Древните цивилизации

Лемурия
Прието е да се смята, че първата от всички цивилизации се е появила преди 78 хиляди
години и е съществувала в продължение на 52 хиляди години. Предполага се, че краят й е
настъпил в резултат на земетресения преди около 26 хиляди години. Въпреки че тази цивилизация
не е достигнала особени модернистични технологии, тя е била добре развита в областта на
строителството и нейните постройки са били устойчиви на земетресения. Въпреки това найголемите постижения на цивилизацията са били в областта на управлението.

Атлантида
При потъването на континента Мю, нивото на океаните се е повишило драстично.
Малките острови, които са съществували в Атлантически океан по време на Лемурската
цивилизация, се превръщат в новопоявилата се земя, след оттеглянето на водата и по този начин
архипелагът Посейдон в Атлантически океан образува малък континент, който съвременните
историци наричат „Атлантида”, въпреки че името му е било Посейдон. Прието е да се счита, че
Атлантида е била с толкова високоразвита технология, която дори ние днес все още не сме
достигнали.

Индийската империя Рама
Индийската е една от малкото цивилизации, която въпреки опустошенията от войни и
нашествия, е съхранила своята древна история. Първоначално се е смятало, че тази цивилизация

датира от 500 г. пр.н.е., но след откриването на градовете на Мохеньо Даро и Харапа, археолозите
променят датата с хиляди години по-рано. Забележителното сред постиженията на тази
цивилизация са градоустройствените им проекти и канализационните системи, които са успели да
създадат.
Озирийската цивилизация на Средиземноморието
Учените твърдят, че по времето на Атлантида и Рама, Средиземноморието е било една
огромна и силно плодородна долина. След изчезването на Атлантида в резултат на природен
катаклизъм, катастрофалните промени водят до наводняването й и унищожават градовете на
Озирийската цивилизация. Тази теория дава обяснение за странните мегалитни останки покрай
бреговете на Мароко и Кадис в Испания. Археологически факт е, че под водата в
средиземноморският район се намират повече от двеста древни градове.

Tиахуанако
Древното строителство в Южна Америка е било в огромни мащаби с многоъгълна
конструкционна технология, също много устойчиво на земетресения. Древната столица на Перу
например, която вероятно е била изградена преди инките, днес продължава да бъде обитавана и
днес. На юг от Кузко се намират известните руини на Пума Пунку - масивни мегалитни
конструкции, но въпреки голямата си устойчивост, се е случило нещо, което е разкъсало тези сто
тонови блокове. Най-вероятно по времето на някакъв катаклизъм (какъвто би могло да бъде
смяната на полюсите) Южна Америка е била изтласкана нагоре. В резултат на събитието са
останали много океански вкаменелости, които впоследствие са били намерени близо до езерото
Титикака.
Цивилизацията Уигер в пустинята Гоби
Много от древните градове са съществували при цивилизацията Уигер, по времето на
Атлантида и Рама. Някога тези градове са били океански пристанища. Известно е също, че
Старейшините на Лемурия, известни като Тринадесетата Школа, са създали библиотека и школа в
Тибет, известна като Великото Бяло Братство. Още Лао Дзъ често е споменавал Древните Учители
и тяхната дълбока мъдрост.

