
Bosna - obří kamenné koule u Zavidoviči, 

záhadné Údolí pyramid, labyrinty a tunely 

v Ravne a mohyla Vratnica 

 

Text a foto pro web Agartha: Alena Horká  
V Bosně u  městečka Visoko, vzdáleného 30 kilometrů od Sarajeva, leží záhadné Údolí 

pyramid. Pod pyramidami vede síť podzemních tunelů, komor, jezer a labyrintů Ravne. 

Dále jen 4 km od Visoka se vypíná za městem zvláštní pahorek a prehistorická památka - 

mohyla Vratnica. A v lesích centrální oblasti Bosny a Hercegoviny vystupují ze země ve 

svazích kopců i v korytech potůčků fascinující obří kamenné koule, které patří 

k celosvětovému mystériu. A sem, do všech těchto tajuplných míst, jsem se vypravila na 

přelomu srpna a září roku 2018 se zájezdem. Na vlastní oči jsem spatřila a také vystoupila 

na největší a nejstarší pyramidu světa – pyramidu Slunce! Prošla jsem se spletitými 

chodbami a tunely  labyrintu Ravne, stanula na prehistorickém pahorku na mohyle 

Vratnica a  vyzkoušela si vyzařující energii z kamenných koulí v Zavidoviči. 

Všechna tato místa jsou spjata s dlouhou historií, která sahá někde až 30 tisíc let nazpět do 

minulosti. Najdeme tu i stopy a artefakty dávných zaniklých civilizací a všechna místa jsou 

zde silně energetická. Sálá tu energie z každého kousku kamene… 

 

Kamenné koule u Zavidoviči 

Nejdříve jsme se zastavili v lesích centrální oblasti Bosny a Hercegoviny u města Zavidoviči na 

největším bosenském nalezišti kamenných koulí. Jinak tyto záhadné koule nalezneme i 

v jiných částech světa, např. v Kostarice, Mexiku, dokonce v Čechách a na Slovensku i jinde... 

A tady v Zavidoviči se nachází ve svazích kolem potůčku a částečně vystupují ze země, nebo 

jsou také přímo zasazeny v korytu potoka ve vodě. Jsou krásné a různých velikostí. Ne 

všechny mají přesný tvar koule, ale některé jsou více zploštělé nebo protáhlé. Celkem jich 

bylo v Zavidoviči nalezeno 40, od malých kuliček až po velké obří koule. Největší z nich má 

průměr přes 4 metry s hmotností několika desítek tun. Koule mají barvu do šeda a jsou 

složené z různých hornin a materiálů, jako např. vulkanický kámen, žula či pískovec a uvnitř 

se prý nachází dokonce polodrahokamy. Záhadou je ale stále vznik kamenných koulí. Někteří 

badatelé se domnívají, že jsou vytvořeny uměle, tedy lidmi dávných civilizací tím způsobem, 

že byly nejdříve v tekutém stavu a pak ztuhly do tvaru koulí. Geologové se ale spíše přiklánějí 

k tomu, že jsou vytvořeny přírodními procesy, tzv. zhutněním.  

Profesor Osmanagić, objevitel bosenských pyramid, říká k záhadě kamenných koulí, že při 

generování energie pomocí tvarových zářičů jako jsou pyramidy a koule, se může energie 

zvýšit až 500 krát. Tedy pokud by byly vytvořeny uměle lidmi, mohli je lidé využívat na 

výrobu tepla, k léčení a jinak, jak se domnívá pan Osmanagić. 



Kamenné koule vyzařují velmi silnou energii! Měřila jsem je virgulí. Energie z kamenných 

útvarů je možné vnímat i pouhým přiložením dlaní na tyto koule. 

Podle toho, jak jsem je viděla a vnímala, domnívám se, že jsou přírodního původu. 

