiksen vedenpaisumuksista ”kerrotaan intialaisessa Vaivasvata Manun allegoriassa”.  

”…kaldealainen tai raamatullinen vedenpaisumus (kertomukset [Gilgamesh-eepoksen] Xisuthroksesta ja 
Raamatun Nooasta) [ei] perustu ”niihin universaaleihin tai edes atlantislaisiin vedenpaisumuksiin, joista 
kerrotaan tuossa Vaivasvata Manun allegoriassa, vaan [ne] ovat Samothrakin mysteereihin pohjaavia 

eksoteerisia allegorioita. Jos aikaisemmat kaldealaiset tunsivatkin purānoiden kertomuksiin kätkeytyvän 
esoteerisen totuuden, muut kansat olivat selvillä ainoastaan samothrakilaisesta mysteeristä, jonka he 
vertauskuvallistivat. He sovittivat sen omiin astronomisiin ja antropologisiin tai oikeammin fallisiin 
käsitteisiinsä.” – SO II osa I nide, s. 18; pdf, etsi s. [e4] 

Atlantista aiemmat mantereet kehityskausineen:   
I ”Häviämätön pyhä maa. Sanotaan, että tämä ’pyhä maa’… ei ole koskaan jakanut samaa kohtaloa kuin 
muut maanosat, koska se on ainoa, jonka on määrä kestää manvantaran alusta sen loppuun kunkin 
kierroksen aikana. Se on ensimmäisen ihmisen kehto ja viimeisen jumalallisen kuolevaisen asunto…” – SO II 
i, s. 20       

”Ensimmäinen Rotu sai elonhenkäyksensä auringolta…”– SO II i, s. e24 
”Ihmisen elimistö mukautui jokaisessa rodussa ympäristönsä mukaan. Ensimmäinen kantarotu oli yhtä 

eteerinen kuin meidän on aineellinen”. – SO II i e46 

II ”Hyperborealainen on toiselle maanosalle valittu nimi, maa, joka ulottautui pohjoisnavalta etelään ja 
länteen asukkainaan toinen Rotu ja käsitti koko sen alueen, joka tunnetaan nyt Pohjois-Aasiana.” – SO II i, s. 
20; e7  

SO:n Kommentaarien mukaan ”Ensimmäiset ihmiset olivat chhāyoja (1); toiset ”hiestä syntyneitä” (2); 
kolmannet ”munasta syntyneitä” ja kriyāshaktin voimalla syntyneitä pyhiä isiä (3); neljännet olivat 

Padmapānin (Chenrezin) lapsia (4). – SO II i, 187,[e173] 

”Kolmatta maanosaa aiomme kutsua ’Lemuriaksi’. Nimi on lakimies ja eläintieteilijä P. L. Sclaterin [1829–
1913] keksintö eli aate.” – SO II i, s. 21; e7  

”Lemuriaa ei upottanut tulva vaan sen hävittivät tulivuoren purkaukset ja se vajosi myöhemmin.” – SO II 
i, 153 av.) 

”…kolmannen ihmiskunnan – niiden jotka lankesivat synnyttämiseen eli jotka tulivat androgyyneistä 
erillisiksi olennoiksi, toiset miehiksi ja toiset naisiksi – sanotaan olevan VENUKSEN suoranaisen vaikutuksen 
alaisena, ”tuon pikkuauringon, johon auringonkehrä varastoi valonsa”. – SO II i, s. e24   
[Tällä kehityskaudella ihminen alkoi vähitellen tulla fyysisemmäksi.] 

ATLANTIS ”ON NELJÄS MAANOSA. Se olisi ensimmäinen historiallinen maa, jos muinaisten kansojen 
perimätiedoille annettaisiin enemmän huomiota kuin on tähän mennessä tehty. Platonin mainitsema 
tämän niminen kuuluisa saari [Poseidon] oli vain kaistale tuota suurta maanosaa.” – SO II i, s. 21; e8  

Salaisen opin ”varhaisimpien opetusten ajoista ja suuren Atlantiksen häviöstä asti on maanpinta muuttunut 
useammin kuin kerran.” – II i, s. 21; e8 

[Kolmannen ja neljännen kantarodun vaihe ja ikivanhojen Dzyanin runojen1 38. säe:]  

X – 38. SITEN KAKSITTAIN, SEITSEMÄLLÄ VYÖHYKKEELLÄ, KOLMAS ROTU SYNNYTTI NELJÄNNEN. JUMALISTA TULI EI-
JUMALIA. SURASTA TULI A-SURA. – SO II i, s. 31, [e20]  

