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1. Úvod
Nevím, zdali jste již někdo z vás o tomto velmi zajímavém kontinentu slyšeli,
protože Lemurie, nebo se také zřídka objevuje i pod názvem Mu, není tolik známá jako Atlantida,
která, ačkoliv - podle některých teorií - leží na jiném místě, bývá s Lemurií občas i slučovaná.
Najít informace k tomuto tématu nebylo zrovna nejjednodušší. V místní knihovně naleznete
stěží jedinou knihu vztahující se k mé práci a na internetu je sice pár stránek zaměřující se na
ztracené a zapomenuté říše a národy, ale když je pečlivě projdete, zhodnotíte a přetřídíte, nezbude
vám více možných zdrojů, než byste dokázali spočítat na prstech jedné ruky.
Ani nedostatek solidních zdrojů mne však nepřesvědčil, že by tato práce nakonec nemohla
být nikterak přínosná. Když už možná ne pro nikoho ze čtenářů, tak alespoň pro mne. A to v podobě
nových zkušeností, kterých bych nejspíše bez zdlouhavého pátrání a chytání se jednotlivých
informací, které jsou možná samostatně stojící ne příliš zajímavé, nedosáhla.
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2. Základní informace o Lemurii
2.1 Co to je Lemurie
"Kdyby měli pravdu stoupenci teorie jednorázového stvoření, je všechno v pořádku - Bůh přece
může umístit své výtvory, kamkoliv si usmyslí, třeba na kontinenty vzdálené tisíce kilometrů. Pokud
by se však jistý druh postupně vyvinul ze společných předků na jednom místě, měl by se šířit
v rámci geografických možností. Jenže drobný savec lemur, který žije hlavně na Madagaskaru,
se vyskytuje také v Indii a na malajském souostroví. Lemur se evolucionistům do jejich teorií jaksi
nehodil, a proto bylo nutno hledat vysvětlení, jak se mohl dostat přes oceán do oblastí svého
nynějšího rozšíření." 1
Lemurie je dávný kontinent, o němž existuje jen několik zmínek, ačkoliv nikdo nemůže
přímo dokázat, zdali vůbec kdy existoval. Jméno této země bylo vymyšleno na počest lemurů
Philipem L. Sclaterem v roce 1864,2 kteří obývají Madagaskar, jenž byl, podle jedné z několika
verzí, součástí tehdejší Lemurie.
Samotný pojem Lemurie se začal více objevovat někdy během 19. století, kdy se pro lidi
zabývající se biogeografií objevila záhada o kosterních pozůstatků lemurů, které byly nalezeny i na
okolních pevninách, i přestože se o samotných lemurech na těchto územích příliš nevědělo.3
V dnešní době je samozřejmě všeobecně známé, že se kontinenty posouvaly a stále
posouvají. Dochází k přeměně povrchu a vznikají tak stále nové hory, pohoří, sopky, propadliny
a následně i ostrůvky a ostrovy. Ale tato teorie o kontinentálním driftu přišla až během 20. století 4,
což je o sto let později, než "byla objevena" Lemurie.
2.2 Kde a kdy se Lemurie nacházela
Podle knihy od Scotta-Elliota, který se problematikou Lemurie a Atlantidy zabýval, byla
Lemurie, tak stará, že nikdo nedokáže ani přiblížit období její existence 5 neboť Atlantidu (která se
potopila někdy kolem roku 9600 př. n. l.) 6 obývala již tzv. čtvrtá základní rasa7, která pevninu
Atlantidy obsadila po odchodu z Lemurie.8
Tak jako o samotné existenci Lemurie, existuje i mnoho spekulací o její pozici. 9 Někteří lidé
tvrdí, že Lemurie byla v Indickém oceánu (území mezi Srí Lankou a Madagaskarem), jiní udávají,
že tato pevnina přesahovala až do Tichého oceánu, či že byla součástí již mnohem známější
1 KRUŠINA, Zdeněk. Tajné dějiny světa 2: Ráj versus evoluce. 1. vyd. Praha: Eminent, 2001, 334 s. ISBN 80-7281047-2. (s. 82)
2 KRUŠINA, Zdeněk. Tajné dějiny světa 2: Ráj versus evoluce. 1. vyd. Praha: Eminent, 2001, 334 s. ISBN 80-7281047-2. (s. 82)
(Dále jen KRUŠINA, Zdeněk. Tajné dějiny světa 2: Ráj versus evoluce)
