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 בס"ד

 לאן נעלמה אטלנטיס - היבשת  האבודה

 ומה עלה בגורלה של היבשת למוריה? 

 ד"ר הדסה מלמד

 תקציר

 שנה ע"י אפלטון: אטלנטיס - יבשת בגודל של אפריקה (לוב) ואסיה 2400הפצצה נזרקה לפני כ-

ביחד שקעה בים ביום ולילה רע אחד  של גשם. לפי האינפורמציה, שקבל, הארוע התרחש 

 שנה קודם לזמנו. תאריך, שבהסתיגותו 9500ממערב למיצרי הרקלס (אזור מיצרי גיברלטר)  

  שנה לפני תקופתו.   950הוריד אותו ל-

 מאז ועד ימינו איזה יורד ים לא חפש את היבשת האבודה? באיזה ים לא "אתרו" את שרידיה?

לאחרונה נוספה תעלומה של יבשת, שנעלמה באזור האוקינוס ההודי - למוריה, אלא, שהיא 

 היתה פחות פופולרית.

לאחר העמדת  תאורית טקטוניקת הלוחות על רגליה, פסקו המדענים: אין דבר כזה של שקיעת 

יבשות בים וגם לא היה! היום, שקרקעיות האוקינוסים מונחים על כף היד, לא נמצא שום מבנה 

 של יבשת טבועה!

בעבודתנו על מהלך התרחשות המבול (פורסם בספר:"סוד המבול, משולש ברמודה המסתורי 

ונדידת היבשות", ה. מלמד, תש"ס),  הגענו למסקנה, שבעקבות פגיעה של כוכב אחד מתוך 

 ק"מ. מאחר, שזה העומק 4-5שניים ביבשת בראשית, עפו כאן פרוסות של יבשות בעבי של 

הממוצע של האוקינוסים, הרי אין כאן ענין של שקיעה בים, אלא התרחקות של פרוסת היבשת 

למרחק גדול. הנושא נבדק ע"פ חק שימור התנע, ונמצאה התאמה מירבית לפגיעת הכוכב ולתנע 

 של היבשות שנוידו.

של גילה בויום מהחברה לפתוח המודעות הבאנו מפרסומיה מסרים,  שקבל אדגר  באדיבותה

נכון, שמסרים כאלה אינם  שנה על החיים ביבשת אטלנטיס. 100קייסי בהפנוט עצמי לפני כ-

קבילים מבחינה מדעית, אבל, הצלבתם עם מקורות תורניים ומדרשים של חז"ל מגלה התאמות 

מדהימות, כולל יצירת בני אדם ובעלי חיים מפלצתיים בהנדסה גנטית, שכיום אנו קוראים 

 לחלקם דינוזאורים, והם בעצם היו עילה למבול.........

 בתקווה, שהעולם לא יחווה פעם נוספת טראומה שכזאת.
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 לאן נעלמה אטלנטיס - היבשת  האבודה

 ומה עלה בגורלה של היבשת למוריה? 

 ד"ר הדסה מלמד

 
אטלנטיס, שדמותה הלהיבה את הדמיון של בני האדם מאז ימי קדם, תוארה בפירוט על ידי אפלטון 

בדיאלוגים שלו: 'טימאוס' ו'קריטיאס', כארץ תור הזהב של האדם. 

אפלטון כתב את הדברים ב'טימאוס' בהתאם לתאורים שקבל מסולון היוני, שהגיע למצרים ושמע זאת 

מפי כוהנים מצריים בסאיס, שתעודותיהם הכתובות הקדימו את אלו של היונים במאות שנים: 

 שנה למנינם) היה האוקינוס האטלנטי עביר 9,000"... בימים ההם (בערך לפני 

לספינות, והיה אי, שהשתרע מול המיצרים, שאתה מכנה אותם עמודי הראקלס 

(כיום - מיצרי גיברלטר). האי היה גדול מלוב ואסיה ביחד, והיה הדרך לאיים 

אחרים, ומן האיים יכולת לעבור דרך כל היבשת שמנגד, המקיפה את האוקינוס 

האמיתי. הים הזה שבתוך מיצרי הראקלס (הים התיכון) הוא רק מפרץ, כיון שיש לו 

כניסה צרה, אך הים האחר הוא הים האמיתי ואת היבשה המקיפה אותו אפשר 

באמת לכנות יבשת". 

יושם לב, שאפלטון הזכיר את לוב (בהתכוונו לאפריקה) ואת אסיה, אך במיוחד ובנפרד הוא מציין 

שהיבשת שבמערב היתה שטח שלטונם של בני אטלנטיס. מסופר, שהיתה להם קונפדרציה של מספר 

מלכים (כבר אז היו בחזקת "ארצות הברית") ששליטתם הגיעה גם מזרחה למצרים, לאפריקה ולאירופה. 

...רעידות אדמה עזות ושטפונות... ביום ולילה קיסרות עולמית גדולה ונפלאה באוקינוס האטלנטי אשר ב"

רע אחד של גשם... שקעה מתחת לים... וזו הסיבה שהים באותם אזורים הוא בלתי עביר ובלתי חדיר... 

 לשאלתו של סולון היוני לגבי מצבה של יון באותה תקופה, ענו לו מהבוץ שנוצר מתנועת היבשת..."

