Mednarodna šola Danile Kumar je, dne 22.01.2016 gostila
predavatelja Dr. Semirja Osmanagića
V petek dne, 22.01.2016 je v dopoldanskem času obiskal Mednarodno šolo Danile
Kumar za Bežigradom v Ljubljani, svetovni raziskovalec

prastarih znaj in starih

civilizacij Dr. Semir Osmanagić. V januarju je že imel predavanje v Novi Gorici
(07.01.16) in v Novem mestu (dne 19.01.16).
Na dan predavanja, je bil namenjen na Dunaj, kjer je imel v večernih urah predavanje,
se je ustavil tudi v Ljubljani. Dr. Osmanagić se je ljubeznivo odzval

povabilu

Fundacije Moro (Moro & Kunst, d.o.o., Trgovanje z naložbenim zlatom, WTC), da
obišče Mednarodno šolo. Fundacija Moro podpira razvoj mednarodnih šol z IB
programom v Sloveniji. Program trenutno združuje več kot 300 študentov iz 40 držav
sveta. So donatoriji številnih dogodkov za otroke, dijake in študente, prav tako tudi
tega na omenjeni šoli.
Odkritelj velikega kompleksa piramid v Visokem, Dr. Semir Osmanagić, je po poreklu
iz BiH. Pred leti je v Sarajevu opravil doktorsko disertacijo z naslovom »Civilizacija
Majev«. Življenje ga je nato vodilo v Huston (ZDA), kjer ima podjetje za ekološko
predelavo in proizvodnjo metalnih delov industrije. Danes živi delno v BiH, delno v
ZDA, veliko potuje, raziskuje stare civilizacije, je avtor številnih knjig in predavatelj.
Odkritje piramid v Visokem mu je prineslo svetovno slavo.
Dve uri zelo zanimivega predavanja s pogovorom z učenci osnovne šole Danile
Kumar, sta zelo hitro minili. Prisotni so bili učenci od 1. do 8. razreda. To šolo
obiskujejo otroci veleposlanikov, ambasadorjev in drugih, ki so po poreklu iz različnih
držav sveta in trenutno živijo ter delajo v Sloveniji. Tudi nekateri otroci nekaterih
Slovencev obiskujejo mednarodni oddelek na tej šoli, kjer poteka pouk izključno v
angleškem jeziku.
Učenci, ki prihajajo iz vseh kontinentov sveta, so ob predavanju pokazali izredno
zanimanje, saj so se barvni diapozitivi s prikazi različnih piramid, nanašali na dežele,
od koder prihajajo. Čeprav še mladi, veliko potujejo po svetu s starši in so naučeni
ustvariti si lastno sliko in podobo o svetu. Pri vsakem diapozitivu, kjer so bile slike
različnih piramid, so dvigovali roke in postavljali zelo zanimiva vprašanja. Tudi tisti

najmlajši, ki imajo komaj šest let. Predavatelj jih je sproti odgovarjal. Ker pa so
vprašanja kar deževala, se je z učenci dogovorili, da jim bo na koncu predavanja dal
izčrpne odgovore. Dve uri predavanja so se zaključila z zelo zanimivim pogovorom, ki
se je odvijal med predavateljem in učenci. Navajamo nekaj vprašanj, ki so jih zastavili
učenci.
Vprašanje: V katerih državah sveta živiš?
Odgovor: V BiH, ZDA in v Hrvaški, kjer imam na Bolu na Braču vikend hišo, kamor se
odhajam spočiti. Ves čas potujem po svetu in sodelujem pri znanstvenih odkritjih
piramid v vseh državah.
V: Koliko je piramid po svetu?
O: Do pred kratkim so za piramide veljale le tiste v Egiptu in Mehiki. Danes vemo, da
se nahajajo na vseh kontinentih. Učijo nas, da je najvišja piramida v Gizi, Keopsova
piramida, ki je ob zaključku gradnje merila v višino 147 m, bosanska piramida Sonca
pa meri 220 m, tako da je najvišja piramida na svetu. Javni mediji iz vsega sveta, že
nekaj let redno poročajo o znanstvenih analizah in strokovnih meritvah, s katerimi so
potrdili obstoj piramid na vseh kontinentih: v Afriki, kjer jih je v Egiptu 155, v Sudanu
224, povsod v okolici Afrike Mavritius, Kanarski otoki, Sardinija, na Kitajski 250, Peru
300, 10 na Kanarskih otokih, 7 v Avstraliji, 200 v ameriški zvezdni državi Ilinoisus, v
Mehiki okoli 10 000, Gvatemali, El Salvadorju, Balizeju, Hondurasu, Tahitiju,
Kambodži, Indoneziji, Boliviji, Braziliji. Na na J Fracije, na Siciliji je 43 piramid… V J
Ameriki jih je po predvidevanju mednarodnih strokovnjakov za piramide, v džungli in
težko prehodnih predelih, vsaj 100 000.
V: Ali so egipčanske piramide v Gizi bile zgrajene za pokopavanje faraonov?
O: V egipčanskih piramidah nikoli niso našli ostankov človeških kosti. Učili so nas, da
so piramide grajene za grobnice faraonov. V piramidah nikoli niso našli ostankov
človeških kosti, tudi ne hieroglifov ali slik, niti orodja, nobenih dokazov kaj je bil njihov
namen. Znano je, da so vse faraone, pokopavali v Dolini kraljev.

