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Mariborska Piramida
ni prava piramida!

Ž Odkritelj domnevnih piramid v Bosni Semir Osmanagić za Novice razkril meritve v Mariboru
Ž Naprave niso zaznale negativnih energij, pri Hudičevih skalah pa celo izrazito pozitivne
MARIBOR • Za Piramido v
Mariboru so v zadnjem času,
še zlasti pa po odkritju domnevnih bosanskih piramid
v Visokem blizu Sarajeva v
Bosni in Hercegovini, začeli

s seboj pripeljal še dva strokovnjaka, ki s sodobnimi napravami in posebnimi kamerami proučujeta starodavno
preteklost. To sta Saša Nađfeji, izvršni direktor Centra

energije zbirajo v notranjosti.
Pri naravnih hribih, v mestu in
nad gozdovi so taka polja vedno vodoravna in statična. V
mariborskem primeru gre torej za povsem naravno obliko

snil bosanski raziskovalec.
»Na prvi pogled gre za beton,
ki je lahko naraven ali umeten. O tem bi težko presojali,
ker gre za nepravilne oblike,
čeprav so nekatere stranice

Hudičeve skale ob poldnevu, ko skozi režo posije sonce, ki je v tem
trenutku na liniji sever–jug. (Foto: matej gabrielle Dasko)

Mariborska Piramida ima
piramidalno obliko, vendar gre
po mnenju dr. Osmanagića za
delo narave. (Foto: Primož Hieng)

Bosanski
raziskovalci so
meritve opravili tudi
na vrhu Piramide.
(Foto: Primož Hieng)

za raziskovanje in ekologijo
Duh Rtnja, kjer gre za podoben
primer piramide, kakršna
je piramida sonca v Visokem, in Goran Marjanović, diplomirani
inženir elektrotehnike, ki ga poznamo kot
raziskovalca Teslovih
energij.

Le pozitivna energija

Saša Nađfeji, poznavalec
piramide Rtanj v vzhodni Srbiji
(Foto: Primož Hieng)

govoriti o možnosti, da gre za
pravo piramido. Mariborčani
poznajo o Piramidi, ki je priljubljena sprehajalna pot nad
mestom ob Dravi in nekak
podaljšek mestnega parka,
nešteto zgodb, tudi o gradu
iz 12. stoletja, ki je nekoč stal
na vrhu 386 metrov visokega
hriba piramidalne oblike.
Vest o tem je prišla tudi do dr.
Semirja Osmanagića, odkritelja piramid v Visokem, ki je v
soboto s sodelavcema in številnimi elektronskimi napravami
prišel v Maribor. Ob Piramidi
so pregledali še Mestni vrh s
Kalvarijo, zanimale so jih tudi
Hudičeve skale blizu Kamnice
in mariborski predori. Za te
bo treba natančno opredeliti,
ali gre za nekdanja zaklonišča
oziroma morda celo za skladišča, kjer so na primer hranili
steklenice z vinom.
Dr. Semir Osmanagić je ob
tokratnem obisku Maribora

Po opravljenih meritvah je
bilo seveda najprej prvo vprašanje, ali je mariborska Piramida tudi zares piramida. »Z
gotovostjo lahko potrdim, da
ni piramida, je torej povsem
naraven hrib,« odločno odgovarja Osmanagić. »Ali sem
razočaran? Po raziskavah nisem razočaran. Šlo je le za to,
da do take trditve pridemo s
strokovnimi metodami oziroma snemanji.«
Po 10 letih raziskovanja bosanskih piramid so namreč
razvili vrsto neškodljivih strokovnih raziskovalnih metod.
»Z njimi lahko potrdimo ali
zavržemo, ali gre pri nekem
hribu piramidalne oblike za
umetno gradnjo ali ne,« je
ekskluzivno za Slovenske
novice povedal Osmanagić.
»Pri delu smo med drugim
uporabili tako imenovano
PIP-kamero, ki snema bioenergijska polja v okolju. Če
gre za gradnjo, in taki objekti ustvarjajo energijo, potem
gredo energije navpično skozi vrh piramide. Tako je pri
bosanskih piramidah in pri
piramidi na Rtanju, kjer se