Když jsem pak položila kompas na jednu z koulí, tak nevykazovala žádné anomálie, 

magnetické pole je tedy nezměněno. Zato na videu jsem natočila ve svazích, v místě, kde se 

obří koule nachází, záhadná bílá poletují světélka, zřejmě plazmatické energie. Ty se objevují 

v místech se silnou energií… 

Majitelé pozemku v lokalitě, kde se koule našly, pak měli pro návštěvníky k dispozici výrobky, 

jako např. přívěsky zhotovené z úlomků nějak poškozených koulí a bylo neuvěřitelné, jak i 

každý kousek tohoto podivuhodného kamene nesmírně silně vyzařuje. Jeden přívěsek jsem si 

na památku také zakoupila. Vyzařuje stále… 

 

Kamenné koule v lesích u Zavidoviči byly odhaleny při sesuvech půdy: 

 



 

 

 

 

 



Největší kamenná koule v Zavidoviči - má průměr přes 4 metry: 

 

 

Bosenské Údolí pyramid 

Potom odpoledne jsme už jeli dál do městečka Visoko, přímo do Údolí pyramid. Když jsem 

poprvé spatřila pyramidu Slunce, byla jsem ohromena její krásou a majestátností! Výstup na 

pyramidu Slunce jsme měli naplánovaný na druhý den ráno. Vypínala se z údolí téměř do 

oblak. Má přesný tvar pyramidy, tak jako vidíme Cheopsovu pyramidu v Egyptě. Teď jsem již 



pochopila, že někteří účastníci našeho zájezdu přijeli nyní do Bosny již podruhé nebo 

dokonce potřetí! Něco je sem vyloženě táhne! Je to tu velmi magické! 

 

Jak byly objeveny bosenské pyramidy a kolik jich tu skutečně je? 

V roce 2005 objevil Bosenské pyramidy profesor Dr. Semir Osmanagić, Ph.D. Všiml si totiž, že 
v městečku Visoko, zvláště pyramida Slunce (dříve kopec Visočica), má přesný tvar pyramidy. 
Také lidé žijící v městečku již dříve tušili, že může jít o pyramidy, nikdo se však neodvážil 
tvrdit, že by mohlo jít o uměle vytvořené stavby pokryté usazenou hlínou a vegetací. 
V bosenském údolí pyramid se nachází celkem 5 pyramid a jsou to: pyramida Slunce (s 
výškou nad 220 m je větší než Cheopsova pyramida a délka stran je více jak 360 metrů), 
pyramida Měsíce (190 m), pyramida Draka (90 m), Chrámu Matky Země a pyramida Lásky. 

Od té doby, co zde byly pyramidy objeveny, se provádí výzkum a na místě pracují 
archeologové, geologové, vědci a odborníci z celého světa, přijíždí sem badatelé a 
záhadologové a rovněž je to turisticky velmi navštěvovaná lokalita. 

Pyramida Slunce 

Bylo zjištěno, že pyramidy v Bosně jsou první evropské pyramidy, dále že pyramida Slunce je 
největší pyramidou na světě a na stavbě pyramid byl použitý nejstarší ale i nejkvalitnější 
beton na světě. Bosenská pyramida Slunce je lidmi vytvořená pyramida z uměle 
opracovaných bloků. Její stáří vědci určili na 34 tisíc let! Pod pyramidovým komplexem se 
nachází obrovská síť podzemních labyrintů, ty jsou desítky kilometrů dlouhé a skládají se z 
chodeb, komor, síní, jezer a tunelů. Také byly objeveny největší keramické megality a jsou tu 
stopy starých vyspělých kultur a dřívějších civilizací. Tunely jsou odkryty zatím jen zčásti. 

Zajímavé také je, že vrcholy tří hlavních pyramid (Slunce, Měsíce a Draka) tvoří rovnostranný 
trojúhelník o délce strany 2 180 metrů. Všechny pyramidy jsou orientovány k severu a vzniklý 
trojúhelník se tak dá přesně zarovnat s Květem života. 

 



Elektromagnetický paprsek na vrcholu pyramidy! 