”…Salaisen opin mukaan on kulunut neljästä viiteen miljoonaa vuotta neljännen kantarodun kehityksen 
alku- ja loppukohdan välillä Lemurian ja Atlantiksen mantereilla; miljoona vuotta viidennen, arjalaisen 
Rodun nykyhetkeen asti; ja noin 850 000 vuotta suuren Atlantiksen viimeisen laajan niemimaan 
uppoamisesta...” – SO II i, 22–23, [e10]  

                                                             
1 [Dzyan on tiibetiä ja sama kuin sanskritin dhyan ja jñāna, viisaus, jumalallinen tieto. – P. C.] 
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”Brahmalaisten vihittyjen kronologia ja laskelmat perustuvat Intian eläinratatietoihin ja… astronomin ja 
maagikon [nimeltään Asuramaya] teoksiin. Atlantislaisten eläinrataa koskevat muistiinpanot eivät voi olla 
virheellisiä, koska ne koottiin niiden johdolla, jotka ensiksi opettivat ihmiskunnalle mm. astronomiaa.  

...’Romaka-pura’ oli aivan varmasti ’lännessä’, koska se oli osa kadonneesta ATLANTIKSEN mantereesta. 
Ja on yhtä varmaa, että hindulaiset purānat pitävät juuri Atlantista Asuramayan… syntymäpaikkana.” – SO II 
i, 61, [e49] – [e50]  

[Intialaiset astronomiset tiedot planeettojen liikkeistä ovat yli 100 000 vuotta vanhoja. Niitä pidetään yhtä 
tarkkoina kuin jos ne olisi tehty nykyisillä tietokoneilla. Tämä on tietysti aiheuttanut suurta ihmettelyä.] 

[Miksi tiedämme niin vähän Atlantiksen vaiheista ja sen asukkaista?] 
”Läpitunkematon salaisuuden verho levittyi okkulttisten ja uskonnollisten mysteerien ylle sen jälkeen, kun 
atlantislaisen rodun viimeiset jäännökset olivat uponneet noin 12 000 (11584 v. 2020) vuotta sitten, 
etteivät nuo mysteerit joutuisi arvottomien käsiin ja tulisi siten häväistyiksi. Näistä tieteistä monet ovat 
nykyisin tulleet eksoteerisiksi – kuten esim. astronomia puhtaasti matemaattiselta ja fysikaaliselta 
puoleltaan. Mutta niiden opit ja dogmit, jotka on kaikki esitetty symbolein ja jätetty ainoastaan vertausten 
ja allegorioiden suojaan, on unohdettu ja tästä syystä niiden merkitys on turmeltunut…” – SO II i, s. 135 
[124] 

”’Vedenpaisumus’ on kieltämättä yleismaailmallinen traditio. ’Jääkausia’ oli useita ja niin oli myös 
’vedenpaisumuksia erilaisista syistä. Stockwell  ja Croll2 luettelevat puolisen tusinaa jääkausia ja niitä 
seuraavia vedenpaisumuksia – joista varhaisin tapahtui 850 000 ja viimeisin 100 000 vuotta sitten. Mutta 
mikä oli meidän vedenpaisumuksemme? Varmasti… se joka on tähän päivään asti säilynyt kaikkien kansojen 
traditioissa kaukaisimmasta muinaisuudesta saakka; se joka lopulta hävitti Atlantiksen viimeiset niemimaat 
alkaen Rutasta ja Daityasta ja päättyen Platonin mainitsemaan (suhteellisen) pieneen saareen. Tämän 
osoittaa kaikkien legendojen tiettyjen yksityiskohtien yhtäpitävyys. Se oli viimeinen jättiläismäinen 
vedenpaisumus… Nooan tulva oli puhtaasti myyttinen toisinto vanhoista traditioista eikä se edes tarkoita 
Atlantiksen viimeisen saaren vajoamista, tai korkeintaan sillä on moraalinen yhteys.” – s. 153 [e141]  

X 39. ENSIMMÄINEN (Rotu) KULLAKIN VYÖHYKKEELLÄ OLI KUUN VÄRINEN (kellanvalkea), TOINEN KULLANKELTAINEN, 

KOLMAS PUNAINEN, NELJÄS RUSKEA, JOKA TULI MUSTAKSI SYNNISTÄ.3 ENSIMMÄISET SEITSEMÄN IHMISTAINTA 

OLIVAT KAIKKI SAMAA IHONVÄRIÄ ALUSSA. SEURAAVAT SEITSEMÄN (alarotua) ALKOIVAT SEKOITTUA VÄRILTÄÄN. (b) 

