
Platon, Kritias 
… Tuto nesmírnou a nad pomyšlení velkou moc oné  země  shromáždil a vrhl bů h na zemi naší. 0 příči-

nách jeho počínaní se vypravuje toto: 
Mnohá pokolení zachovávala zákony a chovala se přátelsky k sobě rovným, z bohů  pocházejícím, tak dlou-

ho, dokud jim zákony byly nepřekročitelným příkazem. Smýšleli pravdivě a skrz naskrz ušlechtile, v každém ohle-
du i při vzájemných jednáních si vedouce mírně a rozvážně. Nadevše jim byla mravní dokonalost tělesná, málo 
cenili bohatství, a spoustu zlata a bohatství, jimž  každý oplýval, nesli lhostejně, pociťujíce je spíše jako břemeno. 

 Nebyli opojeni rozmařilostí a bohatství jim nebránilo vládnout moudře nad sebou samými. Střízlivě  a bystře 
poznali, že všechen jejich majetek vyrostl ze společné ho přátelství, spojené ho s dokonalostí,  zatímco pošetilým 
honem za cennostmi a jejich přeceňováním se ztrácí bohatství samo, tak s ním i přátelství a shoda. Z těchto zásad 
a díky pů sobení božské  přirozenosti dostávalo se jim všeho, co jsme již  dříve popsali.  

Když  však božská jiskra v nich počala hasnout, opět a opět se směšujíc se smrtelným ž ivotem, a když  lidská 
povaha začala v nich nabývat vrchu, takže nenalezli v sobě sílu klidně né st břemeno své ho majetku, kazili se,  a 
tomu, kdo dovedl vidět, se pojednou jevili ohyzdnými, protože právě ztratili to nejcennější, co ž ivot lidský zkrášluje.  

Lidem nemoudrým a neschopným pochopit, v čem spočívá skutečná cena ž ivota, se ovšem zdáli nejkrásněj-
šími a nejblaženějšími právě  tehdy, když  popustili uzdu nenasytné  zištnosti a opájeli se svou mocí. Tehdy pak otec 
bohů  Zeus, podle odvěké ho práva vládnoucí nebesům i zemi a obdařený darem vševidoucnosti, zpozoroval, že 
toto kdysi božské  pokolení upadlo hluboko do bídné ho stavu. Rozhodl potrestat je, aby zmoudřeli a polepšili ve 
způ sobu své ho ž ivota! Svolal do nejnádhernější síně uprostřed nekonečné ho vesmíru radu bohů . Bylo odtud vidět 
vše, co kdy bylo stvořeno. A shromáždiv bohy, pravil...  
 

Jakkoliv je zbytek dialogu ztracen, nezoufejme a poslechně me si pointu celého příbě hu „ o po-
topené pevnině “ v kompilaci zpracované podle vyprávě ní  „ spícího proroka Edgara Cayceho: 
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15 600 př. n. l. - Atlantida 
 Pokud zná mý „spící prorok“  Cayce hovoří o 
Atlantidě , pak nepochybně  v té to souvislosti uva-
ž uje i o změ ná ch zemských pólů. „Nejseverně jší 
čá sti lež ely na jihu planety a naopak polá rní ob-
lasti se nalé zaly  v subtropických a tropických 
pá smech.  
 V tropické  oblasti v té  době  lež el i Ural. Sa-
hara byla ú rodnou a obydlenou zemí. Ú rodnou 
byla i poušť Šamo - Gobi. Oceá ny byly převrá ce-
ny a již  nikdy neponesou svá  původní jmé na. 
Střed Spojených stá tů (Mississipská  pá nev) lež el 
v oceá nu obklopený pevninou, jenž  je dnes tvoří 
ú zemí Nevady, Utahu a Arizony (Na Aljašce byly 
skutečně  nalezeny pozůstatky velbloudů, slonů z 
období před 200 000 až   50 0000 lety).. 
 Edgara Cayce hovoří i o obrovských ohni-
vých kamenech, které  Atlanťané  využívali k pře-
mě ně  slunečních paprsků v tolik potřebnou ener-
gii. Tyto obří krystaly byly prý vyrá bě ny umě le a 
mohou mnohým nadšeným badatelům připomínat 
krystaly využ itelné  laserovou technikou. 
 „Obří ohnivé  kameny byly pevně  zasazeny v 
kupolích chrá mů i budov“ , tvrdí Cayce. 
 Byly zhotovová ny v podobě  velkých cylin-
drických skel, broušených do mnoha ploch tak, 
aby na vrcholku byla vytvořena ploška soustřeďu-
jící veškerou energii přichá zející z kosmu a ze 
Slunce. Energie se postupně  koncentrovala mezi 
vrcholem cylindru a samotným drahokamem.  
 Vyzařová ní, které  vychá zelo v podobě  pa-