V: Zakaj so nekatere piramide pod vodo, v morju?
O: Leta 1987 so pri otoku Yonaguni, na S–V Japonske, lokalni potapljači v zimskih
mesecih, iskali primerno točko za globinsko potapljanje. Naleteli so na podvodne
piramide, ki jih poznamo kot Yonaguni Monument. Njihova starost je ocenjena na
okoli 10.000 let in več. Koncem leta 2014 so pri Siciliji pri preiskovanju morskega
dana odkrili skrivnostni monolit, katerega starost je ocenjena na več kot 10 000 let.
Po svoji strukturi in obliki zgradbe spominja na Stonheng (Anglija), njegova starost je
je ocenjena na 10 000 let.
V centru Bermudskega trikotnika, so koncem lanskega leta, pod vodstvom
strokovnjakov za podvodni svet, odkrili dve velikanski podvodni piramidi, ki sta
zgrajeni iz stekla. Nahajata se na globini 2 KM. Visoki sta 200 m, široki 300 m, kar
pomeni, da sta znatno višji od Keopsove. Raziskave je prevzela ameriška vojska.
Vendar raziskovalnega dela ne morejo nadaljevati, ker nimajo naprav za raziskovanja
na tej globini. Poleg tega pa raziskave zavira dejstvo, da najbolj razvita tehnologija, ki
jo imamo na svetu, ne more zaznati in analizirati teh zgradb.
Graditelji teh piramid, so jih seveda gradili na kopnem. Vendar jih je zaradi naravnih
kataklizem, kasneje preplavilo morje.
V: Koliko piramid si odkril do sedaj?
O: Sam sem odkril pet piramid v dolini bosanskih piramid v Visokem, ki je od
Sarajeva oddaljeno 28 KM. Poimenoval sem jih: piramida Sonca, ki je visoka 220 m,
piramida Meseca, ki meri v višino 190 m, piramida Bosanskega Zmaja je visoka 90 m,
Hram matere Zemlje in piramida Ljubezni.
V: Zakaj so pretekle civilizacije gradile piramide?
O: V našem stoletju razvijamo novo znanost, ki razkriva pravo sliko o prastarih
civilizacijah, ki so gradile drugačne strukture, kot naša in jih uporabljale tudi v druge
namene.

Piramide so energijski stroji, ki so uporabljale naravne energijske vire,

podzemne vodne tokove kot generatorje električnega naboja, prevodne materiale,

kristale kamene strele in keramiko ter geometrijsko obliko piramid, vse to pa z
namenom ustvarjanja močnih energijskih tokov. Izmerili so, da so ti po svoji naravi
elektromagnetni in ultrazvočni. Vse piramide na planetu so medsebojno energetsko
povezane. Piramida Sonca ima tudi funkcijo, da sprejema kozmično žarčenje, vendar
jo predelano tudi oddaja nazaj v Vesolje.
V: Koliko so stare piramide?
O: Različne piramide na svetu imajo različno strukturo in so bile grajene pred več
tisočletij. Gradile so jih veliko bolj napredne in razvite civilizacije, kot je danes naša.
V: Koliko so stare piramide v Visokem?
O: V betonu, s katerim je prekrita S stran piramide Sonca, smo našli stisnjen list
drevesa, ki smo ga dali na analizo v različne laboratorije. Vsi laboratorijski testi so
pokazali, da so ti materiali stari okoli 29.200 tisoč let, plus-minus 400 let.
V: Ali imajo piramide v dolini bosanskih piramid prav tako močno žarčenje energije?
O: Meritve napravljene v zadnjih letih v dolini bosanskih piramid kažejo, da so
piramida Sonca in ostale piramide v njeni okolici, s celotnim kompleksom podzemnih,
prazgodovinskih tunelov Ravne in drugih piramidalnih zgradb, močan sevalnik
energije. Hrvaški fiziki so leta 2010 izmerili obstoj energijskih žarčenj v obsegu 4,5 m,
ki izhaja iz samega vrha piramide. Leto dni kasneje so italijanski fiziki posneli pojav
ultra zvoka. To odkritje pa je pomembno tudi zaradi neverjetnih zdravilnih učinkov teh
energij. Zadrževanje v polju piramid in v podzemnih tunelih, dokazano razvija
človekovo avrično, duhovno in fizično polje in tako pospešuje njegov razvoj.