– SO II i, s. e242; e227  

”Esoteerinen oppi esittää kolme suurta jaotusta, nimittäin PUNAKELTAISEN, MUSTAN ja 
RUSKEANVALKOISEN. Esim. arjalaiset rodut, jotka vaihtelevat nykyään tumman ruskeasta, miltei mustasta 
ja punaruskeankeltaisesta aina valkoisimpaan kermanväriseen asti, ovat kuitenkin kaikki yhtä ja samaa 
päärunkoa – viidettä kantarotua – ja lähtevät yhdestä ainoasta kantaisästä, jota hindulaisessa 
eksoterismissa kutsutaan yleisnimellä Vaivasvata Manu. Muistakaa, että tämä Manu on se yleishenkilö, 
viisas, jonka sanotaan eläneen yli 18 miljoonaa vuotta sitten ja myös 850 000 vuotta sitten – Atlantiksen 
suuren mantereen viimeisten jäännösten4 vajotessa – ja jonka sanotaan elävän vielä nytkin 
ihmiskunnassaan. Vaalean keltainen on ensimmäisen KIINTEÄN ihmisrodun väri, rodun joka esiintyi 
kolmannen kantarodun keskikohdan jälkeen (sen langettua synnyttämiseen…) ja sai aikaan lopulliset 
muutokset. Sillä vasta tuolloin tapahtui viimeinen muodonmuutos, joka aiheutti sellaisen ihmisen kuin hän 
nyt on, mutta suuremman kooltaan. Tämä Rotu synnytti neljännen Rodun. ”Śiva” muodosti asteittain sen 
osan ihmiskuntaa, joka tuli ”mustaksi synnistä”, punakeltaiseksi (punaiset intiaanit ja mongolit ovat näiden 

                                                             
2 [Tähtitieteilijä John N. Stockwell, 1832–1920, ja tri James Croll, 1821–1890. – Wikipedia] 
3  ”Tarkkaan ottaen vasta atlantislaisten ruskeiden ja keltaisten jättiläisrotujen ajasta asti pitäisi puhua IHMISESTÄ, 
koska vasta neljäs Rotu oli ensimmäinen täydellinen ihmislaji, vaikka se olikin paljon suurempikokoinen kuin me 
olemme nyt…  
4  ”…tässä puhutut ’viimeiset jäännökset’ tarkoittavat tuon ’suuren mantereen’ osia, jotka olivat yhä jäljellä, eivätkä 
mitään niistä lukuisista saarista, jotka olivat olemassa samaan aikaan kuin itse manner. Platonin ’saari’ esim. oli yksi 
näistä jäännöksistä, muut olivat vajonneet eri aikakausina aiemmin. Muuan okkulttinen ’traditio’ opettaa, että 
tuollaisia uppoamisia tapahtuu aina kun on ’henkisen auringon’ pimennys. 
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jälkeläisiä) ja lopulta ruskeanvalkoisiksi roduiksi – jotka nyt keltaisten rotujen kanssa muodostavat suuren 
osan ihmiskunnasta.” – SO II i, s. 265–266 [e249]  

”Skeptikko ja materialisti jättävät halveksien huomaamatta perimätiedon, ja liian innokas kirkonmies saa 
sen joka tapauksessa palvelemaan raamattua. Jos vain jokin legenda ei ota sopiakseen Nooan 
’vedenpaisumusteoriaan’, kristillinen papisto vakuuttaa, että se on ’vanhan taikauskon synnyttämä älytön 
hourekuva’. Atlantis kielletään, milloin sitä ei sekoiteta Lemuriaan ja muihin kadonneisiin mantereisiin, 
ehkä koska Lemuria on puolittain nykyajan tieteen luoma, ja siihen on sen vuoksi uskottava. Platonin 
Atlantista pitävät useimmat tiedemiehet sen sijaan unelmana.” – SO II i, 280  

[Seuraavaksi on kuvaus Atlantiksen aikaisesta materialismista ja pahuuden syövereistä:] 

X 40. SITTEN KOLMAS JA NELJÄS (rotu) PAISUIVAT YLPEYDESTÄ. ME OLEMME KUNINKAITA. ME OLEMME JUMALIA. (a) 

41. HE OTTIVAT VAIMOJA, KAUNIITA KATSELLA. VAIMOJA ”ÄLYTTÖMISTÄ”, KAPEAPÄISISTÄ.  HE SYNNYTTIVÄT 

HIRVIÖITÄ, PAHOJA DEMONEJA, MIES- JA NAISPUOLISIA, MYÖS VÄHÄ-ÄLYISIÄ KHADOJA [pahoja voimia]. 

42. HE RAKENSIVAT TEMPPELEITÄ IHMISRUUMIILLE. MIEHISTÄ JA NAISELLISTA HE PALVOIVAT. SILLOIN KOLMAS SILMÄ 

EI ENÄÄ TOIMINUT.  

