Bosnian pyramidit

Ravne-tunnelin maanalaiset tunnelit ovat osin
holvikaarityyppisiä

Oikealla puolella Bosnian Aurinko Pyramidi ja vasemmalla puolelle Rakkauden Pyramidi.
MATTI J. SALO

V

uonna 2005 Filosofian tohtori Semir ”Sam” Osmanagich oli käymässä Visokossa Bosniassa ja oli
menossa tutustumaan paikalliseen museoon. Silloin hän löysi Bosnian pyramidit
sattumalta – vielä löytäessään hän ei tiennyt mitä näki – Bosnian Aurinkopyramidin.
Semir havaitsi, että eräässä vuoren
rinteessä oli jyrkät kulmat aivan kuten pyramideissa. Pyramideista hänellä oli jo
ennestään erittäin paljon kokemusta, sillä
hän on käynyt yli 100:lla pyramidilla, esimerkiksi Perun Cuzcon tasangolla, sekä
monessa muussa muinaishistoriallisessa
paikassa.
On erikoista, että hän löysi maailman

korkeimman tällä hetkellä tunnetun pyramidin, juuri kotinurkiltaan, aivan sattumalta, jos sattumaa nyt onkaan.
Pian tämän pyramidin näköisen vuoren havaitsemisen jälkeen Semir tarkasti
kompassilla, joka on melkein aina hänen
mukanaan, vuoren suunnat ja hän totesi, että sen kardinaalin pisteet olivat juuri pohjois-eteläsuunnassa, kuten pyramideissa on.
Hän sai lopulta luvan kaivaa pohjoisrinnettä auki, jotta hän pääsisi näkemään
tai löytämään pyramidin mahdollisen
kulman. Ja sen hän löysikin. Hän sai luvan
kaivaa pyramidin sivua hieman laajemmalti selvittääkseen enemmän pyramidin
tai silloin vielä mahdollisen pyramidin rakennetta. Alkaessaan kaivaa noin 1,5 - 2
metrin maakerrosta pyramidin päältä hä-
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nelle oli luvattu melko laaja alue kaivettavaksi, mutta kaivauksien edetessä Bosnian viranomaiset pysäyttivät työt, kun
vain pieni osan pyramidin sivua oli näkyvillä. Yllättävää oli, että pyramidin kuori
oli muinaista betonia, jonka lujuus selvisi vasta myöhemmin. On todettu, että betonin lujuus on vahvempaa kuin mitkään
betonivalmisteet, mitä tällä hetkellä valmistetaan.
Pyramidin rinne oli osin asutettu ja
maa-alueet olivat yksityisessä omistuksessa. Omistajina olivat paikalliset köyhät romaaniperheet, jotka olivat saaneet ostettua maan halvalla, koska sitä ei juurikaan
voi viljellä, sillä se on 45 asteen kulmassa.
Kaivauksien etenemistä onkin osaltaan jarruttanut maapohjan yksityisomistus. Romaaneille pitää saada uudet
paremmat asuinsijat, jotta kaivaukset voisivat jatkua. Toisaalta työ on myös erittäin
työlästä ja hyvin kallista.
Semirille selvisi, että kyseessä on erittäin suuri pyramidi. Hän arveli, että kyseessä saattaa olla maailman suurin pyramidi - ja näin todella asia on. Bosnian
Aurinko pyramidin virallinen korkeus on
220 metriä ja sen korkein sivu on laakTiina Surakka
Rosen-terapeutti
0400 818 745
Malmintori, Malmin Kauppatie 18, 3.krs
00700 Helsinki

Semir Osmanacigh Aurinkopyramidin pohjoisrinteellä luennoimassa 2016 kesällä suomalaisille ja israelilaisille.
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son pohjalta olevan joen pinnasta mitattuna pyramidin huipulle noin 400 metriä.
Kheops´n pyramidi Egyptin Gizassa sitä
vastoin on ”vain” 147metriä. Semir löysi
yhteensä 3 pyramidia: Auringon-, Kuunja Lohikäärmeen pyramidit, jotka muodostavat vielä kaiken lisäksi keskenään
tasakylkisen kolmion sekä Elämän kukka -kuvion. Ja vielä paljon muuta erikoista, josta voidaan päätellä, että kyseessä on
ollut erittäin kehittynyt sivilisaatio, joka
on ollut meidän nykytekniikkaammekin
tuhansia vuosia edellä. Varsinkin kun pyramidien iäksi on hiiliajoituksella saatu 25
000 – 35 000 vuotta, tämä on hyvin harvinainen löytö.
Samalla Tohtori Osmanagich alkoi
miettiä mistä löytyisi kulkuaukko pyramidin sisään. Hän keksi kysellä paikallisilta
pikkupojilta, ovatko he löytäneet kallionkoloja tai luolia siellä, missä he ovat leikkineet. Ja pian oli löydetty yksi tunnelin
suuaukkoista, jota alettiin tutkia. Ensimmäinen paikka, josta päätettiin aloittaa
kaivaukset, nimitettiin KTK tunneliksi.
Kun tunnelia alettiin kaivaa havaittiin,