Vědcům se podařilo pomocí měřících přístrojů 

zaznamenat přítomnost elektromagnetického 

záření na vrcholu pyramidy Slunce. Změřili 

elektromagnetický paprsek, je široký 4,5 metru. 

Jde o elektromagnetické pole o frekvenci 28 kHz 

a ultrazvuk o stejné frekvenci. Takové 

kombinace frekvencí se prý v přírodě 

nevyskytují. Paprsek zachytila i termovize. 

Pozoruhodné je také to, že čím větší je 

vzdálenost od pyramidy, tím je množství energie 

vyšší. To odpovídá neznámé technologii. Na 

pyramidě byly objeveny i skalární vlny, ty se šíří rychleji než světlo a umožňují bezdrátový 

přenos energie. Na celé pyramidě byl detekován také infrazvuk o frekvenci 7,83 Hz 

(Schumannova rezonance). Je to původní frekvence naší Země, ale i naší duše při narození. 

 

Výstup na pyramidu Slunce a vyzařování silné energie! Zbytky středověkého hradu! 

Druhý den jsme přijeli tedy k tunelům Ravne a odtud jeli najatým dodávkovým taxíkem po 
úzké silničce serpentýnami nahoru na pyramidu Slunce. Do 2/3 pyramidy totiž vede úzká 
silnička. Bez auta bychom šli pěšky na pyramidu od jejího úpatí snad celý den. Ušetřilo nám 
to spoustu času…Vystoupili jsme a ocitli se na náhorní rovině a rozlehlé louce, bylo tu několik 
budov i stánek s občerstvením. A dál, poslední třetinu cesty, jsme již stoupali pěšky vzhůru 
na pyramidu. Cesta byla strmá a kamenitá, s pískem a štěrkem a po úbočí rostly křoviny. 

 



Teprve po 20 minutách jsme konečně došli nahoru, na vrcholek pyramidy Slunce! Byl to 
úžasný pocit! Ocitnout se najednou na pyramidě! Bylo tu vedro a slunce pálilo nebývalou 
intenzitou. Proto i ten název odpovídá - pyramida Slunce…Navíc pyramida vykazuje ještě o 5 
stupňů vyšší teplotu než okolní kopce, díky svým podzemním prostorám. Prošli jsme 
pěšinami po vrcholku pyramidy, je tu nerovný terén a prostranství s menším dolíkem, kde 
lidé odpočívají, čerpají energii nebo meditují a o kousek dál tu stojí zrekonstruované zbytky 
kamenných zdí bývalého středověkého hradu. Dříve se tu prý podle legend nacházelo sídlo 
bájného panovníka. A někde pod námi hluboko v nitru pyramidy a pod ní se nachází všude 
duté prostory, síť podzemních chodeb, tunelů a komor v několika úrovních. Je to tu velmi 
zvláštní a tajemné…  

Na vrcholku pyramidy Slunce jsou zbytky středověkého hradu: 

 

 



Měření energie a magnetického pole, na videu natočeny objekty prohánějící se nad 
pyramidou! 

Hned jsem vnímala, že zde na vrcholku pyramidy vyzařuje velice silná energie! Potvrdilo mi 
to i kyvadlo, které silně reagovalo. Zato kompas neukazoval žádné anomálie, magnetické 
pole je tu nezměněno. Udělala jsem si několik fotografií a také natočila videa. Na videích se 
mi podařilo zachytit, jak nad pyramidou prosvištěly černé létající objekty, ty lze nafotit i 
natočit všude tam, kde existuje silný výron energie. 

 

 Je neuvěřitelné, že i každý kamínek na pyramidě vibruje silnou energií, stejně jako celá 
pyramida. Paprsek energie, který tu byl naměřen a vyzařuje, působí velmi blahodárně, léčivě, 
harmonizuje čakry a celý organizmus, také zklidňuje a nabíjí. Ale také zvyšuje duchovní 
úroveň díky vysokým vibracím. Pobyt na pyramidě je tedy velmi příjemný, zklidňující, 
posilující a uzdravující.. 