(a) ”Tällaisia olivat ensimmäiset todella fyysiset ihmiset, joiden ensimmäinen luonteenpiirre oli – ylpeys! 
Muisto juuri tästä kolmannesta Rodusta sekä jättiläismäisistä atlantislaisista on säilynyt yhdestä 
sukupolvesta ja rodusta toiseen aina Mooseksen päiviin asti.  Ja se on saanut objektiivisen muodon niissä 
vedenpaisumusta edeltävissä jättiläisissä, niissä kauheissa noidissa ja maagikoissa, joista roomalainen 
kirkko on säilyttänyt niin eloisia ja samalla vääristyneitä taruja…” – SO II i 288–289  

[Salaisen opin kommentaari kuvaa maapallon suuria aikakautisia muutoksia:] 

…[maapallo] ”on Kuun hengen alainen ja sen ohjaama vesiensä [vuorovesien] liikkeiden takia. Kunkin 

suuren Rodun [kantarodun] aikakauden… loppupuolella Kuun hallitsijat… alkavat vetää lujemmin ja siten 

litistävät pyörää [maapalloa] sen vyön kohdalta, jolloin se muutamin paikoin vajoaa ja muualta paisuu, ja 

kun paisuminen leviää ääripäihin [napoihin], kohoaa uusia maita ja vanhat imeytyvät sisään.” –  SO II i, 343 

”Viimeinen suuri muutos tapahtui noin 12 000 vuotta sitten, ja sen seurauksena upposi Platonin pieni 
Atlantin saari, jota hän kutsui Atlantikseksi emämantereen mukaan.” II i, s. 21–22; e8–e9 

”Viides maanosa oli Amerikka, mutta koska se sijaitsee maapallon vastakkaisella puolella [Intiaan nähden], 
niin indoarjalaiset okkultistit laskevat yleensä viidenneksi Euroopan ja Vähän-Aasian, jotka ovat lähes 
saman ikäiset kuin Amerikka.” – SO  II, e8  

[5. kantarotu on alkanut kehittyä jo miljoona vuotta sitten Atlantiksella, ja 5. alarotu on nyt menossa. (25-
30000)  5. alarotu kestää vielä puolisen miljoonaa vuotta. Yksi alarotu kestää n. 175–200 000 vuotta. 
Kuudes alarotu on SO:n mukaan jo alkanut kehittyä keskuudessamme.  
Kun 6. kantarotu alkaa kehittyä, ihmisten pitäisi olla Budhan eli Merkurius-vaikutuksen seurauksena 
viisaampia ja intuitiivisempia.]  

”Tieto edellä olevasta ja aikakausien oikea määrittely muodostivat olennaisen osan mysteereistä, joissa 
oppilaille opetettiin näitä asioita ja joissa tieto siirtyi yhdeltä hierofantilta toiselle.” – SO II i, s. 459 

VIIDENNEN ”RODUN alkuosa oli… todistamassa kirottujen noitien tuhoa, ’sen saaren [Platon puhuu 
ainoastaan sen viimeisestä saaresta], joka oli Herakleen pylväiden tuolla puolen Atlantin valtameressä, 
josta oli helppo päästä toisen suuren mantereen [Amerikan] läheisyydessä oleviin muihin saariin’.” [Ks. 
Timaios, 24 E ja seur. Platon, Teokset, V, s. 168–169] – SO II, i, s. 159 [e147]  

”Platoniin uskovat kuvaavat usein Atlantista Afrikan jatkeena. Arvellaan myös, että Afrikan itärannikolla on 
ollut olemassa vanha manner. Mutta AFRIKKA ei mantereena ole koskaan ollut osa Lemuriaa tai Atlantista, 
niin kuin olemme päättäneet kutsua kolmatta ja neljättä mannerta. Niiden arkaaisia nimityksiä ei mainita 
koskaan purānoissa eikä missään muualla. Mutta jo yhdenkin esoteerisen avaimen avulla on helppo tuntea 
nämä kadonneet maat niiksi lukemattomiksi ’jumalten’, devojen ja munien [eli pyhimysten tai viisaiden] 
maiksi, joita kuvataan purānoissa niiden varshoina [saari, tasanko], dvīpoina [saari, manner] ja 
vyöhykkeinä...” – SO II i, s. 280 [e264]  
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[Kuvaus viimeisten aikojen hetkistä:]  
SO II, RUNO XI, ”43. HE RAKENSIVAT VALTAVAN SUURIA KAUPUNKEJA. HARVINAISISTA MAALAJEISTA JA METALLEISTA 

HE RAKENSIVAT JA TULIEN SYLKEMÄSTÄ VUORTEN VALKEASTA JA MUSTASTA KIVESTÄ HE LEIKKASIVAT OMIA 

KUVIAAN, KOKOAAN JA NÄKÖÄÄN, JA PALVOIVAT NIITÄ. 

