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Slovenci po zdravje
v bosanske piramide

Ž Po obisku pod zemljo bolniki z astmo lažje dihajo, znižata se pritisk in sladkor
Ž Semir Osmanagić izpostavlja pomen negativnih ionov, marca nova izkopavanja
smo spoznali, da sta obstajali
dve civilizaciji: prva je predore
napravila in druga – prišla je
pozneje – jih je zasula z materialom, s kamenjem.«
Daleč pod zemljo jih je čakalo novo presenečenje: »V
predorih smo našli posebne
ogromne bloke, enega smo
poimenovali K2. Stoji na posebnem podstavku, ki je trdno
pritrjen. Danes vemo, zakaj je

mati narava ne dela
vzpetin s trikotnimi
stranicami in z močnim
energijskim nabojem.
(Foto: Wikipedia)

potrebujejo več inhalatorja.
Ljudje z bolečinami povejo, da
so te izginile.

Raven sladkorja v
krvi padla za polovico

Sedemnajstletna Veronika
iz Slovaške je pred tremi leti
prišla v Visoko in povedala,
da je njena pljučna zmogljivost samo 47,7-odstotna. Tega
ji niso mogli pozdraviti. Leta

Plošče, delo narave, človeških
rok ali neke neznane civilizacije?
(Foto: Fundacija piramida sonca)

ViSoko • Odziv obiskovalcev
na predavanja odkritelja domnevnih bosanskih piramid
dr. Semirja Osmanagića januarja v Sloveniji je presegel vsa
pričakovanja. Kot kaže, je tudi
med Slovenci vse več zanimanja za ogled piramid v Bosni,
te arheološke in hkrati zdaj že
turistične atrakcije v Visokem,
30 km od Sarajeva. Dr. Semir
Osmanagić še vedno deluje
zelo suvereno; pred desetimi
leti se je začela njegova zgodba
o bosanskih piramidah. Vztraja
pri svoji temeljni trditvi: »Vse,
kar vemo o starodavni preteklosti, je napačno, torej izvor
človeka in civilizacije ter nastanek piramid.«
Zanima nas predvsem, kaj je
novega v zvezi s piramidami
v Bosni. »Zdaj popolnoma na
novo predstavljamo pomen
piramid,« nam pove Semir.
»Pozabili smo na arheologe, antropologe, geologe in
zgodovinarje, saj jih v šoli ni
nihče naučil o pravem pomenu piramid. Poklicali smo
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.«

sprašujemo dr. Osmanagića.
»Pozabimo na pravljice o faraonskih grobnicah,« odgovarja.
»Največje in najstarejše piramide so bile zelo kompleksni
energijski stroji, ki so delali
na več nivojih. Strokovnjaki
so dokazali pozitivni vpliv piramide na kmetijstvo, medicino in prevodnost.« Začetno
delovanje dr. Osmanagića v
Visokem je bilo celo preroško
obarvano. »Pred enajstimi leti,
ko sem odkril prvi piramidi
sonca in meseca, sem napisal,
da bomo v prihodnosti pod
piramidami odkrili mrežo
prazgodovinskih predorov,«
razloži odločno. »In so se mi
takrat spet smejali. Potem
smo kmalu odkrili, da je pod
piramido sonca največja mreža predorov
na svetu. Ugotovili
smo, da so zaprti
in zasuti. Ko smo
jih začeli čistiti,

mariborska
Piramida po
mnenju dr. Semirja
osmanagića ni
piramida.
(Foto: primož Hieng)

Pozitivni vpliv
na kmetijstvo
in medicino
Kakšen je dejanski pomen
oziroma namen piramid,

Dr. Semir osmanagić je v zadnjem mesecu obiskal maribor ter
predaval v novi gorici, novem mestu in Ljubljani. (Foto: primož Hieng)

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
prefinjene analize. Ugotovili
smo, da je bil ta blok narejen iz keramičnega materiala
pred več kot 30.000 leti. Če danes sedete nanj, se sprostite in
razširite roke, boste zelo hitro
začutili prasketanje, in v prstih
boste začutili energijo, ki gre
skozi telo. To ni edini blok,
obstajajo tudi drugi s strogo
določeno razporeditvijo. Lokacije v predorih, ki smo jih
označili z lesenimi klopmi, so
izrazito zdravilne.«
Pod zemljo so uredili prvi večji
prostor, ki je velik približno
50 kvadratnih metrov in ima
višino štiri metre. »Ugotovili
smo, da se ljudje, ko zapuščajo ta prostor, počutijo bolje,« je povedal dr.
Osmanagić. »Imajo torej
več energije. Bolniki z
astmo lažje dihajo, in
ko pridejo na prosto, ne

v Visoko in obiskala predore,
nato je v kraj prihajala vsake
tri mesece. Po obisku predorov
se ji krvni tlak ni nikoli dvignil
nad 140/90.«
Zakaj, ga sprašujemo, taki lepi
rezultati po obisku predorov?
»Merili smo koncentracijo
negativnih ionov,« razloži
dr. Osmanagić. »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
takih ionov. Ob reki znaša
koncentracija približno 1500,
na vrhu gore, v gozdu 3000 do
4000 ionov. Zdaj že dlje vsak
dan merimo 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, nimate
več sovražnikov. Celice organizma lahko začnejo delovati.
Kaj je njihova naloga? Rešujejo
probleme organizma. Začnejo
torej proces regeneracije in v
nekaterih primerih celo proces pomlajevanja.«
Je torej zdaj znan pomen in
namen piramid? »Vsekakor bi
najprej izpostavil zdravilnost in
vpliv na človekov organizem,«
pojasni sogovornik. »Nato vpliv
na vodo, ki predstavlja naš obstoj in bivanje ter povečuje
njeno molekularno vrednost.
Tretjič, vpliv na hrano, saj se
seme neke rastline, ki je bilo v
piramidi, razvija od 30 do 300
odstotkov hitreje. Energija piramide lahko deluje na celotno
družbo oziroma večjo skupino
ljudi, kar so v Rusiji dokazali
na najhujših zapornikih, krimi-

Piramida sonca in reka Fojnica
v Visokem (Foto: Wikipedia)

2015 je dvakrat obiskala predore pod piramido. Ko so ji
ponovno izmerili pljuča, je
zmogljivost narasla na 80,4
odstotka. Neki obiskovalec
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. Nobena klasična metoda zdravljenja ji ni pomagala. Pred
dvema letoma je prvič prišla

nalcih.« In še najnovejša vest:
septembra 2015 so skupaj s
prostovoljci, ki čistijo piramido
sonca in tudi druge, odkrili nov
vhod v drugi nivo predorov, ki
so 20 metrov pod že odkritimi.
»Marca letos bomo začeli izkopavanja, tako da bodo prvi turisti iz Slovenije, ki organizirano
prihajajo v Visoko, že lahko videli, kaj se novega dogaja ob
piramidah oziroma pod njimi,«
je sklenil dr. Semir Osmanagić.
Primož Hieng