A potom, po hodinovém pobytu na vrcholku pyramidy, jsme již sestupovali všichni opět dolů 
a stejným způsobem - taxíkem sjížděli zpět do Ravne. 

 

Záblesk nad pyramidou Slunce! 

Ubytovaní jsme byli na hotelu s názvem Pyramida Slunce a z terasy i vyšších pater hotelu je 
možno vidět za pěkného počasí přímo na pyramidu. Někdy zrána bývá však pyramida 
zahalena v mlze a není vidět nic, tak jak se nám to také jednou stalo… 

Přijeli jsme tedy od tunelů Ravne na hotel, když se blížil večer a ve 20 hodin se již úplně 
setmělo. 



Na úpatí pyramidy Slunce se večer objevil zářící objekt (na snímku vlevo)  

 

A vtom to přišlo! Ještě jsem si chvíli sedla na terasu, abych pozorovala město Visoko i 
pyramidu Slunce a najednou jsem spatřila světelný záblesk nad vrcholkem pyramidy! Byla to 
obrovská záře a trvala snad jen vteřinu….Bylo to zvláštní, ale pak jsem se na to ptala i naší 
průvodkyně a poprvé jsem se od ní dozvěděla, že pomocí termovize byl zachycen z vrcholku 
pyramidy Slunce paprsek energie, vyzařující k obloze. Takže záblesk nad pyramidou byl 
skutečný! A další den mi to potvrdil i sám objevitel pyramid Dr. Semir Osmanagić. 

 

Tunely Ravne a setkání s objevitelem bosenských pyramid! 
Podzemní říše Agartha! 

Třetí den ráno jsme jeli k tunelům Ravne a zde jsme měli domluvenou hodinovou prohlídku 
tunelů a  labyrintu pod pyramidou. 

No, to bylo tedy překvapení!  

Jakmile jsme totiž přijeli k tunelům a vystoupili z autobusu, stál tu pan Osmanagić přímo 
proti mně! Byl zrovna obstoupen hloučkem lidí, kterým právě něco vysvětloval a kameraman 
ho natáčel. Jakmile se pak hlouček lidí rozpustil, oslovila jsem ho a zeptala se ho na můj 
včerejší zážitek o spatření záblesku světla nad pyramidou, zda je to možné a co si o tom 
myslí?!? A potvrdil mi to! Záblesk světla jsem prý mohla vidět, protože z pyramidy vyzařuje 
paprsek energie! Pak jsem se s ním bavila ještě o podzemní říši Agartha. Říkal mi, že vstup do 
Agarthy by se měl nacházet v Tibetu pod posvátnou horou Kailás. Pak jsem si od něj 
zakoupila ještě knihu „Pyramidy světa a bosenské údolí pyramid“, kam mi napsal své 
věnování. 



U tunelů Ravne s objevitelem pyramid v Bosně panem Semirem Osmanagićem a s kolegy Petrem a 

Toničkou: 

 

 

 

Záhadný labyrint Ravne  

Vstup do labyrintu Ravne se nachází cca 3 kilometry od pyramidy Slunce v bosenském 
městečku Visoko. Je to podzemní komplex prehistorických chodeb a tunelů, komor i jezer. 
Labyrinty byly vytvořeny ve slepenci, který se zřejmě začal formovat po nějaké záplavě či 
potopě a stáří labyrintů se odhaduje na více než 30 tisíc let. A v této zatvrdlé usazenině, 
složené z kamení a písku, začala chodby hloubit nějaká vyspělá civilizace. 



  

 

 

 

 Ale potom před cca 5 tisíci lety vytvořené labyrinty někdo jiný, zřejmě jiná civilizace, 
zasypávala. Takže každou odbočku do další části labyrintu zčásti zavezli sypkým písčitým 
zásypem a na konec každého zásypu poskládali kamennou, tzv. suchou zeď – bez pojivového 
materiálu. 