44. HE RAKENSIVAT SUURIA KUVIA YHDEKSÄN YATIA [27 jalkaa, 8 metriä] KORKEITA, OMAN RUUMIINSA KOKOISIA. 

SISÄISET TULET OLIVAT HÄVITTÄNEET HEIDÄN ISIENSÄ MAAN. VESI UHKASI NELJÄTTÄ. 

45. ENSIMMÄISET SUURET VEDET TULIVAT. NE NIELIVÄT SEITSEMÄN SUURTA SAARTA. 

46. KAIKKI PYHÄT PELASTUIVAT, EPÄPYHÄT HÄVISIVÄT. HEIDÄN MUKANAAN USEIMMAT VALTAVAN SUURISTA 

ELÄIMISTÄ, MAAN HIESTÄ SYNTYNEET. 

XII. ”47. HARVOJA JÄI JÄLJELLE.  MUUTAMIA KELTAISIA, MUUTAMIA RUSKEITA JA MUSTIA JA MUUTAMIA PUNAISIA 

JÄI.  KUUN VÄRISET KATOSIVAT AINIAAKSI (a) . . . . 

48. PYHÄSTÄ RUNGOSTA SYNTYNYT VIIDES ROTU JÄI JÄLJELLE. SITÄ HALLITSIVAT ENSIMMÄISET JUMALALLISET 

KUNINKAAT. 

49. ’. . . .KÄÄRMEET’, JOTKA LASKEUTUIVAT JÄLLEEN, JOTKA TEKIVÄT RAUHAN VIIDENNEN (Rodun) KANSSA JA JOTKA 

OPETTIVAT JA NEUVOIVAT SITÄ. . . .” SO II I, S. 32 [e20] – [e21] 

[Pyhästä rungosta syntynyt tarkoittaa adepteja, vihittyjä ja henkisiä ihmisiä, jotka toivat mukanaan korkeaa 
syvää viisautta. Käärmeet tarkoittavat viisaita! 

Harvoja jäi jäljelle tarkoittaa, että Atlantiksen materialistit eivät maallisuutensa ja nautintojensa keskellä 
huomanneet taivaan merkkejä, joten he hukkuivat. Miksi pyhästä rungosta syntyneet eli adeptit 
pelastuivat? Koska he näkivät, että suuret mullistukset olivat tulossa, ja niin he ehtivät poistua Atlantikselta, 
Amerikkaan, Eurooppaan, Aasiaan, Lähi-itään.] 

[Säe 47] (a)”…HISTORIA – eli se mitä sanotaan historiaksi – ei ulotu kauemmaksi taaksepäin kuin meidän 
viidennen alarotumme fantastiseen alkuun ’muutamia tuhansia’ vuosia sitten. Viidennen kantarodun 
ensimmäisen alarodun alaosastoja tarkoitetaan lauseella ’muutamia keltaisia, muutamia ruskeita ja mustia 
ja muutamia punaisia jäi’. 

…’Kuun väriset’ (ts. ensimmäinen ja toinen Rotu) katosivat ainiaaksi – niin, jättämättä minkäänlaista 
jälkeä. Tämä tapahtui jo kolmannessa ’vedenpaisumuksessa’, joka lopetti kolmannen, lemurialaisen Rodun, 
jolloin ’suuren lohikäärmeen’ pyrstö pyyhkäisi kokonaiset kansat pois olemattomiin silmänräpäyksessä.” – 
SO II i, 371 – [e351] 

- - - - - - - 

MESTARIEN KIRJEET 

”Eoseenikaudella [n. 7–5 miljoonaa vuotta sitten], vieläpä ’aivan sen alkupuolella’, oli suuri ryhmä neljän-
nen Rodun ihmisiä, atlantislaiset, jo saavuttanut kehityksensä huipun, ja heidän asuttamansa suuri manner, 
joka on melkein kaikkien nykyisten mantereiden isä, osoitti ensimmäisiä vajoamisen merkkejä. Se tapahtui 
lopullisesti 11446 (v. 1882) vuotta sitten, kun sen viimeinen saari – kansanomaisesti käännettynä voimme 
kutsua sitä nimellä Poseidon – syöksyi meren syvyyteen. 