3 Lemurie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit.
2015-01-24]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lemurie
4 Kontinentální drift. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation,
2001- [cit. 2015-01-24]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kontinent%C3%A1ln%C3%AD_drift
5 SCOTT-ELLIOT, W. Atlantida a ztracená Lemurie. Vyd. 1. Překlad Petr Pavel. Praha: Aurora, 1997, 124 s., 6 s. obr.
příloh. ISBN 80-859-7419-3. (s. 88)
6 Atlantida. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit.
2015-02-11]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Atlantida
7 Viz 3.1 Lemuřané
8 SCOTT-ELLIOT, W. Atlantida a ztracená Lemurie. Vyd. 1. Překlad Petr Pavel. Praha: Aurora, 1997, 124 s., 6 s. obr.
příloh. ISBN 80-859-7419-3. (s. 88)
(Dále jen SCOTT-ELLIOT, W. Atlantida a ztracená Lemurie)
9 Více viz v příloze č. 5 Mapy Lemurie
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Atlantidy.10 Ale i přesto na některých mapách, kde jsou zakreslena další možná umístění Lemurie,
ve svém rozkvětu zabírala něco kolem jedné třetiny Země.11
"Rozprostírala se tedy od dnešních Kapverdských ostrovů kolem pobřeží Sierry Leone
jihovýchodním směrem přes Afriku, Austrálii, Společenské ostrovy a všechna zasahující moře až
k bodu vzdálenému sotva několik kilometrů od velkého ostrovního světadílu, který byl rozlehlý
téměř jako současná Amerika a z větší části pokrýval zbytek Tichého oceánu a zahrnoval také
Hornův mys a část Patagonie." 12

10 Lemurie. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit.
2015-01-24]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lemurie
11 viz mapy SCOTT-ELLIOT, W. Atlantida a ztracená Lemurie (viz obrázkové přílohy)
12 SCOTT-ELLIOT, W. Atlantida a ztracená Lemurie (s. 88-89)
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3. Obyvatelstvo Lemurie
3.1 Lemuřané
"Téměř bezduché bytosti první základní rasy měly nabývat zkušeností v tělech, která by nám tudíž
připadala jako obrovské přízraky - pokud bychom je vůbec mohli spatřit, neboť byla tvořena
astrální hmotou. Astrální podoba první základní rasy se pozvolna zhmotňovala. Tělo druhé
základní rasy bylo sice již hmotné povahy, jelikož však bylo utvořeno z éteru, zůstalo by dnešnímu
zraku skryto rovněž." 13
V knize "Tajné dějiny světa II." se můžete dočíst, že Ernst Heinrich Haeckel 14 byl
přesvědčen, že v ohnisku Lemurie (tj. část Indického oceánu a Madagaskar) by mohl dříve existovat
i bájný Eden či Ráj15, odkud byli Bohem vyhnáni první lidé, Adam a Eva, jež se následně rozšířili
po celém světě.
Proto jsem zde také citovala další úryvek z díla Scotta-Elliota, který v něm píše o přechodu
lidské/ lemurijské rasy od nehmotné podoby k hmotné, což by mohlo upevňovat i náboženskou
teorii, že lidé nevznikli evolucí, jak tvrdí Darwin a jeho stoupenci, nýbrž byli stvořeni Bohem či
jakousi božskou silou.
