
 

BOSENSKÉ ÚDOLÍ PYRAMID - CESTA TRANSFORMACE A LÉČENÍ 
 

srdečně Vás zveme na výjimečnou cestu do údolí Bosenských pyramid, která proběhne  
od 3. do 6. března 2017. 

 
Bosenské pyramidy s podzemními tunely byly objeveny v roce 2005 a výzkumy prokázaly, že 
vznikly před zhruba 35 000 lety. Stavěla je velmi vyspělá civilizace. 
 
Bosenská pyramida Slunce je s výškou 220 metrů vyšší než Cheopsova pyramida v Egyptě (147 
metrů).   
 
V tomto okamžiku se tedy jedná o zatím největší a nejstarší objevené pyramidy na světě.  
 
Zároveň byla nalezena největší síť podzemních tunelů a komor na světě pod pyramidovým 
komplexem.  
 
Na vršku pyramidy Slunce byla naměřena elektromagnetická radiace – nepřetržitý paprsek 
energie se pohybuje rychlostí světla.  
 
Historie se přepisuje ….  
 
„Brána je uzavřena, jsme ve stavu nečinnosti. Budeme muset jednat jako bojovníci, abychom bránili a 
dobývali, dokud se nebudeme moci znovu pohybovat hvězdnou bránou“ (rozluštěný runový nápis na 
jednom z megalitických bloků). 
 
Řekli o cestě: 
Bosenské pyramidy nás oslovily novým poznáním. Energie podzemí nám pomohly odstranit staré 
rány na duši. Došlo k harmonizaci a poznání, kdo vlastně jsme. 
Příroda a energie u městečka Visoko léčí. V podzemí při meditaci si uvědomujeme, co jsou ty pravé 
hodnoty v životě. Už jen pro to poznání sebe by to každý měl alespoň jednou zkusit. 
Ruda 
 
Jsem moc vděčná za to, že díky energiím se ve mně uzavřela jedna etapa života a vyčistily se staré 
rány. Být ve středu tří pyramid bylo úžasné. Odjížděla jsem odtud s pocitem lehkosti a štěstí. 
Jana 
 
Program: 
Pátek 3. 3. 
přesun z ČR do Bosny - odjezd v ranních hodinách 
 
Sobota – Neděle 4. a 5. 3.  

 poznání místa Bosenských pyramid a městečka Visoko 
 pobyty v tunelech RAVNE, které léčí, čistí, uzdravují, vylaďují  
 rituál - čištění laděním frekvencí na Pyramidě Měsíce - se skvělou německou šamankou a 

terapeutkou Kerstin, která se po návštěvě Bosenských pyramid trvale na tomto magickém 
místě usadila 

 poznání Pyramidy Slunce - největší doposud objevené pyramidy na světě, projdeme 
kamennými labyrinty s krystaly 

 návštěva teplých termálů z pyramid, které mají perfektní účinky na tělo a jeho očištění, jako 
doplňující a ladící proces k léčení v tunelech RAVNE 

 pití léčivé vody z pyramid 
 podpora léčení a transformace čistými přírodními esenciálními oleji BEWIT  
 podpora, sdílení, pomoc a individuální poradenství 
 a mnoho dalšího (společný večerní program s kytarou atp.) 



  
Pondělí 6. 3. 
přesun z Bosny do ČR  
 

Průvodcovství, podpora, organizace: 

 

HANA KUBÁČKOVÁ 

- kontaktní údaje: 602 59 06 99 email: hanakubackova@seznam.cz 

 

PETR SUMITO MIKULKA                                                                                            

- kontaktní údaje: 774 962 262, email: navratkezdroji@gmail.com   

 

Cena: 190 € + 1 400,- Kč (+ náklady na cestu, viz níže) 

 

V ceně zahrnuto: 

 3x komfortní ubytování přímo ve městečku Visoko, v epicentru pyramid 
 2x bohatá čtyřbodová vegetariánská večeře + 2x kvalitní bufetová snídaně ve výborné místní 

restauraci 
 vstupy do tunelů Ravne 
 vstupy do termálů 
 vstup na Pyramidu Měsíce + rituál s Kerstin  
 průvodcovství, individuální konzultace, podpora léčení 

Cena nezahrnuje: 

 cestovní pojištění  
 cestovné + dálniční poplatky (doprava auty dle dohody. Náklady cca 1200,- Kč/osoba při 

obsazení auta čtyřmi osobami) 

------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------------- 
Další podrobné informace a pokyny po přihlášení a úhradě zálohy ve výši 1 400,- Kč. 

Včasným přihlášením si rezervujete své místo. 
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 

 
 
 

 

mailto:hanakubackova@seznam.cz
mailto:navratkezdroji@gmail.com