כל תושביה של יון השמדו באותם שטפונות ונבלעו ע"י האדמה..." הכהנים המצרים, שגם 

האדמה עברה גם במחזהו 'קריטיאס' מספר אפלטון על העלמותה של אטלנטיס: "הדבר קרה כאשר 

  קטסטרופה גדולה מאד כתוצאה מהסחתה ע"י גופים שמימיים.פעמיים

: "הכל על בקודקס של טרואנו, שנשאר משבט המאיה הקדום באמריקה והמצוטט בספרו של מוק

   מולוכ, בחדש זר קרה זעזוע אדמה, שארך עד11- לקאנס, ב16-שבשנה ה, כתוב, 214 בעמ' אטלנטיס",

 הזדעזעה האדמה בזעזועים חזקים. פעמיים חואן. הארץ של למיגל מור והארץ של מונד נפלו קרבן. 13-ל

קרום הארץ התרומם במקומות מסוימים, ובמקומות אחרים - שקע. במקומות שהארץ לא עמדה בלחץ, 

ולבסוף נבקעו היבשות זו מזו. ואז נעלמו פתאם בלילה. נוצרו בקעים, 

דבר זה התרחש לפי חוקרי  מליון איש, שנסחפו לאוקינוס. 64טבעו בשתי הארצות בסכומו של דבר, 

 שנה.  דמיון מדהים בין שני הדווחים משני 5,700 שנה, או לפי גירסא אחרת: לפני 11,000המסמך לפני 

קצות העולם... 

במרוצת השנים, "אותרה" אטלנטיס בכמה מקומות שונים בעולם: מתחת לאוקינוס האטלנטי, הים 

האיגיאי, הים הכספי, מימי הצפון, אפריקה המערבית, ספרד, טוניס, גרמניה, שבדיה, סהרה, ערב, 

איי מה, יוקטן, ונצואלה, האיים האזוריים, האיים הקנריים ואמכסיקו, בהריסות התת-מימיות של איי בה
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מאדירה, ברזיל, אירלנד, ציילון ואפילו מתחת לאוקינוס ההודי, לעתים קרובות בהתאם ללאומיותם, 

. ים או החוקריםואפשר לומר - להשקפת העולם, של המחבר

 

 למוריה - יבשת נוספת, שנעלמה גם היא פתאם בים

 היתה בעיה למאמינים ברעיונות 19 הוא שמה של יבשת תאורטית נוספת, ששקעה בים. במאה  ה-למוריה

של צ'ארלס דרווין על האבולוציה, כיצד מצויים מינים מסוימים של בעלי חיים במקומות שונים ונפרדים. 

הלמורים היוו קושי מיוחד לזואולוגים. הלמור הוא קוף למחצה המצוי רק במדגסקר ובמספר איים 

סמוכים, אך שרידים של למורים נמצאו גם בהודו ובמלזיה. כמה זואולוגים העלו השערה בדבר קיומה של 

יבשת באוקיינוס ההודי, שחיברה בין מדגסקר להודו, יבשת שהתקיימה לפני מיליוני שנים למנינם ושקעה 

), עבור Lemuria) הציע את השם "למוריה"  (Phillip L. Schlaterבים. הזואולוג האנגלי פיליפ שלאטר (

 ).1באיור  1ארץ הלמורים האבודה שבאוקיינוס ההודי (למוריה 

העידן החדש", שיסדה גם את תנועת ") ממנהיגות Elena Petrovna Blavatsky 1831-1891הלנה בלבצקי (

התיאוסופיה, פרסמה ספר בשם: "הדוקטרינה הסודית". בספר זה נכתב, כי היא שמעה על למוריה ב"ספר 

) אשר לטענתה חובר באטלנטיס והוצג לה על ידי ה"מהטמות". מאדאם Book of Dzyanשל דזיין" (

 מיליון שנה למנינם. ייתכן גם כי המקור 150בלבצקי מיקמה את למוריה שלה באוקיינוס ההודי, לפני 

לרעיונותיה בדבר היבשת ששקעה באוקיינוס ההודי הן אגדות בשפת סנסקריט על יבשה בשם רוטס 

)Rutas  .ששקעה מתחת לים. היא תארה את יושבי למוריה כגזע השורשי השלישי, שהתיישב בכדור הארץ (

), 1 באיור 2(למוריה יש הממקמים את  למוריה כיבשת, שהיתה בין מערב אמריקה לדרום מזרח אסיה 

כשגודלה ומיקומה היה כיד הדמיון הטובה של המחבר. 

 

 . מיקומן בעולם של יבשות אטלנטיס ולמוריה ע"פ דמיון חוקרים שונים.1איור  

   -  שתי אפשריות שונות.2  ולמוריה 1למוריה 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19�
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19�
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אדגר קייסי וסיפור התפתחות האנושות  

 באטלנטיס הקדומה
), 1877-1945גילה בויום מהחברה לפתוח המודעות מספרת  על אדגר קייסי, אשר חי בתחילת המאה (

ושהיה מדיום  רגיש ביותר למסרים, אותם היה מקבל במצב של היפנוט עצמי,  מתוך מצב של מעין שינה. 

 הוא סיפק לנו מידע רב על אודות אטלנטיס. 