Lemurijské obyvatelstvo se postupně skládalo ze čtyř základních ras. První základní rasa
byla astrální, druhá základní rasa byla éterická16, třetí byla nejvíce podobná té dnešní, skládali
se z plynů, kapalin ale i z pevných látek. Jejich tělo svou stavbou připomínalo dnešní malé děti,
kterým se stále ještě nezpevnily všechny kosti, tudíž nemohli být plně vzpřímení. Čtvrtá základní
rasa již měla plně hmotnou stavbu těla a pevnou kostru, jakou známe nyní.17
3.1.1 Vzhled
Většina lidí, která se zabývá hledáním důkazů o skutečnosti Lemurie, se shoduje, že
obyvatelé byli vysocí - udává se něco kolem 2,5 - 3,5 metrů.
"/.../ tmavou kůži žlutavě hnědé barvy, protáhlou spodní čelist a neobvykle zploštělý obličej,
malé, leč pronikavé oči posazené podivně daleko od sebe, takže mohl hledět do stran stejně dobře
jako dopředu." 18 Když jsem si přečetla tuto část o vzhledu Lemuřana, připomnělo mi to popis
mloků z knihy "Válka s mloky" od Karla Čapka (což není náhoda, neboť zde zastupovali jeden z
národů)19. Bytosti, které ačkoliv jsou v něčem podobní dnešním lidem, mají toho ještě příliš
odlišného.
Zajímavé na Lemurianech byl i jejich zrak. Ačkoliv jejich dvě tzv. přední oči byly
jednoduché, nedokonalé, jejich týlní, tzv. třetí oko, které my nyní máme již zakrnělé (epifýza,
šišinka). Ačkoliv třetí oko stále mají například hatérie, jež jím již pouze vnímají světlo, je
všeobecně známé, že existují lidé, kteří věří, že očima koukáme pouze na fyzický, tzv. hmotný, svět,
ale třetím okem20 lze vidět mnohem více - astrál a éter.To však není většina lidí schopna využívat.
Čím novější byla lemurijská rasa, tím více byla kultivovaná a více se podobala lidstvu, jak
13 SCOTT-ELLIOT, W. Atlantida a ztracená Lemurie (s. 93-94)
14 Viz 5. Lidé spjati s teorií o Lemurii
15 KRUŠINA, Zdeněk. Tajné dějiny světa 2: Ráj versus evoluce. 1. vyd. Praha: Eminent, 2001, 334 s. ISBN 80-7281047-2. (s. 82)
(Dále jen KRUŠINA, Zdeněk. Tajné dějiny světa 2: Ráj versus evoluce)
16 Viz 3.1.1 Vzhled
17 Srov. SCOTT-ELLIOT, W. Atlantida a ztracená Lemurie (s. 93-95)
18 SCOTT-ELLIOT, W. Atlantida a ztracená Lemurie (s. 96)
19 Lemurská rasa: Lemurie. In: Knihy-A.cz [online]. 2010 [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: http://www.knihya.cz/3017/lemurska-rasa-lemurie
20 Více viz v příloze č. 1 Třetí oko
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ho známe dnes.21
3.1.2 Charakter
"Uviděl vesnici a uprostřed ní chrám z mramoru a onyxu. Lemuřané se chovali jako
mírumilovné, přástlelské společenství a zjevně vedli stejně poklidný život jako jejich předkové, než
jejich dávná vlast klesla na dno oceánu." 22 Takto prý popsal profesor Edgar Lucin Larkin 23
potomky Lemuřanů, kteří ještě před zatopením jejich domoviny dokázali uprchnout a usídlit se na
hoře Shasta24 v Severní Karolíně.
Bohužel však nelze charakterizovat národ, po němž toho příliš nezbylo. Veškeré vlatnosti,
které jim kdokoliv přikládá jsou s největší pravděpodobnotí pouhými domněnkami nebo úplnými
výmysly.