Epäilemättä teidän geologinne ovat hyvin oppineita, mutta miksi he eivät pidä mielessään sitä, että 
heidän tutkimiensa ja kaivamiensa mantereiden alla, sisuksissa, joista he ovat löytäneet ’eoseenikauden’ ja 
pakottaneet sen ilmaisemaan heille salaisuutensa, voi olla vielä kaivamattomaan syvyyteen kätkettyinä 
toisia valtamerenpohjia ja toisia paljon vanhempia mantereita, joiden kerroksia geologian tutkijat eivät 
vielä ole tutkineet? Jonakin päivänä he voivat kumota kokonaan nykyiset teoriansa osoittaen siten, kuinka 
yksinkertainen ja suuri totuus on, kun se käyttää induktiivista [yksityisseikoista yleiseen] ’yleistämistä’ 
vastakohtana heidän näyntapaisille arvailuilleen.” – MK, s. 332–333  

”Miksei voida myöntää… että samoin kuin Lemuria ja Atlantis, ovat meidän nykyisetkin mantereemme jo 
olleet useita kertoja veden alla, ja niiden vuoro oli nousta esiin ja kantaa yllään uusia ihmisryhmiä sivistyksi-
neen? Miksei voida myöntää, että kun taas tapahtuu suuri geologinen maankohoaminen ja uusi tuhotulva – 
kuuluen niiden aikakautisten mullistusten sarjaan, jotka tapahtuvat kunkin kierroksen aikana – niin meidän 
nyt näkemämme mantereet vuorostaan vajoavat, ja lemuriat ja atlantikset nousevat jälleen esiin? – MK, s. 
333 
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”4. kysymys: Mihin aikakauteen Atlantis-mantere kuului? Tapahtuivatko ne luonnonmullistukset, jotka 
tuottivat sen häviämisen, jonakin määrättynä kehityksen ja kierroksen ajankohtana…? – MK, s. 327 

[Tertiääri n. 7,35 milj.: eoseeni, mioseeni (n. 3,68 milj.) ja plioseenikausi] 
”4. …Atlantis (manner- ja saariryhmä) alkoi vajota mioseenikaudella – kuten nyt on havaittu eräiden teidän 
mantereittenne asteittain vajoavan – ja sen päämanner vaipui ensin lopullisesti mereen samaan aikaan kuin 
Alpit kohosivat esiin; toinen vajoaminen vei mukanaan viimeisen niistä kauniista saarista, jotka Platon 
mainitsee. Egyptiläiset Sais’in papit sanoivat hänen edeltäjälleen Solonille, että Atlantis (nimittäin ainoa jäl-
jellä oleva iso saari) tuhoutui 9.000 vuotta ennen heidän aikaansa. Tämä ajanmääritys ei ollut mielival-
tainen, sillä he olivat säilyttäneet vuosituhansia mitä huolellisimmin muistiinpanojaan… – MK, s. 336 

”Eräs suuri tapaus, meidän ’tulisumun poikaimme’, ’SHAMBALLAN’ (kun [se oli] vielä saarena Keski-Aasian 
meressä) asukkaiden, loistava voitto itsekkäistä, mutta ei kuitenkaan kokonaan pahoista Poseidonin 
maagikoista tapahtui sekin täsmälleen 11.446 vuotta sitten…” – MK, s. 336  

”Vajoaminen on… Brittein saarten kohtalona tulevaisuudessa. Ne ovat ensimmäisinä niiden uhrien listalla, 
jotka tulevat häviämään tulen (merenalaisten tulivuorten) ja veden kautta; Ranska ja muut maat seuraavat 
sitten. Kun ne ilmestyvät taas esiin, nykyisen ihmiskunnan kuudennen juurirodun viimeinen, seitsemäs 
alarotu kukoistaa ’Lemurialla’ ja ’Atlantiksella’, jotka molemmat mantereet nousevat myös esiin (se tapah-
tuu heti nykyisten saarten ja mantereiden häviämisen jälkeen)… Vedet, samoin kuin maakin, ilmestyvät 
esiin ja häviävät aikakausittain, kukin vuorollaan.”– MK, s. 337  

K. H. kirjoitti: M. [Morya] ”on sitä mieltä, että teidän tarkoituksianne varten minun olisi parasta esittää 
hieman enemmän yksityiskohtia Atlantiksesta, koska se liittyy suuressa määrin pahaan, vaikkakaan ei sen 
alkuperään.” – MK, s. 337  

