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Piramide oddajajo zvok
Bosanske piramide v Visokem oddajajo zvoke, pravi Osmanagić.
»Bosanske piramide niso edine tovrstne piramide na svetu, saj
so energijske žarke posneli tudi na drugih tovrstnih objektih.
Prof. Paolo Debertolis iz Italije je sredi zime, pri temperaturi
minus 12 stopinj Celzija, na vrhu piramide sonca izmeril še
en energijski fenomen, to je ultrazvok. To, kar mi slišimo,
imenujemo zvok s frekvenco od 10 Hz do 20 kHz. Vse, kar je nad
temi vrednostmi, imenujemo ultrazvok, ki ga ne slišimo, lahko
pa ga izmerimo. Debertolis je na vrhu piramide sonca izmeril
ultrazvok s frekvenco 28 kHz. S posebno napravo je to frekvenco
preoblikoval tako, da jo lahko slišimo, to je 8 kHz.«

Panorama Visokega s piramido

Foto Fundacija arheološki park bosanska
piramida sonca

Bosanska piramida s
Domnevna bosanska piramida v Visokem ni le največja na svetu, temveč je tudi najstarejši energijski stroj, ki neprestano dela
že več kot 34.000 let kot prvi perpetuum mobile na planetu, je prepričan dr. Semir Osmanagić. Na predavanju v Domžalah
je predvajal tudi nenavaden zvok, ki so ga posneli v Visokem in bi ga težko opisali z besedami.

Primož Hieng
Dr. Semir Osmanagić, odkritelj domnevnih bosanskih
piramid, še vedno deluje zelo
suvereno, tako kot prvi dan,
ko se začenja njegova zgodba
v kraju Visoko, 30 kilometrov
od Sarajeva. Je preprost in prijazen sogovornik, ki si vedno
vzame čas, njegovi odgovori
pa so jedrnati in temeljiti.
Tudi na nedavnem predavanju v Knjižnici Domžale je
vztrajal pri svoji trditvi, da
je vse, kar vemo o starodavni
preteklosti, napačno.
»Vsak izmed nas ima v življenju svojo usodo. Če se ozrem
nekaj desetletij v preteklost,
se mi zdi, da me je neka nevidna roka vodila do starih, z
zemljo in zelenjem prekritih
piramid na več koncih sveta,
v Hondurasu, Gvatemali, Mehiki, Salvadorju, na Kitajskem.
Spoznal sem, da so piramide
globalni fenomen. Svet preteklosti je bil svet piramid. Ne
gre samo za Egipt in Mehiko.
Ko sem bil pripravljen, sem
spomladi 2005 prišel v Visoko.
Ne zaradi piramid, ampak da
obiščem lokalni muzej. Zagledal sem hrib Visočica, kot
ga je pred 60 leti imenovala
tedanja JLA. Gledal sem ga,
takega, prekritega z zemljo
in gozdom – hrib so v 60. in
70. letih prejšnjega stoletja
pogozdovali v socialističnem
duhu –, s štirimi stranicami, z
robovi, z enakomernim naklonom od vznožja do vrha. Vzel
sem kompas, ki mi je pokazal,
da so stranice usmerjene na
vse štiri strani sveta. Takoj mi
je bilo jasno, da ne gre za naravni hrib, temveč za umetno

piramidalno konstrukcijo, ki
je po tisoč in tisoč letih prekrita z zemljo in zelenjem,« pravi
Semir Osmanagić.

Nov pomen piramid

Bil je prvi, ki si je upal trditi, da je hrib piramida. To je
vzbudilo precejšnje zanimanje tako domače kot mednarodne javnosti, določen del
pa njegovim trditvam oporeka. »Ko sem spoznal, da lahko
trdim, da gre res za piramido,
sem kmalu ugotovil, da to ni
osamljen primer v Visokem.
Zagledal sem še druge piramide in s satelitskimi posnetki
smo ugotovili, da gre za najmanj pet piramid, mogoče
celo sedem. Ustanovil sem
neprofitno fundacijo Arheološki park Bosanska piramida
sonca, leta 2006 so se začela arheološka izkopavanja.
V Visoko je začelo prihajati
vse več ljudi. Pod nanosi zemlje smo našli pravokotne
in kvadratne bloke, ki smo
jih analizirali. Ugotovili smo,
da gre za umetni beton izjemne kakovosti, odkrili smo
kompleks podzemnih predorov, energijske fenomene
in podobno. Ko sem oznanil
odkritje piramid, je bil v svetu
izjemen odziv. Seveda je treba takoj povedati, da so temu
nasprotovali strokovnjaki iz
Nemčije, Francije, Egipta in
Velike Britanije, češ da ne gre
za piramide, da je to povsem
nemogoče, saj v Bosni ni bilo
faraonov. Z vsemi najrazličnejšimi prijemi so poskušali
onemogočiti izkopavanja.
Bosanski arheologi so marca
2006 vladi poslali peticijo, da
bi nam prepovedali izkopa-

