DE HÖGSTA OCH ÄLDSTA PYRAMIDERNA FINNS I
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PYRAMIDERNAS DAL I BOSNIEN

• ”Foreign Member of the Russian Academy of Natural Sciences
• Professor i ”Antropology at the American University in Bosnia-Herzegovina.
• Dr. Osmanagich har under flera årtionden utforskat pyramider på olika håll.
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PYRAMIDERNAS DAL I BOSNIEN
• I april 2005 upptäckte Dr Osmanagich två regelbundet formade kullar

vilka senare döptes till de Bosniska Pyramiderna Solen och Månen.
• Under tusentals år hade lokalbefolkningen betraktat dessa kullar

som naturliga fenomen eftersom de var helt täckta av vegetation.
• ”Kullarna” har emellertid triangulära sidor och är placerade exakt i de

fyra väderstrecken = Pyramider
• Alltsedan 2005 då den ideella ”Archaeological Park: Bosnian Pyramid

of the Sun Foundation” bildades har världens största
tvärvetenskapliga
Portionsstorlekar arkeologiska projekt utvecklats. Över 340 000
mantimmar har lagts ner för utgrävningar, undersökningar och
tidsbestämning av fynden.

• Den Bosniska Solpyramiden är helt täckt av rektangulära cementblock. Dessa block har en extrem hårdhet och låg
vattenupptagnings-förmåga.
• Pyramiderna är täckta med jord som, enligt ”the State Institute for
Agropedology, är omkring 12 000 år gammal. ”Radiocarbon”
datering av terrasserna vid den Bosniska Månpyramiden bekräftar
att terrassen är byggd för ca 10 350 år sedan +/- 50 år.
•Under de Bosniska Pyramidernas dal finns ett utbrett underjordiskt
nätverk av tunnlar och kammare. (10 miles, ca 16 km)
•Keramiska skulpturer som väger upp till 20 000 pound, ca 9 ton, har
upptäckts i den underjordiska labyrinten.

• Utgrävningarna har hittills kunnat fastställa att det finns fem pyramider

i Pyramidernas Dal. De har fått namnen: ”De Bosniska Pyramiderna
Solen, Månen, Draken, Moder Jord och Kärleken”.
• Solpyramiden är 220 m hög dvs mycket högre än den högsta i
Egypten som är 147 m.
• Den Bosniska Solpyramiden har, enligt ”the Bosnian Institute for
Geodesy” den mest exakta orienteringen mot det kosmiska norr med
en felavvikelse i grader och minuter på 12 sekunder!

På bara sex år har under utgrävningarna i Bosnien utvecklats
tvärvetenskapliga metoder för att utforska denna komplexa struktur ur
såväl fysisk, energimässig som andlig dimension. Enligt Dr
Osmanagich har man fått banbrytande resultat som påverkar hela
kunskapsområdet ”Pyramidvetenskap” och historieskrivningen
förändras med varje ny upptäckt.