במסריו מתאר אדגר קייסי, מתקנים דמויי ראדר, טלויזיה, קרן לייזר, חומרים פלסטיים ועוד, למרות 

 שדברים אלו עדיין לא היו ידועים בתקופתו.
הגזע המושלם אשר הופיע באטלנטיס היה ידוע כגזע האדום. מדובר על תקופה, שאדגר קייסי  מגדיר 

 מיליון שנה. בתחילה הם חיו בדו-קיום הרמוני, כאשר נשמות אשר לבשו צורת גוף 10תחילתה לפני כ-

מושלמת המשיכו להופיע כאן על פני האדמה. הם התאגדו למשפחות ול"חמולות". הם אכלו צמחים 

ופירות אשר כעת החלו לצמוח, ולבשו עור של בעלי חיים על מנת לכסות את החלקים הצנועים בגוף 

האדם,  אשר הפכו למבישים. הם חיו בסלעים, במערות ובעצים. מונעים על ידי הדחף למצטיינות, בקרה, 

 שליטה וכו'. כך החלו ליצור חברה שבטית, שרצתה לספק לחבריה הגנה, התפתחות מסחר וחברותא. 

היו אז על כדור הארץ חמישה גזעים, כאשר האטלנטיים היו אחד מהם, והם עברו מסלול דומה של 

התפתחות כמו כל היתר, אם כי בצורה יותר מואצת. חייהם היו הרמוניים ושלווים ועד מהרה הם למדו 

להשתמש בחוקי הטבע. בתחילה למדו להשתמש באבן על מנת להבטיח לעצמם מזון ולהתגונן בפני 

התקפות בעלי חיים וליצור אש. בתקופה עתיקה הם בנו בתים מעץ, אחר כך - מאבן, מבנים שהיו בעלי 

צורה עגולה. מעיסוק  בצייד עברו להיות בוקרים וחוואים, אשר השתמשו בכלים של עץ ואבן. מאוחר 

 יותר גילו את הנחושת ואת הברזל. 

. מספרים עצומים של חיות אוכלי בשר שוטטו בחורשות ההרים החיותבעיה קשה היתה להם עם ממלכת 

ובג'ונגלים שבעמקים. עופות ענקיים ריחפו מעל פני האדמה בטורפם את כל אשר מצאו. לאדם היה רק 

כלי נשק אחד כנגדם -  שכלו: היכולת ליצור מכשירים, לאלתר ולהערים.  רק כך יכול היה לשרוד כנגדם.  

 על כל פנים, חיים כאלה תחת איום של מוות היו אומללים ביותר.

.) החלה תקופה של בניה באטלנטיס. החלה ה. מלאחר ההצפה הראשונה (כפי הנראה, בדור אנוש -  

התפתחות יפה במכניקה, כימיה, פיזיקה ופסיכולוגיה, מאחר שהיה זה גזע יותר מלומד מן האחרים. 

החשמל אשר נתגלה סלל את הדרך להתפתחות מאד יפה באלקטרוניקה ובמכשור אלקטרוני. החל 

השימוש בכוח אטומי דווקא על ידי אורניום להזזת חפצים כבדים ולתעבורה. היתה להם גם מערכת מאד 

משוכללת לחימום, ליצירת אור וגם ליצירת מערכות קומוניקציה עם ארצות אחרות. הם  גילו את קרני 

הלייזר והשתמשו בהם למטרות שונות, כולל יצירת "קרן המוות", שהיתה יכולה להמית יצורים חיים. 

נעשה שימוש באויר נוזלי, באוויר דחוס ובגומי. כמו כן, נעשה שימוש בסגסוגות של מתכות כמו פליז, 

אלומיניום, אורניום, אשר היו בלתי ידועות לקייסי בזמנו, ששימשו לבנית ספינות בים כולל צוללות. היה 

 שימוש תדיר בטלפונים, ברדיו ובטלויזיה. 

 את קרני השמש "לעבות"אבל ההישג המשמעותי ביותר של תושבי אטלנטיס היתה היכולת שלהם 

". טכנולוגיה, שפותחה ליצירת קומוניקציה רוחנית עם אבן האש" או "הגדול  "הקריסטלבאמצעות

הסופי והאינסופי. השימוש בו שוכלל במשך מאות שנים, עד אשר שימש מקור לאנרגיה חשמלית בכל 

רחבי היבשת ללא חוטים. בימינו, אין אנו מסוגלים להעביר חשמל ללא חוטים. קרינת המיקרו-גל היא 

היחידה שמועברת באויר כקרינה אלקטרומגנטית ליצירת חום ואנרגיה. "הקריסטל הגדול" היה מונח 

במקדש השמש בפוסידה, והיווה את תחנת הכח המרכזית אשר ביבשת. באופן בסיסי היתה זו אבן 
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בצורת צילינדר בעל פאות רבות. היא נתלתה במרכזו של המבנה ובודדה על ידי חומר לא מוליך הדומה 

 לאסבסט של היום או לבקליט. 

מעל לאבן היתה כיפה אשר ניתן היה לגלגלה ולפותחה על מנת לחשוף את האבן לשמש. הריכוז וההגברה 

של קרני השמש היתה בעוצמה אדירה. היא היתה כה חזקה עד אשר ניתן היה לשגר קרניים בלתי נראות 

אלו בכל רחבי היבשת כמו גלי רדיו. הגלים האלו ספקו אנרגיה לספינות האוויר ולספינות בים. זה נעשה 

על ידי שיטות של אינדוקציה - השראה חשמלית, באמצעות פעולה של שלט רחוק אל המכשירים 

 הקולטים אשר על הספינות. 