 

A toto je právě velká záhada. Odborníci se ptají, proč vytvořené labyrinty později někdo 
zasypal? Chtěla snad minulá civilizace něco v pyramidě Slunce ochránit, uschovat nebo 
něčemu zabránit, ale možná i oslabit funkčnost celého systému?! Aby ukryli nějaké velké 
tajemství?! Co je vlastně pod pyramidou Slunce? Ale možná je za tím vším ještě něco 
jiného… To mohou objasnit teprve až další nové objevy…. 

Čištění a rekonstrukce tunelů! Nález prehistorických keramických megalitů! 

Od roku 2006 provádí Nadace Archeologický park „Bosenská pyramida Slunce“ čištění a 
rekonstrukci stovek metrů chodeb, které vybudovala neznámá civilizace před tisíci lety. A 
doposud byly už vyčištěny chodby o délce 2.100 metrů, které vedou k pyramidě Slunce. Na 
čištění tunelů se však pokračuje stále dál... Ještě se má prý odkrýt další 2 kilometry tunelů a 
tato práce potrvá ještě deset let, jak nám řekla průvodkyně labyrintu. 

Na čištění tunelů pracují dobrovolníci z celého světa a pracovníci Nadace. Pracují jen ručně 
bez jakékoliv techniky, než bude celá síť podzemních tunelů vyčištěná a zabezpečená. Žádná 
důlní technika tam prý není povolena, protože by se labyrinty mohly poškodit nebo zasypat. 
Z mnoha desítek kilometrů podzemních chodeb je veřejnosti v současnosti přístupno cca 2 
kilometry. 

V labyrintu Ravne byly objeveny mnohatunové keramické megality, vyrobené uměle a 
bloky s neznámým písmem, které připomínají runy, také znaky jako je šipka aj. Jeden 
z megalitů je dokonce s krystalem uvnitř. Mnoho odborníků z celého světa naměřilo v 
podzemním labyrintu frekvence příznivé pro lidský organizmus. Je zřejmé, že chodby a 
megality jsou umělého původu. 

Voda s energií z labyrintu! 

Při čištění tunelů zde byly objeveny také vodní kanály a jezera. Voda z labyrintu Ravne je 
čistá, bez bakterií a mikroorganizmů.  Je známo, že voda dokáže kumulovat energii, takže 
tato voda z labyrintu Ravne je nabitá energií podzemního labyrintu a také energií pyramidy 
Slunce. 



Léčivé, regenerační a harmonizační účinky v tunelech Ravne! Naměřeny i nejvyšší hodnoty 
záporných iontů a jednotek Bovis! 

Odborníci se domnívají, že minulé civilizace vytvořili v tunelech celý energetický a ozdravný 
systém chodeb a komor, něco jako podzemní léčebné zařízení. Jde o zcela výjimečný 
prostor. Je tam přirozená ventilace, ideální hodnoty procent kyslíku ve vzduchu (několik 
stovek až tisíc metrů v tunelech je totiž bez vybudovaného odvětrávání, což  je neuvěřitelné), 
dále stálá teplota kolem 12 stupňů a přítomná bioenergie, blahodárná pro lidi i všechno 
živé… 

Specialisté v tunelech Ravne naměřili vysokou koncentraci záporných iontů.  Jedná se o 
částice s jedním elektronem navíc, říká se jim rovněž vzdušné vitamíny. Jsou pro naše tělo 
velmi prospěšné. Záporné ionty čistí krev a tělo, zabíjí viry a mikroorganizmy. A v tunelech 
byly naměřeny i nejvyšší hodnoty jednotek Bovis, které působí příznivě a ozdravně na 
lidský organismus. Alfred Bovis, francouzský vědec a fyzik, takto pojmenoval jednotky 
energetické kvality prostředí, lidí a potravin. 

Podzemní labyrint Ravne je zároveň i bezpečné místo, v labyrintu totiž nebylo naměřeno 
nikdy žádné škodlivé kosmické či radiační záření. 