3.2 Kultura
Lemuřané patřili údajně mezi jednu z nejvyspělejších civilizicí na světě. 25 Stavěli obrovská
města, jež byla využívána především pro ochranu dětí 26 (z lávových bloků)27, pyramidy28 a jejich
potomci i tesali monumentální tolik známé sochy, které měli představovat je samotné, na
Velikonočních otrovech.29
Lemuriáská rasa byla pravděpodobně vegetariánská, zemědělsky orientovaná a s velmi
silnými vazbami k přírodě,30 která mohla být chápána i jako samotné božstvo, neboť i ony pyramidy
měli, podle lidí, kteří lemurijské kultuře věnují svou pozornost, sloužit k přivolání božské síly
(či k přivolání bohů), přivolání deště a podobně.31
Podle jedno z filmů32 by se nám Lemurie mohla zdát jako dokonalá utopie. Vhodné přírodní
podmínky pro život, dostatek potravy, vody. Všichni lidé jsou zde mírumilovní, přátelští, žijí
ve společenstvích, která jsou spjata s přírodou. Tamější "vládci" si přejí pouze sloužit svému lidu
a své zemi, nikoliv si ji podřizovat, či ji vykořisťovat.33
Ačkoliv k tomuto tématu přistupuji objektivně a nesnažím se nikterak popřít, že by Lemurie
mohla, nemohla být skutečná, veškeré informace z předešlého odstavce mi přijdou až příliš idilické,
než aby tomu mohl skutečně někdo plně uvěřit. Podle mého názoru tyto myšlenky vznikly převážně
z lidského snění o zemi, kde by se mohli schovat před problémy každodenního života, které by
v oné "utopii" nikdy nenastaly a netrápily tak ani nás, ani naše blízké.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

SCOTT-ELLIOT, W. Atlantida a ztracená Lemurie (s. 97)
KRUŠINA, Zdeněk. Tajné dějiny světa 2: Ráj versus evoluce (s. 80)
Viz 5. Lidé spjati s teorií o Lemurii
Více viz v příloze č. 3 Hora Shasta
LEMURIE: ukrytá historie lidské rasy. In: Youtube [online]. 2014 [cit. 2015-02-17]. Dostupné z:
https://www.youtube.com/watch?v=PdxDv_VqjsY
(Dále jen LEMURIE: ukrytá historie lidské rasy)
Lemurská rasa: Lemurie. In: Knihy-A.cz [online]. 2010 [cit. 2015-02-10]. Dostupné z: http://www.knihya.cz/3017/lemurska-rasa-lemurie
(Dále jen Lemurská rasa: Lemurie)
SCOTT-ELLIOT, W. Atlantida a ztracená Lemurie (s. 108)
Viz LEMURIE: ukrytá historie lidské rasy
Srov. LEMURIE: ukrytá historie lidské rasy
SCOTT-ELLIOT, W. Atlantida a ztracená Lemurie (s. 109)
Ráj na Zemi: Lemurie. In: Matrix 2012 [online]. 2012 [cit. 2015-02-20]. Dostupné z: http://www.matrix2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=964:raj-na-zemi-lemurie&catid=62:historie&Itemid=86
(Dále jen Ráj na Zemi: Lemurie)
Viz LEMURIE: ukrytá historie lidské rasy
LEMURIE: ukrytá historie lidské rasy
LEMURIE: ukrytá historie lidské rasy
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3.3 Náboženství
Vzhledem k tomu, že, ačkoliv někteří lidé tvrdí opak, není nevyvratelně dokázané, že by
se kdokoliv setkal s pravými potomky Lemuřanů či že by se byly nalezeny "písemné" záznamy, u
nichž by se i dala určit jejich pravost, nemůžeme s jistotou říci, jaký - tedy pokud vůbec nějaký typ "víry" upředňostňovali. W. Scott-Elliot ve své knize předpokládá, že šlo o velmi starou rasu,