prsků, bylo sice pro oko neviditelné , avšak na 
vybroušené  kameny působící síla vyvolá vala jiné  
síly, jimiž  byly pohá ně ny plyny nadná šená  leta-
dla, ale i jiné  dopravní prostředky sloužící k potě -
šení z pohybu poblíž  Země , po vodě  i pod vodou. 
  Tyto energetické  chrá my a budovy, jež  byly 
vystavě ny za dá vných časů jedním z prvních 
vlá dců Atlantidy Altyrem, byly pozdě ji neuvá ž e-
ně  přetě ž ová ny pseudoblahobytným energetic-
kým hladem.     

Generá tory zá ření, v podobě  ohnivých kame-
nů, byly však neú myslně  naladě ny příliš vysoko a 
neú mě rné  zvyšová ní spotřeby sluneční a vesmír-
né  energie přivodilo druhou vlnu ničivých sil, jež  
lavinovitě  vyvolaly další destrukce. Jakkoliv Al-
tyrovi potomci počali pozdě ji energetické  chrá my 
ničit, bylo již  pozdě .  

Vybuzené  přírodní sily zá hy dokončily dílo 
zká zy. Atlantida se rozpadla na pě t velkých ost-
rovů. Jednoho dne se však i tyto ostrovy  potopily 
společně  s atlantskými chrá my.  
 Necitlivé  zneuž ití techniky však bylo až  dru-
hotnou příčinou zká zy. Na samé m počá tku kata-
strofických promě n stá la morá lní devastace a 
pohrdá ní tě mi, kteří stá le ještě  zachová vali a mě li 
v ú ctě  zá kony Universa a Božích synů.  

Bož ská  jiskra potomků vlá dce Altyra  zřetel-
ně  pohasínala a jejich nezmě rná  arogance uvolni-
la titá nské  síly jež , společně  s přírodními zdroji 
plynů a elektrickými silami, vybudily zvýšenou 
seizmickou činnost.  



 První čá st Atlantidy se prý ponořila tam, kde 
se nyní nachá zí Sargasové  moře a tzv. „Bermud-
ský trojú helník“ . 
  Podle Edgara Cayceho probě hlo zničení At-
lantidy ve třech fá zích, z nichž  první dvě  probě h-
ly postupně  kolem roku 15 600 př. n. l.. Tehdy se 
pevnina rozdě lila na pě t ostrovů, z nichž  tři nej-
vě tší se podle Cayce jmenovali „Poseidia, Og, 
Arjan.  
 V té to souvislosti není bez zajímavosti, ž e 
bá jná  vlast írá nské ho lidu - Arjů - se jmenovala 
velmi podobně  - Airjanem Vaedž o. Také  Arjové  
byly nuceni opustit svoji původní domovinu, 
neboť i o ona byla postiž ena velkými katastrofa-
mi a krutými mrazy (V té to souvislosti si rovně ž , 
pro ně koho překvapivě , připomeňme jednoho 
z protagonistů českých pově sti: Pri my Slá vy 
Arjana1 (Priamy mezi Slá vy Arjana). Přemysla 
Orá če (Obřadního orá če trojpolního hospodá řství, 
jež  se stal ž ivotním partnerem legendá rní kně ž ny 
Libuše).    
 

V současnosti jedinými Slá vy, kteří si zacho-
vali té mě ř svě ž í vzpomínku na dá vnou vlast, jsou 
dozajista východní Slované , respektive Rusové , 
Bě lorusové  a Ukrajinci (I když  z dalších řá dků 
bude patrné , ž e i Češi a Slová ci se, nejen díky 
lidové  slovesnosti, na dominantní čá sti svých 
legend nevě domky rozpomínají…  ve svých ná -
rodních pohá dká ch.).   

Ruské  zkazky vě tšinou začínají cílenou 
vzpomínkou na Bílý ká men Alatyr2 (té ž  Latyr), 
ká men všech kamenů, Respektive Otce všech 
kamenů, jenž  dnes odpočívá  na dně  oceá nu.  

Na „bílý ká men, skrývající všechny síly Uni-
verza. Ká men, jenž  můž e být vě tší než  hora, či 
naopak menší než  nejmenší zrnko písku. 

K té to čistě  relativní fenomé nu se budeme 
vě novat pozdě ji.  

Nyní ná s zajímá  etymologická  podobnost 
Alatyr (potažmo Altyn) se jmé nem prvního vlá d-
ce potopené  bá jné  pevniny Altyra. 

