
ZAGINIONE CYWILIZACJE
W życiu codziennym raz na jakiś czas spotykamy się z krótką wzmianką o jednej z 
wielkich, mitycznych cywilizacji i je upadku - tak na przykład o zaginionej bez wieści 
Atlantydzie czy Agarcie.

Chociaż wielu próbowało już odnaleźć te i inne miejsca, które nagle w przeciągu kilku 
dni „zapadły się pod ziemię" (lub, w wypadku Atlantydy, raczej pod wodę...), nikomu 
nie udało się udowodnić, że takie cywilizacje kiedykolwiek istniały.

Atlantyda, słynąca z najbogatszej i najlepiej rozwiniętej sztuki magicznej oraz 
wiedzy naukowej, znajdowała się na niewielkiej wyspie, gdzieś na zachodniej części 
naszej kuli ziemskiej. Niespodziewanie w wyniku kataklizmu Atlantyda została 
„pochłonięta" przez morskie odmęty i słuch o niej zaginął. Podobno zagładę 
spowodował upadek moralny mieszkańców wyspy - coraz bardziej nadużywali oni 
swej olbrzymiej wiedzy, stawali się z czasem bardziej i bardziej skorumpowani, co 
wymusiło interwencję Sił Wyższych... Z mitu wynika również, że mieszkańcy 
Atlantydy ratując się przed kataklizmem skryli się na innych kontynentach dając 
początek zupełnie nowym cywilizacjom {np. Egipskiej, co tłumaczyłoby w pewien 
sposób fakt, iż powstała ona całkowicie niespodziewanie i praktycznie „z niczego").

Agarta, miejsce nieco mniej znane od Atlantydy, lecz o nie mniej fascynującej 
historii, to podziemny system tuneli i miast znajdujący się na pomocnym obszarze 
Himalajów i pod pustynią Gobi. Ludność Agarty została według legend zmuszona do 
osiedlania się pod ziemią albo w skutek kataklizmu, bądź też w efekcie wciąż 
powiększającej się liczby ludzi zamieszkujących Ziemię (mieszkańcy Agarty chcieli 
pozostać w ukryciu). Wtajemniczeni obywatele byli w stanie wykorzystywać do 
własnych celów energię kosmosu, co pomogło im w tak szybkim rozbudowaniu 
podziemnego imperium, którego korytarze miały dochodzić do wszystkich 
najważniejszych miejsc Ziemi i momentami łączyć się nawet z naszym, zwyczajnym 
światem. Stolicą Agarty było (jest...?) tajemnicze miasto Szambala, a sama Agarta 
miała być swego czasu połączona z samą Atlantydą. Należy też zwrócić uwagę na 
fakt, że zarówno Agarta, jak i Atlantyda zaczynają się na literę „a", która w ezoteryce 
oznacza prapoczątek, źródło.
Z punktu widzenia magii i ezoteryki łatwo jest uwierzyć w istnienie obu opisanych 
przeze mnie cywilizacji, jednakże, jak już mówiłam, archeologia wciąż nie potrafi 
odnaleźć żadnych dowodów, które by nas usatysfakcjonowały. Wysuwanie się 
natomiast ze stwierdzeniami, że Atlantyda dała początek starożytnym cywilizacjom, 
czy też, że mieszkańcy Agarty po dziś dzień wpływają


