Bosnian pyramidit maagisine ymp äristöineen
MATTI J SALO

K

un mainitaan sana pyramidi, tulee
ensimmäisenä mieleen Egypti tai
Meksiko. Pyramideja on kuitenkin ympäri maailmaa erikokoisia. Luultavasti suurimmat niistä löydettiin v. 2005,
kun silloin Amerikassa asunut tohtori
Sam Osmanagich pistäytyi kotiseudullaan
Bosnian Visokossa. Häntä alkoivat askarruttaa hämmästyttävän tasasivuiset vuoret ja kaivauksissa paljastuikin ”vuorten”
sisältä ja niiden läheisyydestä tunneleita!
Hämmästyttävää on, että Suomessa
media ei ole tuonut asiaa enempää esille.
Ainoastaan kerran mtv3:n nettiuutisissa
kerrottiin, että Bosniasta on Zavidovicistä
löydetty kenties maailman suurin kivipallo, noin 3,2 metriä halkaisijaltaan.
Tutkimukset alkoivat heti löydön paljastuttua, mutta v. 2006 alkoi tulla vapaaehtoisia töihin eri puolilta maailmaa, ja se
jatkuu edelleen ollen hyvin tarpeellista,
sillä vapaaehtoistyöntekijät ovat yleisesti
intoa täynnä ja todella haluavat edesauttaa projektin etenemistä.
Tutkimusten edetessä on löydetty todisteita siitä, että nämä kaikki suuret ja
laajat rakennelmat ovat noin 30 000 vuoden takaa. Ja ehkä viimeisimmät tapahtumat tällä alueella ovat olleet noin 5000
vuotta sitten.
Tunneliverkoston kaivamisessa on
edetty nyt jo noin 4 kilometriä. Eteneminen Aurinkopyramidille on hyvin työläis-
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tä. Tunnelit on jossain vaiheessa täytetty
soralla, mutta nyt on löytynyt myös pieniä
tunnelin pätkiä, joissa ei ole täytesoraa,
vaan niissä on ollut vettä tunnelin pohjalla ja ne on todennäköisesti siksi tarkoituksella jätetty auki.
V. 2018 Visokon pyramidista on löytynyt kahden uuden tunnelin suuaukot, joita on alettu kaivaa ja tutkia. Tämä on kuitenkin, hidasta koska maa-ainesta pitää
myös seuloa, jotta mitään muinaishistoriallisesti arvokasta ei pääse livahtamaan
läpi käsien.
Tunnelien erikoisuuksiin kuuluvat
tonnien painoiset Megaliitit, joiden rakennusmateriaaleja ja rakennustapaa ei
olisi pitänyt vielä noin 30 000 vuotta sitten tuntea.
Nykyään käytetään suolahuoneita hoitotarkoituksiin, sillä niissä on paljon ne-

gatiivisia ioneja, mutta pitoisuudet ovat
erittäin kaukana siitä, mitä ne ovat Ravnetunnelissa. Siellä on mitattu negatiivisten
ionien määräksi huikeat 18 000 yksikköä/
cm3 ja v. 2018 lopulla määrän todettiin lisääntyneen. Suurimmat mittaukset ovat
olleet 55 000 yksikköä/cm3.
Kun tunnelissa on oleskeltu useina
päivinä peräkkäin vähintään yksi tunti
kerralla, sen on todettu vaikuttavan positiivisesti ihmisten terveyteen. Verensokeri on normalisoitunut, sekä verenpaine.
Näitä mittauksia on tehty useille ihmisille. Samoin allergioiden on todettu vähenevän tai poistuvan kokonaan.
Esimerkiksi itselläni n. 20 vuotta vaivannut siitepölyallergia häipyi yli vuodeksi niin, että en tarvinnut antihistamiinia siis ensimmäisen kerran jälkeen, kun olin
ollut noin 2 tuntia kuutena päivänä peräkkäin Ravne-tunnelissa. Nyt kun olen
vierailut jo neljänä vuotena Bosnian pyramiditunneleissa, en ole tarvinnut antihistamiinia laisinkaan.
Alueelle on alettu tehdä rakennusta,
jossa voitaisiin mitata verenpaine ja verensokerit ennen ja jälkeen tunnelissa vierailun, jotta ihmiset voisivat havaita mahdolliset muutokset henkilökohtaisesti.
Terveysvaikutusten takia tunneliverkostossa käynti kuuluu matkaohjelmaan melkein päivittäin.
Tunnelit ovat erikoisia siinäkin mielessä, että niissä ei ole äänitaajuutta, jota
ihminen voisi kuulla – ainoastaan niitä
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ääniä, mitä ihminen siellä itse aiheuttaa.
Tämän on todennut myös Emma-palkittu
äänituottaja Heikki Savolainen Helsingistä. Hän on ollut mittaamassa Ravne-tunnelin ääniä. Hän on todennut myös, että
Aurinkopyramidin huippu lähettää koko
ajan avaruuteen 28kHz:n radiotaajuutta ja
v. 2017 sen todettiin lähettävän myöskin
scalaari-aaltoja, jotka ovat valonnopeutta nopeampia. Scalaari-aaltoihin voi perehtyä googlaamalla sanan scalaariaalto
ja perehtyä mielenkiintoiseen maailmaan,
missä Bosnian Aurinkopyramidi on ja sen
rakentajat ovat olleet.
Bosnian pyramideista on kirjoitettu
aikaisemmin Sateenkaarisanomissa nro
38, s. 16 ja nro 39, s. 21. Ne löytyvät myös
www.sateenkaarisanomat.net.

Matkaryhmä Zavidovicin isolla kivipallolla, jonka halkaisija on n. 3,2 metriä.

Kun tieto Bosnian löydöistä levisi Suomeen, halusivat ihmiset itse päästä katsomaan ihmeitä ja niinpä allekirjoittanut alkoi järjestää matkoja maagisiin maastoihin

pyramidien lisäksi. Ne suuntautuvat eri
kerroilla hieman eri kohteisiin, joita ovat
mm. Auringon-, Kuun- ja Rakkauden pyramidit, Ravne-tunneli, sekä toisinaan etelässä mm. Blakaj´n Derwish-luostari sekä
Mostarin silta, pohjoisemmilla käynneillä
esimerkiksi suuret kivipallot Zavidovicissa.
Vieläkin kuuluu väitteitä siitä, että
Bosnian pyramidit ovat luonnonmuodostelmia. Niin ei väitä kuitenkaan kukaan,
joka on käynyt siellä.

Kahdeksan tonnin painoinen K2-Megaliitti Ravne-tunnelissa.
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