ניתן היה להחיות רקמות בגוף האנושי על ידי שימוש בכוח זה בצורה יותר מתונה. אבל מצד שני, ניתן 

להשתמש באבן האש להסבת עינויים ולענישה. הקרניים יצרו תרכובות עם קרניים אחרות ממעבה 

 האדמה ויכלו לגרום ל התפרצויות וולקניות. 

ברחבי יבשת אטלנטיס היו ערים יפהפיות אשר נצצו באור השמש. ביניהם היו אמאקי, אצ'אי, ופוסידה, 

שם היה הנמל העמוס ביותר בעולם. היתה אספקת מים סדירה לעיר ולברכותיה הרבות על ידי מובילי 

מים רבים, כאשר הצינורות היו כה גדולים עד אשר הם נתנו את התחושה של עיר עם חומה. ספורט 

המים היה פופולרי ביותר. הבניינים היו בנויים עם גרמי מדרגות נוצצים ומבריקים, ומשובצים בתמונות 

 פסיפס, מלאכת מחשבת מאין כמותה. 

במרכז העיר היה המקדש החשוב ביותר למאמיני האל האחד. הוא נתמך על ידי עמודים עצומים בגודלם 

מאוניקס (שחם), טופז ובריל משובצים באבני אמטיסט ושאר אבנים צבעוניות, כאשר העמודים היו 

עשויים בצורת חצאי עגול. מקדש יפה זה יצר קרניים בשלל צבעים משבירת קרני השמש. אותם בני אל-

) הקימו מקדשים בהם קיימו תפילות עם the law of the oneהים או "הבנים של האמונה באחד" (

מזמורים. בפנים, בתוך קדש הקדשים בנו מזבחות עליהם הקריבו מפירות העץ והקציר של השדות, 

כאשר הקו המנחה היה האהבה והרמוניה בין אדם לאל-הים ובין אדם לחברו.  על המזבחות בערה האש 

הקדושה, שהביאה  להיטהרות והגעה לטוהר רוחני עליון. להבות מסתוריות אלו יצרו קרינה, שהביאה 

 להסרת תוספות בלתי רצויות בבעלי המראה המעוות, כפי שיובא בהמשך.

היתה שם חצר חיצונית אשר שימשה לכינוסים המוניים, וחדרים פנימיים אשר שימשו את הכוהנים, 

הכוהנות ושמשי המקדש הרבים. מעמד הכהונה הורכב מהמלומדים ביותר אשר חלקם שימשו כשופטים 

 ומורים מקצועיים.

האדם היה עדיין די קרוב לאלו-הים למרות, שכבר היה שרוי די עמוק בעולם החומר, הוא היה בעל גוף 

 באיזור המצח, השלישיתשקל היה לנשמה לבוא בו לידי ביטוי. כוחות רוחניים היו דבר שבשגרה. העין 

אשר דרכה קרנו כוחות הנשמה והרוח, היתה מפותחת ביותר.  היה להם ידע על מאורעות אשר במרחקים 

 ועל מאורעות אשר עתידים היו להתרחש.

האטלנטיים ובעיקר תושבי פוסידה למדו את החוקים של האנרגיות היצירתיות של היקום וחדרו למהות 

של כוחות הטבע, הויברציות של הצמחים, האבנים, התכשיטים והמתכות, תוך לימוד ההשפעה על 

האדם. היתה התקדמות בלתי רגילה בחקלאות וגם באסטרונומיה ואסטרולוגיה. הם חישבו את 

המשמעות של המספרים, הכוכבים והאלמנטים, וידעו אפילו את ההשפעה של טל הבוקר. הם למדו כיצד 

לבטל את כוח המשיכה. הם היו מודעים למיסתורין של מוצא האדם ומהות חמשת הגזעים, והיתה להם 

 הבנה לחוקי המדע והרוח,  שהינם בעצם חכמה אחת.

אבל עם הזמן נמשך האדם יותר אל הפיזי ואיבד בכך את כוחותיו הרוחניים. חלק מבני האדם היו 

, או עובדי הבעל או  הבעל-זבוב. אותם בני הבליעל גרמו ליצירת בני הבליעלאנשים שליליים אלה 

מעמדות וחבורות סגורות אשר הביאו לשפיכות דמים, מלחמות וכו'. צורת השלטון שלהם היתה של 

מונרכיה - מלוכה באופן סוציאלי למחצה. המלך נתמך על ידי מועצה פנימית. לא חסרו שם יסודות 
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שליליים אשר גרמו לקשירת קשר, אינטריגות, וכו'. המותרות, הבזבוז, השפע וניצול המעמד הנמוך גרמו 

 להסתאבות החברה האנושית. 

באותה עת שכנו בארץ יצורים דמויי מפלצות. היו אלו נשמות אשר לבשו צורות גוף גרוטסקיות מרוב 

תשוקתם לחוש את החוויה של החיים הפיזיים על פני כדור הארץ. ביניהם היו מגודל של ננסים זעירים 

, והיו  מטרים.  היו כאלה אשר היו מושלמים לחלוטין מבחינת הגוף והמנטליות4ועד לענקים בגובה של 

כאלה אשר היו בעלי "תוספות של חיות" כמו: מלתעות, נוצות, זנבות וכו'. כפי שתוארו בכתבים 

 הם נעלמו )2איור  (מצריים קדומים ובאשוריים. העיוותים נוצרו כתוצאה מזיווגים עם בעלי חיים.

