
Δρόμος Bimini

ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ
"Bimini Road"

  Μηνύματα από μία βυθισμένη πολιτεία
  

 Το 1968, κομμάτια ογκόλιθων που αποτελούσαν τμήμα μιας αρχαίας λεωφόρου, ήρθαν στο φως στην υποθαλάσσια περιοχή κοντά στο Μπίμινι (Bimini). Μέχρι σήμερα παραμένει αβέβαιο αν αποτελούν τμήμα της Ατλαντίδας. Το περίεργο είναι πως ο Έντγκαρ Κέυση είχε προφητεύσει σε ανύποπτο χρόνο, ότι τμήματα της βυθισμένης ηπείρου θα έρχονταν στο φως το 1968 ή 1969. Έιναι άραγε από την Ατλαντίδα; 
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 Γεωφυσικός χάρτης της περιοχής του Bimini, στον οποίο φαίνεται ότι η γύρω περιοχή από την πόλη Bimini, θα μπορούσε να ήταν ξηρά, αλλά μετά το λιώσιμο τον πάγων, η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε και η περιοχή βυθίστηκε.     Στις αρχές της δεκαετίες του 20ου αιώνα, ο φημισμένος αμερικανικός προφήτης καιθεραπευτής  Edgar Cayce, πρόβλεψε ότι στοιχεία της χαμένης ηπείρου Ατλαντίδας, θαεμφανίζονταν στις Μπαχάμες το 1968 ή το 1969. Όλως περιέργος, το 1968, πιλότοιφωτογράφησαν από τον αέρα διάφορες κατασκευές, που έμοιαζαν σαν κτήρια, τοίχους καιδρόμους, κάτω από τα νερά έξω από το νησί Bimini. ’λλοι έχουν ισχυριστεί ότι έχουν δειπυραμίδες και κύκλους από πέτρες, στο πυθμένα της θάλασσας, αλλά το μόνο πράγμα πουέχει επιβεβαιωθεί στα σίγουρα, είναι το φαινόμενο αυτό που έχει δημιουργηθεί, γνωστό ως"Bimini Road" (δρόμος Μπίμινι).  
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  Διάφοροι σκεπτικιστές, ισχυρίζονται ότι ο δρόμος Bimini, είναι ένας φυσικός σχηματισμός,παρ'όλα αυτά, είναι μοναδικός. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι το παράξενο σύνολοαπό του σχηματισμούς, υπάρχει στο βυθό του Bimini. Η πρόβλεψη του Cayce ήταν όλωςπαραδόξως ακριβής. Και δεν υπάρχει καμία άρνηση, στο ότι οι "δρόμοι" είναι απόλυτεςευθείες και μοιάζουν με ανθρώπινες κατασκευές. Ίσως και να είναι ένα μέρος ενός τοίχουπου έχει πέσει ή μέρος μιας μεγαλύτερης θαμμένης δομής.  
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Είναι οι τεράστιες, επίπεδες πέτρες από την ακτή Bimini, τα λείψανα από έναν αρχαίοπολιτισμό; Οι επιστήμονες διαφωνούν όσον αφορά την προέλευση του δρόμου Bimini, αλλάμερικοί σκέφτονται ότι αυτά, είναι όλα όσα σώζονται από την πόλη της χαμένηςΑτλαντίδας.Από την περιγραφή της Αρχαίας Ατλαντίδας του Πλάτωνα και την καταστροφή της απόσεισμούς και πλημμύρες, αιώνες αργότερα, οι άνθρωποι προβληματίζονται επάνω από ταίχνη της χαμένης πόλιτείας.  

  Το 1968 η ανακάλυψη τεράστιων όγκων ασβεστόλιθου, ανοιχτά της βόρειας ακτής τουBimini, έχει τροφοδοτήσει αυτήν την πεποίθηση. Αυτοί οι όγκοι, είναι ευθυγραμμισμένοι καιτακτοποιημένοι, και καλύπτουν μία έκταση περίπου 1 χιλιομέτρου. Μοιάζει ναδιαμορφώνουν έναν υποθαλάσσιο δρόμο, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μερικοί θεωρούνότι είναι λείψανα από τη χαμένη πόλη της Ατλαντίδας.
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Οι δύτες έχουν εξετάσει το δρόμο Bimini και μπορείτε και εσείς επίσης, επειδή είναι κοντάστην ακτή και σε μόνο 50 μέτρα βάθος.
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