Goran Marjanović je strokovnjak
za Teslove energije.
(Foto: Primož Hieng)

hriba nad mestom, saj nismo
zaznali energij v notranjosti
Piramide. Kot sem že večkrat
povedal, gre pri bosanskih piramidah za energijske stroje.
Pri snemanju na mariborski
Piramidi takih pojavov nismo zabeležili. Torej ne gre
za predzgodovinsko gradnjo.
Snemanja so še pokazala, da
na tem območju ni negativnih
energij, zabeležili pa smo prijetne in pozitivne, kar zagotovo
občutijo sprehajalci, sicer ne
bi tako množično prihajali iz
mesta na vrh hriba.«

Dobrodejne
Hudičeve skale

Ekipa dr. Semirja Osmanagića
je ob obisku Maribora obiskala in pregledala še Hudičeve
skale blizu Kamnice. »Gre za
povsem naravno tvorbo skal,
ki imajo na vrhu megalitne
bloke, napravljene iz rečnega konglomerata,« je poja-

teh blokov zelo ravne. Nekaj pa smo odkrili: elektromagnetna in ultrazvočna
snemanja so zaznala določene nepravilnosti, saj
smo zabeležili dvakrat
močnejše energije kot
na mariborski Piramidi.
Gre za izjemno pozitiven kraj, običajno
pa taki bloki, kakršni so
na Hudičevih skalah, ojačijo naravne energije. Pod temi
skalami smo odkrili še podzemne vodne tokove.
Njihova odlika je v
tem, da energijo
podzemnih tokov iz negativne pretvorijo
v pozitivno
in hkrati povečajo količino energije. Človek
se na tem
območju
počuti zelo
prijetno.
Pomembno
je tudi okno,
skozi katero
točno opoldne
posije sonce,
in to smo
doživeli tudi
mi. Domačini so
nam povedali, da
se ti svetlobni fenomeni pojavljajo ob
posebnih datumih,

Dr. Semir Osmanagić na
vrhu mariborske Piramide
(Foto: Primož Hieng)

kot so spomladansko in jesensko enakonočje ter zimski
solsticij. To kaže na dejstvo, da
so na tem območju že v paleolitiku in neolitiku živele neke
skupnosti, ki so se ukvarjale z
astronomijo. Ljudje so v starih
časih veliko bolj občutili kraje
s pozitivnimi
energijami,
prav tako
območja,
kjer se

pojavljajo negativna zemeljska sevanja. Na to danes žal
pozabljamo, saj tudi naših
otrok ne učimo več, da bi živeli v sožitju z naravo. Hudičeve
skale so zame v energijskem
in arheološkem smislu zelo
nenavadno območje, veliko
bolj kot sama Piramida.«
Že ime, torej Hudičeve skale, je
več kot zanimivo. »Zagotovo je
k temu veliko prispevala cerkev,« meni Osmanagić. »Ljudi
so od takih nenavadnih krajev
želeli na vsak način odvrniti,
saj so govorili, da tam živijo velike kače in da so ljudje ob obisku teh skal celo razmišljali o
samomoru. Z našimi meritvami smo dokazali, da gre za zelo
pozitivno območje, idealno
za sprostitev in meditacijo
ter za sprehode.«
Bosanski raziskovalec je
še povedal, da ga čaka
še veliko dela pri raziskovanju piramid
po Evropi, saj naj
bi jih našli tudi
na Madžarskem, Hrvaškem, v Italiji
in Španiji, celo
v Sloveniji naj
bi bila najmanj
tri območja,
kjer bi lahko
govorili o piramidah. »Radi bi
ugotovili, kaj so
nam zapustile starodavne civilizacije. Kje v Sloveniji
bomo še pregledali
območja z domnevnimi piramidami, pa
naj ostane še skrivnost,« je sklenil bosanski Indiana Jones.
PRIMOŽ HIENG