”… Jokaisen uuden ’pimennyksen’ tuloa edeltävät aina luonnonmullistukset, jotka tapahtuvat joko tulen tai 
veden kautta. Mutta siitä riippumatta jokainen ’kehä’ eli kantarotu on leikattava kahtia, niin sanoakseni, 
jommankumman avulla. Niinpä kun neljäs kantarotu, atlantislaiset, oli päässyt kehityksensä ja loistonsa 
huipulle, se hävitettiin veden avulla; nyt tavataan enää vain sen rappeutuneita jäännöksiä, joiden 
alaroduista jokainen kuitenkin eli kerran vastaavaa onnen, loiston ja suuruuden aikaansa. Sellaisiksi, kuin ne 
ovat nyt, tulette tekin kerran, sillä kiertokulun laki on sama ja muuttumaton. Kun teidän rotunne, viides 
Rotu, on saavuttanut fyysisen älyllisyytensä huipun ja kohonnut korkeimpaan sivistykseensä (muistettakoon 
se erotus, jonka teemme aineellisten ja henkisten sivistysten välillä); kun se ei enää kykene kohoamaan sen 
korkeammalle omassa kehässään, jokin luonnonmullistus pysäyttää sen etenemisen ehdotonta PAHAA 
kohti (samoin kuin tapahtui sen edeltäjille, lemurialaisille ja atlantislaisille, kolmannen ja neljännen rodun 
ihmisille). Sen suuret sivistykset häviävät, ja kaikki tuon Rodun alarodut vajoavat myös kukin omassa kehäs-
sään vietettyään lyhyen loisto- ja oppimiskautensa. Katselkaa atlantislaisten jälkeläisiä, vanhoja kreikkalaisia 
ja roomalaisia (nykyiset kreikkalaiset ja italialaiset kuuluvat viidenteen rotuun), niin näette, kuinka suuret, 
kuinka lyhyet ja kuinka haihtuvat heidän maineen ja loiston päivänsä olivat! He olivat vain ”juurirodun” 
seitsemän sivuhaaran alarotuja. – MK, s. 338  

”Joka kierroksen alussa, kun ihmiskunta ilmestyy uudelleen esiin aivan toisenlaisissa oloissa kuin ovat ne 
olot, jotka suodaan kunkin uuden rodun ja alarodun syntymistä varten, ”PLANEETTAHENGEN” on sekoitut-
tava näihin alkeellisiin ihmisiin, virkistettävä heidän muistiaan ja herätettävä heissä tietoisuus niistä 
totuuksista, jotka he tunsivat edellisen kierroksen aikana. Tästä johtuvat nuo sekavat tarinat Jehovista, 
Ormudzeista, Osiriksista, Brahmoista ja kaikista muista [Väinämöisestä]… Jokaisella rodulla on ollut 
adeptinsa, ja jokaisen uuden rodun ilmestyessä meidän sallitaan antaa sille tietoamme niin paljon kuin tuon 
rodun ihmiset ansaitsevat. Viimeisellä, seitsemännellä Rodulla tulee olemaan Buddhansa, samoin kuin 
jokaisella edelliselläkin on ollut, mutta sen adeptit ovat kehittyneet paljon korkeammalle kuin minkään 
edellisen rodun adeptit, sillä heidän keskuudessaan asuu tuleva planeettahenki, Dhyan Chohan, jonka 
tehtävänä on viidennen kierroksen ensimmäisen rodun ihmisten opettaminen tai ”muistin virkistäminen”, 
niiden, jotka ilmestyvät esiin tämän planeetan tulevan pimentymisen jälkeen. – MK, s. 338–339  
 

- - - - - - - 
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[Onko neljännen kantarodun ihmisiä ELI ATLANTISLAISIA VIELÄ olemassa? Eräässä Esoteric Buddhism -kirjan 
(s. 68) innoittajan kirjeessä kerrotaan:] 

”...Ihmiskunnan enemmistö kuuluu neljännen kantarodun seitsemänteen alarotuun – edellä mainitut 
kiinalaiset ja heidän sivuhaaransa (malaijit, tiibetiläiset, jaavalaiset jne.).” [Unkarilaiset, suomalaiset ja 
vieläpä eskimot ovat tämän viimeisen haaran jäännöksiä. – H. P. B.] SO II i, s. 191 [e178] 

[Tähän pitää lisätä vielä muualla H. P. B:n teksteissä mainitut Teneriffan guanchit ja baskit; lisäksi 
Bulgariassa ja Romaniassa on ollut kourallinen atlantislaisen heimon rippeitä. – P. C.] 