Nezanedbatelnou polož kou ze souboru „asa-
kra“  file, kterou můž eme nasílit více než  tisícile-
tým písemným zá znamem vyprá vě ní zá padoslo-
vanské ho otroka ve služ bá ch arabské ho cestova-
tele a zvě da Al Masudiho3 (S jehož  přesností si, 
vzhledem k jazykové  rozdílností všech zú častně -
ných stran, netřeba lá mat hlavu.) :  
 

První z vládců  Slovanů  je král Aladír, jenž 
má rozlehlá mě sta a četná obdě lávaná pole, 
mohutné vojsko a velký počet lidí. Muslimští 
obchodníci přicházejí do sídla jeho království 
s rů znými druhy zboží.  

S tímto králem sousedí se slovanských vlád-
ců  král Al Farang (Al Farandž  –Al Farag té ž  al 
Fraga (al Frandža),snad Pragitae - Pražané  

(nikoli Č eš i), ale podle jiných i alwánadž ); ten 
vlastní zlaté doly, mě sta, četná obdě lávaná pole, 
mohutné vojska velký počet obyvatel. Bojuje 
s Byzantinci, Franky Al Ifrange (Al Ifrandže) i 
jinými národy. 
 
 
 
 
  

Vzhledem k jazykovým barierá m mezi slo-
vanskými otroky a jejich majitelem Hasanem Ali 
Al Masudím, by bylo mož né , při dobré  vůli, číst 
onen text i jinak:  

 
První z vládců  Slovanů  byl vládce Aladír, 

jenž mě l rozlehlá mě sta a četná obdě lávaná pole, 
mohutné vojsko a velký počet lidí. 
 
 Tomuto vládci se vyrovná slovanský vládce 
Prahy. Ten vlastní zlaté doly, mě sta, četná obdě -
lávaná pole, mohutné vojska, velký počet obyva-
tel. 
  
 Vlá dce bá jné  Atlantidy Alatyr a nejvě tší 
vlá dce Slovanů Aladir? 

Z dalšího textu, jemuž  se budeme vě novat 
v jiné m čase, vyplývá , ž e zmíně ným vlá dcem 
Prahy, jenž  se, jako jediný ze slovanských vlá dců 
vyrovná  prvnímu slovanské mu krá li Aladirovi, je 
český kníž e, vlá dce Prahy, Krakova a rozsá hlé ho 
ú zemí až  po samu Červenou (Kyjevskou) Rus, je 
kníž e Boleslav I. (bratr kníž ete sv. Vá clava). 

Má lo kdo již  ví, ž e Boleslav I. ovlá dal (z dob 
své ho otce Vratislava a své  matky kně ž ny Dra-
homíry), jednu z nejvě tších slovanských říší. Jeho 
vliv prakticky sahal od Berlína až  po Kyjevskou 
Rus.   
 Podobně  hovoří i fragmenty arabského 
přepisu4 zprá vy ž idovské ho velkoobchodníka se 
smíšeným zbožím a slovanskými otroky, diplo-
mata kordóbské ho chá lífa a zvě da v jedné  osobě  
Ibrahíma ibn Jakúba5.   
 Zanedbejme prozatím i tu skutečnost, ž e naší 
slovanští předci byli (podobně  jako staří Chaldej-
ci, Egypťané  Inkové  atd.), velmi zanícenými vy-
znavači „slunečního kultu“ , s dokonale propraco-
vaným kalendá řem.  

Ná m se, v tento prchavý okamž ik, jen jedná  
o podobnost jmen Altyr, Alatýr, Aladir a…  Al-
tyn. Vyskytujících se vž dy v souvislosti se slo-
vanskými vlá dci.  ̈
 Přičemž  staré  slovanské  slůvko „altyn“  značí 
původně  „zlatý ká men“ , odvozeně  „zlatý“ . Při-
čemž  tyn, tejn, týn, dъn (keltský dun – pevnost) – 
ká men, je dodnes používá n i ná zvech českých 
mě st, či monumentá lních staveb. 
 Alatyr – bílý ká men, otec všech kamenů. 

