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Ildsjelens utsendte medarbeidere, i det-
te tilfelle Per Henrik Gullfoss og meg, 
har vært så heldig å få anledning til å 
besøke pyramidene og templene i Bos-
nia som vi skrev om i forrige utgave av 
Ildsjelen. Gullfoss har skrevet en lengre 
artikkel om pyramidene som du kan 
lese ved å bla om til neste side.
 De fire pyramidene ligger en 
god halvtimes kjøretur fra Sarajevo i en 
liten by som heter Visoko. Der bodde 
vi et par netter i et hotel med nokså 
lav standard. Bosnia er et fattig land 
som også sliter med ettervirkninger et-
ter krigen som herjet i første halvdel 
av 90-tallet. Bosnia er også det eneste 
muslimske land i Europa og byen vi 
bodde i bestod 90 % av muslimer og 10 
% kristne. I Sarajevo derimot var blan-
dingen mer jevnt. Så er da også Sara-
jevo blitt kalt Europas Jerusalem.
 Da vi var der i midten av ok-
tober foregikk det ikke utgravninger, 
men om sommeren er det stor aktivitet, 
faktisk et av de største arkeologiske ut-
gravingsprosjekt i verden med over 400 
frivillige fra alle kanter av kloden. Så 
for eventyrlystne er det mulig å melde 
seg på for å bli frivillig hjelper i 2011.
 Vi har stilt Sam Semir Osma-
nagich, mannen som fant pyramidene i 
2006, noen spørsmål nedenfor. For de 
som er interessert i å vite mer om man-
nen kan besøke følgende hjemmeside:
www.semirosmanagic.com

Hva er ditt personlige syn på disse 
pyramidene? Hva er formålet og me-
ningen?
Pyramider generelt er et verdensom-
spennende fenomen, ikke eksklusivt 
for Egypt eller Mexico. De er bygget 
i Sør Amerika, sentral Amerika, øyer 
rundt Afrika (Sicilia, Kanariøyene, 
Mauritius), Asia og Sør Europa. I de 
fleste tilfellene vet vi verken hvem, når, 

hvordan eller hvorfor disse komplekse 
strukturene ble bygget. Når det gjelder 
pyramidene i Bosnia har vi gjennomført 
noen banebrytende elektromagnetiske 
undersøkelser som har fastslått eksis-
tensen av kontinuerlige energistråler 
som kommer fra sentrum av Pyramid of 
the Sun. For å forstå formålet med disse 
pyramidene trenger vi å undersøke dem 
gjennom den fysiske, energimessige og 
spirituelle virkelighet.

Har du kommet noe nærmere et svar 
på hvem som bygget disse pyrami-
dene og når?
De bosniske pyramidene er bygget for 
mer enn 12 000 år siden basert på pe-
dologitester. Det tar oss tilbake til tid-
ligere sykluser av menneskets historie, 
sammen med Yonaguni monumentene, 
Ballbeck megalittene og noen peru-
vianske og meksikanske pyramider. 
Avanserte menneskelige kulturer eksis-
terte før slutten av den siste istid.

Er disse pyramidene bygget fra bun-
nen av eller er de bygget oppå alle-
rede eksisterende fjell?
De bosniske pyramidene er bygget fra 
bakken og opp og de er en del av en 
mester plan. De tre hovedpyramidene 
(Sun, Moon, Dragon) former en likesi-
det trekant. Det er et klart astronomisk 
forhold mellom pyramidene også.

Noen lurer på om disse pyramidene 
kan ha noen forbindelser til andre si-
vilisasjoner utenfor jorden. Hva me-
ner du om det?
Inntil vi får svar med 100 % sikkerhet 
må vi være åpen for alle forklaringer.    •

For dem som ønsker mer informasjon 
om pyamidene enn det som står i dette 
nummeret kan lese forrige nummer av 
Ildsjelen eller besøke følgende nettside:
www.bosnian-pyramid.com

Bilder fra utgravningene ved månepyramiden.
Bilde til venstre viser en person på vei ned i månepyramiden 

fra toppen (det er bare gravd ut noen få meter ned). Bildet 
over viser Osmanagich, mannen som fant pyramidene i 2006.

Pyramid of the Moon

Pyramid of the Sun sett fra baksiden.
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