”Salainen oppi opettaa [eri lajien lisääntymisestä], että ihmiskunnan lajiyhtenäisyydestä on poikkeuksia 
nykyäänkin. Sillä on olemassa eli oikeammin oli olemassa vielä muutamia vuosia sitten jälkeläisiä noista 
puoleksi eläimellisistä heimoista eli roduista, jotka olivat kaukaista lemurialaista ja lemurialais-atlantislaista 
alkuperää. Maailma tuntee heidät tasmanialaisina (nykyään sukupuuttoon kuolleita), australialaisina 
[aboriginaaleina], andamaaneina [Bengalinlahdella sijaitseva Intialle kuuluva saaristo] jne.” – SOII i, 208 
[e195]  
[Sukupuuttoon kuolemassa olevat bushmannit Afrikassa. – P. C.] 

”Mitä tahansa… perimätiedoissa saattaakin olla ja missä tahansa on ollutkin se paikka, missä sivistys – 
muinaisempi Rooman, Kreikan, Egyptin ja Intian kulttuureja – kehittyi, [niin] on ehdottoman varmaa, että 
tämä sivistys oli todella olemassa ja että tieteelle on erittäin tärkeää löytää sen jälkiä, olivatpa ne kuinka 
heikkoja ja vaikeasti tavoitettavia hyvänsä.” – SO II i, 238 

SUOMALAISISTA 

Eräältä tietäjältä kuulin, että suomalaisia oli jo Atlantiksella, ja olimme siellä mustien renkipoikia. Emme 
olleet aivan pahoja, joten suomalaisia pelastui sieltä ja kulkeutui Mongolian seuduille. 
Olemmeko geneettisesti samaa rotua kuin atlantislaiset? Olemmeko jälleensyntyvinä yksilöinä tuoneet 
tiedon mukanamme? Tuon tietäjän mukaan Atlantikselta pelastuneet suomalaiset lähtivät Mongolian 
seudulta kulkemaan länteen Volgan mutkan kautta ja siinä matkan varrella toivat mukanaan uusia 
vaikutuksia esim. Egyptiin, Kreikkaan ja Italiaan. 

Madame Blavatsky piti maailman korkeimpana eepoksena Intian Vedoja, seuraavana oli Islannin Edda ja 
kolmantena Suomen Kalevala, jonka maailmansyntyoppi on vanhempi kuin raamatun. – Esim. kuusi 
kultaista munaa ja yksi rautainen muna. H. P. B teki Suomen Karjalaan tutkimusmatkan, jolloin hän tutustui 
Kalevalaan ja tapasi mm. Edkin-nimisen tietäjän. 

Itävallassa vaikuttanut okkultisti, parantaja ja teosofi VALENTIN ZEILEIS oli sanonut ruotsalaiselle kreivitär 
Hamiltonille, että eurooppalaisista tulevat ensimmäiseksi suomalaiset[ ja viimeiseksi norjalaiset]. Uskon 
hänen tällä tarkoittaneen eurooppalaisten henkisyyden astetta. Hän arvosti kovasti suomalaisia. Hänen 
suomalaisia oppilaitaan olivat Willie Angervo, Fredrik Heliö ja Nanna Häll sekä Erkki Melartin. Viimeksi 
mainittu oli kysynyt Zeileisilta, mitä hänen piti oppilaana tehdä? Zeileis oli vastannut, että koska Melartin oli 
okkulttinen kanava, hänen piti vain olla. Näin hän välitti korkeita värähtelyjä ja vaikutuksia maan piiriin. 

Tekstin kuvat löytyvät googlaamalla:  
”Scott-Elliot Atlantiksen tarina pdf” tai ”Kuvat aiheesta Scott-Elliot Atlantiksen tarina”; ”suomeksi  
Atlantiksen tarina pdf”. 
Karttojen muutosten aikajana Atlantiksella on noin miljoona vuotta. [Engl., The Story of Aatlantis pdf] 
”Scott-Elliot oli Teosofisen Seuran Sinnettin Lontoon loosin jäsen.” – Salaisen opin opiskelua  

LÄHTEET: Salainen oppi, II osa I nide, kust. Teosofinen Seura ry, Kalevala-loosi ja Lahden Minerva 2016 
Mestarien kirjeet A. P. Sinnettille Mahatma M:ltä ja K. H:lta, kustantanut Lahden Minerva ry, 1997 
Koonnut ja toimittanut Pirkko Carpelan 2020 
[Hakasulkeissa P. C:n selityksiä tai lisäyksiä] 
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Atlantis n. 1 000 000 – 800 000 vuotta sitten. 

 

800 000 – 200 000 vuotta sitten. 
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Atlantiksen  Ruta ja Daitya, 200 000 – 80 000 vuotta sitten 

 

Atlantis 80 000 – 9564 vuotta eaa. 
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Tätä kuvaa Portugalin lähellä on pidetty huijauksena, mikä sitten peruttiin. 
 

 

Näkymä 700 metrin syvyydessä meren pohjassa, Bermuda ↑. 

 

 