 לחלוטין מן הגזע האנושי בשחר התרבות של מצרים הקדומה.

 

 

 . גרוטסקה של אדם.2איור 

 

 דמויי המפלצות והמעוותים, אשר היו מוגבלים על ידי גופים מגושמים ושכל דל, כמעט ולא ביצעו שום 

קידמה בעצמם. במשך השנים אבדו חלק מהם את מראם החייתי על ידי נישואי תערובת או  בגלגולים 

חוזרים ונשנים. בני התערובת ודמויי המפלצות היו המנודים של החברה האנושית, והשתמשו בהם 

לעבודות הבזויות שהיו. מעמדם היה קצת למעלה מבהמות משא וחיות בית. כתוצאה מקיומם נחלק 

האדם לשני מעמדות. אלו בעלי היוחסין ואלו אשר לא לגמרי התגברו על ההשפעות החייתיות וחיו תחת 

השפעות של מריבות ומחלוקות, שהביאו לסבל ועמל רב. בני הבליעל התיחסו לאותם נחותי החברה 

באכזריות ושלטו בהם תוך כדי שימוש בכוחות רוחניים כגון, היפנוזה וטלפתיה. אדגר קייסי מכנה אותם 

, מאחר שהיו דוגמת רובוטים או הומנואידים אשר ביצעו את כל עבודת השדה, Things"דברים"-  

 עבודות הבית, וחלק מן המסחר. 

 לפני הספירה, למנינם, הגיעה הארץ לשיא מעמקי הרוע  של המאגיה, המיסטיקה 10,700בערך בשנת 

והפולחן. החלו להקריב קורבנות אדם, ועברו לסגידה לשמש. נעשה בקריסטלים של השמש שימוש 

בכפיה, עינוי וענישה, עד אשר האנשים הפשוטים כינו אותם: "הקריסטלים הנוראים". היתה ירידה 

חמורה במוסריות של אנשי אטלנטיס.  עוני ורעב פשטו בין המעמדות הנמוכים והעובדים.  כל אלו הביאו 

 לחוסר הבנה של  החוקים הרוחניים והטבעיים.

הפער בין בני האל-הים לבין בני הבליעל הלך וגדל עד לכדי תהום. תחילת אסונות הטבע  היתה            

 לפני הספירה למנינם. היה זה כתוצאה משימוש בחומרי נפץ מסוכנים ובגזים כתוצאה 50,700בערך ב-

מהמלחמה כנגד בעלי החיים המסוכנים. הם הפגיזו את מאורות החיות בכיסי גז, אשר גרמו להתפרצויות 

 .וולקניות, מאחר וקליפת כדור הארץ עדיין לא היתה לגמרי קרה
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אותו חוג  של מאמיני  הא-ל האחד נכחו לדעת באמצעות כוחות רוחניים, שהיו להם, את האיום העומד 

לקרות בהרס היבשת של פוסידה - אטלנטיס. הם חיפשו דרכים על מנת להזהיר את האנשים על מנת 

 לפני הספירה למנינם. 52,000 בסביבות חמשת היבשותלמנוע זאת. לשם כך כנסו מועצה דחופה של כל 

באו נציגים של הגזע הלבן מן הקווקז והקרפטים, ממרכז אירופה ופרס, הגזע הצהוב - ממדבר הגובי, 

הגזע השחור - מסודן ואפריקה התיכונה, והגזע החום - מלמוריה אשר שכנה ביבשת, שהשתרעה ממזרח 

אפריקה עד להודו. הכנוס  נעשה על מנת לשתף פעולה עם כל הצירים ולהעזר בחכמתם בנסיון אחרון 

 למנוע את השואה, אך ללא הואיל. 

בשל סכנת הפורענות הבלתי נמנעת עוד, חיפשו בני האמונה באל האחד,  ארצות אחרות על מנת להתיישב 

בהם. לשם כך הם שלחו משלחות מחקר. הם הגיעו למצרים, יוקטן, הונדורס וכו'. בעיקר חשוב היה להם 

 לשמר את עקרונות הדת והידע שלהם. 

לבסוף, כשהגיע החורבן, שקעה היבשת ברעידות אדמה נוראיות. רק  אחדים הצליחו לברוח. בערך בשנת 

  לפני הספירה למנינם נעלמה תרבות אטלנטיס סופית מעל פני האדמה. 9,500

 

 דעת המדע המודרני על היעלמות יבשות

מדע הגיאולוגיה המודרני שולל לגמרי "יבשות אבודות" מכל גודל משמעותי. לפי תאוריית טקטוניקת 

 קרום כדור הארץ מורכב מסלעי "סיאל" קלים יותר  שנים,40הלוחות, שאושרה בצורה מקיפה לאורך 

ליקט). הסיאל סיגנזיום מליקט) שצפים על סלעי "סימה" כבדים יותר (עשירים בסיומיניום אל(עשירים ב

לרוב נעדר או שעוביו רק כמה קילומטרים בתחתית האוקיינוסים, לעומת יבשות,  שהם גושים גדולים 

בעובי עשרות קילומטרים. מכיוון, שיבשות שמורכבות מהסיאל צפות על הסימה בדומה לקרחון ימי שצף 

 על המים, הרי לא יתכן מצב,  שבו תשקע יבשת מתחת למי האוקיינוס.