náboženství zde bylo pouze primitivní. Lidé se zaměřovali na jednoduchá pravidla a základy etiky. 34
Ale zároveň se u nich rozvíjela i paměť a představivost35, tudíž se zde později začala objevovat i
prvotní forma uctívání "Nejvyšších bytostí", tj. v podobě slunce.36
Velmi výzmnamnou pozici měli v této matriarchální společnosti lidi, kteří měli zvláštní
"dary" - jasnozřivost, umění věštby či léčitelství.37
3.3.1 Svatební obřady
Tradiční lemuriánská svatba se skládala kromě samotného obřadu i z "předmanželské
zkoušky". Bylo vyžadováno, aby muž i ženy odevzdali veškerý svůj majetek (včetně oblečení)
knězi, a následně byli na jeden lunární měsíc vyhnáni do lesa, kde se o sebe měli postarat. Pokud
zkouškou uspěli, směli se vzít, poku ne, pak nikoliv. (Po uplynutí lunárního měsíce jim byl opět
navrácen veškerý majetek a oni se vrátili zpět k společnosti.)38

34
35
36
37
38

SCOTT-ELLIOT, W. Atlantida a ztracená Lemurie (s. 109)
Lemurská rasa: Lemurie
SCOTT-ELLIOT, W. Atlantida a ztracená Lemurie (s. 109)
Ráj na Zemi: Lemurie
Ráj na Zemi: Lemurie
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4. Konec Lemurie
4.1 Zničení kontinentu
Je všeobecně známé, že ona slavná Atlantida byla potopena. U Lemurie to až tak jasné není.
W. Scott-Elliot se domnívá, že Lemurie byla seslána ke dnu komplexem přírodních katastrof.
Nejničivější vlnou přírody byla sopečná činnost, která měla za následek zasypání země popelem
a žhavým prachem, tudíž, na rozdíl od Atlanďnů, kteří se utopili, Lemuřané zahynuli udušením
či spálením.39 Po masivní sopečné činnosti následovala zemětřesení, což mělo za následky sesuvy
půdy a potopení velké části území.40
Když odsuneme teorii náboženského charakteru, která tvrdí, že národ byl zničen kvůli
rozzlobeným bohům, zbývá nám pouze jediné vysvětlení toho, co způsobilo tento kataklyzmatický
spád, Nibiru41, kolem nehož je také mnoho tajemství.
Další často doplňovanou částí verze o zničení lemuriánské rasy je dlouhotrvající válka s
obyvateli Atlantidy. Jelikož obě civilizace byly (jak někteří předpokládají) na velmi vyspělé úrovni,
nebylo vyjímkou, že se čas od času válečně střetly, především díky odlišným názorů.42
"Lemuriánci věřili a tvrdili, že jiné méně vyvinuté kultury by měly pokračovat samy ve vlastní
evoluci a to svou vlastní rychlostí a podle svého uvážení…
Atlanťané naopak tvrdili, že všechny méně vyvinuté kultury by měly být podmaněny a kontrolovány
dvěma více vyvinutými civilizacemi. A tyto protichůdné názory způsobily sérii termonukleárních
válek mezi Atlantidou a Lemurií." 43
4.2 Osudy obyvatelstva
Tím, že byla samotná Lemurie na dně oceánu, pevnina nepřestala existovat. Stále zde bylo
ještě pár území, která nebyla živly a válkami zničena.44
Nejvýznamějším územím, které Lemuřané osídlili, byla právě bájná Atlantida, 45 kde se tyto
dvě kultury zkřížily. Ani Atlantida však nevydržela o mnoho déle a proto se i tamní obyvatelé
museli porozhlédnou po jiné zemi, kde by se mohli schovat před velkou potopou, která jejich
domovinu zasáhla (pozn. někdy se slučuje s biblickým příběhem o Noemově arše).