Návštěvníci se cítí v tunelech velice dobře. Vypadá to, že zde funguje nějaký regenerační 
proces. Lidé, kteří sem přijdou například s bolestmi hlavy, zad, zjistí, že bolest je pak pryč. 
V labyrintu se tedy urychluje samoléčivý, uzdravující a regenerační proces. Pobyt zde má 
léčebný a harmonizační účinek, který je prý i lékařsky prokázaný. Lidé v tunelech Ravne 
meditují, relaxují, nabíjí se a lečí. 

Tajuplná prohlídka labyrintu Ravne!  Záhadné znaky a písmo! Suché zdi! Nafocené velké 
orby! 

Pak jsme již vstoupili do tunelů. Bylo to velmi zajímavé! Hned u vchodu jsme si nasadili 
nejdříve důlní přilby a pak jsme šli s průvodkyní do nitra chodeb. Procházeli jsme sítí tunelů, 

pro návštěvníky je zpřístupněno a 
zabezpečeno zatím přes 2 kilometry 
chodeb. Někde byly stropy labyrintu 
dostatečně vysoké, jinde ale nízké, jen 
150 cm nebo méně, chodby se různě 
rozvětvovaly, zatáčely a křižovaly a 
procházeli jsme pak i většími prostorami – 
tzv. komorami a síněmi. Některé chodby 
tvaru čtvercového profilu byly vyztužené 
dřevěnými trámy, zatímco jiné s tvarem 
gotických oblouků výztuž nepotřebovaly. 
Labyrint je docela pěkné bludiště, pokud 
by někdo špatně odbočil nebo se zpozdil, 
dostane se hned jinam a ztratí se svému 
průvodci. Naštěstí jsou všude šipky s 
označením východu, takže se zabloudit 
nedá. Samozřejmě jsme také párkrát 
v tunelech zmizeli. Pokračovali jsme pak 
ale dál a došli do jedné velké podzemní 
komory, kde byly naměřeny nejvyšší 
hodnoty jednotek Bovis i záporných iontů. 
Zde se nachází zvláště silné a léčivé místo. 
Chvíli jsme si sedli na lavice, co byly u stěn 



komory, a vnímali silnou energii. Bylo také zvláštní, že v těchto podzemních prostorách se 
dalo výborně dýchat, byl tam čerstvý a vlhký vzduch, přitom tam není nikde žádné 
odvětrávání, jen přirozená ventilace. Prý se tu chodí léčit i lidé s dýchacími problémy, jak 
jsme se potom dozvěděli. 

V dalších síních a komorách jsme pak narazili na prehistorické keramické megality, které zde 
byly v labyrintu objeveny. Kolem nich se dalo také sednout na lavice a vnímat jejich energii, 
nabíjet se nebo jen tak meditovat a relaxovat. Byla tu všude úžasná atmosféra, takové 
zvláštní ticho a klid. Labyrint působí tedy i výborně na zklidnění a proti stresu, zároveň 
posiluje fyzicky, psychicky a zvyšuje i duchovní úroveň, díky vysokým energetickým vibracím. 

 

Objevené záhadné keramické megality v tunelech Ravne: 

 

Posadili jsme se chvíli k tomu největšímu uměle vytvořenému megalitu, co byl v labyrintu 
dosud nalezen. Je označený K2  a hmotnost má 7 tun. Pod megalitem je postavený základ, 
aby se tento umělý kámen nemohl pohnout z místa a uvnitř megalitu byl nalezen ještě jakýsi 
oválný útvar. Megalit byl krásný, tak jsem si ho také vyfotografovala. 