אמנם ייתכן שנדידת היבשות והתפשטות קרקעית הים ישנו את צורת ומיקום היבשות, ולעתים תתחלק 

יבשת אחת לשני חלקים או יותר (כמו שקרה, לדעתם, בפנגיאה), אך תהליכים אלו מאוד איטיים, לדעתם, 

וקורים במשך זמנים גיאולוגיים בס"ג של מאות מיליוני שנים למנינם. לאורך קנה המידה ההיסטורי (של 

עשרות אלפי שנים), הסימה מתחת לקרומי היבשות נחשבת מוצקה, והיבשות עוגנות בבסיסן עליה. מוסכם 

על הכל, שהיבשות וקרקעיות האוקיינוסים שמרו על מיקומם הנוכחי לאורך כל זמן קיומו של האדם, 

  שנה, או מקסימום מיליון אחד שנה, למנינם.50,000כשמדובר על 

בנוסף, אין תרחיש מתקבל על הדעת לאירוע שיכול "להרוס" יבשת, מכיוון שמסה אדירה של אבני סיאל 

צריכה להגיע למקום כלשהו ואין כל זכר לכך בתחתית האוקיינוסים. האיים באוקיאניה הם לא חלקים 

במשך אלפי שנים נסו יורדי ים וחוקרים לאתר את מיבשת שקועה, אלא קציהם של הרי געש מבודדים. 

שרידי היבשת באוקינוס האטלנטי, וללא הצלחה. כיום, שקרקעית האוקינוסים פרושה לפנינו כעל כף היד 

דל של אסיה ולא נראתה שום יבשת בגמתצלומי הלווינים, אפשר לבדוק את הדברים באפן מחלט: 

 הרכסים התוך  ק"מ.4-5-ואפריקה שקועה בקרקעית אוקינוס כלשהו. עומקם של האוקינוסים כ

, שאין להניח  של הרי געש תת ימיים באורך עשרות אלפי קילומטריםאוקיניים הנם בעלי מבנה מיוחד מאד

שהם הוו בעבר יבשת, כפי שניתן היה לצפות מהאטלנטיס. כמו-כן, לא נראה סביר, שהאיים המפוזרים 

ברחבי האוקינוס האטלנטי כגון: האיים הקנריים, איי ברמודה, האיים האזוריים ואפילו האיים 

 קטנים מדי. הקריביים עם המדפים היבשתיים שלהם, יהוו את הקרקע ליבשת המפורסמת, מאחר שהם

 את נדידת היבשות, ננטשה  בקצור, לאחר העמדת תיאורית טקטוניקת הלוחות על רגליה, שעי"כ הסבירה

 השערת קיומן של אטלנטיס ולמוריה  על ידי העולם המדעי.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9D�
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9D�
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%98�
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%98�
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%95%D7%9D�
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%95%D7%9D�
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כיצד למרות התיאוריות המדעיות העכשוויות המהלכות כיום ב"ראש הקידמה" 

האנושית, מתישבים בכל זאת ספוריהם של רבים מעמי קדם על העלמויותיהן 

 הקטסטרופליות של יבשות שלמות?

  לעיל.האמור  עם  ו"למוריה"ת "אטלנטיס"ו המסתורית של יבשןאם כך, הבה ננסה לקשור את העלמות

 שכאשר חטאו בדור אנוש, עלה אוקינוס והציף שליש  במדרש רבה  (בר' פרשה כ"ז,ז),והנה כתוב

מהיבשה. עדיין לא היה נתוק ביבשה, וההצפה גרמה לכך שהמקומות הנמוכים כוסו, ואלו הרמות הגבוהות 

מיצרי אזור, שמכונה היום "יותר נשארו מעל פני המים, וזה נראה כאיים גדולים, שנמצאו ממערב ל

 שגם המרחקים בין האיים לא היו כל כך גדולים (יחסית) ובנקל היו עוברים מאי לאי. על-,. ברור"גיברלטר

פי התאור של אפלטון: מערבית להם נמצאה יבשת גדולה ולאחריה מגיעים לאוקינוס האמיתי. סביר 

נית!! אלא עד אלהניח, שהאיזורים הימיים שבין האיים, קרקעיתם לא הגיעה למעמקי קרקעית אוקי

)).4 (איור לעומק של מספר מאות מטרים

 

 . מצב מרכז יבשת בראשית אחרי הצפת דור אנוש ולפני המבול.4איור  

 כיתוב בשחור - שמות נוכחיים, בסגול - שמות מפר' בראשית,  באדום -  שמות שנתנו אומות העולם.

 

 הענק וגרם לחציבתן של היבשות, כפי שצוין כוכב שנה, נפל ה4,100כ-ואז, כאשר ביום בהיר אחד, לפני 

דל של זמן ו שהדבר קרה תוך יום ולילה. סדר הג,לעיל, הרי הדווח  על העלמותה של אטלנטיס מציין

 שנה אחורנית נראה לו מגזם, וחשב שהיתה שם טעות 9,000ההתרחשות נתקבל בפקפוק גם ע"י אפלטון: 

 שנה לפני 1,600- שנה בלבד לפני אפלטון. המבול התרחש, למעשה, כ900-", כך שמדובר היה ב0בספרת "

 לבריאת 1656כדי להעמיד את הדברים על דיוקם:  המבול התרחש בשנת תקופתו, כך שזו טעות סבירה. 