vanja, ki smo jih
načrtovali aprila,
a jim ni uspelo. S
podporo bosanske
vlade smo nadaljevali raziskovanja,
našli dokaze za svoje hipoteze.«
Zanima nas, kaj je
novega v zvezi s piramidami v Bosni.
»Zdaj popolnoma
na novo predstavljamo pomen piramid,« je povedal
Semir Osmanagić.
»Arheologov, antropologov, geologov
in zgodovinarjev v
šoli ni nihče naučil
o pravem pomenu
piramid, zato smo za
pomoč prosili strokovnjake za energijske fenomene, ljudi z
instrumenti, fizike in
elektroinženirje. Na
vrhu piramide sonca
smo odkrili elektromagnetizem s frekvenco 28 kHz. Magnetno polje
se torej ne širi ne levo ne desno, temveč navpično – kot
energijski žarek. Mati narava
ne dela vzpetin s trikotnimi
stranicami in z močnim energijskim nabojem. Bosanska
piramida sonca ni le največja
na svetu, temveč tudi najstarejši energijski stroj, ki neprestano dela že več kot 34.000
let kot prvi perpetuum mobile na planetu.«

Nenavadni kovinski zvok

Odkritelj bosanskih piramid
v Visokem nas opozori na izredno doživetje, ki nam ga je
pripravil, saj smo lahko slišali

Pri čiščenju predorov
pomagajo prostovoljci.

Foto Fundacija arheološki park
bosanska piramida sonca
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tisoč let
in več že dela
bosanska
piramida–
energijski stroj.

neverjetno odkritje.
Semir Osmanagić
pove: »Bosanska piramida sonca govori!
To je posebna vibracija, ki gre skozi sam
vrh piramide.«
In res smo slišali
nenavaden, rekli bi
lahko kovinski zvok,
ki bi ga podrobneje
težko opisali. To je
presunljiv zvok, kot
da bi piramida zares
hotela nekaj povedati oziroma nam
nekaj sporočiti. Za
nas, ki smo imeli
priložnost to slišati, se zdi vse skupaj
kot znanstvena
fantastika. Tudi
Osmanagić opazi,
da smo presenečeni nad slišanim.
Njegov komentar:
v vsakem primeru
gre za neko obliko
komunikacije.
»Še nekaj je zelo
pomembno. Ultrazvok smo
izmerili točno v energijskem
žarku. Imamo torej elektromagnetno frekvenco, ki pridobiva moč, ko se oddaljuje
od planeta. Ta energijski žarek
gre lahko skozi ionosfero, gre
skozi naš sončev sistem, lahko
gre v kateri koli drugi sistem v
naši galaksiji in vzpostavi energijski most. Prek tega energijskega mosta lahko pošljete
zvok ali ultrazvok ali neke
druge vibracije. Na tak način
postane piramida zelo močno
komunikacijsko sredstvo za
medplanetarno komunikacijo.
Mi v 21. stoletju nimamo in ne
poznamo te tehnologije.«

Mreža predorov
pod piramido

Začetno delovanje Osmanagića v Visokem je bilo celo
preroško obarvano. »Pred 12
leti, ko sem odkril prvi piramidi sonca in meseca, sem
napisal, da bomo v prihodnosti pod piramidami odkrili
mrežo prazgodovinskih predorov. Takrat so se mi smejali.
Potem smo kmalu odkrili, da
je pod piramido sonca največja mreža predorov na svetu.
Ugotovili smo, da so zaprti in
zasuti. Ko smo začeli čistiti,
smo spoznali, da sta obstajali
dve civilizaciji: prva je predore naredila, druga – prišla
je pozneje – pa jih je zasula z
materialom, s kamenjem. Do
zdaj smo očistili več kot 1800
metrov predorov in počasi
napredujemo.«
Daleč pod zemljo jih je čakalo
novo presenečenje: »V predorih smo našli posebne ogromne bloke, enega izmed njih
smo poimenovali K2. Stoji na
posebnem podstavku, ki je
trdno pritrjen. Danes vemo,
zakaj je bilo tako. Pod tem
blokom, 21 metrov globoko,
je podzemni vodni tok, ki
osvobaja energijo, in prav
zato so ga tu postavili. Vzeli
smo vzorce iz teh blokov in
jih poslali na zelo natančne
analize. Ugotovili smo, da
je ta blok iz keramičnega
materiala narejen pred več
kot 30.000 leti. Če danes sedete na ta blok, se sprostite
in razširite roke, boste zelo
hitro začutili prasketanje in
v prstih boste začutili energijo, ki gre skozi vaše telo. To
ni edini blok, obstajajo tudi
drugi s točno določeno raz-
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Zdravilna energija
Ko so ugotovili, da se ljudje, ko
zapuščajo ta prostor, počutijo
bolje, so pod zemljo uredili prvi
večji prostor. »Bolniki z astmo lažje
dihajo, in ko pridejo na prosto, ne
potrebujejo več inhalatorja. Ljudje
z bolečinami povejo, da so izginile.
Pred štirimi leti je prišla v Visoko
takrat 17-letna Veronika iz Slovaške
in povedala, da je njena pljučna
zmogljivost manj kot polovična.
Tega ji niso mogli pozdraviti. Leta
2015 je dvakrat obiskala predore
pod piramido. Ko so ji znova izmerili
pljuča, je zmogljivost narasla na 80
odstotkov. Eden od obiskovalcev je
imel zelo povišan sladkor (10,5), po
obisku v predoru so mu namerili le
5,7. Gospa iz Turčije, stara 54 let,
je imela v zadnjih desetih letih zelo
visok krvni tlak 220/135. Pred tremi
leti je prišla v Visoko in obiskala
predore, nato je tja prihajala vsake
tri mesece. Po obisku predorov
se ji krvni tlak ni nikoli dvignil nad
140/90.«
So plošče naravne ali delo neznanih civilizacij?
Foto Fundacija arheološki park bosanska piramida sonca