Abu l – Hasan Alí Al Mas’udí 
Rýžoviště  zlata a doly Drahokamů  
Kap. 66 Náboženské  stavby u Slovanů  



Nehovoří se zde ná hodou té ž  o zlaté m kameni? 
 Zlaté  mě sto, Zlatý hrad, Altyn gorod je 
vlastně  jedno a toté ž . Připomeňme si, ž e zašlé  
vzpomínky na potopenou pevninu hovoří o zla-
tých kupolích, o ztracené m zlaté m mě stu. O le-
gendě , jejíž  pozůstatky lze dodnes objevit jak 
v českých zemích, tak na slovanských ú zemích na 
zá pad i na jih od našich hranic. 
 A což  Zlatý zá mek, jež  můž e být, dle okol-
ností, i tak malý, ž e se vejde i do zlaté ho jablka 
(viz Pohá dky Bož eny Ně mcové )?  A to vše bě -
hem okamrku. Jen na pouhý pokyn stá vajícího 
majitele!  
 Etymologie české ho slova „zlatý“  mož ná  
nená hodně  připomíná  odkud kov skutečně  pochá -
zí:  

„Z Latý (r). Zo Laty (nъ). Z bílé ho kamene.  
Otce všech kamenů, dnes spočívajícího na 

dně  oceá nu. Ká men skrývající veškeré  síly vyso-
kých nebes. Jež  můž e být velký jako hora, ale i 
naopak. Menší, než  nejmenší zrnko písku. 

Pak se hravě  vejde do jaké hokoliv pohá dko-
vě  české ho jablka. Ať již  docestovalo do naší 
vlasti skrze Doudljebi, z daleké  Indie, či již ní 
vě tví imigrace čá sti naších slovanských předků. 
Skrze egyptské  mě sto On (Heliopolis, Sluneční 
mě sto). 

Prchajícími celá  tisíciletí z dá vné  pravlasti 
Slá vů, Slavjanů, Arjanů, Arjů, Antů, Venetů, 
Venedů, Vendů a mož ná  i Skýthů, ležící před 
katastrofickým potočením planety na ně kdejším 
daleké m severu.   

Tedy dnešním jihu. 
At land nebo Ant land (tida)? 
Země  Antů. Země  předků dnešních Slá vů! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámky pod čarou“ 
 
Arjan1 - arij, orij, orataj (starorusky) = orá č, staročesky rataj.  
 Obřadní orá č vyorá vající v příslušné  agrotechnické  lhůtě  tři brá zdy v upomínku všem, ž e jedině  trojpolní 
hospodá řství je cestou k přež ití. Ve své  podstatě  se jedná  o extenzivní země dě lství s třípolní. Jedno pole zaseté , 
druhé  pastva, třetí ú hor. Pořadí se další rok mě ní. Slovenské  slůvko rátať – počítat, s touto problematikou ú zce 
souvisí.  
 
Alatyr2 –  též Altyn slovanské  slovo označující zlatý  kámen. Též bílý  kámen.  
 
Al Masudi3  

Arabský cestovatel na volné  noze a zvě d Abu l Hasan Alí Al Mas’udí (Narozen kolem roku 900 n.l.   zemřel 
995 n.l.) Roku 918 – 929 procestoval již ní oblasti Kaspické ho moře, pobřež í východní Afriky a roku 926 ž ije 
v Palestině , pozdě ji v Sýrii a Basře (dnešní Irá k). Výchozí informace pochá zí z díla: Rýžoviš tě  zlata a doly 
Drahokamů. Sepsá no pravdě podobně  kolem roku 943 n. l. dle vyprá vě ní zá padoslovanských otroků 
zakoupených v Praze. 

Kap. O Slovanech a jejich sídlech. Zprá va o jejich krá lích a rozdě lení jejich kmenů 
Kap. 66 Ná bož enské  stavby u Slovanů 
  

fragmenty arabského přepisu 4 
Zprá vu z roku 964, dle pozná mek Ibrahíma ibn Jakú ba, přepsal Al Hímjarí, arabský geograf. Dochovaly 

se však pouze fragmenty původního spisu. Je té ž  mož né , ž e Ali Al Masudí čerpal své  informace o Praze prá vě  
z tohoto arabské ho přepisu. U tohoto pá na totiž  není nic nemož né …  
 
Ibrahím ibn Jakúb al Israáilí at Tartúš í5 
 Ibrahím ibn Já kub řečený té ž  al Isrá ilí at Tartú ší se narodil pravdě podobně  roku 912 v Tortosii v muslim-
ské m Španě lsku. Jeho pozdě jší obchodní aktivity a kontakty s arabskými chalífy Abd ar Rahmanem, a al Hake-
mem II., či spíše jeho původ a vzdě lanost, jej předurčili být slavným i ve střední Evropě , kde se proslavil nejen 
skvě lými výroky o Praze, ale i jako zkušený diplomat, obchodník a hlavně  skvě lý pozorovatel. 
 Díky svým bohatým zkušenostem se kolem roku 950 stá vá , na příkaz kordóbské ho chalífa al Hakema II., 
respektive z pově ření jeho ž idovské ho ministra Chasdaj ibn Šapruta, členem zvlá štní diplomatické  mise, smě řu-
jící do středu Evropy. 