 

 

 

Největší z umělých megalitů v labyrintu Ravne: 

 



 

 Zkusila jsem i jeho vyzařování energie a ta je obrovská! V další z komor labyrintu jsme pak 
viděli např. megalit K1 s vyrytým symbolem šipky, která ukazovala směr pyramidy a dále 
v jednom bočním tunelu na blocích jsou vyryté další neznámé znaky, které připomínají 
prastaré písmo runy, je tam 7 těchto symbolů a rovněž i jiné neznámé znaky…  

Dále jsme pak na několika místech došli až k tzv. suchým zdem, kde byly vyskládané kameny 
do výšky, a tyto suché zdi zakrývaly další, ještě nevyčištěné tunely a chodby. V labyrintu jsem 
udělala několik dalších fotografií a zachytila zde velké orby, tedy zhmotnělé energie, ale i 
neznámý podivuhodný jev. Měřila jsem v labyrintu také energii virgulí a ta velmi silně 
reagovala, zato kompas v tunelech žádné anomálie nepotvrdil, tedy magnetické pole je zde 
nezměněno. 



Tunely Ravne a zhmotnělé energie – orby i neznámý jev: 

 



 

 

Archeologický park Ravne 2 

Po prohlídce labyrintu jsme se vydali jen o pár metrů dál, do archeologického energetického 
parku Ravne 2, nachází se jen kousek od tunelů Ravne. Je to vlastně travnaté údolí nebo také 
park, který byl založen pro návštěvníky bosenského Údolí pyramid a tunelů k odpočinku a 
relaxaci nebo k pořádání nejrůznějších slavností a akcí...Také jsem tu viděla například tabuli 
s nápisem Zóna bez stresu. 

V parku jsou instalace dárců různých energetických zářičů a výtvorů z celého světa. Nachází 
se tu kamenné kruhy a bylinkové spirály, megalitická alej od Marka Pogačnika pro 
harmonizaci přírody a energetické zemní spirály, které daroval časopis WM Skryté 
skutečnosti. Vzadu v parku jsou také instalované obří koule, betonové napodobeniny 
kamenných koulí z naleziště u města Zavidoviči, tyto koule nechala vyrobit a darovala parku 



Česká republika. Dále tu najdeme vodní jezírko a rovněž jsou zde dva prameny vody, které 
vytékají z tunelů Ravne. Tam si mohou lidé nabrat pitnou léčivou vodu. 

 

 

 



V parku jsme si tedy chvíli odpočinuli a užívali si klid, silné jižní slunce a krásné počasí. Jsou tu 
pěkná zákoutí s lavičkami, kde je možno posedět a relaxovat. Prohlédli jsme si pak instalace 
různých energetických zářičů a kruhů, fotografovali jsme, nabrali si vodu a pak jsme již 
pokračovali dál, na poslední místo našeho průzkumného pobytu v Bosně. A to byla 
prehistorická památka - mohyla Vratnica.  

Mohyla -Tumulus Vratnica 

Mohyla ve Vratnici se nachází jen čtyři kilometry od bosenských pyramid a je velmi oblíbená 
a navštěvovaná, lidé tu vnímají silnou pozitivní energii. Dokonce se říká, že toto místo bylo 
vstupem do Údolí pyramid. Mohyla má tvar kužele s výškou 32 metrů a je tvořena z velkých 
prehistorických obdélníkových bloků.  

Na jedné straně mohyly jsou vidět mohutné bloky, z dalších stran pak nánosy hlíny a vše je 
porostlé vegetací. Bloky z geopolymeru nepodléhají přirozené erozi, na rozdíl od okolních 
hornin. Na vrcholu mohyly byl proveden vrt do hloubky 60 metrů, který prokázal vnitřní 
dutiny. 

Podzemní georadarový záznam odhalil existenci kamenných teras a podzemních chodeb. 
Archeologické vykopávky tu odkryly největší kamenné bloky v této části Evropy. Jsou to 
dvouvrstvé bloky velmi vysoké pevnosti a jejich hmotnost je až 20 tun. V základech této 
struktury se nachází betonový plát, pod nímž jsou místnosti, jak ukázala navrtaná sonda. 

Podle odborníků byla mohyla zřejmě vrchol kdysi uměle vytvořeného kuželovitého kopce. A 
zbytek podivuhodné stavby je ukrytý hluboko pod úrovní dnešní silnice, v hloubce 29 metrů. 
Dosud ale nebyl povolen další archeologický průzkum.  