a sonca govori
poreditvijo. Lokacije v predorih, ki smo jih označili z
lesenimi klopmi, so izrazito
zdravilne.«

Negativni ioni

Predori pod piramido sonca
imajo torej povsem zdravilni
značaj. Za to je po Osmanagićevem mnenju precej razlogov: »Pod zemljo smo merili
koncentracijo negativnih
ionov. Medicina ve, da negativni ioni čistijo atmosfero, drugič, povečujejo raven
kisika v krvi, kar je seveda
dobro, tretjič, ubijajo viruse
in bakterije. V zaprtem prostoru je približno 100 negativnih ionov v kubičnem
centimetru. Ko bomo prišli
ven, bo koncentracija 400
ionov. Ob reki je približno
1500, na vrhu gore, v gozdu
od 3000 do 4000 ionov. Nekaj časa smo vsak dan merili
te koncentracije v predorih
pod piramidami. Povprečna koncentracija znaša kar
20.000 do celo 40.000 negativnih ionov v kubičnem centimetru zraka. Ko pridete v
predore v Visokem, vaše telo
nima več sovražnikov. Celice
našega organizma lahko začnejo svoje delo. Kaj je njihova
naloga? Rešujejo probleme
organizma. Začnejo torej
proces regeneracije in v nekaterih primerih celo proces
pomlajevanja.«
Konec leta 2015 je bosanski
odkritelj piramid pri raziskovanju naletel na vhod v drugi nivo podzemnih predorov
pod že odkritimi podzemnimi predori Ravne v Visokem.
V drugem nivoju predorov
so odkrili povsem enako gradivo kot na zgornjem. Prav
tako so energijske lastnosti

Semir Osmanagić,
odkritelj bosanskih
piramid Foto Primož Hieng

podzemnega labirinta povsem enake kot pri piramidah
v Visokem, zato strokovnjaki
ponovno opozarjajo, da obstaja močna povezava med
njimi.
Ali obstaja možnost, da bi bile
piramide tudi v Sloveniji, je
po domžalskem predavanju vprašala ena od obiskovalk. »S sodelavci
smo decembra 2015
temeljito raziskovali
mariborsko Piramido. Ugotovili smo, da
mariborska Piramida
ni piramida, je le prijetna točka za sprehod
iz središča mesta. Menim
pa, da je v Sloveniji nekaj
možnih točk, ki bi jih lahko pregledali, pa žal do zdaj
nismo imeli časa za to. Je pa
res, v Sloveniji je kar nekaj
vrhov, ki imajo zelo značilno
piramidalno obliko. Preveriti
bi morali, ali gre za umetno
napravljene vrhove ali za
povsem naravne oblike. Pred
leti sem v Tolminu dokazal,
da tamkajšnji Kozlov rob z
ostanki gradu ni piramida,
je pa energijsko zanimiv. So
pa v Sloveniji zelo zanimive
tiste točke, kjer se pojavljajo
megalitske strukture, žal pa
se strokovnjaki z njimi
ne ukvarjajo preveč.«

Mariborska Piramida
ni piramida, je dokazal
Semir Osmanagić.

Bosanski
Indiana
Jones
Semir Osmanagić,
rojen 1. junija
1960 v Zenici, se je
izobraževal vrsto let.
Končal je dva študija,
politologijo na sarajevski
fakulteti političnih znanosti in
ekonomijo. Doktoriral je s tezo,
da je bila majevska civilizacija
starejša od olmeške in da ji je
uspelo vzpostaviti stik s kitajsko
civilizacijo. Je član ruske
akademije naravoslovnih znanosti,
a tudi podjetnik, direktor podjetja
Met Company s sedežem v
Houstonu (ZDA), ki se ukvarja z
gradnjo in obdelavo kovin. Izdal je
15 knjig, večinoma o starodavnih
civilizacijah, o piramidah. History
Channel je objavil precej prispevkov
o »fenomenu v Visokem«, National
Geographic je kot eden prvih svetovnih
medijev objavil vest o možnosti
obstoja piramid v Bosni,
z dokumentarcem, v
katerem Osmanagića
obtožujeta dva
strokovnjaka,
pa je 2012.
odprl dodatna
vprašanja.