että tunnelit oli täytetty jossain vaiheessa soralla, joka täytti ne edelleen kattoon
asti. Pian havaittiin, että tyhjennettävää
on hyvin paljon ja tohtori Semir Osmanagich keksi perustaa säätiön ja säätiö alkoi
hankkia vapaaehtoistyöntekijöitä ympäri maailmaa kaivamaan kyseistä tunnelia
sekä tutkimaan muutenkin pyramidin rakennetta. Kun tunnelia oli kaivettu jonkun vuoden, se täyttyi yllättäen vedellä ja
kaivaukset jouduttiin lopettamaan KTK
tunnelissa lopullisesti. Tämän jälkeen löydettiin uusi tunneli, jota alettiin nimittää
Rane tunneliksi. Tämän tunnelin oletetaan johtavan Aurinko pyramidin alla
olevaan tunneliverkostoon, josta myöhemmin oletettavasti päästäisiin niin sanottuun Kuninkaan kammioon, joka on
periaatteessa kaikissa pyramideissa. Tunneliverkostoa on kaivettu jo yli 2 km mutta edetty vain noin kilometri, koska tunneliverkosto muodostaakin labyrintin ja
kaivaminen on hyvin hidasta siksi, että
se tapahtuu käsivoimin ja vapaaehtoisella
työvoimalla. Vapaaehtoisia on ilmoittautunut Bosniaan ympäri maailmaa useista eri maista jo toistakymmentä vuotta.
Vapaaehtoistyöntekijät ovat käytännössä
kaikki hyvin iloisia ja positiivisella mielellä, vaikka ovatkin koko päivän osittain
tunneliverkoston sisällä. Oleskelun Ravne tunnelin labyrinteissä on havaittu aiheuttavan ihmisille positiivisia vaikutuksia
liittyen mieleen sekä terveyteen yleisesti. Muinaiset rakentajat ovat osanneet siis
tämänkin taidon. Tunnelien ja pyramidien äänimaailma on myöskin hyvin erikoinen. Siellä on esimerkiksi äänitaajuuksia,
joita ihmiskorva ei kuulle. Ääniä on ollut tutkimassa jo vuosia mm. suomalainen äänitutkija Heikki Savolainen. Hänen
tutkimuksistaan oli radio-ohjelma noin
vuosi sitten. Se on todennäköisesti vieläkin kuunneltavissa YLE Areenassa: Perttu
Häkkinen – Bosnian pyramidit.

www.turunastrologinenseura.fi
Kevätohjelmisto:
Helmikuu 12. pv. Jukka Viertomanner Progressiot-workshop klo 14–18
Maaliskuu 4.–5. pv. Marja-Liisa Niemi-Mattila Lilith-kurssi la klo 14–19
Maaliskuu 12. pv. Helena Katajisto Astrologian Alkeet
uusi kurssi klo 11–14
Huhtikuu 16. pv. Kaarina Pääkkönen Khiron-workshop klo 11–18
Risto Vartiainen jatkaa Traditionaalinen astrologia -pienryhmää
kerran kk sunnuntaisin klo 15–18
Helena Katajisto jatkaa Astron alkeita -ryhmän kanssa ja ryhmään voi
tulla kertaamaan.
Lisätietoa voi kysyä turkuastro@gmail.com
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Ravne-tunneleissa liikkuu Orbeja kuten tässä kuvassa ala
oikeilla joita kameroihin tallentuu, Niitä havaitaan välillä
myös paljain silmin.

Tohtori Semir Osmanagich tulee
todennäköisesti esiintymään Turussa Konsan Kartanossa 15.10.2017
klo 14 (Tarkista asia syksyllä www.
konsankartano.fi). Sekä päivää
aiemmin 14.10. Helsingissä Hengen ja Tiedon messuilla Helsingin
Suomalaisella Yhteiskoululla. Allekirjoittanut pitää luennon tästä
samasta aiheesta uudistetuilla Tampereen Hengen ja Tiedon Messulla
25.3.2017. klo 15, paikkana on Sampola, Sammonkatu 2.
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