Naměřená silná energie na mohyle Vratnica! 

Na vrcholu mohyly byly naměřeny elektromagnetické vlny 30 kHz a odborníci pak vypočítali 
vlnovou délku, které je přibližně 10 kilometrů. Jedná se tedy o velmi dlouhé vlny, VLF. A 
přitom největší přírodní zdroje záření mají vlnovou délku pouze 1 metr! To je tedy důkaz, že 
ani mohyla ve Vratnici, ani ostatní pyramidy nejsou přirozené kopce. 

Výstup na mohylu!  

Přijížděli jsme sem po úzké silničce a už zdálky jsme viděli krásný a nepřehlédnutelný 
kuželovitý kopec! Mohyla!  

 

Autobus nám zastavil přímo na úpatí 
této prehistorické památky a dál jsme šli 
již pěšky po prašné cestě, nejdříve přes 
jakýsi betonový plát nebo plošinu, 
tvořenou prastarým materiálem 
s povrchovou úpravou, která vypadala 
jako vlnky.. Pak jsme stoupali výš a zde 
už ležely poskládané obří obdélníkové 
bloky z umělého prehistorického 
betonu, tak jsem je také 
vyfotografovala.…. 



 

Dál jsme již vystupovali po hliněných schodech, co vedly až na vrcholek mohyly. A konečně 
jsme byli nahoře! 

Vyzařování energie, detekce dutých prostor a otvor do podzemí!  

A tady jsem to již krásně vnímala!! Tu silnou vyvěrající energii přímo z mohyly! Navíc bylo 
venku vedro, přes 30 stupňů. Na vrcholku mohyly se nachází menší prostranství, náhorní 
rovina a také malý dolík.  



 

Někteří účastníci našeho zájezdu zde pak meditovali, jiní si třeba sedli nebo lehli do trávy a 
jen tak relaxovali. Já jsem se snažila užívat si jedinečnost tohoto okamžiku…Vnímala jsem 
velmi silné energie, což mi potvrdilo i kyvadlo a také jsem detekovala, že se pod námi nachází 
skutečně duté prostory, nějaké místnosti! Sedla jsem si hned vedle zmíněného dolíku, 
protože se mi to místo líbilo, a najednou jsem spatřila i malý otvor dovnitř! Mohl to být už 
otvor do podzemních komor nebo jen pozůstatek po vrtané sondě v mohyle?!? Lze těžko říci. 
Vyfotografovala jsem ten otvor a pak jsem ještě nakonec změřila kompasem, zda tu není 
nějaká anomálie magnetického pole, ale vše bylo v normě… 

Zhmotnění létajícího čtvercového objektu v blízkosti mohyly!    

Z vrcholku mohyly jsem pořídila také několik 
fotografií a natočila i video. A byl to pořádný šok! 
Na fotce se totiž objevil černý létající objekt 
čtvercového tvaru! Nějaké UFO! Pouhým okem 
ale vidět nebylo, zhmotnilo se až během focení - 
na fotografii!  

 

A stejně tak jsem natočila i na video další letící 
objekt nad mohylou…Takže pozoruhodné létající 
objekty se zmaterializovaly nejen nad pyramidou 
Slunce, ale i tady na mohyle Vratnica! A děje se to 
všechno díky silnému vyzařování energie a 
vysokým vibracím na těchto energetických 
místech! 

Pak jsme už sestupovali z mohyly Vratnica po 
cestě dolů, vraceli se k autobusu a odtud jsme již 
odjížděli z Bosny domů. 



 

Na závěr mohu říci, že zájezd do bosenského Údolí pyramid se vydařil, byl úžasný! Viděla 
jsem tu plno zajímavých a záhadných míst a zažila i věci neuvěřitelné! Každý kámen zde 
krásně vyzařuje blahodárnou energií, dýchá tu dávná minulost a je zde něco tajemného a 
magického, co člověka přitahuje... 

 

                                                                                          Alena Horká 
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