 שנה). 100 (פלוס מינוס של 1050 שנה קודם לכן, בערך בשנת  600אדה"ר,  הצפת דור אנוש התרחשה כ-

 בו יבשת גדולה בס"ג של אפריקה ואסיה ביחד נעלמת, הינה תופעה חריגה בימות עולם, ,ארוע כזה

(פורסם .  בעבודתנו על מהלך התרחשות המבול ו עדי ראיה רבים להתרחשותנשארומסתמא, שלא 
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,  הגענו למסקנה, בספר:"סוד המבול, משולש ברמודה המסתורי ונדידת היבשות", ה. מלמד, תש"ס)

 4-5שבעקבות פגיעה של כוכב אחד מתוך שניים ביבשת בראשית, עפו כאן פרוסות של יבשות בעבי של 

ק"מ. מאחר שזה העומק הממוצע של האוקינוסים, הרי אין כאן ענין של שקיעה בים, אלא התרחקות של 

פרוסת היבשת למרחק גדול. הנושא נבדק ע"פ חק שימור התנע, ונמצאה התאמה מירבית בין האימפולס 

 של  הכוכב הפוגע לתנע של היבשות שנוידו.

 ומי שירצה לראותה במו עיניו כיום, יוכל ,מסקנתנו ממחקר זה, שאין לחפש את אטלנטיס במעמקי הים

 ).6 ו-5איורים  (!!יבשת אמריקהלערוך בקור ב

 

 . מיקומן של אטלנטיס ולמוריה ביבשת בראשית.5איור 

 

 . מיקומן של אטלנטיס ולמוריה בעולם כיום.6איור 
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גם הספור על  יבשת למוריה, שנעלמה פתאם, קשור לענייננו. במפת יבשת בראשית נמצא בפירוש קשר 

יבשתי בין האי מדגסקר (או ליתר דיוק: בין יבשת אפריקה) להודו. חלק יבשתי זה נעקר ממקומו באותה 

הוא נמצא בדרום האוקינוס השקט בהשקה הזדמנות של פגיעת הכוכב הקטן ביבשת בראשית, והרי 

). כך, שבאופן עקרוני,  שני הדיווחים על מיקומה של 6 ו-5(איורים לאוקינוס ההודי כיבשת אוסטרליה 

 הארץ של למיגל מור והארץ של מונד בקודקס של טרואנו של שבט המאיה: כפי שנאמר למוריה נכונים.

  -  הם, כנראה, יבשות אטלנטיס ולמוריה . נפלו קרבן

, היתה בכוון אחר.  הכוכב, שפגע ביבשת בראשית במערבה, 6איור היעלמותה של למוריה, כפי שרואים ב

גרם לסדק, שהתקדם דרומה (וגם צפונה) וגרם לניתוק לוחות אמריקה (אטלנטיס) ולהדחתה מערבה. אבל 

עד לניתוק גררה אמריקה את יבשת אפריקה, שאף היא נבקעה בבסיסה, וגרמה לה להסתובב בכוון השעון 

עד שהניתוק הושלם. תוך כדי הסבוב  גרמה אפריקה לבקוע של אוסטרליה (למוריה) מאחיזתה בין 

אפריקה להודו ולהעפתה מזרחה. המהלך הובא בהרחבה בספר: "סוד המבול,  משולש ברמודה המסתורי 

 ונדידת היבשות" (הדסה מלמד - תש"ס).  

נראה בברור, שחלקו הדרומי האפריקאי של מיצרי גיברלטר של היום מתאים בדיוק למפרץ   7באיור 

בדרומה של ניופאונדלנד שבאמריקה. החלק הצפוני של המיצר בספרד לא היה קים אז.  כלאמר, קודם 

 היה הניתוק באזור הזה של אפריקה מאמריקה, ורק אחרי כן חל הסבוב של אפריקה.

 

. א. הדגמת התאמתו של האזור האפריקני של מיצרי גיברלטר  למפרץ הדרומי  של ניו-פאונדלנד 7איור 

 שבאמריקה, דבר המצביע על כך, שהניתוק בין היבשות קדם לסיבוב אפריקה בכוון השעון.

 ב. המצב כיום.
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המרחק הימי הגדול גרם לכך, שנראה היה, שהים באותם אזורים היה בלתי עביר ובלתי חדיר על פי 

. אבל, 1492-תאורו של אפלטון. לכן היתה זו סנסציה גדולה מאד, כאשר קולומבוס גילה את אמריקה ב

 שנה קודם לכן, ושלח לשם את 2,300שלמה המלך ע"ה החכם מכל אדם, ידע על קיומה של אותה יבשת 

  אניותיו, אבל זה היה באמת מבצע קשה, ששאלה, אם מאוחר יותר יכלו לחזור עליו. 

 

 השוואה בין המסרים וסדרי הזמן של אדגר קייסי  לתורה

 

אותם המאמינים בא-ל יחיד, שקייסי הציג אותם,  יכולים, אולי, להתאים לאותם מצדיקי הדורות 

הראשונים: שת, אנוש, חנוך, מתושלח ונח, שרובם חיו בחפיפה אחת בתקופה הזאת,  ובודאי היו להם 

תומכים, שחברו אליהם, והם נהלו אורח חיים על פי רצון הבורא. ולפי התאורים, היה להם אפילו מבנה, 

שהזכיר  בית מקדש. הקרבנות הצמחיים מזכירים מתנות כהונה, מעשרות, מנחות, שהי יכולים להיות 

  ממקור צמחי, שהרי רק לאחר המבול הותר לנח ולמשפחתו לאכול בשר.