Lemuřané, popřípadě již Atlanďané, se dostali do Ameriky (Máyové, hora Shasta 46), Asie
(Čína, Indie), Afriky (Egypt).47 Zvláštní je, že v máyské, čínské48 i egyptské kultuře se vyskytují
různé verze pyramid, které by mohly být důkazy o dávné, jednotné civilizaci, která se následně
rozšířila do různých krajů světa.49
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

SCOTT-ELLIOT, W. Atlantida a ztracená Lemurie (s. 109-110)
SCOTT-ELLIOT, W. Atlantida a ztracená Lemurie (s. 110)
Více viz v příloze č. 4 Nibiru
Ráj na Zemi: Lemurie
Ráj na Zemi: Lemurie. In: Matrix 2012 [online]. 2012 [cit. 2015-02-20]. Dostupné z: http://www.matrix2012.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=964:raj-na-zemi-lemurie&catid=62:historie&Itemid=86
SCOTT-ELLIOT, W. Atlantida a ztracená Lemurie (s. 115)
Srov. SCOTT-ELLIOT, W. Atlantida a ztracená Lemurie (s. 112)
Více viz v příloze č. 3 Hora Shasta
Atlantida a Lemurie - Mu. In: Probuzení [online]. 2011 [cit. 2015-02-20]. Dostupné z:
http://probuzeni.blogspot.cz/2011/03/atlantida-lemurie-mu.html
(Dále jen Atlantida a Lemurie - Mu)
Čínské pyramidy jsou považovány za státní tajemtví. In: Sueneé [online]. 2013 [cit. 2015-02-20]. Dostupné z:
http://www.suenee.cz/cinske-pyramidy-jsou-povazovany-za-statni-tajemstvi/
Více viz v příloze č. 2 Lemurianský odkaz v našem světě
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5. Lidé spjati s teorií o Lemurii
Jelikož se Lemurie v 19. století dostala do podvědomí mnoha lidí, a to nejen z toho
vědeckého hlediska, ale i z hlediska okultismu a tajemna, existuje/ existovalo mnoho lidí, která
teorie o této dávné říši, o tomto zapomenutém kontinentu, výrazně ovlivnila či inspirovala v jejich
práci. A o některých bych se zde ráda jen okrajově zmínila.
Jedním z prvních, v 19. století, byl Philip Sclater (1829-1913), anglický právník a významný
zoolog, který se zasloužil o pojmenování onoho možného kontinentu v Indickém oceánu.50
Ernst Heinrich Haeckel (1834-1919) byl dalším, který se postavil za existenci Lemurie
a Atlantidy. Věřil, že "kolébka" lidstva se nacházela v blízkosti Afriky, pravděpodobně Indický
oceán, kde se nacházel i kontinent pojmenovaný Sclaterem.51
Alfred Russel Wallace (1823-1913), významný biolog, "otec" biogeografie, ale zároveň
zastánce spiritualismu, který mu ztěžoval vědecké bádání, a zájemce o frenologii. Ve svých
zápiskách s zajímá o rozmístění druhů na Zemi, kde dospěl k závěru, že organismy se z jednoho
místa rozšířili při zalednění oceánů,52 ale byl i ochoten přijmou teorii o Lemurii.53
Z hlediska okultismu se o tajemnou a nepříliš známou zemi zajímala i Helena Petrovna
Blavatská (1831-1891). Své znalosti o Lemuřanech opírá o knihu, která údajně pochází z doby
Atlantidy, Kniha Dzyan. Podle tohoto zdroje měl lemurský národ čtyři ruce, třetí oko či telepatické
schopnosti a jejich domovská říše zabírala většinu jižní polokoule. Nyní jejich potomci žijí jako
australští a afričtí domorodci.54
Edgar Lucin Larkin, prvně uznávaný vědec a majitel hvězdárny, později byl považován
za okultistu.55 Podle jeho tvrzení se dostal do města u hory Shasta, kde viděl i lemurské
obyvatelstvo. Pouze ale jako jediný. Nikdo jiný již ono místo nenašel. Když položili Lakrinu otázku
proč, odpověděl, že tamní lid vládne tajnou mocí, která jim umožňují splynout s okolím a schovat
se před nežádoucími.56
William Scott-Elliot, autor knihy "Atlantida a ztracená Lemurie", kterou jsem ve své práci
nejvíce využívala, byl člověk, který rozvedl teorii Heleny Blavatské o potopené říši a dodal více
detailů o Atlantidě a Lemurii, o kořenech lidstva.57 A právě ono jeho již zmiňované dílo bylo další
inpirací pro ostatní (Rudolfa Steiner, který byl filozofem, architektem a zajímal se o esoteriku)58.