 מיליון 10אדגר קייסי מציין, שהתחלת תקופת היווצרות חברות בני האדם ע"פ כדה"א היתה לפני כ-

 שנה לפני הספירה למנינם. היה זה כתוצאה משימוש 50,700שנה, ושתחילת  אסונות הטבע  היתה  בערך 

 לפני 10,700בחומרי נפץ מסוכנים ובגזים כתוצאה מהמלחמה כנגד בעלי החיים המסוכנים.  בערך בשנת 

אנשי  קבוצתהספירה, למנינם, הגיעה הארץ לשיא מעמקי הרוע  של המאגיה, המיסטיקה והפולחן. 

הבליעל, שסגדו לכל מיני מהויות, שחלקן נבעו , כנראה, מהנחיות, שקבלו בתחילה מאנוש, נכדו של אדם 

  ועוד הרשיעו  , החלו להקריב קורבנות אדם, ועברו לסגידה לשמש.הראשון,  ירדו מפסי האמונה הצרופה

מכל הבחינות, כולל  העיסוק הנורא בהנדסה הגנטית, מה שמכונה בתורה (בר' ו', י"ב): "כי השחית כל 

בשר את דרכו על הארץ". הם יצרו מפלצות מזווגים שונים ומשונים של בעלי חיים ובני אדם, שחלקם 

מוצאים בדורות האחרונים בחפירות  שונות, ונקראים: דינוזאורים או  דרקונים, כפי, שהתפרסמו 

בארצות מזרח אסיה. מעשיהם הנפשעים היטו את הכף, והגזירה ירדה לעולם (בר' ו', ז'): "ויאמר ה': 

אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים, כי נחמתי כי 

 אותו חוג  של מאמיני  הא-ל האחד נכחו לדעת באמצעות כוחות רוחניים, שהיו להם, את עשיתם".

האיום העומד לקרות בהרס היבשת של פוסידה - אטלנטיס, וחיפשו דרכים על מנת להזהיר את האנשים 

 לפני 52,000על מנת למנוע זאת. לשם כך, כנסו  מועצה דחופה של כל חמשת היבשות בסביבות שנת ה-

הספירה למנינם. באו נציגים של הגזע הלבן מן הקווקז והקרפטים, ממרכז אירופה ופרס, הגזע הצהוב - 

ממדבר הגובי, הגזע השחור - מסודן ואפריקה התיכונה, והגזע החום - מלמוריה אשר שכנה ביבשת, 

שהשתרעה ממזרח אפריקה עד להודו. (דרך אגב,  בלבצקי מיקמה את למוריה שלה באוקיינוס ההודי, 

 מיליון שנה למנינם, וכאן היא מזכרת, שנציגיה השתתפו בכנס החרום). הכנוס  נעשה על מנת 150לפני 

לשתף פעולה עם כל הצירים ולהעזר בחכמתם בנסיון אחרון למנוע את השואה, אך ללא הואיל. בערך 

 לפני הספירה למנינם נעלמה תרבות אטלנטיס סופית מעל פני האדמה, תאריך, שהתאים 9,500בשנת 

 לפני 42,000לדווחו של אפלטון בהסתיגותו שלו, כפי, שהזכר לעיל. מוזר, שכנס חרום כזה נערך 

 שנה קודם לכן על פי זמן 120התרחשות הקטסטרופה. מילא, אם היה נערך שנה לפני כן, ואפילו 

 ההתראה הגדול שנח קבל.......

יישוב סקלת הזמן של אדגר קייסי עם המקור התורני: קייסי מציין את ענין הלבוש בתחילת התפתחות 

חברת בני האדם: "לבשו עור של בעלי חיים על מנת לכסות את החלקים הצנועים בגוף האדם,  אשר 

הפכו למבישים",  הענין הזה קושר אותנו לחטא אדם הראשון, שלאחריו הרגיש האדם צורך לכסות את 

מבושיו: "ויעש ה' אל-הים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם" (בר' ב', כ"א). מכאן, תחום הזמן, 

 1656 מיליון שנה, נמצא מבריאת האדם הראשון ועד למבול, סך הכל 10שקייסי מדבר עליו, ולדעתו ארך 
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שנה בלבד. התעוד בתורה על פי סדר הדורות, עם גילו של כל אדם ברשימה, מוציא מכלל אפשרות את כל 

 ההערכות האחרות של הזמנים.

 

וכך קרה הדבר, שבמקום לקבל את התורה ע"י המשיח, שאמור היה להיות נח,                                                             

ולהגיע לגאולה ולקבל שפע של חסד, ירדו מים בשפע, שלא נודע כמוהו, וכל העולם השחת - כל בני האדם 

וכל בעלי החיים טבעו,    ונצלה רק משפחתו של נח וכל בעלי החיים הטהורים מבחינת גזעם, אשר הכניס 

 לתיבה על מנת להתחיל לבנות עולם חדש.

 הלואי ונזכה לתקון חטאי דור המבול שבזמננו, ונזכה לגאולה השלימה בחסד וברחמים.

 

 

 

 

 

 

    ליצירת קשר:                              ד"ר הדסה מלמד

                            hadassamelamed@gmail.com             08-9492465                                  
                            

 

 

 

 

 

 