Samozřejmě nesmíme vynechat ani samotného Platóna (427 př. n. l.-347 př. n. l.), který,
ačkoliv se zmiňoval především o Atlantidě, 59 byl první, od koho máme nějaké záznamy i o možném
kontinentu mezi Afrikou a Asií.60

50 Philip Sclater. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit.
2015-02-20]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Sclater
51 KRUŠINA, Zdeněk. Tajné dějiny světa 2: Ráj versus evoluce (s. 83)
52 Alfred Russel Wallace. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation,
2001- [cit. 2015-02-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Alfred_Russel_Wallace
53 KRUŠINA, Zdeněk. Tajné dějiny světa 2: Ráj versus evoluce (s. 82-83)
54 KRUŠINA, Zdeněk. Tajné dějiny světa 2: Ráj versus evoluce (s. 83-89)
55 KRUŠINA, Zdeněk. Tajné dějiny světa 2: Ráj versus evoluce (s. 80-81)
56 KRUŠINA, Zdeněk. Tajné dějiny světa 2: Ráj versus evoluce (s. 80-81)
57 William Scott-Elliot. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation,
2001- [cit. 2015-02-21]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/William_Scott-Elliot
58 Rudolf Steiner. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001[cit. 2015-02-21]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
59 Atlantida. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit.
2015-01-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Atlantida
60 KRUŠINA, Zdeněk. Tajné dějiny světa 2: Ráj versus evoluce (s. 87)
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6. Závěr
"Vědci říkají "To je nemožné. Tak dávno neexistovaly žádné civilizace." To, že neexistuje žádný
důkaz je záměrné, protože planeta Země je velice dobrá v tom, že zahlazuje stopy lidstva. Jen se
podívejte na to, co studujete dnes. Neboť nemůžete najít nic staršího než 4.000 let. Všechno ostatní
bylo zničeno, potopeno, odplaveno, probořeno, zničeno navždy. A aby to vymazání bylo ještě víc
dokonalé, civilizace tehdy byla na suché zemi uprostřed Pacifického oceánu - dnes tomu tak není." 61
Během svého hledání nejrůznějších informací jsem narazila i na záznamy, že se v
knihovnách (Paříž, Vatikán) uchovávají i díla, která přímo dokazují, že tento kontinent se na zemi
opravdu vyskytoval, avšak nebylo v mých silách, ověřit si pravdu těchto informací ani přesnost či
skutečnost oněch knih a spisů.
Pokud celý tento příběh vznikl pouze jako sci-fi nebo fantasy příběh, který pro nějakého
autora zajistí slávu, pak si myslím, že Lemurie sklidila poměrně velký úspěch, neboť tato, ačkoliv
poměrně dobře propracovaná, teorie o ztracené zemi má kolem sebe stále mnoho otázek k
zodpovězení, na něž čím více se snažíte nalézt odpověď, tím více nových nejasností se před vámi
rozevírá - počínající polohou říše, končící potomky lemurského obyvatelstva mezi námi.

61 Lemurie. In: Kryon CZ [online]. 2014 [cit. 2014-12-28]. Dostupné z: http://kryon.webnode.cz/news/lemurie/
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